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PAĖMIMAS KLAIPĖDOS Į REICHĄ YRA1 
TOKS PAT SMURTO ŽYGIS, KAIP IR 

ANEKSAVIMAS AUSTRIJOS IR 
CEKO-SLOVAKIJOS

Lietuvos pasiuntinys painformavo Jungt. 
Valstijas apie Klaipėdos atidavimą

LIETUVA-VOKIETIJA PASIRAŠĖ SU
TARTĮ DĖL KLAIPĖDOS

VOKIETIJA LEIS LIETUVAI NAUDOTIS KLAIPĖDOS 
, UOSTĄ

WASIIINGTON, D. C., ko- 
vo 23. — Valstybės departa
mento veikiantysis sekreto
rius, Sumner Welles, ketvirta
dienį pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos nepripažįsta, jogei 
Vokietija butų teisėtai paėmu
sį Klaipėdą, ir reichą. Jis ta
čiau pažymėjo, kad Klaipėdos 
aneksavimas truputį skiriasi 
nuo aneksavimo Čeko-Slovaki • 
jos.

Welles pasakė, kad Lietuvos 
pasiuntinys, Povilas žadeikis, 
oficialiai painformavo jį apie 
Lietuvos nutarimą atiduoti

LIETUVA PASAUKĖ TARNYBON 
REZERVUS

KAUNAS, kovo 23. — Lie
tuvos valdžia ketvirtadienį pa
šaukė kariuomenėfi dalį rezer
vų. Šitie rezervai turės papil
dyti vietas klaipėdiečių karei; 
vių, kurie, Klaipėdai perėjus į 
Vokietiją, yra grąžinami na
mo.

HITLERIS APSISTOSIĄS — BENT 
LAIKINAI

KLAIPĖDA, kovo 23. — 
Ketvirtadienį Hitleris laivu 
Deutschland atplaukė į Klai
pėdą. Jį palydėjo didelė Vokie
tijos kariškojo laivyno dalis 
tikslu parodyti klaipėdiečiams 
Vokietijos jurų galią.

Klaipėdoje Hitleris pabuvo 
dvi valandas. Pasakytoje Klai
pėdoje kalboje jis, tarp ką ki
tą, pareiškė: “Aš tikiu, kad 
dabar mes užbaigėme svar
biausias (in the main) repara
cijas.”

HITLERIS SVAJOJA UŽGRIEBTI 
VISĄ LIETUVA

SPECIALUS Chicagos dien
raščio korespondentas, M. W. 
Fodor, kurs dabar randasi 
Šveicarijoje, to dienraščio ket
virtadienio laidoje rašo:

Jei lietuviai mano, kad Klai
pėdos atidavimas išgelbės pa
čią Lietuvą, jie gali skaudžiai 
nusivilti. Nes yra žinoma, kad 
Hitleris senai svajoja apie vi
sos Lietuvos paėmimą. Ir ne 
tik Lietuvos, bet taipgi Lat
vijos ir Estonijos.

Tas pats korespondentas pra
neša, kad Lietuvos žmonės pra
dėjo imti savo pinigus iš ban

ra

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

Giedra; švelni temperatūra; 
saulė teka 5:42 v. r., leidžiasi 
6:05 v. v.

Klaipėdą Vokietijai ir apie tai, 
kad tą nutarimą ratifikavo 
Lietuvos seimas.

Bet jis paaiškino, kad Jungt. 
Valstijų manymu, žygis prieš 
Klaipėdą priklauso tai pačiai 
kategorijai grūmojimų, kuriuos 
Vokietija pirmiau pavartojo 
prieš Austriją, Čekiją ir Slo
vakiją.

Kadangi Lietuvos pasiunti
nys painformavo Jungt. Val
stijas apie Klaipėdos atidavi 
mą formaliai, tai jo laiškas 
pasiųstas j Jungt. Valstijų iž
do departamentą.

Sakoma, ne visi siunčiami 
namo klaipėdiečiai linksmai nu
siteikę.

Lietuvos reguliari . kariuo
menė pernai priskaitė 24,00G 
vyrų. Lietuvos rezervai siekia 
52,000 vyrų skaičių.

Iš šito jo pareiškimo daroma 
išvadas, kad bent kuri laiką 
Vokietija nebepuls kitų šalių. 
Bet žodžiai, kad užbaigtos 
“svarbiausios reparacijos” lei
džia suprasti, jogei, Hitlerio 
manymu, palieka dar kiti, ne
įvykdyti Vokietijos norai. O 
jie yra: sugrąžinimas Vokieti
jai kolonijų, prijungimas prie 
Vokietijos Danzigo, aneksavi
mas kai kurių Belgijos dalių, 
etc.

kų. Miestų ir miestelių ‘gyven
tojai taipgi užplūdę krautuves, 
stengdamiesi prisipirkti maisto 
ir kitokių reikmenų atsargai.

Kitos žinios iš Lietuvos pa
sakoja, jogei ėmimas pinigų iš 
bankų visame krašte buvo taip 
didelis, kad teko išmokėjimus 
sustabdyti bent kuriam laikui.

Lenkija koncentruo
sianti daugiau ka
riuomenės Danzi- 

go zonoje
.LAISVAS DANZIGO MIES

TAS, kovo 23. — Lenkija iš
traukia iš miestų Gdynia -ir 
Danzigo, o taipgi iš Danzigo 
koridoriaus visus galimus iš
traukti lokomotyvus ir paša- 
žierių ir prekių vagonus. Ji 
taip darė pereitų metų krizės 
laiku irgi. Laukiama, kad Len
kija sukoncentruos Danzigo zo
noje daugiau savo kariuome
nės. '

Klaipėdos uostas su moderniškais įrengiamais iškrovimui ir prikrovimui laivų. Tie 
įrenginiai buvo lietuvių įtaisyti. Dabar Klaipėda, kaip žinia, teko vokiečiams. Tačiau Lietu
vai suteikiama teisė uostu naudotis.

Klaipėdos paėmimas1 
gali užgauti Jungt.

Valstiją prekybą
WASHINGTON,..D. C., ko, 

vo 23. — Metiniai Jungt. Val
stijų eksportai į Lietuvą sie
kia $300,000. Daugiausia iš čia 
iki šiol gabenta i Lietuvą au
tomobiliai, tepalai ir įvairus 
fabrikų produktai. Iš Lietuvos 
į Jungt. Valstijas eksportų 
vertė siekdavo apie $1,000,000. 
Daugiausia buvo atvežama ce- 
lulozės ir rūkytų mėsų.

t Hitleriui paėmus Klaipėdą, 
Washingtono prekybos depar
tamento ekspertai svarsto 
klausimą, kaip Klaipėdos anek
savimas atsilieps į Jungt. Vai- 
stijų-Lietuvos prekybą.

Rengia demonstra
ciją protestuoti Če- 
ko-Slovakijos anek- 

savimą
NEW YORK, N. Y., kovo 

23. — Ateinantį šeštadienį ren
giama demonstracija — para
das tikslu protestuoti Čeko
slovakijos aneksavimą Vokie
tijai. Rengia ją 350 organiza
cijų, kurios priskaito 500,000 
narių. Tikimasi, kad parade 
dalyvaus 250,000 žmonių. De
monstraciją indorsavo William 
Green, A.D.F. prezidentas; 
Thomas Mann, garsusis vokie
čių rašytojas; kunigas Rayan, 
katalikų universiteto preziden
tas, ir Thomas Mooney.

Prie surengimo dedasi taip
gi žydų, italų ir kitų tautų 
atstovai.

Berlynas garantavo, 
kad nepulsiąs 

Belgijos
BRUSSELS, Belgija, kovo 

23. — Po Pasaulio karo Bel
gijai teko Vokietijos sritys 
Eupen ir Malmedy. . Berlyno 
vyriausybė dabar užtikrinusi 
Belgiją, kad šitų jos zonų ne-’ 
ištiksiąs Klaipėdos ikimas, ki
taip sakant, kad vokiečiai jų 
Belgijai neatimsią.

i

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR
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o VVASHINGTON, D. C., 
kovo .23. — Be jokių debatų 
Jungt. Valstijų atstovų rūmai 
ketvirtadienį priėmė biiių, kurs 
rekomenduoja ' deportuoti iš 
Jungt. Valstijų svetimšalius 
agituojančius už bet kokį ša
lies valdžios formos pakeitimą. 
Bilius pasiųstas į senatą.

• • ___ • •• • ' • •

O PRAHA, Bohemija, ko
vo 23. — Vokietija įsakė pa
žymėti prekes padirbtas čekų 
žemėje., ir ..eksportuojamas i 
Jungt. Valstijos žodžiais “Made 
in Germany”.

. o • r"" ’T • •

o LONDONAS, Anglija, ko
vo 23. — Sovietų Rusija su
tiko pasirašyti keturių valsty- 
bi*ų — Rusijos, Britanijos, 
Francuzijos ir Lenkijos — dek
laraciją prieš Vokietijos agre
siją.

® ROMA, Italija, kovo 23. 
— Italijos karalius Vittorio 
Emanuele kalbėdamas ketvir
tadienį davė suprasti, kad Ita- 
ija norėtų taikytis su Fran- 
cuzija.

• BRATISLAVA, Slovakija, 
kovo 23. — Slovakijos prane
šimais, vengrų kariuomenė ket
virtadienio vakare mėgino tri
jose vietose įsiveržti į Slova
kiją. Slovakų vyriausybė pa
siuntė savo kariuomenę ir lėk
tuvus užpuolimui atremti.

Mažamečiu nelaime
KUPIŠKIS—

Vasario 4 d., tarpustotyje 
Subačius — Kupiškis, trauki
nys Nr. 13' užvažiavo ant ėju
sių geležinkeliu dviejų mergai
čių : Janelinskaitės Ginos 4 
metų amž. ir Didžerekaitės 
Jadvygos ’3 metų, abi iš Kupiš
kio. miestelio.

Mergaitės traukinio buvo su
žalotos ir nugabentos į Panevėžio 
apskr. ligoninę. Pakelyje į ligo
ninę Janelinskaitė Gina , mirė, 
gi Didžerekaitę Jadvygą mano
ma išgelbėti, .i

Kongresas paskyrė 
$358,000,000 krašto 
apsaugai sustiprinti

WASHINGTON, - D. C., ko- 
vo 23. — Jungi. Valstijų kon 
gresas — atstovų rūmai ir se
natas — priėmė bilių, kurs ski
ria krašto ’ apsaugai sustiprinti 
$358,000,000. Belieka tik pre
zidentui bilių pasirašyti, kad 
jis taptų įstatymu.

Iš paskirtos sumos $300,000,- 
000 eis oro laivynui dauginti. 
Jungt. Valstijų oro laivyną no
rima padauginti iki 6,000 ka
ro lėktuvų.

Žemės drebėjimas iš
gąsdino Rumunijos 
ir Vengrijos gyven

tojus
BUDAPEST, Vengrija, kovo 

23. — Ketvirtadienio rytą Ven
grijos Rumunijos pasieniu jau
stas žemės drebėjimas. Kirčiai, 
su protarpiais, tęsėsi apie 40 
minučių. Rumunijos ir Vengri
jos civiliai gyventojai pamanė, 
kad jau prasidėjo karo opera
cijos tarp vengrų ir rumunų 
kariuomenės ir kad žemė dre
ba dėl patrankų šaudymo. Ta
tai labai sujaudino gyvento
jus.

Rekomenduoja pa
naikinti bylą prieš 

Darbo Sekretorių
WASHINGTON, D. C., ko

vo 23. — Jungt. Valstijų at
stovų rūmų teisių pakomitetas 
ketvirtadienį rekomendavo pa
naikinti tyrinėjimą ryšium su 
kaltinimais darbo departamen
to sekretoriui p Jei Perkins. 
Visi penki pakomitetd nariai 
sutiko, kad kaltinimai neturi 
pagrindo.

• Tarpžinybiniam pasitari
me nutarta įsteigti arklininkys- 
tės taryba, kuri derins darbą 
visų įstaigų ir organizacijų, sie
kiančių gerinti arklių ūkį Lie
tuvoje.

KAUNAS, KOVO 23. — į 
Šią nakt Lietuvos delegatai 

pasirašė Berlyne sekamo turi
nio sutartį:

1. Klaipėdos kraštas prijun
giamas prie Reich’o.

2. Lietuvos ginkluota pajė
ga tuoj apleidžia Klaipėdos kra
štą.

3. Dėl išplaukiančių iš at
skyrimo ūkiškų, finansinių ir 
pilietybės klausimų bus susi
tarta vėliau.

4. Lietuvai bus įsteigta uo
ste laisva zona.

5. Lietuva ir Vokietija pa
sižada nevartoti jėgos viena 
prieš kitą. Priedėlyj nustatyta 
bendros linijos dėl laisvos uo
ste zonos įtaisymo. Būtent, vo
kiečių uosto valdyba išnuomos 
99 metams uosto bendrovei rei
kalingus žemės ir vandens plo
tus. Gi uosto bendrovė bus su
daryta Lietuvos-Vokieti jos su
sitarimu su dominuojančiu Lie
tuves kapitalu. Nuoma bus lai
koma apmokėta Lietuvos pa
darytomis investaci jomis, ir 
Lietuvos susisiekime su laisva 
zona leidžiamas laisvas nuo 
muito prekių perveržimas.

RUMUNIJA PASIRAŠĖ PREKYBOS SU 
VOKIETIJA SUTARTĮ 

VOKIETIJA GAVO DIDELES KONCESIJAS

BUCHAREST, Rumunija, ko
vo 23. — Rumunija ir Vokie
tija ketvirtadienį pasirašė pre
kybos sutartį. Sutartis duoda 
Vokietijai nepaprastai dide’ių 
koncesijų. Ji tęsis iki 1944 me
tų. Vokietija parūpins Rumu

Slovakai sulaikė 
vengrų briovi- 

mąsi
BRATISLAVA, Slovakija, ko- 

vo 23. — Slovakijos apsaugos 
ministerija paskelbė ketvirta
dienį, kad slovakai išvystė ata
ką prieš įsiveržusius į Slova
kiją vengrus ir privertė juos 
pasitraukti.

Diplomatiniuose ir parla
mentiniuose Vengrijos rate
liuose eina ka’bos, kad Hitle
ris leidęs vengrams pasiimti 
Slovakiją, kuri visai nesenai 
pasidavė jo protektoratui. Sa
koma, Hitleris pritariąs idėjai 
sudaryti didesnę Vengriją — 
tokią, kokia ji buvo prieš pa
saulinį karą — ir pagal tuos 
planus į Vengriją įeinanti slo
vakų žemė.

Tammany bosui pa
skirta kalėjimo

I

bausmė
NEW YORK, N. Y., kovo 

23. — Prieš kurį laiką prisai- 
kintųjų posėdininkų teismas 
rado kaltą Tammany demokra
tų organizacijos bosą, James 
Hinesą, tuo, kad jis teikė pro
tekciją gembleriams. Ketvirta
dienį teisėjas Charles C. Nott 
Jr. paskyrė Hinesui bausmę ka
lėti nuo 4 iki 8 metų.

KAUNAS, kovo 22. — Lie
tuva savo atsakyme dėl Klai
pėdos perleidimo sako, Vokie
tija pastačiusi alternatyvą, ku
ria Klaipėdos Kraštas bus ge
ruoju prijungtas prie Vokieti
jos arba dalykų raida prives 
prie ginkluotos akcijos prieš 
Lietuvą. Turėdama akyvaizdoj 
šį Vokietijos nusistatymą ir 
nerasdama kitokio kelio taikai 
išlaikyti, Lietuva pareiškė sa
vo sutikimą, kad Klaipėdos 
Kraštas butų atkirstas nuo Lie
tuvos ir prijungtas prie Vokie
tijos. Kovo 22 d. į Berlyną iš
važiavo Lietuvos delegacija su 
ministru Urbšiu priešakyj tar
tis dėl Klaipėdos perleidimo. 
Civilės ir karinės Lietuvos 
įstaigos iš Klaipėdos evakuo
jąs). Klaipėdos krašto guberna
torius Gailius paskelbė gyven
tojams atsišaukimą, kuriame 
kviečia juos istorine valanda 
laikytis rimties. Rytoj, kovo 
f.'j, Klaipėdoj bus Hitleris. 
Kraštas smūgį priėmė su rim
timi ir su pasiryžimu reiškia 
ištikimybę krašto vadovybei. 
Krašte ~ramu. Visoj Lietuvoj 
paskelbtas apsaugos stovis.

nijai visųpirma mašineriją že
mės ukiui ir kasyklų pramo
nei Vystyti.

Rumunijos atstovai pabrėžia 
argumentą, kad sutartis palie
ka jai teisę daryti prekybos 
ir su kitomis šalimis.

įTrokų šoferiai strei
kuoja 3-se valstijose

PROVIDENCE, R. L, kovo 
23. — Trokų šoferių streikas, 
prasidėjęs Rhode Island valsti
joje, apėmė taipgi Massachu- 
setts ir Connecticut valstijas. 
Streikuoja 10,000 šoferių. Strei
kas kilo dėl to, kad užsikirto 
derybos su samdytojais sutar
čiai atnaujinti.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

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

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.



Jonas Kairys

Žingsnis inus>ą vin
giuotaisiais keliais

gyvenimo kldikuose it pateks j 
įstatyhiy raiikds, jis Virinas jį 
apŠatiks nedorėliu it bdtis vi
somis pragaro bausmėmis.

Geriau pajuokti pasaulį, negti 
pripildyti jį ašarotais.

Rabindranat Tagore.
(Tęsinys)

Sakysite, kad tai nėra pasi
tyčiojimas iš žmogaus teisių. 
Sakysite, kad tai nėra politikos 
apaštalų atsilyginimas rinki
kams Už jų nesiisipi’atimą. Kad 
tai nėra pdnėkininias Visos 
žmonijos, iš kurios ta saujelė 
turčių gali naudotis, lėbauti ir 
džiaugtis žemiško rojaus gyve
nimu. Jei ne, tai žmonija bepro
čių vedama. Pasaulis nežino kur

valdžios siunčia ukitiinkams pi
nigines dovanas (algas) už tai, 
kad jie sutinka “gamtą nubaus
ti” už darbštumą ir vaisingu
mą — nesėti, o miestuose tūk
stančiais šeimynų skursta drėg
nuose, tamsiuose pagrinduose 
ir kenčia alkį. Dėlko? Dėlto, 
kad turčiai čia nemato biznio. 
Kad aprūpinimas žmones tinka
mu gyvenimu ne nuo jų pri
klauso. Jie taip “mano”.

Taigi, žmoniškumas ir arti
mo meilė, ką krikščionija per 
du tūkstančiu metų garbino li
ko praeities dalyku. Ji pirma

į ją nuspjovė. Krikščionybės 
apaštalai, dievo tarnai — vika
rai, ar kunigai, kaip jos ten 
nepavadinsi pirmieji įtikėjo į 
aukso veršį ir pirmieji užmir
šo tikėjimą ir jo skelbiamas 
doroves taisykles. Kunigas ne- 
siruplila labddkybes darbu, kdip 
jis nesituphla ir keligija, jei jb 
žygis neapmokamas pihigu.

Kunigas iš sakyklos keikia ir 
niekina parapijoną, bet tas že
mai galvą nulenkęs neša jam 
dolerius. Jis keikia jį tikėjimo 
švento prievoles pamiršus, kei
kia, kad mažai aukoja, kad 
tuokiasi “bedieviškai”, laidoja- 
si ne “pašventintose” kapinėse, 
nesikrikštija bažnytinėmis apei
gomis, bet nieko nesistengia 
pats visuomenei pasitarnauti, 
pasirodyti, kad žmogumi esąs. 
Jis pirmas surinka ir kumščia 
trenkia į sakyklos stalą, pa ty
ręs iš rašto, kad mažiau šian
dien gimsta vaikų. Bet niekad 
nepasirūpina padėti gausioms 
šeimynoms gyvenimiškai susi
tvarkyti. Jam nerupi, kuo mai
tinsis kūdikiai, jam nerupi ką 
dirbs užaugę, kaip susikurs sa
vo būklę. O tada, kada menkai

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022

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

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

Perkant toną a j- daugiau ...... ,

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

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

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

Taupyk-
saugioje įstaigoje

MOKAME

* f oo<x

INSŪREt)

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHilANlAN BUILDING, 
LOAN & SAVINOS ASS’N

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

•28

kad hestokdvd. Jų nestokojame 
ir mes. Bet darbininkija tik ta
da gyvenimiškai susitvarkys, 
kada ji supras tikrąją gyveni
mo prasmę, kada ji atsipalai
duos visiškai nuo klaidingo 
tradicinio dvasiškijos skelbia
mo mokslo ir ims savo takus 
grįsti iŠmhltibs plytomis. Ma
žinti gimdydama susilauks dl- 
dėsiiėš pagahbds ii* senatvėje. 
;Jci ūkininkui vaikas sėliais lai
kais buvo nauda — darbinin- 
ktil, iiilbšteleiiui šiandleii jis 
nuostolis. Reikia iš iilehkO už-, 
dai’blo maitinti Ir mokslas dtid- 
li. O senatvę stildtikęs, dažnai 
lieka be vaiky, be užslovėjy ii’ 
stačiai iš gyvenimo inetanias 
kaip atgyventa mdiltd. Dirbtu
vėse darbo nėra, bankuose są- 
iatipos žuvo, tad, prieglauda, 
jei ne mirtis — tikriausia patil
tėje.

Mažėjant šeimynų skaičiui 
žmogus didesnio gerbūvio susi- 
laus dar ir iš kilos pusės, bū
tent, karai išeis iš mados. JaU 
ir dabar mili turistai vengia su
augusių ne dėlto, kad jie mir
ti “nebetinka”, bet dėlto, kad 
jų pergyventas amžius sveiką 
protą diktuoja. Vaikai žalia 
medžiaga. Jie ir paklusnesni, 
paskui, mažiau jais reikia rū
pintis, nes neturi šeimynų.

Niekad dar pasaulis nesi
džiaugė taika bet už vis mažiau
sia šiandien. Paskutinis šimtme
čio ketvirtis buvo viblidš iš žiau
riausių; Pergyventa baisus pa- 
saulisnis karas, po jo sekė ma
žesni ‘karai ir revoliucijos. Pa
skui amžinai užsilikusi depre
sija, diktatūrų avantiūros, sker
dynes, brolžudystes, vėl karai 
ir veidmainiausi diplomatijos 
drama. Pasirašyta daugiausia 
sutarčių taikai apsaugoti, dau
giausia pasižadėta mažiausia iš- 
tęseta. Molas, apgaulė, kerštas, 
sauvalė, ir, pagaliau, negirdėtas 
masių pasyvumas, apsileidimas 
ir baimingas keliaklupčlavimas 
prieš savo dievaičius.

III
Kada moderniškasis univer

salus budelis pasimojo išžudyti 
Neguso imperijos vergus, nie
kam blogo nepadariusius varg
dienius, popiežius, tasai vyriau
sias dorovės įstatymų vykinto
jas, nedelsdamas suteikė jani 
palaiminimą krikščionybės var
du. Tada piktinosi visas pasau
lis, bet Dievo tarnai nudavė ne
matančiais ir negirdžiančiais. 
Tasai budelis ir vienerims me
tams nepraslinkus, dar kruvi
nu kardu atsisuko į kitą vėl ne
kaltą katalikišką Ispanijos liau
dį. Praliejo apie milioną ne
kaltų kraują, - našlaičių ašoro- 
mis klanus aptvindė. Vienok 
nekrikščioniško, kunigija čia 
nieko nerado ir laimino liaudies 
išsigimėlio sūnaus Franco brol
žudišką ir išdavikišką darbą.

Tasai karas, užsitęsęs virš 
pustrečių metų, laikinai susto
jo. Laikinai atsiduso ir visa 
liaudis, su skaudžia širdimi ir 
žaizdomis kūne atsiduso ir nar
sus Ispanijos laisves kovotojai. 
Faktiškai paliaubos įvyko, 
ginklai nustojo žvangėję, bet 
prievartos keliu, nes viso pa
saulio galingosios valstybės at
sistojo prieš juos. Taigi Ispani
jos laisvės kovotojas ne gera 
valia sutiko ginklą padėti ir 
todėl, nežinia kada jis jį ir včl 
prikels. Tokiu būdu, šiandien 
dar vienas veidmainingosios 
ponijos diplomatijos aktas už
sibaigė. Nusimire ir popiežius 
tai šlykščiai veidmainybei pri
taręs. Negarbingai jis atliko sa
vo darbą, negarbingai pasitar
navo ir žmonijai. Melas, kerš
tas liaudyje užsiliks, neišdils iš 
atminties ir viso vargdienių pa
saulio. Bet kas bus tada, kada 
išmuš atsikeršijimo valanda, 
niekas negali pasakyti ar ir ta
da melas suvaidins savo vaid
menį, irgi spėti peranksti. Ne,
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žmoiies galinta apgauti ir kelis I 
sykius, tik nevisUomet.

Bet džiaugiaihčs Šiandietiiilc 
kultūra, nofrs ir netikra, fclžiau- 
gialnes technikos stebuklais; 
įvairiausiais galingais orlai
viais, mašiiibrtiiš, toli įlėšaihd- 
mis anuotomis, automatiniais 
šautuvais; bet nesigiriame, nes 
ir negalime pasigirti dvasios 
kulturk. Alėiilhihkds skursta, 
nes nėra kam jo kilnios širdies 
suprasti; žmonės nemoka jų 
dafbiį įjitžinti. Mes gėriau pasi- 
džlaugldhiė cii’ko klaUilti, gdr- 
džlai nUšikvUtosinie; bet he 
ihėninhiko dat-bais; Godžiai pa- 
sižingeidausime kareivio žygio- 
te, militarizmo menu, bet ne 
tlki’U, kililiti ptotliiiti dafbti.

1’asaullnĮ karą užkure kaka
liai, itilpėka toriai pakutstyti 
turttidilij ik jtj pdčitj iiitėkesiį. 
Supiudė miiioniis nėkaltų žmo
nių, gkiebėsi už gerklių drti- 
miauši kaimynai ir broliai. Tas 
žiauriausias skerdynes, kokias 
pasaulio istorija dar nežinojo, 
vedė mokyti generolai ir diplo
matai juristai. Karas buvo, kaip 
ir visuomet, su laiinėjimais ir 
pralaimėjimais. Laimėjo, žino
ma, ta pusė, kuri turėjo dau
giau kapitalo. Mokslininkai 
jiems padėjo. Jie padėjo ir ne 
bet kaip, bet labai nuoširdžiai. 
Jie tobulino armotas, išgalvojo 
įvairiausias dujas, kad tik dau
giau išžudyti, valdovams pasi
tarnauti. i >

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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a5 NIEKUOMET NETURĖJAU taip 
SKAUDAMŲ IR SUSTIRUSIU MUSKULU 
SAVO sprande, negaliu net galvos

PA^įĮOUįįU
LIETUVIAI

JUMS REIKIA rz'’ PAlN*EXPfLLERIO.NUSIPIRKITE BONKUTę's £ 
IR JŪS NUSiSTEBĖSITE KAIRUMAI JUMS 
PALENGVINS SKAUSMU IR JUS NURAMINS.^

Naudokite tq linimenfą, kur] jūių tėvai ir tėvų tėvai nau
dojo nuo 1867 metų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkite bonkutg Pain-Expellerio su Inkaru ant deiutė* 
pas tavo vaistininką.

^PAIN-EXPELLER

AKIU SPECIALISTAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijoš Nariai
Phone CANAL 6122

Dr. s. biežis 
GYDYTOJAS ifc CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Tek Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

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

išskyrus seredomis ir subatomiš

KITATAUČIAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas
. jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

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

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence TeLBEVERLY 8244
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

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

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

Telefonas Fairfax 4024.
Dr. J. M. Finnegan

DENTISTAS
VALANDOS: 9—12, 6—9. Trečia

dienį 9—12.
1344 East 63rd St

CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

DR. 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.

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

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

Valandos: 7 iki 9 vakaro. 
Antrad. ir Penktadieniais

Tel. CICERO 3453 W.

8

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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
< .!) > |, - , • ' j

SENIAUSIA IR DIDRIAUSIA. LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCJE
■ - ■ • •: IO’> ‘ ‘ ’

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
į ' 4605-07 So. Hermitage Avė.
į 4447 South Fairfield Avenue
į ' 1, Telefone LAFAYETTE Vm

IM

4 koplyčios visose
> J_ JHL-CSH Ghicagos dalyse

P. 1ALTIMIKRAS.

Laidotuvių Direktoriai

Yards 1139
Yatds 1138

6834 Sb. Wėstern Avė.
1410 South 49th Court

:A

..r;

S. P. MAŽEIKA
3319 Lithanica Avenue

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

TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MlfcSTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wešt 23rd Place Phone Canal 2515
ŠKYllttJS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1219

' J. L1ULEVIČIUS
4348 S. California Avehue Phbnė Lafayette 3572

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

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142 

Cicero Phone Cicero 2109

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

■ 1—   — ------------------------------

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ąmbulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

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

9
4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 
šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd St 

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

v niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
' Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Ki^^^

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6000 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792

59

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

• pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearbdrn St
Room 1230.

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

Telefonas CICERO 3548-
BENNY NAURICH

ATTORNEY AT LAW
Valandos:' 6:00—8:30 P. M.

ir susitarus.
1339 So. 48th Court

CICERO, ILL.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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DETROITO TUVIŲ ŽINI’OŠ
IŠ DETROITO PADANGĖS

“NAUJIENŲ” JUBILIE
JINIS BANKIETAS

Kovo 25 d. IAS svetainėje 
(24 ir Michigan Avė.) įvyks 
didžiulis bankietas. Prasidės jis 
7:30 vai. vakaro.

Kalbamą bankietą rengia 
LSS 116 kuopa ryšium su 
“Naujienų” dvidešimt penkių 
metų gyvavimo sukaktimi. To
kiu budu tai bus lyg ir “Nau
jienų” jubiliejinis bankietas. 
Tikietai yra smarkiai platina
mi, o šeimininkės galvoja ir 
planuoja apie gardžių valgių 
pagaminimą, kad butų galima 
svečius patenkinti. Kada daug 
svečių susirenka, tai visada pa
sitaiko ir vienokių ar kitokių 
trukumų. To išvengti tiesiog 
negalima. Jei tų trukumų pa
sitaikys ir šį kartą, tai iš anks
to rengėjai atsiprašo.

Į bankietą atvyks ir svečiai 
iš Chicagos. Būtent, p-ia Maria 
Jurgelionienė ir kiti. Po trum
pos programos prasidės bankie
tas, atseit, vakarienė. Paskui 
bus’ šokiai. Tikietas bankietui 
ir programai 50 centų, o šo
kiams — 25 centai.

Komitetas kviečia detroitie- 
čius kiek galima gausingiau at
silankyti.

Teko atsilankyti pas Dailės 
choro narius, kurie visada re-

mia progresyvias draugijas. Va
dinasi, sutinka programose da
lyvauti. Jie remia ir “Naujie
noms” pagerbti bankietą, kurį 
rengia LSS 116 kuopa. Kiek 
žinoma, jie jau yra pardavę 
pusėtinai tikietu. Tenka many
ti, jog jie ir patys atsilankys 
į bankietą.

Šia proga bus ne pro šalį pa
žymėti, jog Dailės choras kiek
vieną šeštadienį (5 vai. popiet) 
iš stoties WMBG duoda radijo 
programas. Balandžio 23 d. 
Lietuvių svetainėje įvyks choro 
rengiamas paskutinis šio sezo
no koncertas. Programoje da
lyvaus taip pat ir ukrainiečių 
“Dumka” choras. —Detroitietis

t

Vyksta taip pat p-ia Adelė 
Nausėda, pasižymėjusi scenos 
veikėja. Ji dalyvaus bankieto 
programoje: ką nors padekla
muos.

mes turėjom laikuose organiza
vimo Lietuvių Moterų Progre
syviško Susivienijimo, šiuo lai
ku žmonija yra patyrusi daug 
prigavysčių ir labai- atsargiai 
paduoda savo vardą. Nežiūrint 
to visko, kad, musų moteris su
vyto arba apgavo, mes mote
rys nenuleiskim rankų, — vei
kime, organizuokimės, renki
me prakalbas, diskusijas, susi
rinkime į masinius mitingus, 
gal tuo budu ir prieisime prie 
aiškesnio išgvildenimo moters 
reikalų ir darbininkų reikalų, 
ir gal paaiškės kelios valdan
čiosios klases yra ant moters 
pečių, ir ar moterys galės pa-
likti lygiu žmogum pasaulyje 
bei būti lygia žmonijos reikalų 
tvarkyme. —Marė Dundulienė.

SVEČIAI Iš CHICAGOS
Į LSS 116 kuopos rengiamą 

bankietą “Naujienoms” pa gerb
ti iš Chicagos vyksta p-ia Jur
gelionienė, “Naujienų” admi
nistratorė. Bankiete ji pasakys 
trumpą kalbą.

iš medžiaginio atžvilgio vaka
ras buvo gana nesėkmingas. 
Kas dėlei to kaltas, tai sunku 
pasakyti. Greičiausiai čia kaltas 
nedarbas, kuris' baugina žmo
nes ir verčia juos labai susi
spausti.

ATVYKSTA KANKLIŲ 
CHORAS

Aido choras rengiasi visu 
.markiimu savo vakarui, kuris 
įvyks balandžio 16 d. Jis pa
sikvietė iš Chicagos Laisvės 
Kanklių chorą, kuris atvyks ir 
pastatys scenoje “The Student 
Prince” Carpatia svetainėje,

1500 Ehmvood gatvė. Tikietai 
iš anksto parduodami po 85 
centus, o prie durų — $1.0 J.

Taigi, tai bus trečias Chica
gos choras, kuris mus aplankys 
per šį sezoną.

MIRĖ GUBERNATORIUS
Visai netikėtai kovo 16 d. pa

simirė Michigan valstijos gu
bernatorius F rauk D. Fitzge- 
rald, 52 metų amžiaus. Paliko 
jis žmoną ir 14 metų sūnų. Mi
rė Grand Ledge mieste, iš kur 
buvo kilęs. Jis labai mėgo sa
vo gimtajame mieste gyventi. 
Dažnai jis sakydavo, kad naujų

ČESNAKAI-PETRUŠKOS PAGEL- 
BA NUO AUKŠTO 

KRAUJO SPAUDIMO
Medicinos reportai sako, kad čes- 
rakų-Petruškų koncentratas turi 
dviguba reikšme nuo aukšto krau
jo spaudimo. Pirma, atleidžia ar
terijų įtempimą. Antra, sulaiko ir 
pašalina amatų susilaikymą vidu
riuose, aukšto kraujo spaudimo pa
galbinę priežastį. Kad gauti česna- 
kų-petruškų koncentrato be kvapo 
formoje, klauskit ALLIMIN. šios 
tabletės vartojamos pertraukomis, 
padeda sumažinti kraujp spaudimą, 
galvos gėlą ir svaigulį pašalinti, 
paeinančius nuo daug skaitymo. 
Kad patirti aukšto kraujo spaudi
mo priežastį ir pagyti, klauskit gy
dytojo. ALLIMIN yra pardavimui 
pas visus vaistininkus. Didelė dėžė 
50c. Snecialė Ekonominė—$1.00 
DYKAI. Kad gauti sampelių ir pui
kią knvgelę adresuokit ALLIMIN, 
Dept. 309, 54 W. Illinois St., Chi
cago, III.

Drauge su ja vyksta ir dai
nininkė p-Ie Leonora Nemčiau- 
skaitė (Nimhosk), kuri pava
duos p-ią Norą Gugienę. Daly
kas toks, kad p-ia Gugienė sun
kiai susirgo ir todėl jokiu bu
du negalės į. Detroitą vykti. Ji 
labai apgailestauja ir atsiprašo 
detroiliečių, kad taip atsitiko. 
Jai labai nemalonu, kad netu
rės progos su detroitiečiais su
sitikti ir pasilinksminti.

P-le Bernotaitė nuveš visas 
savo automobiliu. Apleis jos 
Chicago šeštadienio rylą, kad 
galėtų Detroitą pasiekti kada 
nors po pietų.

Detroit, Mich.
Apie moterų k ubo bank’etą

Ml VOS

SKELBIAME

** * fita) Jums Pasaulinės Parodos hnrire-Ata) Jums Piinnulintta Parodos barge- 
ninė ckHktirHija. kuri Hiitaupyn Jums 
plnigij. laika Ir IfivengHlte nepato
gumų. Viltais rupeačialH Ir kai ktirio- 
iiiIh HiniilkinenoiniH už Juh kiti rupfn- 
hIh—IftANKSTO. Kelionė fien ir ten 
air-eonilitioned Erie traukiniuose . . pa
sinaudokite berupeetiniu po b u v i u 
New Yorko gatavais kotelių kam
bariais.

Taipgi pasirinkimas kitų Erie traukinių 
prisitaikant prie kiekvienoj© kešenės 

Dėl tikietų ir kitų informacijų 
kreipkitės į

Copy
right

Ekskursinis 
traukinys išeis iš 

Chicagos kas sekmadienį 
(Geg. 21 iki spalių 22) 6. v. p. p. 

—namon grįžta sekantį sekmadienį.
I bargeno mokesčius įeina šen ir ten 

kelionė, Taxi mokesčiai į hotelį ir atgal, 
keturių naktų koteliuose buvimas, souvenir 

įžanga į Pasaulinę Parodą.
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H. T. Harlow
General Passenger Agent 
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ŽEMAIČIU ORKESTRASBAJORES DAINININKAS — ARTISTAI-AS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
w.h.f.c. z?88:?žfcss:

• SEKMADIENĮ— __________________ —7 IKI 8 VAL. VAK.
LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—-BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Kovo 4 dieną Detroito Mote
rų Pažangos Klubo vienų metų 
jubiliejiniame bankiete buvo ir 
M. Dundulienė pakviesta kal
bėti. Bankietas įvyko Lietuvių 
svetainėje. Prakalbos buvo 
prieš vakarienę. Drg. M. Keme
šienė atidarė vakaro programą 
ir perstatė tvarkos vedėja klu
bo pirmininkę, kuri pavyzdin
gai vedė tvarką nuo pradžios 
iki pabaigos. Pirmiausia kalbė
jo drg. Liutvinienė ir dar vie
na klubo narė. Šios dvi klubie- 
tės gan rimtai paaiškino Pa
žangos Klubo veiklą ir kvietė 
visas lietuves moteris bei mer
ginas rašytis prie klubo ir 
žengti sutartinai prie geresnės 
ateities.

Marė Dundulienė skaitė refe
ratą tema “Moteris senovėje, 
dabar1 ir ateityje”. Toliaus kal
bėjo M. Kemešienė, kuri pa
aiškino Detroito lietuvių mote
rų veikimo praeitį, kodėl mo
ters paliovė veikusios ir kas 
jas sutrukdė.

Po prakalbų buvo vakariene. 
Baigus prakalbas, iš virtuvės 
tuojau pasirodė gaspadines, va
karienės gamintojos. Švariai 
pasirengusios, baltais priekaiš- 
čiais, gyvų gelių plokštelės da
lino gražiai sušukuotus plan
elis. šios malonios darbštuoles 
apkrovė stalus gardžiais val
giais. Buvo namie dirbtos deš
ros, kugelis, keptos silkės, kep
ta veršiena, pyragai ir pyra
gaičiai. Stalus apsėdo per du 
sykius. Gražios gaspadines, 
gardus valgiai, ir svečiai gar
džiai valgė. # Kažin ar atliko 
nors kąsnelis gaspadinėms?

Po vakarienės buvo šokiai ir 
aike šokių ir pertraukose klu- 
jietės bandė prirašyti naujų 
narių, bet vos apie šešis gavo. 
Daugelis davė atsakymą: sako, 
mes priklausėm, prie Lietuvių 
Moterų Progresyviško Susivie
nijimo, turėjom čia Detroite 
skaitlingą kuopą, leidom laik
raštį “Moterų Balsą” ir tie, ku
rie moterų veikimą pamynė po 
kojų, išdraskė susivienijimą, te
gul dabar veikia. Na, tai jau ir 
kreditas savimyloms, kurie 
daug mąsto apie save. Vadina
si, kas tai aš. Pasirodo, kad 
pažangioji moterų dalis visai 
sudemoralizuota. Dabar tai po
nai ir vėl mano atgaivinti mo
terų veikimą. Margintų vardų 
grupėmis bus sunku prikelti iš 
numirusių drąsų ir tvirtą ga
liūną; pavytusiai gėlei sunku 
sugrąžinti jos žydantį gražu
mą. Moterims tai bus neleng
va atgauti pražudytas jėgas ir 
surasti tiek daug rėmėjų, kiek

MASINIS PROTESTO 
MITINGAS

Paskutinės žinios sujaudino 
kiekvieną lietuvį. Pranešimai, 
kad Hitleris rengiasi pasmaug
ti Lietuvą, žaibo greitumu išsi
platino po visą pasaulį.

Šioje kritiškoje Lietuvai va- 
’andoje visi Amerikos lietuvi'.! 
būtinai vieningai veikti ir pro 
testuoti prieš pasimojimą atim
ti iš Lietuvos nepriklausomybę.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito skyrius šaukia masinį 
protesto mitingą kitą sekmadie
nį, kovo 26 d., 2 vai. po pietų, 
Lietuvių svetainėje. Kalbės vi
suomenes veikėjai, draugijų at
stovai, stambus miesto viršiiun 
kai ir daugelis profesionalų.

Kiekvieno lietuvio pareiga ta 
me masiniame mitinge dalyvau
ti ir pareikšti savo protestą 
prieš vis labiau dūkstantį nacių 
barbarizmą.

A. L. K._ Detroito skyriaus 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
kovo 25 d., Lietuvių svetainėje. 
Prasidės 7:30 vai. vakaro.

Visi draugijų atstovai, kurie 
priklauso skyriui, būtinai daly
vaukite susirinkime.

M. J. Kemešienė, sekt.

VAKARAS NEPAVYKO
Kovo 19 d. Lietuvių svetainė

je įvyko A.L.D.L.D. 52 ir LDS 
21 kuopos bendras vakaras. Su
vaidintas buvo veikalas “Gyve
nimo Verpete”. Daugumą vai
dintojų sudarė jauni scenos mė
gėjai. Jie buvo visai geri ir nie
ko jiems negalima prikišti.

Veikalas iš dalies sentimen 
fališkas. Vaizduoja jis dvi ši i 
mas. Turtingų tėvų sunūs įsi
myli neturtingą mergaitę. Dėlei 
to namuose kyla nesutikimai. 
Simus išvažiuoja į miestą ir ten 
studijuoja meną. Po kurio lai
ko štai jis jau artistas: piešia 
paveikslus. Tačiau visa bėda ta, 
kad niekas tų paveikslų nenori 
pirkti. O tuo tarpu į paveikslus 
žiūrėdamas sotus nebusi. Jau
nas artistas pradeda visai dva
sioje nupulti. Pagaliau iš des
peracijos jis jau pasirengęs sau 
£jalą padaryti. Draugas sudrau
džia jį ir suramina.

čia tikras stebuklas įvyksta: 
staiga jauno artisto paveikslai 
pasidaro labai populiarus. Juos 
turčiai perka kaip karštus bly
nus ir moka didelius pinigus.

Tokiu budu neseniai didelį 
skurdą kenčiąs artistas pasida
ro turtingas. Jis grįžta į savo 
tėviškę pas sav omylimąją mer
giną. Motina jo jau mirus, o tė
vas blaškosi po pasaulį prara
dęs savo turtus: jis ieško sū
naus, kad nors prieš mirtį galė
tų. atsiprašyti už padarytą dide
lę skriaudą. Susitinka. Ir čia 
viskas labai laimingai baigiasi: 
sūnūs dovanoja tėvui ir priima 
jį gyventi pas save.

Veikalas truko nuo 5:30 vai. 
iki 9:30 vai. vakaro. Publikos 
visai nedaug tesusirinko, todėl 
šokiai buvo tikM vienoj e svetai
nėje. Tenka todėl pasakyti, jog

JULIUS KESSLER
84 metų Distilerių 
viršininkas sako:

Aš ĮDĖJAU SAVO 60
METŲ PATYRIMĄ Į 

SAVO PRIVATE
BLEND”

5;
i

tikra. 
Įkai
nuota

KESSLER’SS:
WHISKEY SMOOTH AS ŠILK

Kessler’s Private Blend—maišyta degtinė. 25% straight degtinė 
—75% neutral spirito distiliuoto iš grudų. 90 proof. Julius Kessler 
Distilling Co., Ine. Lawrenceburg, Indiana.

lūs mainas už 
jūsų seną radijo 
ar fonografą, kai
po musų nepa
prastas bargenas

R C A Victrola U-123 
—The “Good Time” 
modelis— turi auto
matišką rekordų kei
tėją. Crystal Pick-up, 
Naują Top-Loa d i n g 
adatoms vietą. Radio 
malonumas su RCA 
Victor elektrišku tu- 
nijimo Radiju. Pas
pausk guziką ir turi 
stot, ^29.95

Tos sensacinės aukos priežastis štai ka
me: Dauguma perka fonografus ir raai- 
jus metų pabaigoje. Kad paskatinti pir
kimą dabar .. kad palaikyti vyrus 
taip jiems reikalingo darbo... RCA vic
tor • ir mes patys suplanavome Denarą 
pasiūlymą... ypatingą taip pageidauja
mą bargeną, kurios .dauguma negales a- 
sisakyti pirkti dabar. Tai Gooa
RCA Victrola. Nepraleiskite šios vieną 
sykį tepasitaikančią amžiuje progą. 
Ateikit dabar!

Jos,, F. Badrik fe
3409-21 So. Halsted Street

I TEL. YARDS 3088

Budriko leidžiama Radio valanda iš WCFL 970 k- nedėliomis 
nuo 5:30 iki 6:30 vai. vakare Chicagos laiku.

draugų įsigyti yra geras daik
tas, bet niekuomet jie negali 
pavaduoti senus draugus.

Gubernatorius susirgo sloga, 
iš kurios vėliau išsivystė “fliu”. 
Nuo tos ligos jis ir mirė.

Fitzgerald tik pereitą rudenį 
buvo gubernatorium išrinktas. 
Tokiu budu savo pareigas jis ė- 
jo tik per 75 dienas (čia bus 
pravartu pažymėti, jog prieš 
kelis metus jis vieną terminą 
Išbuvo gubernatorium).

Gubernatoriaus laidotuvės 
buvo labai iškilmingos.

Dabar gubernatorium auto
matiškai liko D. Dickinson, ku
ris ėjo gubernatoriaus leitenan
to pareigas. Naujasis guberna
torius yra 80 metų amžiaus. Jis 
taip pat neseniai persirgo infhi- 
enza. —Detroitietis

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

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmok ėjom yg
už padėtus Z|

pinigus *

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
Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

W. G. E. S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

iki 9:15 v*
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

A
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ganizavusi, tai Klaipėdos klausimas paliko galutinai ne
išspręstas. ’

Laikinai tas kraštas buvo paimlus TaUtiį Sąjungos 
globon ir jį valdyti buvo pavesta kdmisatui fratieužui. 
Šis sušidraugavo su lenkais, ir pastarieji ėmė daryti pla
nus, kad Klaipėdos kraštas butų paverstas “laisva vals-

Gyvenamojo momento anekdotai KORESPONDENCIJA

Kas toliau?
Klaipėda Lietuvai išplėšta, bet Lietuva dar gyva. 

Hitleris “susimylėjo” ant Lietuvos ir prižadėjo leisti jai 
naudotis Klaipėdos uostu.

Uoste busianti įsteigta Lietuvai “laisva zona” — že
mės ir vandens plotas, kuriame Lietuva turės savo prie
plauką laivams, sandėlius ir kitus reikalingus įrengimus. 
Ta “laisva zona” bus Lietuvai išnuomuota 99, metams, ir 
už prekių pervežimą iš Lietuvos teritorijos į tą zoną ne
busią imama muitų.

Bėdoje, gerai, kad Lietuva galėjo išsiderėti bent tiek. 
Be to, Hitlerio užsienių reikalu ministeris sutiko pasira
šyti su Lietuva nepuolimo sutartį. Vadinasi, Vokietija 
pasižadės nepulti Lietuvos, o Lietuva pasižadės nepulti 
Vokietijos ir neremti trečios valstybės, kuri ją pultų.

Jeigu Vokietijos naciai šitų pasižadėjimų laikysis, 
tai Lietuva išliks nepriklausoma. Bet ji dabar pateks di
desnėn vokiečių politikos ir Ūkio įtakai. Lietuva turės 
atsisakyti nuo minties apie jungimąsi su kuria nors prie
šinga reichui valstybe arba valstybių koalicija. Jos pre
kyba bus vis labiau ir labiau kreipiama Vokietijos pu
sėn, ir ilgainiui ji gali visai būti įsiurbta į vokiečių im
periją.

Prieš šitą likimą Lietuvai teks kiek galint spirtis. Iš 
kitos pusės, ji turės saugoti savo nepriklausomybę nuo 
lenkų, kurie dar nėra atsižadėję savo svajonės apie “uni
ją”

KADA BUS LIETUVOJ 
DIDŽIAUSIA ŠVENTĖ

Pasakoja, kad buvęs toksai 
tybe” (“freištatu”), kurioje Lenkija tikėjosi įsigalėti ir a(Sitihimas. ■ Berlyne vasario 
tokiu būdu atkirsti Lietuvą nuo juros ir apsupti is vaka- mėn. 16 d. šventės proga bū
rų pusės; kuomet rytiniame Šone jau būVo pagrobtas Vii- relis lietuviu buvo susirinkęs į 
mūs. • ' ; ; (....... . ,

Nuo šito pavojaus Lietuva buvo priversta gelbėtis, 
jeigu ji norėjo išlikti nepriklausoma. Klaipėdos “puču” 
buvo sugriautas Lenkijos sąmokslas prieš Lietuvą.

Klaipėdos klausimą, pagaliau, išsprendė bešališka 
komisija su amerikiečiu Norniami BūvišU priešakyje. Ji 
atliko tį ką per trejus metus atidėliojo Tautų Sąjunga, 
būtent: pripažino, kad Klaipėdos kraštas, kaip jau buvo kurie linksmai nusiteikę, 
įrodyta Versalės konferencijoje, priklauso Lietuvai, ir 
įjungė jį į Lietuvos valstybę, kaipo autonominį distriktą.

Normano Daviso komisijos sprendimą patvirtino ir 
didžiosios valstybės, kurios, bė to; atsižvelgė dar ir tai, 
kad Lietuvai buvo padaryt# baisi skriauda, kai lenkai 
pagrobė Vilniaus kraštą. Už tą nuostolį Lietuvai buvo 
duota kaip ir kompensacija Klaipėdos prijungimu prie 
Lietuvos., .

Tie, kurie kalba apie Klaipėdos “pučą”, šituos fak
tus ignoruoja. Todėl jtj teisinimas Hitlerio smurto yra 
visai nepamatuotas.

Beje, šitūoš žodžius rašant, pasirodė žinia, kad vals-1tlos krašl° ir lš V1SO ūi 
tybes dbpaftamūhias Washingtone nepripažįsta tdsėtu lokia netlkra’.lai dclko eia •’1C 
Klaipėdos pagtobiftii) —- reiškia, tie nacių advokatai A- kup klyvSlaujd?
merikos valdžios hesūklaidinb! Tuomet įsikišo Goeringas į

diplomatų mėgiamą kavinę. Lie
tuviai tenai susėdę už stalo 
linksniai leidę laiką. Netoliese 
už kito stalo sėdėjęs patsai Hit
leris, Goeringas ir Rozenbergas. 
Hitleris pamatęs besilinksmi- 
iiančius lietuvius labai nustebęs, 
kad dabar esą dar tokių žmo-

bes, — kreipėsi diplomatas į

Hitleris neiškentęs ir užklau
sęs Rozenbergo ar jisai nežinąs, 
kas tie tokie žmonės, kurie čia 
taip šauniai leidžia laiką.

Rozenbergas kiek įsiklausęs 
besilinksminančių kalbą atsakė, 
kad tai busią bene lietuviai, nes 
jam kaipo iš Baltijos krašto ki
lus bent kiek ta kalba pažįsta
ma. Hitleris tai išgirdęs labai 
nustebo; girdi, tie lietuviai tu
ri liek daug bedu dėl Klaipė-

—Lietuvis, — trumpai atsa
kė pirklys.

—A, tai tamsta sūnūs tos tau
tos, kuri taip skriaudžia Klai
pėdos vokiečius!

—Gal būt, bet tenka pastebė
ti, kad jie nori būti skriaudžia
mi.

—Delko, — nustebo diploma
tas.

—Matote, jič dabar šauna iš
kart du kiškiu: nusipelno kan
kinių vainiką ir kartu varo di
delį biznį.

—Kad jie turėtų gerus laikus, 
aš šito negirdėjau, — pastebėjo 
diplomatas.

—Tai man atleiskite už at
virumą, tamsta prastas diplo
matas, kad taip menkai infor
muotas, atkirto lietuvis pirklys.

—Bukite visai ramus šiuo at
silikimu aš gerai esu informuo
tas ir žinau, ką sakau, kas ma
no pasakyta, tai tikra teisybė.

—Dovanokite už atvirumą, 
dar kartą pakartoju, kad tams

Norwood, Mass
Kvaili šposai. — Gražus 

parengimas
Tarp kitko pas mus atsirado 

ir kvailų šposininkų, kurie už
siima negražiais darbais ir, be 
to, kai kuriems žmonėms pa
daro finansinių nuostolių. Vie
nam progresyviam, rimtam ir 
teisingam žmogui, kuris yra 
“Naujienų”, “Naujosios Gady
nės”, “Keleivio” ir “Tėvynės” 
skaitytojas, prieš porą mėnesių 
jam išėjus į dirbtuvę prie savo 
kasdieninio darbo, tuojau per 
telefoną iš Montello, Mass., liko 
pašauktas graborius prirengti 
palaidojimui. Graborius atva
žiavęs į Norwood’ą ir nespėjęs 
nuvažiuoti į nurodytą vietą, 
tuojau sužinojo, kad tas žmo
gus dirbtuvėje dirba.

Tuo pačiu sykiu iš kitos vie
tos užsakyta degtinės, kurią at-

-----x------
Valstybė yra tiktai rėmai, kuriuose gyvena tauta. 

Juo valstybė mažiau priklauso nuo išorinių jėgų, juo lais
viau jos viduje žmonės gali tvarkyti savo gyvėnitną. Lie
tuvos uždavinys dabar bus gintis nuo vokiečių (lėhktj ii* 
k.) kišimosi į jos vidaus reikalus, kad lietuviai savo kris
te nepavirstų kitų tarnais.

Vokiečiai taip pat, kaip ir lenkai ūrba rusai, per ath- 
žius paprato valdyti kitus. Jie jaučiasi esą “poliai”, b J 
lietuvius jie žiuri, kaip į “prastesnę” taūtą, kuri hiri 
jiems dirbti ir jų klausyti. Deja, dar ir iš lietuvių dau
gelis taip apie save mano. Juk tai buvo svarbiausia prie
žastis, delko Klaipėdos lietuvninkai, kurie nainie vartoju 
lietuvių kalbą ir skaito lietuviškus “bybeliūs” šventadie
niais, nenorėdavo eiti išvien sii lietuviais, bet temdavo 
“vokietininkus”! Jiems atrodė “naturališka” klaūsyti vo
kiškų ponų, bet jie laikė sau “nusižeminimu” būti po “že
maičių” valdžia. .

Ta pati poniška fanaberija, kuri dabar šukele Klai
pėdos vokiečius prieš Lietuvą, anąinėt paskatino lenkus 
atplėšti nuo Lietuvos Vilniaus kraštą. Lietuviams tetik# 
visą laiką kovoti, kad jiems, kaipo tautai, butų priįtaziii- 
tos lygios teisės sti kitomis tautomis. Jie nenori Hdti bb- 
nai, bet jie nori patys būti šeimiiiiiikai savo žemejL Tai 
yra tikroji Lietuvos Nepriklausomybės prasmė, o tie to- 
mantiška svajonė apie praeitus laikus, kuomet Liėtiivį 
valdė didieji kunigaikščiai.

Ginti savo teisę valdyti save šavb krašte dabar teks 
lietuvių tautai atkakliau, negu kdbniet nors. To krašto 
sienos pasidarė ankštesnės, o priešių spaudimas padidėjo. 
Bet už tai dabar Lietuvos žinonėš gali labiau suglausti 
savo jėgas.

Tačiau turi būt grąžinta Lietuvos žmonėms teisė da
lyvauti sprendžiamu balsu krašto likimo klausimuose. 
Bent toje teritorijoje, kurios dar nėra pągrdbę lehkai ir 
vokiečiai, liętuvių tauta privalo įrodyti, kad ji yra lais
vų žmonių, o ne vergų, tauta!

—Aš spėju, kad lai bene bus 
jų nepriklausomybes švente, to
dėl jie taip džiaugiasi, bet dėl 
viso ko aš pasiteirausiu.

Ir Goeringas pakilęs nuėjo 
pas lietuvius.

—Meldžiamieji, sakykite 
lai šiandien lietuvių tautos 
džiausiu šventė, kad jus taip 
si džiūgaujate?

—Oi, ne, — atsakė vienas iš 
žmonės, kurie greit suklysta ir dar greičiau | lietuvių, — musų tautos di

džiausia šventė bus tuomet, kai 
mirs Hitleris, Goeringas ir Ro
zenbergas !

Tokį atsakymą gavęs, Goc- 
ringas paskubo Hitleriui pasi
skųsti iU pas jį nuėjęs, ką iš 
lietuvių girdėjęs, visa įžodžiai 
atpasakojo.

—Keisti tie lietuviai, iš kur 
jie gali žinoti, kad mes būtinai 
mirsime tą dieną, kai lietuvių 
bus didžiausia tautos švente, ir 
delko mes būtinai turime visi 

| trys mirti kartu!...
Mat, butą po pietų, lai Hitle

ris lietuvių atsakymo prasmes 
nesuprato, nes kaip žinoma, vo
kietis po pietų labai sunkiai vis
ką virškina... V.

Seni vilkai voratinklio
spąstuose

Klaikus laikai. — Prekiauja žmonėmis. — Azefo provo- 
kačijoš blanksta prieš tas, kokios yra daromos šian
dien. —■ IŠ netolimos praeities. — Vokietuko Rozen
bergo išdavystė. — Tamsi bendrovės “Vajus” istori
ja. , 
atšivei’čia

> 1 ; ■ / .

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Tasai vokietukas darbininkas 

(rodos, jo pavardė Rozenber
gas), dabar Pietų Amerikoje

buvo visai ankšta gyventi.
. > ; ; . , I » 1 . . I ■ ; • I .

Visai galimas daiktas, kad ji
sai dabai- Plėtų Amerikoje pa
našiomis provokacijomis Užsii-

Čia tų dviejų įvykių visai 
staulkmeniŠkai nėatpasakosiu,

Atėiš laikds ir bus galima vi
sas tas provokacijas smulkiau 
aprašyti H* kai kuriais uoku- 
niehtais pdtvittibti.

f . . ? i t . k t u . i • ; . . >Tiek tenkh pastebėti, kad 
taip yadinaibhiš Vbldeniath lai
kais Lietuvoje.ntita tikrai šlykš
čių provokacijų ir dėl uj pro
vokacijų Įik viėhas žmogus vi
sai. hekifiitil savo gyvybę pra- 
Mdd. . . . .

Ttiriiiič ir šių dienų mažulę

Šie vyrai liko kaip ir tos 
bendrovės pilni dalininkai. Iš 
viso jie sumokėję buk dešimts 
tuksiančių litų. Tokia sutartis 
padaryta pas vieną iš Klaipėdos 
miesto notarų, Jbėt visų trijų šių 
vyrų parašų pas notarą nebū
ta... Kitaip tarus, Gedvilas ir A. 
Jakštas lyg ir už akių tą ben
drovę perleido čia jau saky
tiems asmenims.

Viskas tvarkoje, panašiai ir 
galėjo būti, bet jei turėsime 
galvoje, kad anuodu vyrai da
bar apgailestauja įsivėlę į tą 
bendrovę ir jei dar, turėsime 
galvoje, kad vienas jų, būtent. 
A. Jakštas Kaune kai kuriose į- 
staigose nėra svetimas žmogus, 
tai ta mažutė istorija visai ki
tą vaizdą įgyja. Atrodytų, kad 
seni vilkai pakliuvo į voratink-

ar 
di-

VOKIETIS blPLOMATAS IR
LIETUVIS PIRKLYS

Hitleriu invazijos teisinto jai

Į) vŪŪirtaitta akly- 
bjl Ūi’itpė net ptd- 
iėiŽii, — tai “Bėn- 
Tam laikraščiui 

leisti įkurta pasitikėjimo ben
drove “Vajus”. Žinoma, Klaipė
dos dabartinėse savotiškose po 
litinėse sąlygose bendrovė bįii*

dėjo laikraštį 
dras Žygis”.

giai ir tasai laikraštis pi’adėjo 
eiti legali#!. Čia veik ylšfeįl ni|> 
|cu nesidaiigstyla. .Jei.beįt tiek, 
kad tasai laiktaŠtlŠ, be Klaipė
dos krašto, Jiitcije Lietuvos da? 
lyje yra uždraustas platinti.

Tą bendrovę visai legaliai p 
kūrė, arbū bėht savo įiįiraliis 
jai įkurti davė du vyrai, — tai 
P. Gedvilas ir A. Jakštas.

Vėliau šie vyrai lyg ir sdsi- 
griebė Ir tą bendrovę perleido 
kitiems asfnenims, — tai Dr. P. 
Karveliui, krikščioni^ demokra
tų laikų buvusiam finansų uii- 
ništrui, advokatui M. Sleževi
čiui, buvusiam ministrui piriiii- 
ninkui, ir inž. E. Galvanauskui, 

ministrui

Anglų spaudoje daugelis bando pateisinti nacių įsi
veržimą į Klaipėdos kraštą tuo, kad Lietuva tą kraštą 
įgijusi irgi neteisėtu kėliu. Bet šitoks Hitlerio smurto tei
sinimas prasilenkia su visd felle faktų. • . (

Tiesa, kad 1923 m. būvo padarytas Klaipėdoje “pu
čas” — bet ne prieš Vokietijį; Kraštas tuofriet jau buvo 
seniai nuo Vokietijos atskirtas.

Jį atskyrė Versalio taikos konferencija, suradusi, 
kad savo geografine padėtimi ir gyventojų tautiškumo 
požymiais Klaipėdos kraštas yra dalis Lietuvos. Tiktai I taip pat buvusiam 
dėlto, kad Lietuvos valstybė tuomet dar nebuvo susior-' pirmininkui.

“Licluvos Aidas” 
“Kas tie aktyvistai” 
iliškai nupasakoja, 
jaus” bendrovė įsikūrė, bet pa
žymi, kad Dr. P. Karvelio, adv. 
Sleževičiaus ir ihž. E. Galva
nausko pas notarą parašų nesą,' 
jog jie tą bendrovę tikrai per
ėmė, tik pastebi, kad kaip kas 
iš pirmųjų tos bendrovės tiktų 
jų, ar fdktihųjų steigėjų dabai 
savo darbūs apgailestauja.

Tai jau lapai daug pasakyta 
ir tikrai atrodo, kad seni vii 
kai atsidūrė voratinklių pinklė
se, ,

Iki- šiol į šį “Lietuvos Aido” 
straipsnį nė vienas iš neva pa
rėmusių tą bendrovę spaudoje 
neaisiliepė, tai sunku pasakyti, 
kaip tikrai visa ta istorija ku
riama. Bet kalbų sukelta daugy
bė., L (

Tenka laukti, kad netolimoje 
ateityje čia viskas išaiškės. Bet 
kas. dar įdomu, kad A. Jakštas 
ir Gedvilas jau pranešė atitin
kamoms Klaipėdos įstaigoms, 
jog jie tą bendrovę likviduoja, 
Gedvilas dar atskirai pranešė 
policijai, kad jisai atsisako 
“Bendrą Žygį” redagavęs ir net 
apgailestauja...

Rodos, tų vyrukų tie žygiai 
dengti švelnučiu provokacijos

Nr. 97 s Ir. 
smulkme- 
kaip “Va-

Traukiniu važiavo vokiečių 
diplomatas ir lietuvis pirklys. 
Diplomatui buvę nuobodu va
žiuoti ir jisai panūdo su jam 
nepažįstamu bendrakeleiviu pa
sikalbėti.

—Sakykite, kokios jus tauty-

šydu. Čia ėmėsi taip karštai 
darbo ir staiga taip atvėso... Ro
dos, turėjo tokius užtarėjus, 
kaip buvusius ministrus, o da
liai* susiprato buk buvę suklai
dinti...

ta prastas diplomatas!
—Delko, — jau veik 

tarė diplomatas.
—Geras diplomatas niekuo

met nesako teisybės, jo pareiga

Tokių “štlklydėlių” dabar vi
sais pakeliais pilna! Jie labai 
greit suklysta ir dar greičiau at
siverčia. Žihohia, “Lietuvos Ai
dui” didis džiūugsmas, kad dvi 
avelės “sūklydūsios” vėl sugrį
žo, ir neabejotina, kad džiau
giasi, jog trys buvę valstybės 
atsakingi pateigunai, tie seni 
vilkai politikoje, taip lengvai 
pakliuvo į t^ voratiklį! žinoma, 
ta visa thažute, trumputė istdri- 
ja siutą labai baltais siūlais ir 
lame juodame fone tie balti siū
lai ištolo visų ryškiai pastebi
nti.

rtaigi, musų pilkutis gyven«- 
ihas bent kiek paįvairintas pi
kantiška “istorija”. Toji “isto
rija” tik sako ir patvirtina, kad 
hainie neviskas tvarkoje. Palū
kėsimo, gal toji istorija visame 
savo grožyje išsirituliuos ir dar 
daugiau įdomesnių dalykėlių 
nupasakos. —J. K.

(GALAS)

įpykęs

io pas tą patį asmenį atvažia
vo didelis trokas iš Boston, 
Mass., užsakytas dėl perkraus- 
tymo į kitą vietą. Porą savai
čių tam atgal 9 vai. ryto atve
žė gelių vainiką kaipo miru
siam. Žmogus išėjės pasakė,

—Šiuo atsitikimu 
sutinku!

—Tai tamsia dar 
diplomatas, nes tik

su jumis

prastesnis 
patvirtini 

anksčiau sakytus mano žodžius.
—feutent?
—Būtent, kad Klaipėdos kra

što vokiečiai turi gerus laikus 
ir nori būti skriaudžiami.

—Ne, šilo aš netvirlinu! — 
atkirto vokietis diplomatas.

—Dovanokite, bet jei diplo
matas sako — ne — tai jisai 
ne diplomatas, lygiai taip, jei 
moteris sako — taip — lai ji 
prasta moteris.

--Pasakykite tamsta, ar visi 
Lietuvos pirkliai tokie gudrus 
vyrai, — užklausė ‘tasai diplo-

kad jam gėlės nereikalingos. 
Gėlių savininkas irgi supyko, 
nes jam padarė finansinį nuo
stoli. L

» » »
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

133 kuopa rengia “\Vist Party” 
seredoj, kovo 29 d., 7:30 vai. 
vakaro. Lietuvių svetainėje. Bus 
duodama daug įvairių dovanų. 
Kas išlaimės loši, tas gaus ką 
nors tokio naudingo. Todėl 
kviečiame vietos publiką atsi
lankyti gausingai ir atsivesti 
savo pažįstamus. Užtikriname, 
kad visi busite patenkinti ir 
smagiai laiką praleisite. Be to, 
paremsi te socialistų kuopą.

P. Kručas.

—Aš jų tarpe esu Kart, Mich
Visokios žinios

lęs akis pažiurėjo į lietuvį pirk
lį ir atsidusęs sau tarė:

—Nelaiminga vokiečių tauta!
O lietuvis, nežiūrėdamas į vo

kietį, sau prabilo:
—Didelė garbe būti lietuviu!

Iš Lietuvos
KĄ SKAITYS KLAIPĖ
DOS KR. VOKIETUKAI
Klaipėdos krašto Direktorija 

nustatė, kokios turi būti perka
mos knygos pradžios mokyklų 
vokiškiems knygyiicliams. Kny
goms pirkti sudarytas pagrindi
nis ir du pagalbiniai sąrašai. Jei 
mokyklai nepakanka pagrindi
niame sąraše numatytų knygų, 
lai gtili pirkti pagal pirmą pa
galbinį sąrašą knygas ir jei ta
da linksta, tai pagal antrą. Lig- 
šiol knygynėlių turimos knygos 
turi būti peržiūrėtos ir pašalin
tos los, kurios neatitinka 
laiko ideologinei dvasiai.

‘Ali. " ' "

šio

ATMESTI SKUNDAI DEL 
KLAIPĖDOS RINKIMŲ
Klaipėdos miesto magistratas 

Klaipėdos krašto Seimelio rin
kimų komisijai grąžino kelių 
piliečių skundą, kurie ginčyjo 
rinkimų teisėtumą. Skunde bu
vo sakoma, kad rinkimuose da
lyvavo žydai, kurie iš Klaipė
dos yra išsikėlę ir todėl rinki
muose negalėjo dalyvauti.

Magistrato įstaigos ilgai tūri
nėj o, ar tikrai tokie asmenys 
rinkimuose dalyvavo. Išaiškin
ta, kad skunde minimų atsitiki
mų butą visai maža. Skundas 
su surinkta medžiaga bus per
siųstas rinkimų komisijai, taigi 
paliekamas be pasekmių.

Kovo <8 d. Juozas
Penlwatcr turėjo
Occana ligoninėje.

P-ia O. Alvikicnė,

Kičas iš 
operacija

pasivieše-

grįžo namo.
P-lė Vanda Buividuke, duktė 

St. ir B. Buividų, ištekėjo už 
Vytauto Orento. šliubą ėmė 
Rymo katalikų švento Grigo- 
riaus bažnyčioje.

P-lė Ėrena Kičiniu, mokvlo- 
ja \Verc School, ir p-lė Alfonsą 
Gcruliutč, mokytoja May 
School, sėkmingai mokytojau
ja jaii antrą terminą.

Amerikos Piliečių Lietuvių 
Klubas laikys savo trijų mėne
sių susirinkimą balandžio (Ap- 
ril) 9 d., pirmą valandą po pie
tų, Marės Dundulienės namuo
se ■iriai nesi vėluoki te.

Mare Dundulienė.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
$ BUCHAREST, Rumunija, 

kovo 22. — Trečiadienį čia pa
sirašyta Rumuhijbte prekybos 
su Vokietija sutartis.

e DANZIG, kove 22. — ži
nios, kad Klaipėda tapo 
duota vokiečiams, iššaukė 
sujudimą vokiečių tarpe. 
Danzigo naciai tikisi, kad 
užilgo jie sugrįš į reichą.

• VARŠUVA, kovo 22. 
Britanijos prekybos misija 
vyko 
kvą.

trečiadienį iš čia

WASHINGTON,
22. — Senatas 63

ati- 
čia 
li

ne-

iš- 
į Mas-

I): C., 
balsais 
Valsti-

kovo 
prieš 23 priėmė Jungt. 
jų valdžios departamentų per
organizavimo bilių.
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K UJIENU” JUBILIEJINIS KONTESTAS£

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

LAIPSNIS TREČIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

Laipsnis antras
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

J. A. SINKUS

2 3 .2 ■
1 i 4 v.

J

J ŽUKAS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

3

10029 
Avė., 
Tel.
Turi

S. Princeton 
Chicago, III. 

Comm. 2073
41420 balsų

S. NARKIS
4353 S. Talman Av. 

Chicago, III.
Turi 28946 balsų

H M
V .

ONA DAVGIN 
6108 S. State St., 

Chicago, UI.
Turi 23056 balsų 

__l.crdyrftvr_ r

E. NORGAILIENŽ
2914 W. 45th St. 

Chicago, III.

Tūri 21197 baisiį

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00. bOVAN A

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St.
Chicago, III.

Turi 9711 balsų

M. KULESUS

1108 Elizabeth Av. 
Grand Rapids, 

Mich.

ONA VILIENĖ
1646 N. Bell Avė

Chicago, III.
Turi 4800 balsų

11

1943

Avė

Turi

Turi 13594 balsų

2 3

AL.
AMBROZEVIČIUS

1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

Turi 8036 balsų Turi 8000 balsų

2

Turi 4000 balsų

12

ALBIN SMALELIS

N- Kostner

Chicago,III.
527 S. 4th St., fiast 

St. Louis, III.

FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada.

2800 balsų Turi 2650 balsų

2...
P’

Į* > -

u

ART. STANIONIS
3950 W. Gladys 

Avė., Chicago, III. 
Tūri 10000 balsų

B. BARNIŠKIS

ALBER1 
UŽDRAVAITIS

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, III.
Turi 3670 balsų

13

J. BULOTH

Turi balsų 2500

Mrs. V. FAIZA

1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago,III. 
Tel. Spauld. 9207

EDWAftD JUSAS

2131 W.
Chicago,

JOE VVOSKI
1633 
Blvd-, 
Tel.

Turi

W. Jackson 
Chicago, III. 

Haymarket 
5890 

7450 balsų

Turi 3600 balsų

14

T. MATULIAUS- 
KIENĖ

i. sHolteman
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.
Turi balsų 2200

6

24th st.
III.

Turi 6100 balsų

■ „K

9424 Burnside Av.
Chicago, I1L

V. BUDVIDIS
4094—9th St.
Ecorse, Mich.

Tel. Vjnewood 
1—0789

Turi 3500 balsų

15

Turi 5800 balsų

M. DUNDULIENĖ

615 Cortland St
Hart, Mich.

F. BULAW

806 W. 31st St. 
Chicago, UI.

Turi 5672 balsų

8

Turi 5275 balsų

į c n

NON GRADUS

ŠT.‘ MOCKUS

1

1224 ilarrick Avė.

Racine, Wis.

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

Turi 3500 balsų turi 3500 balsų

16 17

8

PĖTRONELĖ

ŽUKAS

Chicago, III.

Turi 3300 balsų

18

1519 W. Lombard
** * 1 4 KM..

St., Baltimore, Md.

P. GALSK1Š

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

(VIRŠ.

4027

Avė.,

JOS
1833 

Avė.,
turi

ASCILLA
Evergreen

Chicago, III.
5200 balsų

A. LIDŽIUS 
3727 Deodor St. 

Indiana Harborjnd.
Turi 3275 balsų

19

10

K. MANKUS

S. Maplewood

Chicago, III.

Turi 5136 balsų

719 Lincoln Avė. 
Rockford, UL

Turi 3275 balsų

A. L. SKIRMONT 
1 ’ 1; ■ 15723 La Throp Av. 

Tel. Spauld. 920?
Harvey, III.

Turi 5050 balsų

J. AtAČIULlS
906 Pęesęott St, 
Waukegan, 111.

Turi 5000 balsų

M. ŠEŠTOKAS

1323 N. 35th Avė 
Melrošė Park, 111.

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Michturi 2000 balsų

X , NOVO- 
GRODSKAS

386 Manitoba Av.
Winnipeg, Man-, 

Canada.
Turi 2000 balsų Turi 1775 balsiįTuri 2145 balsų

2421 22 27

N. TRUMPICKAŠJ. ŽIčKUS

J. MAKSVITIS
A. KAZAITlŠ

773 Bisson Avė., 
Akron, Ohio

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

28

Calumet City, III.

Turi balsų 1500

F. SWEETRA 
lou Newberry St. 
Lawrence, Mass. 
Turi 1500 bkisiį

A.
135 2122 W. 24 St. 

Chicago, 111.
Turi 1400 balsų

J. alikoNis
324 S. Sacramento 
Blvd., Chicago, III.

Turi 1400 balsų

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė. 

Norwood, Mass-
Turi balsų 1000

Turi balsų 650

SUGDINIS
212 E. Clark St.

W. Frankfęrt, III.
Turi balsų 500 Turi balsų 500

31 32 35 36 37 38

JOS. AUGAITIS

1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.

Turi 1600 balsų

29

Ė. RUšiNSkAS

Roadney, Oont.

CANADA

Turi 500 balsų

3b

DAUGINT 
359 Jefferson St 

Aurora, III. 
Turi 1500 balsų

Ž. GAPŠIŠ

4405 Valley View 
Av., Baltimore,Md.

Turi balsų 500

40

J. SEKYS GfcO

ŠEŠKAUSKAS ,

J. JURKŠA1TIS
308 E. inūrket Si.

ST. ŽUKAUSKAS

904 Broad St.
Hartford, Conn.

Wil£eš Barrė; ta.

Turi 500 balsų

Box 318 
E. Millinorket, 

Maine.
Turi balsų 300

Turi balsų 275

42 Keith St., 
Lee Park,

Wilkes Barre, Pa.

tūri balsų 150

KUMPIO 
EIGA

kaip matyti, Šios savaitės 
Komeslo kopėčiose yra keletas 
stamnių pasiKeitnhų. trečiame 
laipsnyje pereitų savanę buvo 
jucpaiiKęs tik vienas Si. rsarkis, 
u šių savaitę pas jį atsikraustė 
įvirs, uovgin ir E. ivorgaiiiene. 
l>abar smarkiai lenktyniūbja 
p. bovgni ir E. Nbrgamene ir 
isd. btamonis su J. Žuku. Ka
zin kairūs iš jų dviejų pirmas 
pasieks trecių laipsnį? Antrame 
laipsnyje pasiliko tiktai btanio- 
ms ir kukutis. Laipsnis pirmas 
pasiūlomo dviem kontestantais, 
nes į jį persikėle J be Ascnia, 
mrs. Manaus, Edwardas J ūsas. 
x\on bradus skyriuje numeris 
id teko J. Bulatu is bt. Louis. 
oraugui B matu reikia atleisti, 
nes atsnaiiKymas į ”IN auj tolių ' 
jubiliejinį koncertų jį sutrukdė 
nuo Kontesto uarno, nes į Cm- 
cttįjų a įvažiavęs liėgaiejo taiįi 
6rėitai jos apieisti.

uraugai, jau atėjo pavasaris; 
Kada pradeda atgyti visa gam
ta, tikiu, kad ir jus, draugai 
i<on tęs taniai, pradėsite energin
giau darbuotis. T; Rypkeviėia,

Kon tęs to vedė j aš;

Frances Daugint 
rašo:

Šiai ponai Ainingai, nors ir 
turi vienų. laikraštį, bet myli 
•‘Naujienas'’. Sako, “Naujie
nos” geriausias laikraštis, neš 
talpina, daugiams visokių žinių 
ir bendro skaitymo. Ponai Ai
ningai yra labai prjimnųs žtiio- 
nSš. Tari ii jiems širdingų ačiū.

Taipgi iš anksto tariu aČid 
p-iai Zaragieriei už prižadėjimų 
atsinaujinti “Naujienas” ir dar 
berašyti savo brolį ir kitus pa
žįstamus, kad per mane užsira
šytu “Naujienas”.

Ponai Zabagai gyvena Geni- 
voje, III. Užlaiko gražių. užeigų 
ir turi visokių skanių gėrimų;

Frances Daugint. 
Aurora; III.

(Tąsa ant 7-to pusi.)
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PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIŲ

“MIDWEST STORES”_______
išpardavimas penkt. ir šešt., kovo 24 ir 25

f"""........"*................... ■ 1 '■>

Diena Iš Dienos
GERO POBŪDŽIO
POKILIS

Dain. AL Vasiliaus
kas Meldažio Salėje 
Ši Vakara t

SUSIRINKIMAI
Žagariečių Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks kovo 26 d. Hol- 

lywood Svetainėj, 2417 W. 43rd St., 1 vai. po pietų. Mato 
nekito atsilankyti, nes yra svarbių reikalų.

Tel. Victory 4965. |
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi ■ 
pilną apdraudą už darbus- Len~ 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND . 

SHEET METAL CO. 
3216 Sor Halsted St. 

-... -.....- -

“CERESOTA” Gryni Nebaltinti

MILTAI 58V2™iš‘ 24-"' 69c
Griežtai švieži
Kiaušiniai skirstyti prie žvakės ....tuz I9V2C
“MIDWEST” puikiausi
Kartonuos Kiaušiniai Dideli Skirtini tuz. 24y20 
"SO RICH IT WHIPS”
MILNUT aukš. kenai ’ 3 17c
"ELMDALE” JUNE ŽIRNIAI . No. 1 ken. 2 už 15c
“ELMDALE” Cut Green Pupos No. 2 ken. 3 už 25c 
Puikiausi Kava Amerikoj
M. J. B. KAVA sv. ken. 29c
Gryni Daržovių Riebalai
CRISCO 3 sv. ken. 51c sv. ken. 190
“CLAPP’S” Kūdikių Valgis 3 ken. 25c
“DOLE’S” Pjaustyti Pineapplc 1’4 ken. 2 už 25c
“GOLD MEDAL” Com Kix 2 pak. 23c
“LIBBY’S Chili Con Carne No. 1 ken. 2 už 190
“LINCOLNSHIRE”
Piaustyti Lašiniai 1/2 sv- Pak- 150
Florida Valencia
GRANDŽIAI Did. 150 dydžio vienas 2c
CALIFORNIA SALOTOS Galva 4c
CALIFORNIA MORKAI Did. pundas 4c
FLORIDA TOMATAI sv. 10c
“CLIMAX” Sienų Popierio Valyklis 3 ken. 25c
“CLIMALENE” did. pak. 20c 2 maži 17c
“BOWLENE” toiletui 2 ken. 19c
“P and G” Muilas did, gab . 4 už 15c
“LITTLE BO-PEEP” Ammonia kvort. 23c 2 maži 17c
“LITTLE BOY BLUE” Bluing 2 už 17c
“MAGIC WASHER” Did. pak. 19’40
“STRONGHEART” šunų Maistas ______ ken. 50
SWEETHEART Muilas
1 < IŠPARDAVIMAS 3 už 1

Su Reg. Gab. už 1 c.

Musų žymi talkininkė, p-nia 
Endziulis sumanė pagerbti 73 
metų “jaunuolį” Juozų Sau
dargų, įteikiant jam visų me
tų prenumeratų “Naujienų”. 
Su tuo sutiko p. Sandargio 
duktė Elena, ir šeštadienį, ko
vo 18 d-, jo vardadienio proga 
jam buvo suruoštas šeimyniš
kas pokilis, kuriame dalyvavo 
šie žymėtini asmenys: P. Ado
maitis su žmona; Jonas Sau
dargas; A. Andžiulis su žmo
na; Pranas Paspirgelis su žmo
noj J. Saudargas; Al Enziulis; 
Jonas Balnis su žmona; An
tanas Marcinkevičius; Marė 
Golembickis; p. Boinskis; W. 
Strauskis; Julė Golembeckis; 
p. Compana su žmona; St. 
Hoak su žmona; Elena San
daugas; p. Angclienč; p. Mas- 
znickis ir lt.

Juozas Saudargas į Ameriką 
atvyko 1892 m., ir beveik visų 
laikų išgyveno Chicagoje. Jis 
yra širdingas, mandagus ir 
veiklus žmogus ir mėgsta skai
tyti knygas ir laikraščius. 
Nors jis nuo giminių ' gavo 
daug brangių dovanų, bet ga
vęs “Naujienas” jis šių dova
nų neapsakomai įvertino ir vi
siems širdingai dėkojo už jam 
suteiktas dovanas.

Patartina ir kitiems tokį pa
vyzdį pasektį ir, kaip reikia 
prenumeruoti “Naujienas”, aš 
širdingai visiems patarnausiu.

Atsisveikins su Chicago

Šį vakarų Meldažio salėj 2242 
W. 23rd Place, įvyks vakarėlis 
atsisveikinimui su artistu Alex 
Vasiliausku. Bus įdomus pro
gramas, šokiai, užkandžiai ir 
gėrimai. Artistas Vasiliauskas 
dar kartų padainuos. Katrie jo 
dar nesate girdėję, tai dabar 
bar bus paskutinė proga. Įžan
gų gausite prie durų, — 50c. 
Pradžia 8 vai. vakare. —VBA.

® Rinkimų taryba skelbia, 
kad iš balsuotojų registracijų 
sąrašų išbrauks 22,000 vardus. 
Braukiami balsuotojai pakeitė 
adresus, apleido Chicago, pa
simirė arba melagingai užsire
gistravo net keliuose warduo- 
se.

ONA DOVGIN 
6108 So- State St.
Tel. Englewood 6530

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

TEATRAS IR ŠOKIAI
Rengia LDS 72 Kuopa Burnsidėj 

Sekmadienį, Kovo (March) 26 d., 1939 
M. MACIUKEVIČIENĖS SVETAINĖJ 

1036 E. 93rd Street
Bus suvaidinta trijų aktų drama “Nežinojimo Auka”.

Durys Atdaros 6 vai. Programa 6:30 vai. vak.
Įžanga tik 25c — Šokiai Prie Geros Orkestros

Veikalas paimtas iš gyvenimo iš gerųjų laikų ir kada žmonės 
turėjo turto, kai niekas negalėjo jų įrašyti į susivienijimą. Sakė: 
“mes turime turto ir mums nereikia susivienijimo,” o kai užėjo 
blogi laikai ir viską prarado tai įvyksta tragedija—žmogžudystė.

KVIEČIA KOMITETAS

60 METĮJ GIMTADIENIO
JUBILIEJINIS PAMINĖJIMAS

WALTER YANULEWICZ
3965 ARCHER AVENUE

Atsibus Kovo (March) 24,25 ir 26 d.
Užprašo visus savo draugus, kostumerius ir pažįstamus atsilan

kyti. Busite visi maloniai priimti ir pavaišinti.
Gera Muzika ir Užkandžiai VELTUI.

Užkviečia WALTER IR JOSEPHINE YANULEWICZ

IR SUŽIEDUOTUVĖS
IR IŠLEISTUVĖS

18 APYLINKĖ — Pavasaris 
jau pradėjo rodyti savo įtakų. 
Bene pirmoji jo burtams pasi
davė p-lė Ona Benikailė, 2133 
South Halsted Street, ir pirmų 
naujo sezono dienų, kovo 21 d., 
susižiedavo su Tony Labanaus
ku.

Labanauskas yra gerai lietu
viams žinomas akordeonistas ir 
jisai prižiūri muzikos skyrių 
Boston departamentinėj krau
tuvėj.

Benikaitė-gi yra talentinga 
dainininkė, aktorė ir, dabar ap
sukri biznierė. Ji, molinai mi
rus, veda biznį aukščiau paduo 
tu adresu su broliu Antanu.

Abu jie, Ona ir Antanas (bro 
lis) ruošiasi ilgai kelionei. A t 
einančios savaitės pradžioj iš
vyksta į Baltimorę, Maryland 
kur gyvena jų motutė, Uršulė 
Ingaunienė. Senelė sunkiai ser
ga ir nėra kas jų prižiūri. Tad 
Ona ir brolis Antanas nutarė jų 
pargabenti Chicagon ir apgy 
vendinti pas save.

Būrelis draugų*, sužinoję apie 
kelionę (ir sužiedotuves) šį 
šeštadienį sumanė surengti iš
leistuves pp. Benikų įstaigoj 
Tikimasi, kad susirinks neina 
žas būrys draugų ir pažįstamų

JZ.

J. Keturakis, raš,. 
Kupiškėnų Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks 

šeštadienį, kovo 25 d. 8 vai. vakare. P. švelniaus bute, 1943 
No. Kostner Avė. ant pirmų lubų. Visi nariai malonėkit at
silankyti laiku, nes turime daug svarbių draugijos reikalų 

aptarti. Sekretorius P. B.
Mt. Greenwood Lietuvių 19 Wardo Demokratų Klubo susirin

kimas įvyks sekmadienį, kovo 26 d. 2 vai. po pietų, P. Mil- 
chell’s salėje, 3001 \V. 111 St. Kviečiame visus l eluvius. Po 

visų reikalų bus ir alučio. B. Walantinas, koresp.

PARENGIMAI-
k..... -u,________ ______________________ ________________________ ____

•--------------------------------------------t
32 metų sukaktuvių vakarienė, programas ir šokiai. Renga 

Liet. Moterų Draugija “Apšvieta”, kovo (March) 26 dienų 
Mildos svet., 3142 S. Halsted St., pradžia 5 vai. vak. Pro
gramų pildys Brighton Parko Jaunuolių choras po vadovys 
te mok. A. Zabukienės. Solo dainuos M. Schultz. Kalkės M. 
Zolpienė. Kviečia publikų skaitlingai atsilankyti.

Rengimo Komisija

MONARCH ALI!r,
*

Širdingai Kviečiame Jus ir Jūsų Draugus į
ANN and TONY BENIK’S ATSISVEIKI

NIMO PUOTA
šeštadienio vakara—kovo 25,1939 m. i

C '

JOHN’S TAVERNĄ
2133 So. Halsted Street

MUZIKA — PASISTIPRINIMAI — VALGIAI.

Kviečia TONY—ANN—JOHN
V 1 ........................... =ž

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Edward' Dominick, 39, su
Antoinette Koziol, 32

Reikalauja
Perskirų

Rose Burda nuo Charles Bur- 
da

' Marie Zamulewicz nuo Lud- 
wig Zamulewicz

Gavo
Perskiras

Ethel Waller nuo (Henry
Waller

Skelbimai Naujienose 
Lioda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1310 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė. 

prie California

Tel. YARDS 3899.
Zelvis Building Co.

Generalis Kontraktorius
Karpenterio, konkrito ir muro dar
bai, perdirbimo ir taisymo visų ru- 

I šių. Gaisro nuostolių apskaičiavi
mai.
Didelė Nuolaida Stogų Taisymui.
3427 S. Emerald Avė.

CHICAGO, ILL.
Kas metą vis daugiau ir daugiau Chicagos 

žmonės ima girti
MONARCH ALŲ

Jeigu jus dar nesusipažinote su šiuo puikiu 
gėrimu, tai jus tikrai pamiršote malonų, tobu
lai skoningą, gaivinanti džiaugsmą. Taip kaip 
geras valgis ir geras alus eina ranka rankon, 
leiskite jums pasiūlyti pasiimti keletas bute
lių namon šiandien ir pamėginti vartoti prie 
vakarienės. Patirk iš pirmųjų ranku, kodėl 
tukstan.čiai Chicagos žmonių ima Monarch 
kaipo pirmą pasirinkimą.

Monarch alus greitai pasidarys jūsų va
karienės mėgiamuoju svečiu.

Jei jus negalite gauti jo iš savo artimiau
sio dylerio. tai greitesniam pristatymui pašau
kite CANal 6500 užsisakydami keisą.

o2 / 2 - 49W.2/itSl member

Chicagos Lietuvių Draugijos

B A Z
BAZARAS PRASIDĖS 

, SEKAMAI:

ŠEŠTADIENI,

KOVO 25, 6 v. vak.
SEKMADIENI

KOVO 26, 3 v. vak.

Kovo-March 25 ir 26, 1939 
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ 

3133 SOUTH HALSTED STREET
Bazaras rengiamas Moksleivių Stipendijos Fondui ir kitiems lietuvių kultūri

niams reikalams. Kiekvienas Chicagos Lietuvių Draugijos nario yra pareiga atsilan
kyti į bazarų.
P-as FRANK P. SPEECHER, lietuvis atstovas išVVHITE EAGLE BRAVARO, parūpino GAR

SAUS ALLWEIDEN ALAUS BAZARUI.
■u ifii i1 w

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $4 9.50 

už ............... ............ ■
GYDYMAS $£n.00

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

diena Ligoninėje   *15-00
REUMATIZMAS $?.00

Greitai Palengvinama
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
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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SėtinaKongreso Chicagos Skyriaus

savo pro-
Klaipėdos

Protesto 
surengė 

Kongreso

Skaitlinga Publika Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj

laimės kovą prieš fašizmą, tai 
ir Lietuva galės atsiimti netik 
Klaipėdą, bet kartu ir Vilniaus 
Kraštą.”

Prof. Paul Douglas Surprizc- 
Kalba Komunistams

BR1DGEPORT. — Pereito 
trečiadienio vakare, Kovo 22 d. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
susirinko gana skaitlingas bū
rys žmonių pareikšti 
testą Hitleriui už 
krašto užgriebimą, 
masinį susirinkimą 
Amerikos Lietuvių 

. Chicagos Skyrius.
Visa Eilė Kalbėtojų

Prakalbos prasidėjo apie 
8:30 vai. vakare. Pirmininka
vo Drgs. J. Stalioraitis. Pir
miausia buvo pakviesta Drgė. 
Juzintavičienė, kuri, pati sau 
akampanuodama, sudainavo 
Amerikos ir Lietuvos Himnus 
publikai prigelbstant. ♦

Pirmas Kalba Adv. Kazys 
Gugis

“šiandien mes čionai susirin
kome pasikalbėti apie Lietu
vos pralaimėjimus”, pradėjo 
adv. Gugis. “Amerikoje gyven
dami mes dirbame sunkiai. Ne
gana to, mes dar turime gy
venti kartu ir musų Tėvynės 
Lietuvos gyvenimu, nes tenai 
randasi musų artimi giminės. 
Mums buvo malonu turėti sa
vo uostas, kuris buvo daug 
svarbesnis už Vilniaus kraštą, 
nes mes atidarėme duris į vi
są pasaulį Lietuvos 
jai.

Lietuva pati yra 
kalta už praradimą
Krašto, nes jinai nesistengė tą 
kraštą apgyvendinti savo žmo
nėmis

komerci-

dauginus
Klaipėdos

tikrais lietuviais.

Vilnies Red. L. Pruseika
niekas protestų ne- 
Hitleri, tai jis daug 
atsieks savo tikslų.

“Jeigu 
kels prieš 
greičiaus
Hitleris perdaug tautų turi su
kėlęs prieš save. Visos pasau
lio demokratijos jį turi pa- 
klupdyti.

Šiandien ir Kun. Mironas ži
no ką vertas Hitlerio žodis.

Jeigu pasaulio Demokratijos

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

BEAUTY CULTURE at MOLER’S 
Klasės dienomis ir kas vakarą 

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

MOLER COLLEGE
177 NO. STATE ST. CEN. 6393

“Kas atsitiko Pabaltijos kra
šte vakar, tas pats gali atsi
tikti ir čionais rytoj, jeigu mes 
nekovosim už demokratiją. Pa-.- 
kol kas pas mus laisvė dar te
bėra. Mes turime nuolatos bu
dėti, kad ji pasiliktų. Galima 
sakyti, kad jeigu nepilnai, tai 
bent dalinai Lietuvos, 
jos ir 
taipgi 
pačioj 
goję.

Mes 
sakyti, 
jeigu japonas grobia Mandžu- 
riją. Mussolinis grobia Ethio- 
piją, arba Hitleris grobia Su
detus ir Čekoslovakiją ir, pa- 
galiaus, dabar jūsų Klaipėdos 
kraštą.

Lietuvos valdžia tai tik švel
numas palyginus to, ką žmo
nės susilauks nuo Hitlerio val
džios. Hitleris jau yra sulau
žęs visus duotus savo paža
dus pasauliui.”

Turite Dėtis Į Apsaugos 
Sąjungą

Prof. Paul Douglas toliaus 
pareiškė, kad “Lietuva nemirs 
pakol jus ją turėsite savo šir
dyse kaip ji nemirė šimtme
čius slegiama pirmiaus. Jus tu
rite susidėti į vieną bendrą ap
saugos federaciją, kartu su vi
sais slavais ir Pabaltijos val
stybėmis. Užteks vienos-'ka
riuomenės ir vieno laivyno. 
Namuose kiekvienas galite tu
rėti savo pilną kultūros ir au
tonomijos laisvę. Tik tuomet 
mes galėsim atsilaikyti 
Fašizmą ir Komunizmą.
esu priešingas abiems.”

Pasakius tuos žodžius 
girdo moteriškas balsas iš pu
blikos, kad ji nėra priešinga 
komunizmui.

Toliaus Prof. Douglas parei
škė, kad ir čionais mes nega
lime perdaug snausti. Mes tu
rime išvalyti iš savo valdiškų 
įstaigų ir politinių partijų vi
sus fašistuojančius žmones ir 
tokiu budu apsaugoti musų 
krašto laisvę.

Čekoslovakijos 
yra užgimusios 
musų tvankioje

perdaug esame 
“tai kas mums

Čia norim atidengti didelę 
paslaptį, kad grdžioji panelė,

Lenki- 
laisvės 
čionai, 
Chica-

įpratę 
apeina,

prieš
O aš

pasi-

Naujienų Kontesto Eiga j~ CLASSIFIED APS

(Tąsa iš 5-to pusi.)

John A. Sinkaus 
Pasekmes

Su pradžia pavasario

o

Chicagos Policijos Cenzorius
Atšaukė DRAUDIMĄ!

Iškelia Vokietijos žmonių pože
minį judėjimą prieš Hitlerį.

“KONCENTRACIJOS 
STOVYKLOS”

Tiesa už spygliuotųjų vielų 
tvaro Nazių Vokietijoje.
SONOTONE

66 E. Ųan Buren St. arti Wabash
25c iki 1 v. pp. »išskiriant šeštad. 

ir Šventes

Choras'

už

Po

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.

I hVČIM “amuT

LUt LlIMU Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrattams.
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

! I JI H ' Gėlės Mylintiems K K H Vestuvėms, Ban- U 3 1 U i* k 1 ctams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GfiLININKAS —
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

_____ —

kuolu kostiumu, yra ne kas ki-1 
ta, kaip Onuks Skevferiūlė, žy
mi Chicagos lietuvių daįninim 
kė. Ji pasipuošusi kostiumu, 
kurį dėvės, dainuodama vyriau
sią Bctinos rolę komiškoj ope
retėj “LAIMA”, šį sekmadiėiiį, 
kovo 26 d., Sokolų salėj. Vei
kalą stato Chicagos Lietuvių 
“Pirmyn” choras, užbaigimui 
svarbaus darbuotės sezono, ku
rio metu choras aplankė Lietu
vą, apvažinėjo stambesnes A- 
merikos lietuvių kolonijas, ir 
pradėjo 30 gyvavimo motus.

Su pradžia pavasario sun
kiau Užtikti naftiie “Naujienų” 
skaitytojus, bet 'rišgi šiek tiek 
pasisekė padauginti balsų skai
čių. Esu dėkingas visioms, ku
rie mane parėmėte.

’ » S »
S. LaUrinavicli, 325b Š. 

Unidh avė., prailgino prėmitne- 
ratą. Jis turįs pastovų darbą 
didmiestyje ir yra senas “Nau
jienų” skaitytojas.

« » »
Prabas Vasiliauskas, 3343 S. 

wallace, namų savininkas. Jis 
turi pastovų “molderio” darbą. 
E. Vasiliauskai augina 3 sunūs. 
Vyresnysis Walter jau turįs pa
stovų darbą ir, nors tėvai turi 
naują Packard 
Waltėris nusipirkęs 
Dodge. Simus sako, 
Dodge esąs geresnis 
naują Packard.

ri gružų nuosavą namą 2 fialų, 
garu apšildomą. Stebėtina, kad 
dar jaunds vaikinas, o jau na
mą įsigijo. Jis negyvena savo 
name, o pas savo vedusį brolį, 
kuris turi didelį garažą. Mai- 
ktitis draugauja su mano su
linis, taigi aš labai džiaugiuos, 
kad maho sunūs turi tokį do
rą di-augą.
, Dėkoju pohaiils Fladžiams, 
2345 N. Kedzie. P. Radziene 
nusiskundė. Sako, turiu laido
tuves, nuomininkas numirė. 
Radžiui turi du namus, vienam 
patys gyvea.

Dėkui P. Biežiams, 1757 
Winnemac avė. P. Juozaitienė 
mane nusivedė pas Biežius, nes 
tai jos drahgai. Na, ir užrašiau 
“Naujienas”. Biežiai malonus 
žmones, turi 2 gražius vaiku
čius. —V. Faiza.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

Aš PRANCIŠKA SORAITĖ pa- 
ieškau savo pusbrolio ir pusseserės 
°etronelės Kubeckų. Paeina iš 
Kražių parapijos. Seniau gyveno 
3hiladelphijoj. Malonėkit atsiliep
ti arba kas pažįstat malonėkit man 
pranešti už ką busiu dėkinga. 
?rances Daugint, 359 Jefferson avė. 
Aurora, III.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU NAMŲ DARBO prie 
lietuviškos šeimynos. Gera darbi
ninkė. Pilnai patyrusi. Paliudymus 
turiu.

KASY. DORRIS, 
3417 South Morgan St.

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 
ieškau darbo. Patyręs apie 18 metų 
—Klauskite Tony Daukas, tel. Re- 
public 5024.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

automobilį, 
nuosavą 
kad jo 

už tėvo

Stepono Narkio 
Pareiškimas

Ačiū inano draugams-ėms, 
hiail buvo ptoga pasiekti trel

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

1747 So. Halsted St.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

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.

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

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

NAMAI—FARMOS
Kas norite greitai parduoti arba 

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

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

PARSIDUODA pigiai 2 flatų mū
rinis namas, 6 ir 6 kamb. karštu 
vandeniu šildymas. 37^x125 lotas. 
3243 So. Emerald Avė. Pirmos lu
bos.

\Viii. Brazauskas, 3347 Su. 
Union avė., bridgeporliečlaihs 
yra žinomas, pasiturįs vaikinas. 
Jis yi’a įsidii’bęs “forniah” ddi'- 
be.. .

Šiemet WmK Braždtiskas nu
sipirko brangų Chrysler aulo-

ryžiuję maskas dėvėti gatvė
se, kad žmonės nusigąstų Hit
lerio pavojaus. Na, o tikreny
bėje, kaip Vokietija galėjo iš
augti į tokį didelį milžiną tik 
per šešius metus laiko? Dari 
ir dabar butų sunku gauti sva
rą sviesto Vokietijoj. Tai kaip 
ji gali kariauti prieš visą pa
saulį, pati neturėdama mai
sto?

Po Dr. Montvido kalbos Drg. 
Jagminas,' “V” štabo narys, 
perskaitė protesto rezoliuciją’, 
kuri tapo .priimta. Taipgi bu
vo pranešta, kad prie Chicagos 
Kong. Skyriaus, prisidėjo Mo
terų Apšvietos Draugija.

P-a Miščiukaitienė prisiuntė 
mitingui telegramą ragindama 
Kongresą kovoti.

—VBA.

šiame laipsny, priklausys nuo 
mano draugų paramos. Pasiry
žimo ir energijos pas mane yra 
daug. Gaila, kad šiam svar
biam vajaus darbui negaliu pa
švęsti visą savo laiką. Viskas 
ką galiu pasakyti: varysiu va
jaus darbą ir tolinus pagal sa
vo geriausios išgalės.

LOŠT AND FOUND
Rasta—Pamesta

PAGAVOTE AR 
klydusį maišytos 
šunį, 
ausys 
linės 
nešti 
nimą. ________ _______
W. 38th Pa., YARDS 0164.

E. Norgailięnės 
Vieša Padėka

Magdulė ^Grisius užsirašė 
“Naujienas” ibelaitis. Po antra
šu 3500 N. Clark St. Užlaiko 
Norrlahd tavern. Jos ten yra 
dvi draugės:f Magdutė Grisius 
ir Antosclė Šaunis. Pasekmin

 

gai biznį tvaiko. Jos abidvi yra 
suvalkietės/;

Tad gi pirmyn, draugai-ės 
konleslantai-ės. Įtempkime sa
vo jėgas ir parodykime pasau
liui, kad naujieniečiai sparčiai 
žengia pirrhyp. Natijieniečių 
yra visur. Jie laukia jūsų atei
nant, 
tanias
Maho

Mrs. E. WtUilžis Užlaiko už
eigų po antrašu 3601 S. Lowe

Prof. Douglas, 
sudainavo porų 

vadovybe vedėjo
Publika pagei •

kalbos
Choras 

dainelių, po 
Kenstavičiaus.
davo daugiaus programo, ,bet 
laikas neleido pildyti.

Kaiba Dr. V. Šimkaus
Dr. V. Šimkus stipriai kri

tikavo didžiausias demokrati
jas, kad jos yra kalčiausios už 
leidimą Hitleriui įsigalėti.

Taipgi pasakė, kad, jo ma
nymu, jos visai nėra tikros de
mokratijos. Jos daugiaus yra 
fašistuojančios demokratijos. 
Pakol Hitlerio nebuvo Vokie
tijoj, tai Vokietija buvo smar
kiai spaudžiama Alijantų. Bet 
kaip greitai atsirado Hitleris, 
tai tuoaus ištraukė ir kariuo
menę iš Vokietijos krašto ir 
paskelbė Moratoriumą ant mo
kesčių ir davė vokiečiams tei
sę stiprinti savo kariuomenę.

Dr. A. Montvidas
Gana įdomiai ir juokingoj 

formoj Dr. Montvidas apibu
dino Vokietijos didybę su. Hit
leriu priešakyj. Jis visai neti
ki, kad Hitleris yra toks dide
lis galiūnas ir milžinas, kokiu 
jį musų spauda vaizduoja. Sa
ko, jau Londone buvo pradėta 
skiepus kasti paikuose ir Pa-

Pavasario
Valgiai

žiemos menesiai mums na
tūraliai atrodo ilgais ir todėl 
su didžiausiu išsiilgimu laukia
me pavasario. Gi pavasariui 
atėjus, mes susilaukiame dau
giau saulės šviesos, lengvesnio 
oro ir kiekvienas nusistato op
timistiškiau.

Pavasaris štai jau čia. Su 
juo keičiasi viskas, keičiasi ir 
valgių papročiai. Reikia eiti į 
krautuves ir pasirinkti daržo
vių bei vaisių. Taigi, ir nauji 
rūpesčiai šeimyninkei kaip pa
gaminti pritaikintus valgius. 
Belo, noras sveikatą pataisyti, 
verčia vartoti daugiau šviežių 
vdisių ir daržovių, nes tokie 
valgiai turi daugiau vitaminų, 
kas taip svarbu sveikatai.

Atsilankęs į Midwest Stores 
patirsi koks kalbamų prekių 
pasirinkimas. Gauta yra iš 
Louisiana, Texas, Florida, Ka
lifornijos, Alabamos ir kitų 
valstijų rinkų didelis derlius. 
Gamta šiais metais pasirodė 
su didele gausa.

Todėl, pirkdamas Midwest 
Stores esi užtikrintas, kad gau
ni tas prekes šviežias ir ge
riausios rūšies. Ta organizaci
ja turi didelius sandelius, per
ka prekes stanibmeilomis tie
sioginiai (be tarpininkų), ga
lima tad, ir pirkti ekonomiš
kiau t. y. žemiausiomis kai
nomis. Šią savaitę eina išpar
davimui švieži vaisiai ir dar
žovės visose Midwcst Stores 
krautuvėse.
Naujienose, 
persitikrinti.

Skelbimas telpa 
tad puiki proga

(Skelb.)

MATĖTE pa- 
Chow ir Spitz 

Visas raudonas, nosis juoda, 
stačios, šlubas ant užpaka- 

dešinės kojos. Prašome pra- 
ar sugrąžinti, gausite atlygi- 

Vincentas Petrušonis, 902

KAMPINIS 13 apartmentų, meti
nių pajamų $6,270, tiktai $20,000. 
Reikalaujama $5,000. Kampinis gel
tonų plytų 4 apartmentų, roll away 
beds, showers, 2 karų garažas, 
$9,500—Reikalaujama $2,000.

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 N. Crawford Avenue. 

Independence 6870.

rURlNlSHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai‘

RENDON fornišiuotas kambarys, 
karštu vandeniu apšildomas, geras 
patarnavimas — švarus. $2.00 į sa
vaitę. 2100 W. 59th St.

2

AUTOS—TRUCKS FOR SALb. 
Automobiliai ir Trokai Pardavimu,

Naujiem! vajaus konlcs- 
Ste0onas Narkis.
rėmėjai jūsų draugai 
geri naujieniečiai
Žemaitis, mano senas

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

GERIAUSI PIRKINIAI ŠIĄ sa
vaitę. North Avenue, 2-1 aukštų 
krautuvės, rendos $600 metams tik
tai $3500. Spaulding Avenue, 13 
apartmentų, rendos $6000 metams, 
tiktai $20,000. Springfield Avenue, 
28 apartmentų, rendos $1,000 me
tams, tiktai $38,000.

Kitas geras PIRKINYS
krautuvės — 2x6 kambarių apart- 
mentai, rendos $1,800, garu šildo
ma, pilna kaina $7000.

Virškalbamos nuosavybės galia
ma parduoti ant išmokėjimo. Veik 
greitai. Atdara jūsų patogumui 
sekmadieniais ir vakarais.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540

PARDUODA 2 AUKŠTŲ freimi- 
nį namą,. 4-4 kambarių f tatai. Pi
giai. Kreiptis 1454 So. Kolin.

< • ~' ' . 'i ...

šaltą ir vyiuį^raudoną gerti.
*

Joe Stulpelis, 4505 S. Talman 
avė., yfa paiiiilęs “Naujienas”, 
kaip tik aš Kazimierą. ‘h)aug 
reiškia gUršinilnas Naujienose”, 
sako, “praeitos savaitės inano 
garsinimas nenuėjo veltui.”

W. Baisis, 1124 Club, W. 69 
SI. Nors Baisiai gyvena ne Jie- 
tuvių kolonijoj; j Uos plačiai 
žibo cliicagiėjffiai, lies jie yra 
labai niaiohųs žhiohės. Ten at-

labai toli nuo manęs, 6542 N.
Sayre avė. Užsimokėjo 
ofise ir kreditavo man 
Ačiū drg. A. Žemaičiui 
prielankų nuoširdumą. 

» « »
Valukas, senas visuo- 
larbuolojas, draugi j ų 
ir kalbėtojas, susiieš-

FUKn1TURE-FIXTURE FOR-S ALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

FARA1S FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

nu PARDAVIMUI RAKANDAI — 
vyksta į Texas, kreiptis. 6710 Rid- 
geland avė. Dorchester 0641.

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

Cali-
4552
4200

fornia avė.; A. Žcmgulis,
S. Chrisliana; M. Petkus, 
S. Mttplewood.

Žemgulių šuneliui ir Petkų 
dukrelei neužilgo vestuvių var
pai suskambės. Jiedu abudu 
užrašė savo tėveliams “Naujie
nas”, kad jiems butų ramiau 
vieniems pasilikus.

F. Ališauskas, 4201 S. Fair- 
ficld avė.; K. Kasko, 2414 W. 
34 St.

£ » »
Dr. Paukštis, Tdi specialistas 

dantų, gydytojas ir taisytojas. 
Jo maloilus patarnavimas atsi-* 
lankiusiems priduoda daug ma
lonumo pas jį lankytis.

E. Norgailiene, 
2914 W. 45th St.

Nuo Veronikos
Raižienės

aš

A. K. 
meninis 
veikėjas 
kojo mane “N-nų” jubiliejinia
me koncerte ir paklojo metinę 
prenumeratą. Ačiū drg. A. K. 
Vahikui.

Stanley Mažeika, 4102 Monl- 
gomety St., turi gerų ir nuola
tinį darbų ir augina gražių šei
mynų. Tai tikras naujienielis.

ir yra patenkintas jų turiniu.

Mary Bartush, 6609 S. Camp
bell, paieško savo pusbrolio 
Frank Gaižauskas (Pupelis). 
Jis turėtų gyventi Aurora, III. 
Kas pažįstate viršminėtą asme
nį, praneškite jai. 

» » »
A. J. Tripikailis, 7251

Ashland 
vernų.

So. 
avė., užlaiko gražų ta- 
Jo sūnūs Albertas ir

gelbsti jo įstaigoj.
Slebėtihiausia tai, kad jis tu

ri štmį, kuris yra tikras “trick- 
niaslėris”. Nesvarbu kur yra 
pašiepti pinigai, jis juos suran
da ii* atneša savo bosui.

8 ■ ® »
A. Dudonienė, 7917 S. Ilar- 

vard
Mrs. Kuzmickienė.
niąi suėjo į stoną moterystės ir 
dabar laimingai gyvena su savo 
vyru. Linkiu gerų pasekmių 
Mr. ir Mrs. Kuzmickams.

avė., dabar jau vadinasi 
Mat, nese-

Aš niekad netikėjau, kad 
taip aukštai pašoksiu. Taigi Šir
dingai dėkoju visiems, kurie 
man padėjo savo tikslą atsiek
ti.

Ačiū mano sūnaus draugui 
M. Oksui, 3454 Diversey aVe. 
Jis yra jaunas vaikinas, pri
klauso prie “Pirmyn” choro,
taipgi yra jo iždininkas. Jis tu- metais

Fi’ank Krasauskas, 4353 So.
Maplėwood avė., yra žymus

Tįiri gerą miesto darbą ir su 
draugais gerai sugyvena. Jis 
yra poetas ir rašytojas. Jis dar 
būdamas Springfield, Ilk, 1914 

skaitė “N-nas” ir jasj

BARGENAS. Parsiduoda štoro 
fikčeriai — tinkami moterų kepu
rių krautuvei, čeverykų, groser- 
nei, dry goods krautuvėm.
3341 So. Halsted St. Prospect 3938

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

Box 953, 1739 So. Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

FARMOS. Turiirie visokių rūšių 
farmų: Vaisių ir javų, nuo 18 iki 
500 akerių—kainos nuo $1800 iki 
$15,000—Indianoj ir Michigane nuo 
30 iki 9Q mylių nuo Chicagos. Da
bar kai tik geras laikas pirkti ūkį.

AUG. SALDUKAS,
4038 Archer Avenue. , 

Chicago, III. Tel. Lafayette 6719.
ANT PARDAVIMO Gas Station 

—Lunch Room, namas gyvenimui 
su trimis akeriais žemės ir 
sais įtaisymais, ant Archer 
ne toli Lemont, parsiduoda 
bai nužemintą kainą, tiktai 
Svarbi priežastis pardavimo, 
pirmesnis, tas laimės. 
670 W. 18th St.

su vi- 
Road, 

už la- 
$3,500. 

Kas
Atsišaukite

MĖSOS marketas.GOSER.NĖ
Pardavimo priežastis — liga. Geras 
biznis. Pamatykite, kad įvertinti.

2646 West 71st St.

PARDAVIMUI BIZNIS ir nuo
savybė — grosernė ir mėsos mar
ketas gerai išdirbta — gera vieta, 
nėra kompeticijos. Hemlock 0257.

PARDAVIMUI MĖSINĖ ir gro- 
sernė 
do mašina —20 pėdų display coun- 
teris—Stakas be skolų; daro gerą 
biznį. CANAL 7835.

dengta su elektrikine le-

PAftDAVIMUl TAVERNAS ir 
Luričruimis 6313 So. Loomis. Įs
teigtas 9 metai. Pardavimo priežas
tis -r- liga.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žemė Mainais

MAINYSIU NAMĄ,- gera 
vieta dėl taverno. Mainysiu į 
12 flėtų namą, nepaisant apielinkės 
—atsišaukite greitai. F. . S. Lucns 
and Co., 4108 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 5107.

MAINYS bizniavą nuosavybę ir 
taverną į privatų namą. Kreiptis į 
savininką. 4635 So. Wood St. Tel. 
YARDS 2194.

platino. Yra tikras lietuvis ir 
100% demokratas. 1 Naujienų 
vajaus kon lesiau tas

Steponas Narkis, 
4353 So. Talman avė. 
Tel. Lafayette 3974.

120 AKRŲ FARMA manyti į 
Chicagos nuosavybę. Gyvuliai ir 
įrankiai. Geri budinkai, gera žemė. 
Adam PrenskunuS, Rt. 1, Box 52, 
Ludington, Mich.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

DUODAME PASKOLAS ant 
ANTRŲ MORGICIŲ. 

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

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui. •

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vai. 

iki 10:30 vakare.
CHARLES GAVCUS 

6100 So. State Street, 
Tel. Wentworth 7942.

ryto

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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Cekoslovakų Delegacija 
Klaipėdos Mitinge

Balandžio 1 Rengia Protesto Paradą

CHICAGOS LIETUVIAI NEPAPRASTAI SU
JUDĘ PRIEŠ HITLERIO ŽYGIUS 

Šį vakarą protesto mitingas

žymus čeky veikėjas Chica
goj Julius J. Heger mums pra
neša, kad Klaipėdos protesto 
mitinge, kuris įvyksta šįvakar 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
dalyvaus visa delegacija čeky 
ir slovakų. Nuė tų abiejų tau
tų mitinge kalbės veikėjas ir 
lyderis Cervenka.

Nuo lietuvių, kaip jau buvo 
pranešta, kalbės Dr. P. Grigai
tis, L. šimutis ir M. Vaidy- 
la.

Mitingas prasidės 7:30 va
landų vakare.

Visi lietuviai yra raginami 
dalyvauti ir pareikšti savo pa
sipiktinimų nauju Hitleriu 
gruobonišku žygiu, šį kartų at
kreiptu ne prieš Čekoslovakiją, 
bet prieš musų Lietuvą.

“Demokratijos Paradas”
Trečiadienio vakare čekų 

mokyklos salėj, prie 2 5-tos ir 
Hoįran avenue, įvyko čekų su
šauktas įvairių tautų atstovų 
susirinkimas, kuriame buvo 
nutarta šeštadienį, balandžio 1 
d., surengti milžinišką “Demo
kratijos” paradų, protestui 
prieš atkartotinus, Hitlerio 
smurto žygius Europoj.

Parado rengimu daugiausia 
rūpinsis čekai ir slovakai, bet 
eisenoj dalyvaus kelios kitos

RŪPINKIMĖS VIDUJINIAIS LIETUVOS 
REIKALAIS

Amerikos lietuvių kongreso saus pavojaus ir mums tau-j 
sukis buvo ir yra padėti Lietu- tininkams priklauso kreditas
vos žmonėms įsigyti juo dau
giausia pilietinių teisių* fcąd 
tautininkų siauras užimąs su 
laisvės pagalba butų kritikuo
jamos tol, kol nebus įvykdyta 
demokratinė musų tėvų že
mėje tvarka. O labiausiai at
siminus tą naktį, kada karei
viai žvangindami ginklus Kau
no gatvėmis traukė prie pre
zidento Dr. Griniaus, teisėtu 
budu išrinkto visos šalies gy
ventojų rūmų ir prikėlė iš 
miego smurto keliu liepė pa
sirašyti, kad atsisako nuo sa
vo pareigų ėjimo. Paskui į 
seimų nuėję taippat pasielgė.

Tuo tarpu kuklusis kaimas 
saldžiai miegojo, taippat ir 
miesteliai. Nė vėjelis nepapu- 
tė ir nepranešė kas dedas Lie
tuvos sostinėje. Generolai 
mandrapypkiai pasirodė smar
kus vyrai esu, sukurstė su ki
tais savo komarotais nuversti 
žmonių rinktų valdžių ir pa
skui apšauktus savo tėvynės 
priešus, vienus—nužudyti lie
pė, kitus į kalėjimus sugrusti. 
Įsakė uždaryti gyvuojančias 
organizacijas, pasmaugti ėju
sius laikraščius, užčiaupti vi
siems, kas ne jų tavorščiai, 
burnas. Drebėkite prieš musų 
galybe ir sykiu džiaukitės. Mes 
išgelbėjome Lietuvą nuo bai-

NAUJIENŲ 25 M.
Jubiliejinė Laida

15C CENTŲ

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Chicago, Illinois 

tautos — lietuviai, kroatai, len
kai, .vokiečiai, rusai, žydai ir 
daugybė visuomeninių organi
zacijų bei unijų.

Iš “Naujienų” Parado orga
nizavimo susirinkime dalyvavo 
redaktorius Dr. P. Grigaitis ir 
A. Vaivada, o nuo Dariaus-Gi
rėno Legiono posto — koman- 
dantas Wm. Sebastian, kuris 
savo patyrimu ir sumanymu 
daug prisidėjo prie parado su
planavimo.

šiandien jisai ir atstovai nuo 
kitų tautų kreipsis į miesto 
tarybų prašydami leidimo pa
radui. Leidimas, neabejojamai, 
bus gautas.

Eisenoįl tvarka dar galuti
nai nenustatyta, bet dalyviai 
susigrupuos dviejose vietose. 
Southsidiečiams susibūrimo 
punktas bus netoli naujojo pa
što, o northsidiečiams — prie 
LaSalle-Erie-Huron gatvių kryž
kelių.

Platesnės žinios apie eiseną 
bus paskelbtos pirmadienį, bet 
jau dabar raginame lietuvių 
organizacijas ruoštis parade 
dalyvauti ir parodyti Chicagos 
visuomenei, kad lietuvių kolo
nija yra stipri, vieningai vei
kia ir visi vienodai smerkia 
Klaipėdos užgrobimą.

R.

už šį puikų pasižymėjimų.
Bet šiandien jau nebe 1926 

metų dienos. Lietuvos liaudies 
paskutinė kantrybė išsisėmė. 
Smetono sostas dreba kaip 
drebulės lapas. Per 12-kų me
tų su procesijomis vaikščio
damas ir švęstu vandeniu kra
pinamas liko iščiulptas kaip 
žirnio plokštis. Nei drųsos, nei 
didvyriškumo niekur jau ne
begali parodyti. Tikriausiai 
tautos vadas nusidėvėjo ir ne
beįdomus pasidarė. Prisileido 
lenkų pilnų Lietuvų. Vokiečių 
Hitlerio sėbrų visa musų ša
lelė pilna. O tai dėl vienos par
tijos valdžios tempimo ant 
siauro patriotiško kurpalio 
bei nedavimas teisių kitiems 
žmonėms.

A. L. Kongresas iki šiol gra
žiai dirbęs ne tik atsteigimo 
Lietuvoje demokratinės tvar
kos, bet taipgi ir šioj šalyje 
pažangaus lietuvių gerovei. 
Kažin kodėl nuo savo užsibrė- 
što tikslo pradėjo šalintis, 
peržengė nustatytų programų. 
Gražiai dirbamų darbų nerei- 
kiai sutrukdyti, jam pakenk
ti. Bukime garbingi ir padė
kime Lietuvos žmonėms ir po
litiškų ir sąžinės laisvę iško
voti. Jų pačių krašte remdami 
visokiais budais demokratijos 
darbuotojus. Jei milijonai li
tų išleidžiami iš valstybės' iž
do dvasiškių algoms, butų su
vartoti mažinimui skurdo tarp 
varguolių žmonelių ir bendrai 
pažangai, knygynoms, skaityk
loms, tai per trumpą laiką Lie
tuvos liaudis padarytų didelę 
pažangą.

A. L. K. Centro Pirmininkas

Kaip vakar vakare turėjo 
prasidėti 500 geležies darbinin
kų steikas dėl nesusipratimų a- 
pie Chicagos subway darbus ir 
kelių namų statybą. Darbinin
kų unija, Bridge and Structu- 
ral Workers, skelbia, kad “sub* 
way” kontraktoriai jų neprilei
džia prie darbo, pavesdami ge
ležies darbus paprastiems dar
bininkams.

NAUJIENŲ-ACME Tolephoto
Mes Lietuvos kareivėliai niekad nedejuojam. Visad sveiki, visad linksmi 

sau dainas dainuojam. Penktojo Didž. Lietuvos Kunigaikščio Kęstučio pulko 
kuopa žygiuoja iškilmės maršu. Viršuje kariuomenės vadas gen. Raštikis 
(antras iš dešinės) ir pulko vadovybė priima paradą.

šiame žemc- 

ypyje strėlos 
ženklu paro

doma Klaipė
da (MemeI), 

kurią Hitleris 
atėmė iš Lie

tuvos.

VAKAR
CHICAGOJ

, \ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
KLAIPĖDA. — Dr. Ei*nst Neumann (po dešinei), 

Klaipėdos nacių lyderis, su generolu Sauchen, vokiečių 
konsulu. ,

• Norvegijos konsulas Chica- 
goj Sigurd Maseng paskelbė, 
kad gegužės 4 d., Chicagoj lan
kysis Norvegijos kronprincas 
Olav ir kronprincesė Martha.

• Chicagos pažangių elemen
tų organizacija, Chicago Civil 
Liberties Committee vakar vie
šai pasisakė už mero Edvvard 
J. Kelly kandidatūrą į naujam 
terminui. Sako, kad su Kelly 
išrinkimui Chicagoj prasidės 
nauja pilietinių laisvių era.

šį sekmadienį Chicagos Sta- 
diume įvyks unijų šaukiamas 
masinis mitingas mero Kelly 
kandidatūros naudai. (Plačiau 
apie Kelly kandidatūrą kitoj 
vietoj).

« » »
• 3 metų kūdikis Edward Bra- 
sher prarado akį automobilio 
nelaimėj prie Morgan ir 54th 
street. Automobilis, kuriame 
berniukas važiavo su tėvais, 
susidūrė su trokmzAkptšdtirė 
stiklo skėvelHral Brasheriai 
gyvena adresu 940 West 51st 
Place.

• Federalio teismo atstovas 
Garfield Charles vakar pradė
jo sunkų darbą. Jisai turi pa
sirašyti 17,000 čekių. Tie če
kiai bus išsiuntinėti dalinin
kams subankrotavusios Insull 
bendrovės, Utilities Invest- 
ments, Ine., kuri pražudė apie 
$55,000,000 investorių pinigų. 
Čekiai atstovaus 4% dividen
dą ant investmentų toj ben
drovėj.

» 8 B
• “Prėrių” gaisre, kuris nu
šlavė ūkį prie 71 st ir Halsted, 

sudegė 68 metų chicagietis 
William De Buether.

• Marųuette nuovada uždarė 
kalėjime 47 mėtų westsidietį 
Mike Cebula, ntio 2622 West 
18th st. Cebula parėjo namo 
labai girtas ir žiauriai sumu
šė savo žmoną. „

® Apskričio visuomenės gero
vės biuras skelbia, kad Cook 
apskričio seneliai gavo $1,003,-' 
220 įvairiomis pensijomis per 
kovo mėnesį

» a »
• Iš Floridos sugrįžo proku
roras Thomas J. Courtney, ne- 
pasekmingai kandidatavęs į me
rus pereitose nominacijose. 
Tuojau po nominacijų jis nu
važiavo Floridon ir ten visą lai
ką išbuvo. Kadangi ir Kelly ir 
gub. Horner buvo (Horner te
bėra) tenai, tai buvo spėlioji
mų, kad jie susitaikė. Bet tikrų 
žinių nėra.

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

Chicagos Vokiečiai 
Didžiuojasi 
Hitleriu
Darbininko patyrimai dirbtuvėj

Amerikos vokiečiai nežiūrint 
to, kad jie didžiumoj čia-gimę 
ir augę, su didžiausiu pasidi
džiavimu sutiko žinią, kad jau 
Hitleris pasigrobė Čekolsovaki- 
ją, ir atvirai pradėjo hitleriškai 
rankos pakėlimu, sveikintis ir 
net tyčiotis iš čekų, kad jau 
nebeturi savo valstybės. O da
bar, kai pasirodė lakiraščiuose 
žinia, kad ir Klaipėdą Hitleris 
pasigrobė, tai musų vokiečiai 
gatavi butų, ir iš kailio išsiner
ti. Kiek rodo džiaugsmo ir en
tuziazmo, tai sunku butų ir ap
rašyti. Aš niekados nemaniau, 
kad čia gimę vokiečiai butų to
kie patrijotai, o ypatingai jau
nimas. Bet dabar aiškiai pasi
rodo, kad bėveik visi vokiečiai, 
nežiūrint ar jie butų atvažiavę 
iš Vokietijos, ar čia gimę, ly
giai pritaria Hitlerio smurtui.
“Geriausias žmogus Pasaulyje”

Dirbtuvėje, kur aš dirbu, be-

Chicagos lietuviai šaukia ma
sinį protesto mitingą, kuris 
įvyks šiandie, kovo 24 dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, kaip 7:30 
vai. vakare.

Musų tautiečiai Chicagoj yra 
kantrus ir visados skaitosi su 
vietiniais įstatymais ir tarptau
tiniais, bet dabar jie mato, kad 
Hitleris sulaužė tarptautinius, 
doros ir civilizacijos įstatymus, 
kad jis atplėšė Klaipėdą nuo 
Lietuvos be jokios tarptautinės 
galios arba reikalavimų.

Mes, Amerikos piliečiai lie
tuviai, turime stoti su visu ci
vilizuotu pasauliu ir turime 
reikalauti, kad mažos tautos 
butų paliktos kaip jos buvo, ne
priklausom ingos demokratijos.

Šiandien klausimas yra vie
nas iš svarbiausių, ką lietuviai 
turi daryti. Šiam klausimui jo
kio kito atsakymo nėra ir ne
gali būti, kaip tiktai skaitlin
giausias ir galingiausias pro
testo mitingas.

Klaipėdos gelbėjimo komite
tas laikė savo nepaprastą susi

CHICAGOS LIETUVIU KONGRESO PRO
TESTO MITINGO REZOLIUCIJOS

(PRIIMTOS KOVO 22 D., CHICAGOS LIETUVIŲ 
AUDITORIJOJ)

P-nui VI. Mironui
Ministerių Pirmininkui 
Kaunas, Lietuva.

Mes, Chicagos lietuviai, susirinkę į masini mitingą, 
sušauktą ALK Chicagos skyriaus kovo 22 d., skaičiuje 
2,000 žmonių, griežtai protestuojam prieš sutikimą ati
duoti Vokietijai Klaipėdos kraštą, nes tas pastatė į rim
tą pavojų visos Lietuvos nepriklausomybę.

< Mes reikalaujame, kad dabartinė Lietuvos vyriausy
be ir Antanas Smetona, kaipo prezidentas, tuojau pasi
trauktų ir Užleistų vietą koalicinei vyriausybei, sudary
tai iš visų demokratinių partijų.

Taipjau reikalaujame ginti Lietuvos žemę visa turi
ma jėga ir numatoma pagelba, jei Vokietijos armija kė
sinsis ją grobti.

J. K. STALIORAITIS,Mitingo pirmininkas
Mr. Sumner Welles
Acting Secretary of State
Washington, D. C.

Aky vaizdo j pranešimų, kad Vokietijos va!džia gro
bia Klaipėdos kraštą ir nesą užtikrinimo, kad ji nesikė
sins grobti visos Lietuvos, mes, Chicagos lietuviai, susi
rinkę į masinį mitingą kovo 22 d., pareiškiame griež
čiausią protestą prieš tą akiplėšišką Vokietijos valdž‘03 
žygį ir prašome Tamstos panaudoti savo aukštą įtaką, 
kad apginti Lietuvos nepriklausomybę jos taip kritingoj 
gyvenimo valandoj.

J. K. STALIORAITIS,Mitingo pirmininkas
VIDURVAKARINIŲ VALSTIJŲ MOTERŲ SĄRYŠIO 

PROTESTAS
ALK Chicagos skyriaus masiniam protesto mitingui 

einant, gauta tokio turinio protesto telegrama nuo Vi- 
durvakarinių Valstijų Moterų Sąryšio:

“Amerikos Lietuvių Kongreso Chicagos Skyriui:
Mes Vidur vakarinių Valstijų Lietuvių Moterų Są

ryšis, protestuojame prieš agresorių pasimojimą ant 
Klaipėdos krašto ir Lietuvos. Tebūna žinoma visam pa
sauliui, kad mes, Amerikos lietuviai, griežtai protestuo
jame prieš apiplėšimą musų tėvynės Lietuvos, šalin hit- 
lerizmas! Taipjau pasakom, kad reikalaujame, jog butų 
Lietuvoj atsteigta demokratinė santvarka.

“Pirm. A. MIščIUKAITIENĖ.”

veik išimtinai dirba vokiečiai ir 
man tenka su jais susidurti kas 
valandą. Ir kada paklausi ką 
jie mano apie Hitlerio avantiū
ras, tai gauni atsakymą, kad 
Hitleris yra geriausias žmogus 
pasaulyje. Pirmiau jie vengda
vo tokių išsireiškimų, bet dabar 
dar ir su pasididžiavimu giria 
Hitlerį. Tai yra labai nuostabu, 
kad civilizuoti žmonės pritaria 
barbariškam smurtui, ir visai 
nepagalvoja, kad toksai grobi
mas ir pavergimas kitų tautų 

rinkimą ir labai skaitlingai 
Lietuvos sūnus ir dukterys at
siliepė į Lietuvos šaukimą. Su
sirinkimas buvo skaitlingas ir 
vienbalsiai nutarė, kad visi lie
tuviai bendrai pareikštų ne 
vieną protestą, bet desėlkus 
protestų.

Kalbėtojai bus Dr. P. Grigai
tis, “Naujienų” redaktorius, Le
onardas šimutis, “Draugo” re
daktorius; ponas Vaidyla, “San
daros” redaktorius, ir vienas 
čekų kalbėtojas.

Kiekvienas lietuvis ir lietu
vaitė pašvęskite vieną vakarą 
savo tėvynei Lietuvai, šiandien 
dalyvaukite Lietuvių Auditori
joj. Jūsų dalyvavimas parodys, 
kad Chicagos lietuviai yra 
griežtai nusistatę prieš bru ta
uškus žygius Vokietijos Hitle
rio. ’

Qjil jūsų ir musų darbas bus 
paskutinis musų Lietuvai tėvy
nei, bet mes butume morališ
kai apkaltinti, jeigu musų lie
tuviai nepakeltų savo balsą 
prieš Hitlerį ir jo besąžiniškus 
darbus. —Rengimo Komisija.

neišeis į gerą.
Patys vokiečiai gyvendami 

svetur, turėtų protestuoti prieš 
tokį smurtą, bet ne, vietoje pro
testo prieš Hitlerį, jie rodo jam 
didžiausį pritarimą. O juk tai 
yra pažeminimas pačios tautos. 
Nenoriu būti pranašu, bet tu
riu pasakyti, kad ir Napoleo
nas buvo pasiryžęs užvaldyti 
visa pasaulį, bet suklupo ir ga
lų gale turėjo mirti ištrėmime, 
atskirtas nuo viso pasaulio.

A. K. Sargas
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Jonas Kairys

Žingsnis musų vin
giuotaisiais keliais

Geriau pajuokti pasaulį, negu 
pripildyti jį ašaromis.

Rabindranat Tagore.

(Tęsinys)
Po karo dar blogiau. Skur

das, alkis ir vargas užviešpata
vo pasaulį, bet žudynių manija 
nepasibaigė. Pinigų slokuoja 
turtingiausios valstybės, tokios 
kaip Amerika ir Anglija “dar
bo rezervinei armijai” išmaitin
ti, bet kalami nauji ginklai su 
didžiausiu pasiutimu ir dirba
mi dar žiauresni darbo masei 
išnaikinti. Čia pinigo nes tok uo- 
ja, kaip nestokuoja mokslipin- 
kai proto ginklams išrasti. Vie
nok, valdžioje įsigalėjo jau ne
be juristai ir kiloki mokyti 
žmonės, bet malioriai ir šarla
tanai, protiniai invalidai psi
chopatai, arba stačiai išsigimė
liai. Ir šiems nesisarmatija pro
tingieji gaminti baisius ginklus. 
Nežino, matomai, jie,kad be
pročiui ginklų įdavus, jis juo 
ir naudosis. Išpiaus visus, pasi- 
piaus ir pats save.

Leninas ir Stalinas pirmieji

tų kelią parodė. Jie vienus prie 
sienos statė ir kulkomis kimus 
sųyarste, kitus išvarė į Solo- 
vecką ir tenai supude, trečius 
pribaigė Liubiankos rūsiuose 
džiovos bacilos. Negeriau atsi- 
lygiųo mokslininkams Hitleris 
ir Mussolini. Hitleris pirma pa
liepė jiems paskintą ejarbą at
likti, o vietoj atlyginimo kon
centracijos stovyklas pasiūlė, 
kitiems, jei dar nespėjo zuikiu 
per sieną išsprukti — šiaip gy
vybę budeliui paaukavo. Tai 
tokios pasaulinio karo pasėkos.

Inteligentijos pasyvumas ir 
stoka pasišventimo visuomenės 
darbui stebėtinai didelis. Bet 
didelis bailumas ir darbininki
jos eilėse. Jų tarpe didžiausis 
nepasitikėjimas, vergiškas nusi
lenkimas tariamam vadui. Jai 
stoka savim pasitikėjimo, pasi
ryžimo, už tai ir toks vergiškas 
vadizmo garbinimas. Per du su 
puse metų siautė pasibaisėtinas 
Ispanijos pilietinis karas, visa 
darbininkija matė jame savo li
kimą, vienok, ir pirštu nepa-

Arėjas Vitkauskas

JUDĖJIMAS
Judėjimas — tai visa kas..
Jei veržtis drįso |<as, 
tas vykdyti pašaujy imą 
stebuklingąjį prisįkęįiipą.
Tunojimas — pelėsiai jau, 
tingėjimas pavėsyje, 
kur snausti taip jauku labai, 
kad nors ir snustelk mirtinai!

, I U I I t • I

Judčjhpąs — gyvenimas.
Tik meitėlis, kur peųiinas, 
judėjimo džiaugsmų nc|ioja, 
bet jis laukais ir tegalvoja...,
Tunojimas tik kiaušą sklidiną 
taukų pigių prilydiųa, 
o kai taukų pilną puodynė, 
liudyk, pražuvęs smegenyne!
Judėjimas — tai visa kas.
Jei veržtis drįso kas, 
tas yykdyfi pasauly ima 
stebuklingąjį prįsikėliąią.
Chicago, Illinois.

MICHIGAN AVĖ.
KLINIKAS

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

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

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

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

Norge Refrigerato 
riai ir Parlor Setai
Jus galite nupirkti

ORGE
ROLLATOR

Refrigeratorių 1939 
metų už

J9'50

PARLOR SETAS MUSŲ PAČIŲ 
PADARYTAS

tik už $39.16

griųnojo valdžioms ir nesisten
gė tikru darbu žudomai liau
džiai padėti. Anglijos parla
mento darĮjininkų atstovai dar 
nors “gėda” sušuko tos di
džiausios veidmainybęs atstp; 
vui Chamberlainui, o Ameri
kos milioninė darbo masė ir žo
džiu nieko nepratarė. Jį geriau 
tyliai savo vadų asmeninius už
mačius sekė, kaip į cirko Liau
nus Greeną ir Lewis šposus ste
bėjo, bet ne savo gyvybės rei
kalais rūpintis.

Ęoktu prisiminus visą tą 
1938 melų kųmedįją. šlykštu, 
kaip fanatikas liguistas, karo 
nualintos ir nusibankrutijųsios 
valstybės valdovas maliorius 
pasiklupdo galingos valstybės 
lordus ir jų lai komedijai plo
ja katutes darbininkai, savo rei
kalus pamiršę. Juk tai begėdiš
kiausias farsas, masių suvilio
jimas, jų prirengimas vergijos 
pančiams! Niekas > musų iš šios 
kapitalo vergijos neiškartuos, 
kaip patys savomis*1 jėgomis. 
Nepadės mums komunizmas, 
nepadės fašizmas, nei gerieji 
turčių pažadai. Tik per apšvie- 
lą ir mokslą, per savitarpį susi
pratimą ir vienybę mes sau gy
venimą geresnį tegalėsime su
kurti.

Tad, broli artoji, algų verge 
darbininke, imkis prie arklo ir 
kūjo dar ir naudingą knygą ir 
laikraštį. Kaip kūnas be mais
to negali gyventi, taip protas 
be dvasios peno — knygos 
pelyja. Tobulėdami dvasioje, 
kitus tobulinsime ir bendrai 
žengdami įžengsime į laisvesnį 
pasaulį, kur nebebus privilegi
juotų, kapitalo dievaičių, para
zitų plintančių iš musų prakai
to.

(GALAS)

Iš Lietuvos
SENOJI LIĘTŲYĄ

" VĄIįJDĮJpSĘ

Lietuvą nėprįkląiisoniyjjės 
metais labai pakeitė savo ir iš
orinę išvaizdą. Dvarų žemėse 
įsikūrė dešimtys tūkstančių 
naujakurių ųkiij, dvąrų cen
truose vienur įsteigtos mokyk
los, kitur prieglaudos, trečiur 
teįietųno senieji jų savininkai. 
Sącįžiąį baigia skįrstytis į vien
kiemį us, upių ir upelių vagos 
tvarkoųios, balos ir pelkės sąu- 
sinamos. Senosios Lietuvos iš
vaizda negali būti kitaip išlai
kytą ir apsaugotą, kaip tiktai 
fotografiniuose bei kino vaiz
duose. Berods, tokių vaizdų 
yra dąug surinkta Vytauto Kul
tūros Muziejuje. Bet jų turi ir 
šiaip asmens, fpto mėgpjąi. 
Šiuo atžvįlgiu ypatįpgąį ypą pa
sižymėjęs tautodailės rinkėjas 
dailininkas Balys Buračas. Jis 
jau 20 pietų renka tautodailę. 
Be kita ko, jis turi labai daug 
fotografinių nuotraukų, vaiz
duojančių senuosius dvarus, 
bažnyčias, koplyčias, kryžius, 
sodžius ir kt. Jo nuotraukų 
rinkinyje yra tokių fotografi
jų, kokių dabar jau negasima 
gauti ir padaryti. Daįiar Kul
tūros Muziejus perėmė iš B. 
Buračo jo retą nuotraukų rin
kinį ir tuo budu žymiai papil
dė savo etnografinį skyrių.

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

BEAŲTY CULTURE at MOLER’S 
Klasės' dienomis ir kąs vakarą

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

MOLĘR COLLEjGE
177 NO. STATE ST. CEN. 6393

AK1ĮJ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH,
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akiąius. Visuose at
sitikimuose egzarpinavimas daromas 
šu e|ęktrą, parodąnčįA mažiausias 
klaidas: Spęcialė atyda atkreipiama 
į niokyklos Vaikus. Kfeivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1Š73.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

JUOKAI
KUNIGIŠKA MATEMATIKA.

* ' ' • • I ’ ' f L T

Ęuvęs nuostatas kunigams 
turėti šeimininkes nejaunesnes, 
kaip penkių dešimčių metų. 
(<artą atsilankęs vyskupas pas 
kleboną. Šis ieško šeimininkės, 
šaukia ją. Ateina 'viena, kokių 
keturių dešimtų metų mote
ris... Klebonas tebešaukia, kai) 
atąitų šeimininkė... Vyskupas 
nustebęs sako:

— Bet juk šeimininke at
ėjo!..

Klebonas užsimiršęs:
— Taigi senoji jau atėjo, 

bet jaunosios dar nėra!..
Paaiškėjo, kad klebonas nuo

stato apie šeimininkės peržen
gęs nebuvo: vieną šeimininkę 
jis turėjo trijų dešimčių aš- 
tuonerių metų, o kitą aštuo
niolikos — tokiu budu per jas 
abi buvo lygiai penkios dešim
tys metų. Vitarė.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

DR. Ų. SERNER
lietuvis akių gydytojas

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence Tel. BEVERLY 8244
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

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

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

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

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

Valandos: 7 iki 9 vakaro.
Antrad. ir Penktadieniais

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

OFISO VAL.: 9-12; 1-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jaeobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

8

ROOSEVELT F Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
/ra naudingos.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joh F. Eudeikis
GENIAUSIA IR DIDMAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBVLANCE
. DIENĄ IR NAKTĮ

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hcrmitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

.i'/ 'c, 1 ■

T®Iefowu LAFAYETTK m

1—4 koplyčios visoseJ—Chicagos dalyse

r. BAIZtlMIBRAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
f . A •*,;

Chicagos,
Cicero

< ’ - ’• i

Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

Ąmbulance 
Patarnavi
mus Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

S. P. MAŽEIKA
I

331^ Lituanjca Avenue
Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1278
. ■ .: ■' i ■■« ' ■ . ■ • ■ T! ' i • ■ ' ‘

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

. »' * * - _

ANTHONY B. PETKUS
- 6834 So. Western Avė. 

1410 South 49th Court
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

J. LIUTKEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S, w , nr. -S VV’.1

TeL Office Wentworth 633® 
Rez. Hydė Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792

ADVOKATAI

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. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki f 

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

Namų Tel.: Prospect 1930

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

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-

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230. 

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Kiti

DR. P. J. BEINAR 
’ (BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Mąrgeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Vitaminai
(Tęsinys)

Iš jų visų tam tikras kiekis 
yra reikalinga, kad musų orga
nai galėtų savo uždavinius iš
pildyti ir tuo pačiu laiku išlai
kyti žmogaus sveikatą lygsva
roje. Jei kas iš skaitytojų tarpo 
nepatingėtų užsiimti tyrinėji
mais maitinimosi klausime ir 
pasiimtų žmogų arba kitą kurį 
nors gyvūną bandymo tikslams 
duodamas jam tik ką anksčiau 
šiame straipsnyje minėtas mais
to dalis, tad jis pastebėtų nuo
stabų dalyką ištinkant tą tyri
nėjimo objektą. Maitinant vien 
grynais angliavandeniais jungi
niais (carbohydrates), riebalais 
ir baltyminėmis medžiagomis 
(proteinais) gyvybė visų tų gy
vūnų ilgesniam laikui neišsilai
kytų, bet užgestų. Nežiūrint į 
tai, kad kolorijų skaičius pilnai 
atitiktų tyrinėjančių gyvulių 
reikalavimams, bet jų kūnas žy
miai suliesėtų ir galų gale jie 
paliktų nustebinti mirtimi. Ko
dėl? Juk minėtame bandyme 
visos svarbiausios medžiagos 
buvo duotos ir kalorijų skai
čius buvo pakankamas, o gyvy
bė vis tik negalėjo ilgiau išsi
laikyti. Iš to aiškiai matome, 
kad maiste turi būti kas nors 
kita, kas tikrai palaiko musų 
gyvybę, nes maitinimas žmo
gaus ar kitų gyvūnų su chemi
jos pagalba pagamintais tyriau
siais baltymais, riebalais ir j- 
vairiausios rūšies cukrumi ne
duoda absoliutin o patenkinimo 
gyvybės plėtotei. Bet jeigu duo
tume jiems kelius lašus maisto 
išsunkus (ekstrakto) tad paste
bėtume, Rad labai suliesėję ir 
vos bekrutą gyvūnai pradeda 
palengva atsigaivinti ir pilnąi 
atgyja savo pirmykščia energi
ja. Taigi toje išsunkoje (eks
trakte) turi būti ne-kas-kila, 
kaip taip vadinami vitaminai, 
kurie yra be galo svarbus gy
vūnijos sveikatos ir gyvybės pa
laikymui.

Nors visų vitaminų cheminė 
struktūra (sudėtis) nėra žino
ma, tačiau visas pasaulis yra 
pilnai įsitikinęs, kad juos pa
keisti kitais maisto produktais 
negalima ir jų esimas maiste 
yra būtinai reikalinags. Todėl 
norėdami tiksliau apibudinti 
kas jie tokie yra galima pasa
kyti, kad vitaminai yra tam tik
ros medžiagos, kurios turi būti 
nuolatos organizmui duodamos,

nors ir mažinusiame kiekyje, 
kad palaikius musų normalų 
augimą, vyslimąsi ir sveikatą. 
Ligos, kurios atsiranda dėl sto
kos vitaminų vadinamos avi ta1- 
minosis. Pirm negu aprašysiu 
visus žinomus vitaminus ir dėl 
jų stokos atsirandančias ligas, 
norėčiau trumpai nurodyti kaip 
musų žinios apie juos gauna 
savo pradžią. Visoki tyrinėjimai 
yra daromi su įvairiausios nu 
šies gyvūnais. Kas jiems yra 
daroma, tas ir mums galima 
pritaikinti. Pavyzdžiui, tūlas o- 
landictis gydytojas Christian 
Eijkmann, 1929 metais gavęs 
Nobelio premiją, panaudojo sa
vo bandymo tikslams vištas ir 
maitino jas nugludintais (nupo
liruotais) ryžiais. Po nekuriu 
laiko jis pastebėjo, kad vištos 
išvystė ligą, kuri esybiniai jam 
priminė panašią žmonių ligą 
vadinamą Beriberi, kurioje ner
viniai pažymiai užima vyrau
jančią vietą. Pagaliau davęs 
toms vištoms labai mažą kiekį 
išsunkų (ekstraktų) padarytų 
iš ryžių sėlenų jis vėla pastebė
jo, kad tos ligos apsireiškimai 
tučtuojau išnyko. Iš šito ban
dymo aiškiai matome, kad tam 
tikru maistu buvo galima iš
šaukti ligą, o iš kitos pusės 
duodant atitinkamų papildomų
jų medžiagų arba vitaminų tos 
ligos plėtimasis buvo sulaikytas. 
Savaimi suprantama, jeigu mes 
duotume bent kuriam gyvūnui 
tokį maistą, kuris musų žinoji
mu padarytų jį tikriausiai ser
gančiu ligoniu, bet tuo pačiu 
laiku įdėtume į tą maistą nežy
mų žiupsnelį atitinkamų išsun
kų, tad toji liga neturėtų pro
gos išsivystyti.

Iš tik ką išdėstytų minčių 
darome išvadą, kad vitaminai 
turi gydomosios ir apsaugomo' 
sios (profilaktinės) galios. Ne
sunku tokiu budu yra nustatyti 
kiek iš tikrųjų vitaminų reika
linga imli, kad išgydžius jau 
pilnai išsivysčiusią ligą arba iš
vengus vienos ar kitos ligos at
siradimą. Visi vitaminai yra pa
žymiam! abėcėlės raidėmis, 
kaip antai — A, B, C, D. E ii 
II. Iš vitamino B dar atskiria
ma B, B2, B6 ctc. Bet apie tai 
kiek vėliau. Dabar pasistengsi
me susipažinti su kiekvienu vi
taminu skyrium.

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO — Vernon Royals (po dešinei) kamanti- 

nėjamas ryšium su apiplėšimu. Jis neseniai buvo pa
leistas iš kalėjimo kur pateko už išgėdinimą ir nužu
dymą moters.

KORESPONDENCIJOS
IŠ KENOSHA PADANGES

Musų miestas prieš kelis metus. — Dėl dide’ią mokesčių 
kraustosi kitur. — Didelės išlaidos. — Kai kitur šal
ta, tai pas mus šilta. — Lietuviai ir politika. — Tė
vai ir vaikai. — Mirė graborius Chas Piaseckis.

-------- x
Keistas yra musų miestas jr 

kitais atžvilgiais. Štai šią žiemą 
Chicagoje vieną dieną siautė (1:-

f Pirk Sau Automobili Iš Autorizuotos

MASTĖS WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

INTERNATIONAL LIQUOR COMPANY
Persikėlėm į Naują Vietą, į Nuosavą Namą

6246-48 S. California Avė. ir 63rd Street
Sav. FRANK VIZGARD

4611 S. Ashland Avenue

DABAR KREIPKITĖS:

6246-48 S. California av

Chicago, Illinois

Tel. Republic 1538

Lietuvių didžiausias deg
tinės ir vyno sandėlis. 
Užlaiko geriausią ameri
konišką ir importuotą 

degtinę ir vyną

Vieta daug didesnė ir 
moderniškai įrengta. Pir

mesnė vieta buvo:

FRANK VIZGARD

Savo laiku musų miestas bu
vo pusėtinai gyvas. Turėjome 
daug dirbtuvių ir darbai ėjo 
kaip durnai iš pypkes. Tačiau 
visai kitaip Kenosha atrodo da
bar. Iš didesnių fabrikų bepasi
liko Nash ir Simmons, o kiti 
išsikraustė. Blogiausias dalykas 
yra dar ir tas, kad ir pasiliku
siose dirbtuvėse dirbama nepil
nas laikas. To dėka bedarbių 
yra apsčiai.

Pažiūrėkime, kas pasidarė su 
Kenosha, kodėl iš čia dirbtuvės 
pradėjo kraustytis kitur?

Atsakymas yra tik vienas: 
mokesčiai pasidarė nebepakelia
mi. Nebegalėdamos išsiversti, 
dirbtuvės išsikelia į tas valsti
jas, kur operavimo sąlygos yra 
daug lengvesnės. Kitaip sakant, 
kur mokesčiai yra mažesni.

Kad išlaidomis nesivaržoma, 
lai bus numanu iš to, kad štai 
musų miesto manadžeriui per 
metus mokama $7,280, o mies
to klerko metinė alga siekia 
$4,443. O kur visokios kitos iš
laidos.

Tie ponai nesidrovi dideles 
algas imti, bet visai mažai tesi
rūpina miesto gerove. • Visiems 
aišku, kad miesto gyventojų 
gerovė pareina iš to, kiek yra 
progų darbas gauti arba vienos 
ar kitos pušies biznis daryti.

Svarbu tad kiek galima dau
giau dirbtuvių turėti. O tai reiš
kia, jog reikia stengtis sukurti 
tokias sąlygas, kurios viliotų 
dirbtuves čia pasilikti. Palan
kios sąlygos ne tik senąsias 
dirbtuves sulaiko nuo išsikraus
tymo kitur, bet ir paruošia tin
kamą dirvą naujoms dirbtu
vėms kurtis.

Toje srityje pas mus nieko 
nėra daroma. Vietos anglų laik
raštis tiesiog jokios agitacijos 
nevaro, kad čia naujos dirbtu
vės steigtųsi. Tas reikalas, ma
tyti, mažai terūpi ir Vaizbos 
butui, kuris irgi tyli.

Nieko tad nuostabaus, kad 
Kenosha jau pradeda “susting
ti”. Per paskutinius kelis metus 
miestas paliovė augęs. Pramo
nės atžvilgiu jis nebėra toks 
pajėgus, kaip praeityje. Šian
dien visos pastangos kreipiamos 
į tai, kad butų galima tinka
miau parkus ir • maudymosi 
pliažus sutvarkyti. Atrodo, kad 
ilgainiui Kenosha virs kurorti
niu miestu, kur vasaros metu 
žmonės atvažiuos atostogų.

Kada miestas ne tik neauga, 
bet faktiškai smunka, tai su na
mais yra didžiausia bėda: juos 

|galima pirkti, kaip anglai sako, 
“for a song”. Pirkėjų tiesiog 
nėra.

dėlė pūga ir privertė apie šešis 
colius sniego. Nors IGjinsha. 
galima sakyti, yra kaimyninis 
miestas, bet tos pūgos išvengė: 
sniego visai mažai teturėjo. Ir 
šiaip keliais atvejais pasitaikė 
taip, kad pas mus oras buvo 
gana šiltas, kadą ^kaimyninius 
miestus šalčiai spirgino. Oro at
žvilgiu mums butų vįsai neblo
ga, jei tik darbai geriau eitų.

— © ~
■ Šia proga noriu tarti, kelis 

žodžius apie politiką. Visi žino, 
kad politikoje lietuviai yra pu
sėtinai atsilikę. Kai kurie net 
sako, kad iš viso mums, lietu
viams, trūksta sumanumo. Iš 
dalies gal ir tiesa. Visas blogu
mas buvo tas, kad mes niekuo
met nesistengėme politikoje 
prasisiekti. Atvykę į šią laisvą 
šalį, kur galėjome visokiomis 
progomis naudotis, mes atlie
kamą laiką karčiamose pralei
dome. Daugumas laikėsi kuni
gėliui į skvernus įsikibę ir vi
sai nesirūpino bent kiek apsi
šviesti. O jei kuris musų vis 
dėlto įstengė šiek tiek pirmyn 
politikoje pasistūmėti, tai kili iš 
pavydo kailyje negalėjo stver
tis.

Reikia atvirai pasakyti, kad 
pavydas yra musų didelė yda. 
Jei kas iš lietuvių bando kiek 
aukščiau pakilti, tai mes ne tik 
jam nepadedame, bet dažnai 
net pakenkti bandome. Vadina
si, mums trūksta vieningumo. 
Čia turėtumėme imti pavyzdį iš 
kitų tautų, kurios Amerikos 
politikoje vaidina svarbų vaid
menį.

Musų mieste politikos srityje 
pirmiausia kelią parodė p. J. 
Martinas (Marcinkevičius), ku
ris jau antrą terminą eina mie
sto tarybos nario pareigas, šiais 
metais atsirado ir daugiau drą
suolių: į supervaizerius kandi
datavo S. Bacevičius, F. Bart
kus ir Helen W. Herbert (Po
peli duktė). Nors ir nelaimėjo, 
bet vis dėlto jie pripras politi
koje veikli.

Iš Kenosha yra kilusių gana 
pasižymėjusių lietuvių, štai, pa
vyzdžiui, ponų Malažinskių sū
nūs yra manadžeris vienos Cin- 
cinnati stambios kompanijos.

Pravartu taip pat atkreipti 
dėmesį j tėvų santykius su vai
kais. Kai kurie musų tautiečiai 
susikrauna nemažai turto, vie
nok nesirūpina tinkamai šeimą 
išauklėti. Vėliau jiems tenka 
daug dejuoti ir sielvartauti.

— © —
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Financinčs Kompanijos
Cook County Finance Company Illinojaus 

Valstijos Laisniuota ir turi Dvidešimts
Metų Garbingo Dylinimo Rekordą.

ATIMTI AUTOMOBILIAI YRA 
GERESNI AUTOMOBILIAI

šio statemento teisingumą paliudys tūkstančiai musų kostu- 
merių.

Kiekvienas karas yra musų ekspertų tiksliai patikrintas pirm 
negu padedamas parodos kambary parodai, musų garantuotas, kad 
duoti daug metų tarnybos ir natenkinimo ir, beto, mes absoliu
čiai užtikriname, kad sutaupysite šimtus dolerių.

Virš 300 karų pasirinkimui, daug naujutėlių 
krutuoiančių dylerių.

Turime kiekvienos išdirbystės karų.
1938 ir 1937 BUICKS. Chryslers, OIdsmobiles’ 

Pontiaes, P’vmouths, De Sotos, Studebakers, La 
Dodges, Grabams, Willys už vos tik $285.

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

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

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

atimtų nuo ban-

Chevrolets, Fords, 
Šalies, Packards,

ENJOY BOTU RECORDS 
AND RADIO!

ON THIS “GOOD TIMES” MODEL

***** *

%

RCA Victrola U-123 
—The “Good Time” 
modelis— turi auto
matišką rekordų kei
tėją. Crystal Pick-up, 
Naują Top-Loa d i n g 
adatoms vietą. Radio 
malonumas su 
Victor 
nijimo 
pausk 
stotį

RCA 
elektrišku tu- 
Radiju. Pas- 

guziką ir turi 

$129.95

Jos. F

*

1 Visados že
li h^°S,RCAVik- 
M tro!os kail>OS su 

automotišku 10 
1 12 col. rekor-
SJ keitėją __
Į Panašus modelis 
I _ metus par- 
I $70
i 2 Bonus a i už . 
I • Victor
I ir Bluebird re- I 

kordams pirkti. I 
Plūs 12 m ė n. I

i c t or Record S 
Kevievv prenum a 
vertės $2 ir kita I 
Victor Record S 
įociety nauda.. 3 
Perkant dabar! I 
3 Extra libera- I 
. lūs mainas už I 
jūsų seną radijo I 
ar fonografą, kai- į 
Po musų nepa- I 
prastas bargenas S

Tos sensacinės aukos priežastis štai ka
me: Dauguma perka fonografus ir radi
jus metų pabaigoje. Kad paskatinti pir
kimą dabar.. kad palaikyti vyrus prie 
taip jiems reikalingo darbo ... RCA Vic
tor ir mes patys suplanavome bendrą 
pasiūlymą . .. ypatingą taip, pageidauja
mą bargeną, kurios -dauguma negalės at
sisakyti pirkti dabar. Tai “Good Time’” 
RCA Victrola. Nepraleiskite šios vieną 
sykį tepasitaikančią amžiuje progą. 
Ateikit dabar!

Sudrik !s®
3409-21 So. Halsted Street

TEL. YARDS 3088

Sudriko leidžiama Radio valanda iš WCFL 970 k- nedėliomis 
nuo 5:30 iki 6:30 vai. vakare Chicagos laiku.

Šiomis dienomis visai netikė
tai pasimirė Chas Piasecki, lai
dotuvių direktorius. Jisai pasi
mirė turėdamas vos 39 metus 
amžiaus. Atsikėlęs ryto melą jis 
jautėsi visai gerai. Pavalgė pus
ryčius ir rengėsi pradėti savo 
kasdieninį darbą. Tačiau vos 
lik atsikėlė nuo stalo kaip su 
juo ir įvyko širdies priepuolis: 
jis sudribo ir netrukus pasimi
rė.

Velionis Piaseckis buvo len
kų tautybės. Jis buvo labai ge 
ras žmogus ir su visais stengė 
si palaikyti draugiškus ryšius. 
Su vietos lietuviais jis gerai su
gyveno. Kai būdavo svarbesni 
lietuvių parengirtiai, tai visada 
jis atsilankydavo ir vieną kitą 
dolerį palikdavo. Buvo jis ve 
dęš lietuvaitę.

Velionis užsidėjo laidotuvių 
įstaigą 1931 m. Kadangi jis nio 
kūjo su žmonėmis sugyventi, 
lai biznis jam sekėsi visai ge 
ra i. Iki pat mirties jis atrodė 
sveikas ir linksmas. Tiesa, prieš 
kiek laiko jis buvo sunegalėjęs: 
sirgo influenza. Spėjama, kad 
“fliu” prisidėjo ir prie jo mir 
lies. Matyli, ir šiaip jo širdis 
buvo silpna, o “fliu” dar labiau 
susilpnino.

Velionis liko palaidotas labai 
iškilmingai.

Velionies žmonai reiškiu gi
lią užuojautą.

—C. K. Braze

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

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

CESNAKAI-PETRUŠKOS PAGEL- 
BA NUO AUKŠTO

KRAUJO SPAUDIMO
Medicinos reportai sako, kad Čes- 
nakų-Petruškų koncentratas turi 
ivigubą reikšmę nuo aukšto krau- 
:o spaudimo. Pirma, atleidžia ar- 
leriju įtempimą. Antra, sulaiko ir 
lašalina amatų susilaikymą vidu
piuose, aukšto kraujo spaudimo pa- 
gelbinę priežastį. Kad gauti česna- 
<ų-petruškų koncentrato be kvapo 
formoje, klauskit ALLIMIN. šios 
tabletės vartojamos pertraukomis, 
oadeda sumažinti kraujo spaudimą, 
galvos gėlą ir svaigulį pašalinti, 
paeinančius nuo daug skaitymo. 
<ad patirti aukšto kraujo spaudi
ne priežastį ir pagyti, klauskit gy
ly toj o. ALLIMIN yra pardavimui 
>as visus vaistininkus. Didelė dėžė 
>0c. Specialė Ekonominė—$1.00 
>YKAI. Kad gauti sampelių ir pui- 
ią knvgelę adresuokit ALLIMIN,

Dept. 309, 54 W. Illinois St., Chi- 
•ago, III.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 

(Gregg Shorthand) 
MOKSLO LAIKAS:

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

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

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 zvy
už padėtus /I

pinigus /O
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV- 
INGS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA
i iš Stoties

W. G. E. S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

iki 9:15 v-
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Tkaip žuvis be'I
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BUTL 
— y
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The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
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Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canadą
55.00 per year outside of Chicago
58.00 per. year in Chicagč 
3d per copy.

NAUJIENOS, Chicago, III.

_ $8.00 
__ 4.00 
...... 2.00 
_  1.50 
_____75

APIE SKUNDĄ PRIEŠ

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Lietuva esanti Vokietijos vasalas

labai

tuvos likimo reikalą išnaudoti 
publikos klaidinimui.

“Naujienose” buvo minėta, 
kad pereito trečiadienio prakal
bų rengėjai nedavė “Naujie
noms” jpkio pranešimo apie 
tas prakalbas, nors stąlincų or
gane jie jas reklamavo Įdek 
drūti. Dabar V. Andriulis ban
do suversti kaltę ant “N.” 
daktoriaųs: girdi, pats “N.”
daktprius yrą komitete, o Dr. 
Moųtvidas komiteto pirminin
kas.

Bet juk komitetas (kuris su
sideda bene iš 29 asmenų) nie
kuomet tų prakalbų rengimo 
klausimo nėra svarstęs! Kiek 
teko patirti, rengimu rūpinosi 
daugiausia sekretorius, kuris 
tačiau nerado reikalinga “Nau
jienas” apie tai net painformuo-

re- 
re-

Apie “Naujienų”, “Draugo 
ir “Sandaros” laikraščių sukak
tuves buvo pranešta ir per Lie- 
tavas valstybės radiofoną.

Kiek tenka patirti, “ty|ii|tiesr 
antrame numeryje, kuris išeis 
kovo menesį bus plačiau ąprą' 
šyta apie “Naujienas”, šiam 
straipsniui jąu dabar rępkamo 
istorinė medžiaga.

Taigi apie “Naujienų” jubi
liejų bus plačiai Lietuvoje ž|- 
no.ma.

Užsakymo kaina: 
Chicago j e—paštu: 

Metams .................. ....
Pusei metų ..................
Trims mėnesiams ..........
Dviem mėnesiams ___..
Vienam mėnesiui .........

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...................... ... 3c
Savaitei .................................  18c
Mėnesiui ...........................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chieagoj,. Rai kurie ląikrašeiai

(Atpiginta) karštai puolė barti ^Naujienas”,
PuserSmetų'T“ZZ^^^^^^^ $2*75 kai j°se buvo pastebėta, kad
Trims mėnesiams' 1.50 kas nors turėjo SLA apskųsti

  Penna. apdraudos depąrlamen- 
... . tui, nes tas departamentas pa-Lietuvoje ir kitur užsieniuose . ,X1 . 5, m
Metams ........................   $8.00 raše įspėdamas Pild. la-
Pusei metų ..........   4.00 rybą nekraus|ytl centro įstaigų
ptes^^aaXttVaŠto"Mohey kiton vieton be departamento 

Orderiu kartu su užsakymu. hutikįipo. Bet štai dabar jau if
“Tėvynė” rašo, kad visi Pild. 
Tarybos nariai, patyrę apie ap
draustos departamento įspėjapią 
laišką, padarė išvadą, kad de-

Kai kurie politikos stebėtojai Europoje mano, kad, I partamentui buvo duotas skųn- 
Hitleriui pagrobus KlaipėčĮos kraštą, Lietuva pasidary-1^as- SLA organas tęsia: 
siąpti “Vokietijos vasalas”, t. y. patapsianti priklausoma 
nuo Vokietijos.

Šita nuomonė yra remiama tuo, kad į vokiečių ran
kas pakliuvo vienintelis prekybinis Lietuvos uostas. 
*** Kitas uostas, Šventosios upes žiotyje, prie Palangos, 
yra įrengtas tiktai žvejams. Norint jį padidinti, kad į jį 
galėtų įplaukti juros laivai, reikėtų į šventosios uostą į- 
dėti milionus dolerių. Yra Lietuvai išeitis į jurą dar ir 
per Liepoją, bet šis uostas guli Latvijos teritorijoje, ir 
Lietuva gali jį pasiekti tiktai geležinkeliais. Transportas 
geležinkeliais daug brangesnis, negu Nemunu.

Todėl Lietuva turės ir toliau naudotis Klaipėdos uos
tu, ir Vokietija galės paimti savo kontrplėn jos prekybą 
su užsieniu.. Iki šiol Lietuvos ląšiniai, kiaušiniai ir svies
tas eidavo į Londoną, o dabar ji bus priversta tuos pro- lncpątirta. 
duktus gabenti Vokietijon.

Patekusi į ekonominę priklausomybę nuo Vokietijos, Ipie skundą, gal būt, nujaučia, 
Lietuva pasiduosianti ir politinei jos įtakai. nes iie elgiasi, kaip toje pasa-

m . v . .. xr. ii* tu j •įkaitėje apie “degančią kepurę”.Tai neužginčijama tiesa. Visas klausimas gali būti 1
tiktai apie tos priklausomybės ir įtakos dydį. Bet tai žy- , AT TGrrTT TC!t> • x i i • i t • i zx 11-^J xjLJLIJ A1M U V/ J JLjmiam laipsnyje pareis nuo to, kokie bus Lietuvos santy- - ‘
kiai su kitomis šalimis. Jeigu Angliją palaikys ryšius su Madrido gynėjai, kaip žino- 
Lietuva, tai Lietuvą: nebus reikalo visus savo produk- ma, susiniovė tarp savęs, kai 
tus parduoti vokiečiams. Be to, Lietuvos prekės gali eiti gen. Miaja su savo draugais nu- 
ir į Lenkiją, daliųąi ir j Rusiją (skersai “Vilniaus korido- vert^ Negripp vyriausybę ir į- 
rjJ«) steigė “kraštų gynimo farybą”,

O kai dėl politikos, tai Lietuvą bus vokiečių įtakai (|)et jų sukiHmas buvo numal. 
juo atsparesnė, juo daugiau krašto valdyme svers žtųp- šįntąs). 
nių balsas. ...„ . T . , .. , . _. Del šitų liūdnų įvykių respu-

Praeityje Lietuvos ponija sulenkėjo, subaltgudejp. bUkiugs Ispanijos teritorijoje 
surusėjo ir suvokietėjo; bet Lietuvos liaudis pasiliko lie- cii. Pušynas “ĘeMvyje” pada- 
tuviška. Jos pastangomis buvo atsteigta ir Lietuvos ne- rė keletą teisingų pastabų. Jisai 
priklausomybė. Lietuvos žmonės, prieš 20 metų nusikra-1 rašo: 
tę svetimo jungo, nenorės dabar vėl atsidurti vergijoje.

Bet jie turi būti laisvi savo krašto pįliečiąį, jeigu 
mes norime, kad jie energingai gintųsi nuo vokiečių ar
ba kitokių despotų “globos”. Lietuva turi būt demokra
tiška !

“Apdraudos komisijonie- 
rius neturi jokios teises ar 
pareigos pasakyti, kur SLA 
turėtų ar neturėtų būti. Tai 
visai ne jo dalykas. Bet jis 
turi teisę pasakyti, ar Susi
vienijimo finansinė padėtis 
leistų jam naują namą pirk
ti... Jeigu tas nežinomas 
skundėjas parašė komisijų- 
nįeriui, kad Pildomoji Tary
ba jau taria pirkti namą už 
$100,000 arba už $1,000,000, 
tai komisijonierius be abejo
nės galėjo susidomėti ir no
rėjo patirti ąr tai tiesa.”
Kas yra tas skundikas, dar 

. Bet tie, kurie labai 
karščiuojasi, kai užsimenama a-

Komunistų tikslas buvo 
kus: jie norėjo parodyti 
kokie dideli ‘patriotai’ mes 
me; visus pralenkėme Lietuvos 
‘gelbėjime’...”

Bet yra labai abejotina, ai 
tuo buvo pasitarnauta Lietuvai 
ir Chipagos lietuviams. Besi
skubinant Kongreso vardu su
rengti protesto milingą ir už-

aiš- 
“Ve 
esa-

srovėms ir organizacijoms, mu
sų visuomenė buvo suskaldyta 
tokiame reikale, kuriame butų 
buvę pravartu visiems lietu
viams demonstruoti savo soli
darumą. Vietoje vieno didelio 
ir įspūdingo protesto, pasidarė 
keli mažai įspūdingi parengi
mai.

Iš Lietuvos

“Prieš fašizmą ir prieš komunizmą”
Chicagos lietuvius komunistus kaip perkūnas nu

trenkė pereito trečiadienio ALK prakalbose, Lietuvių 
Auditorijoje, kai prof. Paul Douglas pareiškė, kad rei
kia kovoti ne tik prieš fašizmą, bet ir komunizmą.

Komunistas tą profesorių buvo pakvietęs kalbėti. 
Komunistas pirmininkavo prakalbose. Komunistai karš
tai jam plojo, kol .jisai smerkė Hitlerį ir kritikavo Eu
ropos tautas, kurios nesusitąria bendromis jėgomis pa
sipriešinti nacių smurtui.

Bet staiga tiems entuziąstams užėmė kvapą, kuomet 
Chicagos Universiteto profesorius užsiminė apie sovietų 
Rusiją. Jie netiki savo ausimis. Argi tas pagarsėjęs libe
ralas galėjo pasakyti, kad yįsos Pabaltijo ir Skandinavi
jos tautos privalo susijungti ir gintis -fne tiktai nuo hit
leriškos Vokietijos, bet ir nuo bolševikiškos Sovietų Są
jungos”?

Atrodė, lyg kad prof. Douglas butų paėmęs tą min
tį iš “Naujienų” fditprialų I -

Abejodami, kad jie, gal būt, kaip reikiant nesupra
to kalbėtojo, komunistai seka jo išvedžiojimus toliau — 
apie tai, kaip reikia kovoti prieš demokratijos priešus A- 
menkoje. Vėl jam ploja. Tačiau, užbaigdamas kalbą, 
prof. Douglas taria dar aiškiau: kiekviena tauta, ginda
ma savo kultūrą, galės atsilaikyti “prieš fašizmą ir ko
munizmą”

Tik viena bolševikuojanti mergina neiškentė nepyp
telėjusi publikoje: “O aš ne!” Visas kitas Stalino “vais- 
kas” nutirpo, — tuo tarpu kai demokratiniai nusiteiku
sioji susirinkimo dalis pritarė kalbėtojui griausmingais 
aplodismentais.

Prof. Paul Douglas dabar veikiausia bus paverstas 
“atžajgareiviu”, “darbininkų tėvynės priešu” arba net 
f‘trockistu”. Bet jo žodžiai pasiliks visų klausytojų at
mintyje.

“o aš esu priešingas jiem abiem!”

“Dabar kyla klausimas: Ar 
nebūtų tas pats atsitikę nu
galėjus gen. Franką, kas 
šiandien atsitiko Madride?

Berlyno istorijos atsikartoji
mas? Ju|< kaizeriui pabėgus 
ir Vokietijos respubliką pa
skelbus, tarp demokratijos ir 
diktatūros šalininkų įvyko 
mūšiai. Berlynas skendo so
cialdemokratų ir spartakiečių 
kraujuose. Tose nemielašir- 
dingosC kovose abidvi politi
nės frakcijos nusilpo, o jun
keriai sustiprėjo.”
Tikra tiesa. Spartakiečių su

kilimas buvo, kaip sakoma, 
“Mamos mušis” Vokieti j ps res
publikai. Nors spartakiečiai 
(bolševikai) buvo tik nežymi 
mažuma Vokietijos darbininkų 
klasėje, bet iššaukę kruviną ko-

neužgijamą žaizdą demokrati
jos frontui.

Pušynas daro tokią išvadą:
“Kol dernokratįją bus tik 

priedanga pplitįųėms. speku
liacijoms,- tol bendri frontai 
neturės tvirtų kojų. Kas ma
no suderinti diktatūrą su de
mokratija ir gauti pliusą ko
voje prieš fašistus, tas apsi
rinka. Vietoje pliuso — mi
nusas.” '
Iš tiesų, kova už demokrati

jų turi būti puoširdj, — kitaip 
ji gali atnešti daugiau žalos, 
negu naudos.

SPEKULIANTAI

Komunistai taip įprato užsi-j 
iminėti politinėms spekuliaci
joms, kad jie nesidrovi net Lie-

Iš Lietuvos išvyko į Braziliją 
ir Sao Paulo mieste apsigyvenę 
Vaitkevičius. Tai tasai patsai 
vyras, kuris savo laiku su Pą- 
polaičįu mėgino nužudyti buvu
sį vidaus ministrą Rusteiką.

Tuomet tuodu vyrai Kaune 
viešbutyje norėjo Rusteiką pą- 
piauli, bet nepasisekė. Abudu 
tuomet buvo nuleisti keliems 
melams kalėti, o vėliau Vaitke
vičius buvo iš kalėjimo paleis
tas.

Šiuodu vyrai abudu voldema- 
rininkai fašistai. Kiek dabar 
tenka patirti, Vaitkevičius Sao 
Paulo imsiąs redaguoti “Lietu
vių Brazilijos Aidą”, kuris iki 
šiol spekuliavo savo neva kai
rumu ir lik provokavo tenykš
čius pažangiuosius lietuvius.

Lietuvos veterinoriai 
prieš ritualinį gal

vijų skerdimų

narijos gydytojų suvažiavimas. 
Apsvarstęs 'eilę įvairių klausi
mų, suvažiavimas sumanymuo
se svarstė ir apie ritualinį (žy
dų tikybinį) gyvulių skerdimą. 
Gyvulių globos draugija jau 
keletą kartų kėlė tą klausimą 
ir įteikė vidaus reikalų minis
trui memorandumą, prašydama 
ritualinį skerdimą uždrausti. 
Dabar šiuo klausimu pasisakė 
ir veterinarijos gydytojai. Bu
vo nurodyta, kad žydų tikybinė
mis apeigomis gyvulių skerdi
mas, toks skerdimas jau daugu
mas, toks skerdimas jau daūke
lyje kraštų yra uždraustas. Ri-

mėsinmkąi stačią! sužvėrėję. 
Rabinai giną ritualinį skerdimą 
ne tiek tikybiniais, kiek biznio 
sumetimais. Dr. Gavėnas, Kuris 
prižiūri “Maiste” ir ritualinį 
galvijų skerdimą, pareiškė, kad 
kultūringas ir išauklėtas žmo
gus negalįs žiūrėti į lokius gy
vulių kankinimus, kai tuo tar
pu šiais laikais jau yra priemo
nių skerdimą padaryti visai ne
skausmingą ir staigų, gyvulį e- 
lektra apsvaiginant.

Nė vienas veterinarijos gy
dytojas nepasisakė už ritualinį 
skerdimo palikimą, o visi jį 
smerkė, kaip barbarišką ir ne-

terinarijos gydytojai priėmė re
zoliuciją, kuria prašoma vy
riausybė atitinkamu įstatymu 
uždrausti ritualinį skerdimą. 
Rezoliucijoje pažymėta, kad ir 
tarptautinės veterinorių Ženevo
je kongresas, kuriame dalyva
vo 1,420 gydytojų, pasisakė už 
tokio skerdimo panaikinimą.

Lietuvos savivaldybėse
3,200 tarnautojų. Juosdirba

dabar pensijų gavimo atžvilgiu 
norima prilyginti valstybės įs
taigų tarnautojams. Tuo reika
lu įstatymą jau svarsto seimas.

Tai kad ir ūkininkai daugiau 
pinigų prasimano, bet vis ne 
tiek daug, kad kaime jau butų 
jaučiamas pinigų, sakysime, ne
va perteklius. Bet žemės ūkini 
vis tolydžiai kylant ūkininkai 
au stipriai nusiskundžia lauko 

darbininkų stoka.
Dar keletas metų atgal vasa

ros darbų sezonui iš Lietuvos 
į Latviją iki 15,000 darbininkų 
tenai išvykdavo, o dabar ar tik 
nereikės kitur darbininkų ieš
koti. Tokių darbininkų žemei 
dirbti Lietuva galėtų gauti tik 
iš Lenkijos. Jei ir toliau taip 
intehsįngai žemės ūkis kils, tai 
visai galimas daiktas, kad teks 
laukams apdirbti darbininkus 
iš Lenkijos gabentis.

Sąryšyje su darbininkų stoka 
žemės ūkiams apdirbti dabar 
labai daug perkama įvairių ma
šinų, o ypač traktorių. Tik visa 
bėda ta, kad Lietuvoje benzi
nas ir bendrai nafta labai bran
gi, lai ūkininkams sunkiai įma
noma žemės ūkis motorizuoti. 
Bet turint galvoje tuos visus 
sunkumus tenka laukti, kad 
benzinas bus žymiai atpigintas.

Klaipėdos direktorijos pirmi
ninkas Ber talaitis direktorijos 
valdininkų susirinkime pasisa
kė, kad direktorija tik tuomet 
centro vyriausybei persis ta lys, 
kuomet visiškai bus pąnaikin- 
ta buvusi Neumano šalininkų 
byla, tai yra kuomet busią su
deginti tos bylos visi dokumen
tai, konfiskuoti visi raštai apie 
tą bylą, kuomet busią sumokė
tos visos tos išlaidos, kurias 
rėk tori j a dėl tos bylos yra 
rojusi ir kuomet visi ginklai 
j e byloje konfiskuoti busią

di- 
tu- 
to- 
at-

nacionalsocialistai nenori, kad 
bent kokie pėdsakai tos bylos 
istorijai liktų. Matyli, nacional
socialistams toji byla sukelia 
daug karčių prisiminimų, todėl 
ir jos visus pėdsakus nori pa
naikinti.

dėl Klaijėdos krašto kapituliacū 
jos politiką, tenka net spėlioti, 
kad dalinai jų pageidavimai bus 
patenkinti.

Iš viso Klaipėdos krašto na
cionalsocialistai dabar stato vi
sokių tiesiog išgalvotų reikala
vimų, kurie nieko bendro netu
ri su realiu gyvenimu.

Žinoma, jų tie visi reikalavę 
mai statomi grynai provokaci
niais sumetimais.

žoje, vienu tarpu labai pradėjo 
spekuliuoti litais. Žydą* Klaiijė- 
dos įvykiais įbauginti skubiai 
pradėjo supirkinėti svetimą va
liutą, ypač dolerius ir anglų 
svarus. Tame įkarštyje jie u| 
dolerį net mokėjo iki devynių 
litų, už anglų svarą iki suvirs 
trisdešimt litų. Bet šioji speku
liacija greitai aprimo, nes už
sienyje lito kursas visur liko 
pastovus, tai ir čia Lietuvoje 
toji spekuliacija turėjo aprim
ti.

įdomu, kad toji spekuliacija 
lik Kaune prasidėjo ir provin
cijos veik nepasiekė, o kaimas 
visai į tai nereagavo ir nesisku
bino liĮus keisti į dolerius. Mat, 
kaimas jau savo laiku labai 
skaudžiai doleriu nusivylė, tai 
dabar visai nesikayščiavo.

Paskutiniais metais Lietuvo
je labai sparčiai supirkinėjami 
maisto produktai ir jau jų tįek 
nepagaminama kiek butų gali
ma eksportuoti..Ypač daug eks
portuojama lašininių kiaulių į 
Vokietiją ir SSSR, o taip pat 
tenai siunčiama daug mėsos 
konservu, v

Todėl ir ūkininkų-būklė bent 
kiek sustiprėjo, bet produktų

Komiteto Svarbus 
Pranešimas

Kaip žinote, šiemet gegužės 
mėnesį turi įvykti Lietuvoje 
Europos meistro vardui įgyti 
krepšinio rungtynes. Nors jau 
ne daug laiko teliko, bet busi
mų rungtynių reklama visai ne- 
paslebiama.

Lietuvos krepšinio komandas 
paskutiniu laiku turėjo visa ei
lę nepasisekimų. Štai prakišo 
latviams ir iš viso pasiekiamas 
kažkoks pakrikimas. Tai jau 
dabar daug kas abejoja ar Lie
tuva ir ateičiai krepšinio meis
tro vardą laimės.

Busimoms rungtynėms, ži
noma, pasiruošimas eina, spor
tininkai darbuojasi, bet jų tar
pe nesama geros nuolaikos, jų 
darbai lydimi eile visokių ne
susipratimų.

— © —
Kalbama, kad spaudos įstaty

mas busiąs iš naujo pakeistas, 
bet tikėtis, kad jisai bus pakeis
tas spaudos naudai, jos iš cen
zūros išlaisvinimo prasme ne
tenka. Bet bendrai tarus dabar 
spaudos cenzūra bent kiek su
švelnėjo. Sakysime, ji žmoniš
kesnė paliko, bet vidaus politi
kos klausimais vis dėlto nega
lima bent kiek atviriau pasisa
kyti.

KELLY HIGH SC.HOOL 
MOKINIAMS

Visi mokiniai, norintieji pra
dėti lietuvių kalbos pamokas 
ateinantį semestrą Kelly High 
mokykloje, turį luojaus kreip
tis prie Miss Dalton, mokyk
los principalo, ir pasiimti ap
likacijos blanką, kurią tinka
mai išpildžius reikia luojaus 
gražinti.

Tokių blankų Komiteto pir
mininkas yra pridavęs mini
mos mokyklos principalui, ku
ri sutiko pagelbėti tokiu budu 
greičiau jas išpildyti. Visos 
išpildytos aplikacijos įvedimui 
lietuvių kalbos šioj mokykloj 
turi būti priduotos Miss Dalton, 
mokyklos principalui ne vė
liaus kaip į dvi savai Ii, jeigu 
norima pradėti Lietuvių kal
bos pamokas ateinantį semes
trą.

Aplikacijų turi būti nema
žiau kaip šimtas ir kiekvienas 
iš to šimto pasirašančių moki
nių turi pasižadėti lietuvių 
kalbą imti du metu. Kitaip sa-t 
kant, turi būti šimtas mokinių, 
kurie galės ir norės imli lietu
vių kalbą du metu laiko. Ge
rai butų, kad susidarytų ap
likacijų daugiau šimto, kadan
gi lietuviškai kalbančių moki
nių šioje mokykloje yra apie 
300.

Jeigu kas norėtų dar smul
kesnių informacijų šiuo klau- 

• simu, gali kreiptis prie Komi- 
i lėto

Dabar Lietuvoje prasideda 
sezonas kooperatyvų metinių 
susirinkimų. Šie susirinkimai į 
visuomeninį gyvenimą įneša 
šiokio lokio gyvumo. Mat, eina 
metinių apyskaitų priėmimai, 
sąmalų tvirtinimai ir valdomų 
jų organų rinkimai.

Tai vienintelės Lietuvoje or
ganizacijos, kurios demokrati
niais pradais dąr tvarkomos, 
nors ir čia nustatytos kietos vė
žės, kuriomis jų gyvenimas ga
li eiti.

Dabar jau eina pasiruošia- 
mieji susirinkimų darbai ir vi
soje Lietuvoje yra šaukiami 
taip vadinami kooperatyvų ra
joniniai suvažiavimai. Tuose 
suvažiaviuvm^e aptariami aklp- 
aiįeji kQp|wlyvu Skalai. TF 
suvąžiąvi^ąĮ Irųpką Ilk Yieną 
dieną, tai, suprantama, viskas 
atliekama paskubomis, b,ęl gy
vumas vis šinks |pfcs pa- 
stehiamąs-

Tai Iš visų Lietuvos visuome
niniu gyvenimu gal vienintelis 
teigiamas yeišklnys.

® betupi pąsiehimą didesni c- 
mjgrapŲą jš Hp|MYQS i Jungti
nes Ąiuprikos Vąlslyhps. Va
žiuoja daugiųusiia Nedi
dele Lįptuvąi sldriąmnji emi
grantų kvtdą aųkstesniąjs me
tais nebūdavo uel pilnai išnau
dojamą, o šių metų kvota jau 
beveik visą i yra išsemta metų 
pradžioje.

Pirmininko.
G. V. Ghesnul
(K. Gesnulis)
9421 S. Elizabeth St.

Phone—Cedarcrcst 5924

J. P. Ewaldo, “Keis
tučio” Sekr. Mirtis 
“Neišaiškinta”
Koroneris Užbaigė Tyrinėjimą

Vakar Gook apskričio ko
roneris užbaigė ilgai nusitęsu
sį ir keturis kartus atidėliotą 
John P. Ewaldo mirties in- 
kvestą. Paskutinė sesija įvyko 
Decring nuovadoj, Bridgcpor- 
te, vakar po pietų.

J. IP. Ewaldas, kaip jau bu
vo nekartą rašyta, buvo ras
tas negyvas, nuo revolverio 
šūvių, prie Keistučio Bendro
vės raštinės, Bridgeporle. Jis 
ėjo tos bendrovės sekreto
riaus pareigas.

Koronerio džiurė išnešė at
virą nuosprendį, pareikšda-* 
ma, kad Ewaldo mirtis “palie
ka neišaiškinta, ir kad neturi 
jokių tikrų žinių apie tai kaip 
jisai mirė.”

Socialistų Kandida
tas I Merus

Chicagos socialistai vakar 
nominavo Arthur G. McDowelI 
kandidatu į merus. McDowell’o 
vardo nebus ant balioto, bet 
reikės įrašyti, jei kas nori ųž 
jį balsuoti.
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Babravičiaus Veikla 
Lietuvoje

Vietiniams dailės mylėto
jams yra labai ipalonu žinoti, 
kad musų mylimas daininių- 
kas, Juozas Babravičius, vis 
stovi augštumoje savo profesi
jos. Šįmet tenka tankinus pą- 
stebėti jo vardą įvairių operų 
sąstatuose ir koncertuose. Ko
vo 26 d. įvyko p. Babravičiaus 
koncertas Kaune, kuriame da
lyvavo dar operos soliste Kal
vaitytė.

Pasisekimai 
Pasiseikmai

Musų chicagietė dainininkę 
Bronė Drangelienė, kuri jap 
suvirs du metai gyvena Lietu
voje, ir tankiai važinėja užsie
nin su koncertais, dalyvauja 
operoj ir svarbiuose radio pro- 
gramuose. Neseniai sugrįžo iš 
Varšuvos, kur ji turėjo didelio 
pasisekimo operoje.

B. Drangelienė rengiasi šį
met aplankyti Ameriką. Bus 
malonu vėl išgirsti šią chica- 
gietę dainininkę.

Žilevičiaus Kurinių 
Koncertas Kaune

Neseniai Kauno Universitete 
įvyko kompozitoriaus Juozo 
Žilevičiaus kurinių koncertas. 
Kompozitorius K. Kaveckas, 
kuris yra Universiteto Choro 
vedėjas, skaitė paskaitą apie 
Žilevičiaus kūrybą . Programą 
atliko operos solistai Dambrau
skaitė ir Babravičius. Dalyva
vo taipgi ir Universiteto Cho
ras, kuris ateinančią vasarą at
vyks Amerikon koncertuoti.

Aleksandro Vasiliausko 
Koncerto Įspūdžiai

Drįstu manyti, kttd kai A. 
Vasiliauskas pasieks dainos pa
saulio viršūnę, bus pripažintas 
svetimtaučių ir tada atsilankys 
Chicagon su koncertu, tai mes 
rengsime jam pagerbimo va
karą, mes girsimės, kad ir vėl 
lietuvis stoją greta kitataučių

1^———

KEISTUTO
Building and Loan 
Assooiation No. I

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

Išmoka 4tą nuošimtį už padėtus 
Pinigus

PINIGAI APDRAUSTI IKI $5,000.q0

3236 So. Halsted Street
Telephone—Calumet 4118

JOS. M. MOZERIS 
(Sekretorius)

Jinios
pasaulinių artistų ir išlaiko ly
gius kvotimus, žinoma, taip 
bus tadą, kadą artistas bus at
siekęs augštumos.

Bet ar tie patys žmonės, kii- 
ęie taip greiti pęisipažinti, jog 
pažįsta ir yra net draugai to- 
Kio ir to^io operos dainininko, 
suteikė jąm benl mažinusį 
krislelį moralės paramos, Hųo- 
met jis mokinosi, kuomet jis 
dirbo ir vargo, kad įgyti tą 
mokslą, tą patyrimą, kuris ve
da prie tokių pagirtinų atsie- 
kimų? Aiškų, kad tankiausią 
atsakymas yra pę.

Tikri ineninipkąi yrą jaut
rios sielos žmonės. Jie nerei
kalauja jokių didelių pasjaų- 
kavimų iš musų pusės. Jie tik 
nori pasidalinti daviniais savo 
ypatingų gabumų ir studijų 
dailės pasaulio su muipįs. Dai
nininkas nori jausti, kąd jp 
nos garsai palies jausipųs, ras 
atbalsį ir kitų širdyse...

Savo daina, kaip tos Oąngįš- 
kos rasos lašeliais, daimųiųkąs 
nori atgaivinti musų pąprąstą 
kasdieninį gyveninąą. Jįą pptį 
padabinti jį įvairaispąjvėpds 
gėlėmis. Jis nori pakelt} jį, bept 
trumpai valandėlei, ąpgšęiąu 
tų kasdieninių rūpesčių, tų am
žinų bildesių, tų nęperpiątomų 
ūkanų, į skaistesnę ir ipąlones- 
nę padangę...

Tik gaila, kad tąip ųiąžai iš 
mus naudojamės tpms gražes
nėms gyvenimo valandėlėms. 
Iš tikrųjų labai liūdna.

Todėl imant domėn prie ko
kių aplinkybių musų svečias 
artistas, A. Vasiliauskas, pildė 
savo programą praeitą sekma
dienį Lietuvių Auditorijoj, (bu
vo susirinkę apie du šimtai 
žmonių — tik tiek toje pasau
lyje didžiausioj lietuvių kolo
nijoj) nebuvo galima girdėti 
dainininką geriausioj jo šylę- 
SO j.

Vieną reikia pripažipti, kąd 
p. Vasiliauskas turi gausą tur
tingos medžiagos, kuri jau ro
do nepiažai lavinimo. Turėda
mas balso rezursus, nupšjrdžiąi 
ir rimtai atsidavęs sąvo studi
joms ir turėdamas tiktai kom- 
petentišką vadovystę savo dar
be, nėra abejųnės, kad jis at
sieks viršųnęs, į kurias jlsąi pa
siryžęs kopti, nepaisant jokių 
sunkumų. Daugiąuą jėgps ir gę-. 
riausio jam pasisekimo.

Asistuojanti dalyviai šio kon- 
ęerto buvo Birutės Choras po 
Vadovyste Jono Byansko. Cho
ras iš liktųjų impPPhojaųčiąį 
atrodė ir dąihavoj. Publika cn- 
|uziastiškai sutiko Birutę ir 
jos vedėją, p. Byanską, ir karš
ti aplodismentai iššaukė fcęlis 
ppcores.

Naujos Gadynės Choro solis
te, Florencę Bąlsįptę, įšpiĮdę

3520 ARCHER AVENUE
ARTI 35 GATVES

Geriausi Automobilių Pirkiniai 'Šioj Valstijoj
YRA fAS

POLLACK MOTOR SALES, INC.
Tiesioginis autorizuotas PLYMOUTH, DE SOTO dyleris. Mes ne

garsiname juokingų kainų, bet duosime tokius pirkinius kaip—
'38 PLYMOUTH SEpAN ..... ........................... .................... $495.00
’37 OLDSM0BILE SEDAN, Radio, Šildytuvu ..................  $405.00

Šildytuvas .... $595.00
$695.00
$465.00
$295.00
$295.00
$285.00

$75.00

’37 OLDSM0BILE SEDAN, Radio, šildytuvu ........
’37 Į>A SALLE 4 DOOR SEDAN, Radio, ir Ši
’37 CORD CONVERTĄBtE SEDAN ........................
’37 PACKARD SEDAN, Rapio, Š Idytuvas .............
”37 FORD COUPE, Dę Luxe, I|adio, šildytuvas ....

tadio ir šildytuvas
”37 FORD COUPE, De Luxe, Ha
’36 CHEVROLET, TRUNKAS, R;
’36 PONTIAC, Trunkas, Sedan ..
Kai kiirįę 1935 metų karai uz ...

150 karų pasirinkiipui. Visus garsinamuosius karus turime pas save.
Kiekvienas karas turi garantiją iš Better Auta Dealers Assn. Mes 

valstijos laisniuęti dyleriai. 'taipgi narys Chicago Auto Trade Assn. 
Atdara kas vakarą iki 10 valandos ir Sekmadieniais.

3520 ARCHER AVENUE

GRANE COĄLTdMpiČN?^ 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ....................................  ' ■-----

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonąs $0.50

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

2 Asmeniškai Lydimos

PEOPLES FURN1TURE

KOKI

Šimtai 
Setai.

tikėjo 
Sulyg 
buvo

Vieni Iš Cicero - 
I Melrose Parką,

fcvedU 1

lftnR'aU 
A d»'’ar

|BANGER ... a B.w, 
•turdy, mcuculine Bulovą.

Studio Couchcs, Chenille

BERK’S
Jewelry & 

Optical Store
3505 SO. HALSTED ST.

Priejnieščbai Keičiasi Biznieriais
'GĮCRRA-MELRO'SE PARK— 

Tai Chicagos priemiesčiai — 
lietuvių gyvos kolonijos. Užtai 
tankiai keičiasi musų tautiečiąi 
su biznio vietomis.

Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar 

Swedish American Line 
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA TAIPGI ] 
PAKELIUOSE.

PARSIDUODA VISUR.

45 sekundės
nuo muilo iki 

abruso—Greičiausis, 
švelniausis, už vis pa

togia usis skutimas

te panelės, yra proga .
A. Krušinas, girdėjau, suka apie 
Cicero. Ką veiks Radžiūnas — 
nežinau, bet be biznio tai ne
bus.

Apdrausta Morgičių Sistema

Chicago City Bank 
and Trust Company 
HALSTED PRIE 63-čios GAT.

Tel. Wentworth 8800 
Federalės Depositų Apdraudos 

Korporacijos Narys.
aus atlikimo šios

Vl. Mučinskas
Abi ekskursijos užgimtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinį lei

dinį "Turizmo žinios”.
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

Kąda Betina persikraustė gy
venti į palocių, karalius prista
tė prie jos daugybę tarnų, kad 
ją. sergėtų. Karaliui ypač buvo 
svarbu, kad ji nęištekėtų, nes 
ištekėjusi Laima nustotų nešu
si pasisekimą ir laimę. Sergėjo 
ypač kad Pilypas prie jos ne
prieitų, nes Pilypas ją vis my-

Įvyksta daug visokių nesusi
pratimų ir keblumų, bet visgi, 
galų gale, Betina su Pilypu pa
bėga iš palociaus, ir karalius 
lieka nelaimingas.

Kaip jo nelaimės ir visi kili 
nesusipratimai pasibaigia, jus

Puikiausių Parfor
Daugybės Gražiausių Naujausių Kaurų Visokių

patirsite rytoj, kai išgirsite ir 
pamatysite “Laimą” scenoje. 
Šią komišką operą statys sce
noje Pirmyn Choras, kurį va
dovauja- Kazys Steponavičius. 
Vaidintojų sąstate yra toki po
puliarus dainininkai kaip Ona 
Skeveriutė, Povilas Stogis, Vy
tautas Tarutis, Jonas Rukštala, 
Stasė Rimkaitė ir kiti.

Štai, šiomis dienomis jauną- 
sis Blaze Kazlauskas perėmė 
Photo Studiją nup p. Pudžiųno. 
Jo studija pikiai įrengta ir ge
roj vietoj, 150 Broądway. Tai 
pati širdis Melrose Park. Kadai
se su ta studija labai didžiavo
si A. Ęrušinis. P-s Pudžiunas 
taipgi nesiskundžia. Sako “Dar
bo yra, tik reikia noro dirbti.”

B. Kazlauskas jaunų melų 
čia-gimęs ir augęs ir savo pro
fesijai pilnai atsako. Yra pasi
ryžęs visus patenkini i savo dar
bu. Butų ne pro šalį, kad atsi
rastų kokia geltonkasė ir užka
riautų jo širdį. Tai melroscpar- 
kiečiai butų užtikrinti su pasto
viu biznierium. Tad nesnausk!-

O Joe. Kavaliauskas pasitrau
kęs iš biznio ir gerai pasilsėjęs, 
taip girdėjau, jau suka apie 
Melrose Park., Matot, vieni šen, 
kiti ten. Taip ir mainosi. Gal 
tas ir neblogai. Visiems linkiu 
pasisekimo. D.

I^anufacturing Co.
UŽDARO SAVO 63-ČIOS GATVES KRAUTUVĘ

15-ta Diena Aprilio

Refrigeratorių, Drabužiam 
valytojų.

65 Pianai Visokių Madų, Visokių Padarymų Turi Būti 
Dešimtą DalplęTikros Vertės

Keli šimtai Geriausių Matracų, Lovų, Lovom Springsų, 
ir Kitokių Lovos Uždangalų. Labai Didis Skaičius Vaikam Rakandų ir Žaidynių 
—toys—kūdikiams Vežimėliai, Cribs, Bassįnęts, Kresliukai, Staliukai ir t. t. ir t. t. 
Nesuskaitomos Eilios Gražiausių Stalų ir Staliukų, Lempų, Krėslų, Paveikslų, Vei
drodžių, Slovylų, Laikrodžių, Dišių Setų, Puodų, Toasterių, Rpasterių, Pcrkolialo- 

rių ir viso ko kito dėl Kurių Nėra Vietos Suminėti-
Tikrai didžiausia proga žmogaus gyvenime susipirkti puikiausius namų reikmenis 

dar geriau kaip pusdykiai. Ypač dabar prieš Velykas.
TAIPROGA!!!!
Šiandie ar Rytoj, Bet Nepavėluokite

’ ’ .... NAUJIEN V-ACME Telcphoto
ĘDINBURG, IND. — Trys našlaičiai, kurių tėvus 

Brandus nužudė lauko dąęhininkas Cliff Redmond.

grupę dainų ir duetą su p. Va
siliausku, nemažam malonumui 
visų susirinkusių dailės mylė
tojų.

Jpilas Ęyanskas, kuris yrą 
lię tįk galius ir tobulas muzi
kas ję Ęjęutės Choro vedėjąs 

metų, bet augštaj 
gęębiąmąs ir giliai įverlinamąs 
už jq kultūros veikloj,
ypąįįpgąį pjuzikos srityje, bu- 
yo pęogęąrpos akompanistas. 
P-pp Ęypnsko vardas progra
moj yra visuomet užtikrinimąs 
tikrai 
svarbios programos dalies.

Po Šešių Metų “Laima” 
ir vėl ęhjcag'oje

Ir taip, po šešių metų viešė
jimo svetimose šalyse, “Laima” 
<urią Pirmyn Choras globoja, 
padarys savo antrą vizitą mums 
chicagiečiams rv.toj, Sokolų 
svetainėje, kaip 3 valandą po 
liet.

Tiems, kurie susipažino su 
“Laima”, kuomet ji lankė mus 
sausio 29 d. 1933 melais, bus 
malonu atnaujinti pažintį. O 
kiek buš tokių naujų pažinčių, 
kurie irgi priskaitys “Laimą” 
prie savo labiau mėgiamų mu
zikalių perstatymų.

Kas yra ta -fLaima”
“Laima“ yra trijų aktų ko

mišką operą. Ją parašė francu- 
zų kompozitorius E. Audran.

Veiksmas įvyksta Italijoj, 16 
šimtmetyje, kada italai, 
pat kaip ir lietuviai, dar 
į Jairpąs, arba laumes, 
italų tikėjimo, laima tai 
ypatingai gįinusi mergina, ku
ri dėl savo slaptų ypatybių ga
lėjo atnešti visokęęippą pasisę- 
kįmą ir laimę tiems žmonėms, 
pąs kariuos ji gyveno.

Tokia Laima buvo viena kai
mo piemenė vardu Betina. Ka
da ūkininkui Rokui viskas la
bai nesisekę ir jis šaukėsi są
vo brolio pagelbos, tai jo bro
liu atsiuntė Bętipą pąs jį tar
nauti. Rokus mane, kad jo bro
lis iš jo tik tyčiojasi, atsiųsda- 
piąs jąm dar vieną duonos val
gytoją, kada jap ir taip visko 
japi truko. Tik Rokaus bernas 
Pilypas džiaugėsi, nes jis buvo 
Įsimylėjęs Betina. Bet štai iš 
brolio laiško Rokus sužinojo, 
kad Betina yra Laima iY tuo- 
jaus įsitikrino, jog ji tikrai yra 
Laima, nes viskas jam pradė
jo sektis — ątsiracjp prapuo- 
lusios karvės, jis atgavo nuo 
siuvėjo savo trinyčius, laimėjo 
bylą, ir taip loliaus...

Vienok Rokui neilgai teko 
džiaugtis Betina. Netoliese jo 
kaimo medžiojo karalius Lau
rynas su savo duktere Fiameta 
ir jos sužiedotiniu kunigaikš
čiu Fridriku. Užėjo pas Roką 
pasilsėti, karąlips sužįnpjo apie 
Betiną ir ją atėmė nuo Rokaus. 
Čia pat suteikė Bętipai grafai
tės titulą, o Rokų padarė 'savo 
palociaus užveizda. Besisvečiuo
jant pąs Rokų, kunigąikščiutė 
Fiameta įsižiūrėjo į Pilypą, Bū
tinos vaikiną, ir įsimylėjo jį* 
Betina tą pastebėjo ir pradėjo 
Fiąmetos nekęsti.

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

Ccllophane
setas įvyniojimas

Oftroinft* p\\eno 'r

Valgyklom ir Breakfast 
Rūšių ir Dydžių. Eilių 

Eilės visokių pečių, Gešinių Virluveni, Kompinaijos ir Šildomi
Keletas Dęsėtkų Naujausių

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė.
‘ WHOLFSALE ONLY 

Phones: .į'rospect 0745-0746 
Mė$ importuojam Lietuvišką 

Degtinę.
Dzirpidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

Turi Neatbūtinai Išparduoti visą likusį $30,000.00 Staką 
Už pusę, už Va, net ir už 1^ dalelę tikros vertės

IŠPARDAVIMAS eina visu SMARKUMU
Del Tamistų patogumo jr greitesnio išpardavimo krautuvė atvira Nędėlioj nuo 10-tą 

ryto iki 4"tą v. po pi et
Ir Antradienio, Ketvirladieno ir šeštadienio vakarais iki 9:50 valandos

Iki 15-tos Dienos Balandžio viskas turi būti išparduoti ir ištuš
tintas Šis didis Namas

ŠIS BANKAS
Pasiūlo
MAŽV IŠLAIDŲ—ILGŲ TERM

Nekilnojamo Turto

PASKODI
• Naujų Namų

(W • Refinansavimo
® • Pirkimų

PO

Extra geras grynop alyvų alie
juj. Ne gyvulių riebalai... pūtuo
ja laisvai. Ideališkas ir odai 
minkštint, daktarų ir slaugių re
komenduojamas. YRA VAISTI
NIŲ IR DEPARTMENTINĖSE 
KRAUTUVĖSE.

did

Furniture Mfg. Co.
2536-40 W. 63rd STREET PRIE MAPLEWOOD AVĖ

NEW YORK-KLAIPĖDA
PEk (3OTHENBUR.GĄ,SVEDkJĄ

Pirmoji Gegužės-May 31 d. 
(ąepersedant iki Klaipėdos) 
Antroji Liępos-July 1 d.

Antra ekskursija va- 
ddVaūja VI. Mučins- 
^as’ švedų Amerikos 
Linijos lietuvių sky- 

’ r^aus vedėjas.
Kelionė: Gothenburg- 
Stockholm. Ifi čia lai- 
vu “MARIEHOLM” i 
Klaipėdą.

SANiVA 
MARIA

Jlairlin
RAŽO R BLADES

2D/"25t
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6 NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, kovo 25, 1939
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Diena Iš Dienos
»•....—......

“Supuolimų
Šeimyna”

MARQUETTE PARK.—štai, 
geri Chicagos lietuviai — Ur
bonai, Juozas ir jo žmona Do
micėlė. Kovo 18 jiems buvo 
labai iškilminga diena—ir ne 
be priežasties.

Pirmiausia, tai buvo Juozų 
diena—p. Urbono vardadienis. 
Antra, tai jo ir gimimo dienas 
Negana to—ta diena yra ir p.’ 
Domicėlės Urbonienės gimimo 
diena.

Ištikro ‘‘supuolimų šeimy
na” yra tie pp. Urbonai, štai 
vienų gimtadienį turi net jų 
sūnūs John Urbonas ir jo 
žmona Anna Vaišviliute.

Visų tų “okazijų” akyvaiz- 
doje nestebėtina, kad pas pp. 
Urbonus, 2418 W. 67th st., 
ūžta ir linksmintasi gana šuni
niai pereitą šeštadienį. Val
gyta, gerta ir šokta linksmiau, 
turbut, negu kitose “Juozų” 
minėjimuose.

Ir Dukterims,
Ir Sunams
Ir Tėvams
Jaunuolių Vakaras Northsidėj

NORTHSIDE — SLA 313 ir 
344 kuopos kviečia visus į pa
rengimą šeštadienio vakare Ar- 
mitage Hali, 3800 W. Armitage 
Avė. Parengimas yra toks, kad 
ir tėvai ir jų sūnus ir dukte
rys ras sau tinkamų įdomybių.

Programas prasidės lygiai 8 
v. v. Apart, kitų dalyvių, bus 
dvi pažibos — tai p-lč Adele 
Miščiukaitytė, baleto šokėja, 
kuri pirmą kartą dalyvaus 
Northsidiečių parengime, ir Ona 
luozaitienė, populiariškoji va
lio dainininkė.

Šokiai prasidės 9 v. v ir tesis 
ki vėlumo. Kadangi ne visi 
mėgsta šokti, tai jau yra supla
nuota pinoklio ir “bridge” gru
pės vyrams, o moterims bunco. 
Tokiu bildu bus proga tėvams 
linksmai praleisti vakarą su sa
vo dukterimis ir sunais. E. M.

Velionio Jono 
Burago Paminklo 
Pastatymui

šį šeštadienį, kovo 25 d., yra 
rengiamas kortų ir bunco žaidi
mo vakarėlis su šokiais, kurio 
pelnas skiriamas Jono Burago 
paminklo statymui. Bus gražių 
dovanų ir užkandžių bei gėri
mų. Vėliau bus ir šokiai prie 
geros muzikos. Tas viskas įvyks 
Hollywood svet. 2417 W. 43 SL 
Pradžia 7:30 v. v. įžanga 35c 
Gerbiamieji kviečiame visus į 
šį smagų ir naudingą vakarė
lį. Rengimo komisija

Pasisekė Moterų 
Vakaras D. ir G. 
Sales Naudai

Išsiėmė Leidimus
V edyboms
(Chicago j)

Pas pp. Urbonus buvo sve
čių net iš Waukegano, III. Iš 
ten atvyko pp- Kuchinskai, 
Žičkai ir Leškai.

Visam skaitlingam burini 
svečių, chicagiečiams ir wau- 
keganiečiams, pp. Urbonai sa
ko širdingą ačiū už dovanas, 
už atsilankymą, už atsimini
mą, vienu žodžiu—už viską!

—J. Z.

Joseph Roth, 21, su Mildred 
Kouda, 25

Frank Connally, 19, su Dono
res Sinkay, 18

William Saraga, 27, su Kath- 
ryn Yukovvski, 22.

Reikalauja
Perskirų

Emily Kories nuo Erwin W. 
Kories.

SUSIRINKIMAI
L.D.D. 4 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks pirmadienį, ko

vo 27 d. pa.s drg. Neffos svetainėje 2435 So. Leavitt St. Pra
džia lygiai kaip 8.00 v.v. Visi nariai malonėkite dalyvauti.

A. Dainius, 4 kp. sekr. 
Žagariečių Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks kovo 26 d. Hol- 

lywood Svetainėj, 2417 W. 43rd St., 1 vai. po pietų. Malo
nėkite atsilankyti, nes yra svarbių reikalų.

J. Keturakis, rašt. 
Kupiškėnų Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks 

šeštadienį, kovo 25 d. 8 vai. vakare. P. švelniaus bule, 1943 
No. Kostner Avė. ant pirmų lubų. Visi nariai malonėkit at
silankyti laiku, nes turime daug svarbių draugijos reikalų 

aptarti. Sekretorius P. B.
Mt. Greenwood Lietuvių 19 Wardo Demokratų Klubo susirin

kimas įvyks sekmadienį, kovo 26 d. 2 vai. po pietų, P. Mit- 
chell’s salėje, 3001 W. 111 St. Kviečiame visus lietuvius. Po 

visų reikalų bus ir alučio. B. Walantinas, koresp.

MNIMIHlhlHIHIIHNIHti PARENGIMAI -==
32 metų sukaktuvių vakarienė, programas ir šokiai. Rengia 

Liet. Moterų Draugija “Apšvieta”, kovo (Mareli) 26 dieną, 
Mildos svet., 3142 S. Halsted St., pradžia 5 vai. vak. Pro
gramą pildys Brighton Parko Jaunuolių choras po vadovys
te mok. A. Zabukienės. Solo dainuos M. Schultz. Kalbės M. 
Zolpienė. Kviečia publiką skaitlingai atsilankyti.

Rengimo Komisija 
L.D.S. 72 kuopa rengia vakarėlį su šokiais sekmadienį, kovo 26 

d. Mačiukevičienės svetainėje, 1036 E. 93rd St. Vaidins tri
jų aktų dramą “Nežinojimo auka”. Atdara nuo 6 vai. vak. 
Bus geras orchestras. įžanga 25c. Kviečia Komitetas

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

V........................ .............. .................... .... 1 i i n .1 ■

Didis Sujudimas 
Peoples Furniture 
Co. Krautuvėse

Prasidėjo Pavasario 
Išpardavimas

Peoples Archer Avenue 
Krautuvė apskelbė didį pava
sario atidarymo išpardavimą ir 
jį specialiai dedikuoja norin
tiems papuošti savo namus 
naujais baldais Velykoms. Peo
ples Archer Avenue Krautuve 
šį pavasarį yra užpildyta nau
jausiom ir gražiausiom 1939 
pavasario sezono prekėm, pui
kiausiais baldų setais, kaurais, 
refrigeratoriais, drabužių plo- 
vykliais, radio aparatais ir vis 
kuo, ko tik reikia moderniš
kiems namams. Peoples Krau
tuvė pasiūlo labai žemas kai
nas ir prieinamiausias išmokė
jimo išlygas.

■ i

Peoples Furniture Kompani
jos 63-čios gatvės Krautuvė tę
sia galutiną šio skyriaus užda
rymo išpardavimą. Iki 15-tos 
dienos balnadžio .mėnesio čia 
viskas turi būti išparduota ir 
ištuštintas šis milžiniškas na
mas ir čia randasi $30,000.00 
vertės s takas puikiausių rakan
dų, pečių, kaurų, refrigerato- 
rių, radios, ir viso ko kito. 
Kad sėkmingai pasisektų visa 
kas išparduoti, Peoples Krau
tuvėje kainos yra taip suma
žintos, kad daug daiktų gali
ma pirkti už pusę kainos, už 
vieną trečią, net ir už vieną 
ketvirtą dalelę tikros vertės. 
Tai ištikrųjų, nematyti ir ne- 
girdėtL-Jjargenai, kokius gali
te rasti dabar Peoples 63-čios 
gatvės Krautuvėje.

Surengė “žaislų Parengimą*
Kovo 11 dieną, Burokų na

muose, įvyko Brighton Parko 
Moterų kliubo žaislų vakaras. 
Visas pelnas skiriamas pasta
tymui Brighton Parke, Da
riaus-Girėno vardu svetainės. 
Bravo Brightonparkietčms 
moterims, kad prisidedate prie 
finansavimo svetainės. Ji labai 
reikalinga. Vakaras pasisekė, 
nors nebuvo garsinamas, tik 
išanksto bilietai buvo platina-1 
mi.

Moterys sunešė dovanų drau
giau negu buvo laimėtojų.

Prisidėjo Su Dovanomis

Šios draugės dovanas davė:

Namų Savininkai
Jau ateina pavasaris atgims

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

Mes gi užlaikom visokios 
medžiagos dėl porčių, garažių, 
langų, durų,, gyindų (floor- 
ings), panelų, plasterboards, 
kabinetų, combination ir sie
tinių (screen) durių ir langų. 
Dabar geriausias laikas pirkti, 
turime specialų pigumą ir ge
rą pasirinkimą. Ateikit ir per- 
sitikrinkit musų kainas ir pre
kes.

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

Lietuvių įstaiga,
ZOLP MILLWORK and LUM-
BER CO., Selvestras Marie 
Zolp, Sav, 3554 So. Halsted 
St., Tel. Yards 2576.

(Skelb.)

§1.00
AUKA 
TIKRA 
SAUGI 
GREITA
PILĖS 
KYLA 
VERICOSE 
VEINS 
TONSILAI

IŠSIGYDYK BE
OPERACIJOS!

20 metų patyręs gydy
tojas vaduoja “Ligo- 
niuos” iš ligų vergijos. 
Teikiama pastovios pa
sėkos. ‘ir’agęrintas mok
sliškas gydymas be jo
kio siausmo. Žemos 
kainos įrodymui, kad 
tikrai pasveiksi be lai
ko sugaišties ir ligoni
nės išlaidų vasaros

smagumams. Išgydoma į 1 iki 2 sa
vaičių. Ateikit DYKAI Pasitarimui 
ekzaminacijai ir kroniškuos atve
juos—$2. Rašyti dėl informacijų. 
Gydome vyrus, moteris, vaikus. Mo
terys prižiūrėtojos.—Mokestis pigus 
$3 savaitėj. Nežiūrint švelnus ar 
rimtas atsitikimas. Venk operaci
jos. Kreiptis Pasiūlos šiandien.
Sėdimos žarnos—Kylos ir Kroniškų 

Ligų specialistas 
COR-REC-TO SERVICE OF

Dr. PETER SCHYMAN 
1869 NORTH DAMEN AVĖ.

Tel. Armitage 8200 
įsteigta 20 metų Specialistas. 

Įėjimas per krautuvę į 2-rą aukštą

S. Puniškienė, Ragauskiene, 
Stankienč, Staniulienė, černau- 
skienė, Sorgentienė, Kiaumer, 
A. Zabukienė, Burokienė, Iva
nauskienė, J. Gulbinienė, Ka
raliūnienė, Carter, Ališauskie • 
nė, ir A. Miščikaitienė neatsi- 
Lko. Ačių drg. Burokienei, už

suteiktą vietą veltui, ir visoms 
kitoms, kurios prisidėjo prie 
surengimo žaislų vakaro.

Pirm. A. Zabukienė sunkiai 
usirgo, tad negalėjo daly vau 

ti parengime.
A. M-nė.

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

1939 Metų
GENERAL MOTORS

FRIGIOA RE
ŠALDYTUVAS

Duoda geresnį patarnavimą, mažiau elektros vartoja. 
Grečiau ir daugiau ledo sušaldo 

Gražiau atrodo — Ilgiau tarnauja

Turi Pilną 5 Metų Garantiją

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

Joniškiečių Labd. ir Kultūros Kliubas rengia 
BUNCO IR ŠOKIŲ VAKARA 

Nedčlioj, Kovo 26 Diena 
H0LLYW00D SVETAINĖJE 

2417 West 43rd Street.
GAUSITE DAUG GRAŽIŲ DOVANŲ ir namie keptų keksų su 

kava.
Įžanga 30c. Durys atsidarys 2 vai. popiet. Bunko prasidės 3 vai. 

Šokiai — 6 valandą vakaro, prie smagios muzikos.
KVIEČIA VISUS RENGIMO KOMISIJA.

60 METŲ GIMTADIENIO
JUBILIEJINIS PAMINĖJIMAS

WALTER YANULEWICZ
3965 ARCHER AVENUE

Atsibus Kovo (March) 24, 25 ir 26 d.
Užprašo visus savo draugus, kostumerius ir pažjstamus atsilan

kyti. Busite visi maloniai priimti ir pavaišinti. 
Gera Muzika ir Užkandžiai VELTUI.

Užkviečia VVALTER IR JOSEPHINE YANULEWICZ

Progress krautuvė yra vienintelė Lietuvių Krautuvė auto
rizuota pardavinėti General Motors Frigidaires, kurių čia 
yra pilnas pasirinkimas visokių dydžių ir madų, visi 
1939 modeliai. Progress Krautuvė pasiūlo už labai priei
namas kainas, pasirinkimas nuo

419.50
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

f

3224 So. Halsted Street
J. KALEDINSKAS, Vedėjas

Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois

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.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DEL VYRŲ

Visuomenės patogumui ir ge
resniam patarnavimui, Peoples 
63 čios gatvės Krautuvė yra 
atvira sekmadieniais, nuo 10- 
tos valandos ryto iki 4-tos va
landos po pietų.

Linkime visuomenei pasi
pirkti gerų bargenų, o Peoples 
Krautuvėj sėkmingai visa ką 
išparduoti iki paskirto laiko.

Rep. B.

Berk’s Jewelry Store 
Atremontuotais

BRIDGEPORT. — Pastarai- 
siais laikais Bridgeportas pra
dėjo smarkiai pasipuošti. Tur 
būt tai geras ženklas, kad biz
nis eina geryn, štai, kad ir 
Berk’s Jevvelry Store, antrašu 
3505 So. Halsted St., kur yra 
visokių brangenybių, kartu ir 
specialistai akiniams pritaiky
ti.

Savininkas naujai išremon- 
tavo savo krautuvę, taip kad 
dabar yra malonu pažiūrėti. 
Skelbimas telpa Naujienose 
šiandien. Sako, galima išmai
nyti jūsų seną laikrodį ant 
riaujo. —VBA.

Skelbirnai Naujienose
< oda naudą dėlto,
■d rvcios Naujienos

'-n naudingos.

Pasiklausykite musų gražaus lietuviško programo 
nedėlioj, 11 vai. ryte, iš stoties WGES, 1360 kil.

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

Chicagos Lietuvių Draugijos

RA7ARASUrSf ra W

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DTSTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

BAZARAS PRASIDĖS 
SEKAMAI:

ŠEŠTADIENĮ,

KOVO 25, 6 v. vak.
SEKMADIENĮ

KOVO 26, 3 v. vak.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $ 0.50 

už .............................. ■ Q
GYDYMAS SKfi-OO

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

diena Ligoninėje ----- $ 15.00

Kovo-March 25 ir 26, 1939 
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ 

3133 SOUTH HALSTED STREET
Bazaras rengiamas Moksleivių Stipendijos Fondui ir kitiems lietuvių kultūri

niams reikalams. Kiekvienas Chicagos Lie'uvių Draugijos nario yra pareiga atsilan
kyti į bazarą.
P-as FRANK P. SPEECHER, lietuvis atstovas išWIIITE EAGLE BRAVARO, parūpino GAR

SAUS ALLWEIDEN ALAUS BAZARUI.

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama — « 

VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
C0NRAD
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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Iš Politikos Lauko,
Unijų Darbuotė Už Kelly Kandidatūrą

Šį Sekmadienį 
“Pirmyn” Stato 
Operetę “Laima”

Mitingas Už Kelly 
Kandidatūrą

ROSELAND. — Suvienytas 
Lietuvių Amerikos Piliečių Po
litiškas Kliubas 9 Wardoj ren
gia masinį susirinkimų mero 
E. J. Kelly kandidatūros para
mai. Sekmadienį, kovo 26 d., 
K of P svetainėj, 11037 South 
Michigan Avė., įvyks prakal
bos, kuriose kalbės keletas kal
bėtojų, lietuvių ir kitataučių, 
taipgi bus muzikantų ir daini
ninkų.

Susirinkimų finansuoja Shel- 
don W. Govier, bet lietuviai ja
me vadovaus.

Visi Roselando lietuviai pra
šomi jame dalyvauti, kad su
daryti susirinkimų didesnį ir 
pasirodyti, kad ir lietuviai po
litika interesuojasi. —Kvieslys.

Mero Kelly kandidatūrų nau
jam terminui vakar gana daug 
sustiprino parama kai kurių 
Chicagos unijų, kurios nomi
nacijose rėmė Courtney kandi
datūra.

Vakar Bismarck viešbutyj 
įvyko “vienybės” bankietas, 
kuriame ta Courtney unijų 
frakcija viešai pasižadėjo dar
buotis Kelly kandidatūros nau
dai.

Ban)<iete kalbėjo meras 
Kelly, Martin Durkin, valstijos 
darbo departamento direkto
rius; William A. Lewis, spau
stuvių unijų viršininkas ir 
Patrick Sullivan, Chicagos sta
tybos unijų prezidentas.

Veteranai už Kelly
Paramą merui Kelly balan

džio 4 d., rinkimuose vakar 
paskelbė Combat Medai Men’s

Association. Tai organizacija 
didžiojo karo veteranų, kurie 
buvo dekoruoti ordenais už 
narsumą musių laiku. Kai ku
rie organizacijos viršininkai no
minacijose rėmė Courtney, bet 
dabar visi vienbalsiaį pasisakė 
už Kelly. Organizacijos vardu 
paramą pareiškė Sidney Holz- 
man, James Washa, , Chris 
Keane, Felix Bird ir Michael 
J. Cullen.

Unijų Bankietas Merui Kelly
Balandžio 1 d., Stevens vieš

butyj įvyks iškilmingas vjsų 
Chicagos unijų bankietas me
ro Kelly kandidatūros naudai. 
Bankietas bus nepaprastai 
skaitlingas, nes tikietų jau yra 
išparduota 3,000. Parengimo 
komisijai vadovauja James W. 
Close, William A. Lewis — 
abu žymus unijų veikėjai Chi
cago j e.

Vyriausią Laimos rolę vaidins 
Onuks Skeveriute

M ■________________ -________ s-

in- 
of

POVILAS STOGIS — Svar
biausioj Vyriškoj Rolėj

Žiemos Darbuotės
Sezono Baigtuvės ,
LSS ir LDD Kuopos Rengia

Surum-Burum Vakarą

Baigiantis sezono darbuo
tei, taįp sakant, reikia baigtu
vių- Mat, jau, savaitė po savai
tes, vįsi rūpinasi vykti į lau
kus ir gėrėtis dygstančiais žo
lynais.

Šios žiemos sezonas buvo 
gapa turiningas įvairiais pa- 
reųgimųis ir -pramogomis—vi
saip veiktą, darbuotasi. Ga- 
liąųs nuspręsta surengti leng
vo pobūdžio “šurum-burum” 
vakarėlis, kad draugai galėtų 
geroje nuotaikoje žiemos se
zonui padėti taškų.

šeštadjenio vakare, 
cjžip 1 dienų, “April 
Day,” Liet. Socialistų

PERSONAL 
Asmenų Ieško

Aš FRANCIŠKA SORAITĖ pa- 
ieškau savo pusbrolio ir pusseserės 
Detronelės Kubeckų. Paeina iš 
Kražių parapijos. Seniau gyveno 
Philadelphijoj. Malonėkit atsiliep
ti arba kas pažįstat malonėkit man 
pranešti už busiu dėkinga, 
^rances Daugint, 359 Jefterson avė. 
Aurora, III.

ŠIŪŪA^ION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU NAMŲ DARBO prie 
lietuviškos šeimynos. Gera darbi
ninkė. Pilnai patyrusi. Paliudymus 
turiu.

KASY DORRIS, 
3417 South Morgan St.

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 
ieškau darbo. Patyręs apie 18 metų 
—Klauskite Tony Daukas, tel. Re- 
public 5024.

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

REIKIA fornišiuotų kambarių sų 
atskiru išėjimu, arti karų linijoš. 
Rašykit M. L. W. Pratt 58 and 
Halsted St.

AUTOS-TRUCKS FOR SALE 
Automėbiliai ir Trokai Pardavimu’

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

FURNITURfe-FlkTURE FOR-S ALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI RAKANDAI — 

vyksta į Texas, kreiptis. 6710 Rid- 
geland avė. Dorchester 0641.

REAL ESTATE FOR SALE' 
Namai-žemė Pardavimui

KAMPINIS 13 apartmentų, meti
nių pajamų $6,270, tiktai $20,000. 
Reikalaujama $5,000. Kampinis gel
tonų plytų 4 apartmentų, roll away 
beds, showers, 2 karų garažas, 
$9,500—Reikalaujama $2,000.

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 N. Cravvford Avenue. 

Independence 6870.

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

PARDAVIMUI plytinis apart- 
mentas, 4 po penkis ant 60 pėdų 
loto ir 125—garu šildomas. Pajamų 
į mėnesį $190.00. Parduos už atsa
kantį pasiūlymą. Kreiptis. 6622 So. 
Fairfield Avė., Prospect 4201.

Chicagos Policijos Cenzorius 
Atšaukė DRAUDIMĄ!

Iškelia Vokietijos žmonių pože
minį judėjimą prieš Hitlerį.

“KONCENTRACIJOS 
STOVYKLOS”

Tiesa už spygliuotųjų vielų už
tvaro Nazių Vokietijoje.
SONOTONE

66 E. Va n Buren St. arti Wabash
25c iki 1 v. pp. išskiriant šeštad. 

ir šventes

Aktoriai už Kelly
Mūro Kelly kandidatūrą 

dorsavo Drama Federation 
America. Oficialiam pareiški
me unija sako, kad Kelly re
mia už jo paramą teatrui ir 
pagalbą mažoms aktorių gru
pėms dirbančioms teatro sri
ty j.
M etery s Darbuojasi Už Kelly

Rinkiminėj kampanijoj už 
Kelly kandidatūrą smarkiai 
darbuojasi įvairios moterų or
ganizacijos po globa All-Chi- 
cago Committee for Re-election 
of Mayor Kelly. Prie tos gru
pes yra prisidėjusi ir stambi 
republikonų organizacija, Cook 
County Association of Repub- 
lican Women, kuri indorsavo 
ne savo partijos kandidatą, bet 
demokratą Merų Kelly.

Moteriškės. Chicagoj jungia, 
apie 100 įvairių prakalbų, pa- 
rių ir kitokių sueigų Kelly 
naudai. Trys parengimai ruo
šiama ant didelės skales. Ko
vo 25 d., tai yra šiandien, 
įvyks stambus mitingas West- 
sidėj—Graemere viešbutyj, ko
vo 27 d., — Northsidėj — Bei • 
mont viešbutyj, ir kovo 30 — 
Southsidčs Trianon ballrumyj.

Pol.

balan- 
Fool’s 
Sąjun

gos Chicagps centralė kuopa 
ip Liet. Darbininkų Draugijos 
4 kuopa bendrai rengia pasi- 
Ijnksrpinimo vakarėlį W. Nef- 
fo svetaipėje, 2435 So. Lea- 
vitt St. Bus pateikta skani, 
lengva vakarienė iš varškie- 
čių ir virtinių-lašinuočįų, ko- 
šelienos ir kitokių skanumynų; 
šokiai, “baikos”, pasikalbėji
mai ir tt. Įžanga daronąa taip 
žema, kad jauniems ir seniems 
bus prieinama—tik 25 centą: 
ypatai. Mat, ne pelnui, 
draugiškumui rengiama.

Tikima šiame parengime tu
rėti kupiųų svetainę.

—Busiąs

PAIEŠKAU DARBO ant ūkės. 
Moku visus darbus dirbti, su ark
liais ir mašinomis. Tik neapsiimu 
karves melžti. Petras Labokas, 3336 
So. Halsted, antros lubos užpakaly.

BARGENAS. Parsiduoda štoro 
fikčeriai — tinkami moterų kepu
rių krautuvei, čeverykų, groser- 
nei, dry goods krautuvėm.
3341 So. Halsted St. Prospect 3938

PARDAVIMUI FREIMINIS NA
MAS 7 kambarių, 5 lotai—125 pė
dų ketvirtainių—4450 pinigais — 
kitą mėnesiniais išmokėjimais.

11322 So. Troy Street.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PARDAVIMUI BUČERNĖS ice 
boksis, geram stovy, kaip naujas. 
6x8 dydžio. 2539 West 69th St.

Pasimirė Antanas

Turininga Programa

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

1747 So. Halsted St.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

MERGINA BENDRAM namų 
darbui patyrusi — nėra skalbimo 
nei virimo. Maža šeima — savas 
kambarys, radijo. $7.00.

Briargate 9389.

ANT PARDAVIMO Gas Station 
—Lunch Room, namas gyvenimui 
su trimis akeriais žemės ir 
sais įtaisymais, ant Archer 
ne toli Lemont, parsiduoda 
bai nužemintą kainą, tiktai 
Svarbi priežastis pardavimo, 
pirmesnis, tas laimės. 
670 W. 18th St.

su vi- 
Road, 

už la- 
$3,500. 

Kas 
Atsišaukite

PARSIDUODA ŠTORAS ir fla- 
tas viršuj Halsted ir 68th st. Da
bar yra taverna, garažas, tiktai 
$9,000.00.

4 flatų po 5 kambarius, kampi
nis naujas mūrinis namas. Gesiniai 
pečiai ir šildytuvai kiekvienam fla- 
e, Marųuette Parke. $13,000.00.

Marųuette Parke bungalovv, karš
tu vandeniu apšildomas, arti 63 ir 
Western. Kaina $5225.00. 
CHARLES URNICH (URNIKAS)

2500 W. 63rd St. antros \lubos.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žemė Mainais

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos. V. MARTIN, R. 1, Box 
92. FREESOIL, MICH.

GOSERNĖ — MĖSOS marketas. 
Pardavimo priežastis — liga. Geras 
biznis. Pamatykite, kad įvertinti.

2646 West 71st St.

MAINYSIU NAMĄ.— gera 
vieta dėl taverno. Mainysiu 
12 f lėtų namą, nepaisant apielinkės 
—atsišaukite greitai. F. S. Lucus 
and Go., 4108 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 5107.

REIKALINGAS SENYVAS žmo
gus apie namus ir darže.

2126 SOUTH HALSTED ST.

PARDAVIMUI BIZNIS ir nuo
savybė — grosernė ir mėsos mar- 
ketas gerai išdirbta — gera vieta, 
nėra kompeticijos. Hemlock 0257.

MAINYS bizniavą nuosavybę ir 
taverną į. privatų namą. Kreiptis į 
savininką. 4635 So. Wood St. Tel. 
YARDS 2194.

JOSEPH GARSKĮ 
(G A JAUSKIS)

Gyveno 2504 So. 45th PI.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 d., 10:15 vai. vakaro, 
1939 m., sulaukęs 60 m. amž., 
gimęs Triškių miestely, Šiau
lių apskr., Leliūnų kaime.

Amerikoj išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną. dukterį Mėtą, 
gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas 4704 So. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nį, KOVO 27 d., 1:00 vai.
popiet. IŠ koplyčios bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Joseph Garskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė ir Draugai..
Laid. Dir. Albert V. Petkus, 

Tel. LAFAYETTE 8024.

Petrošius
Kovo 22 d. Pavieto ligoninė

je pasimirė Antanas Petrošius, 
sulaukęs apie 65 melų amžiaus. 
Gyveno adresu 615 W. 18 S t. 
Gimines prašomi atsišaukti pas 
Kazimierų Petrulevičių, 1708 S. 
Morgan St., Tol. CANal 7630.

Stasė Rimkaitė, 
solįstė Operetėj “LAIMA”
“Pirmyn” choras visu pa- 

skubumu ruošiasi prie pasta
tymo, trijų veiksmų operetes 
“Laima”, kuri bus suvaidinta 
šį sekmadienį, kovo 26 d., So- 
kolų svetainėj, 2345 So. Ked- 
zie Avenue.

> S / -
■' Vyriausią šioj gražioj ope
retėj, Bėtinoš, rolę vaidins 
Onuks Skeveriutė. Kitas roles 
išpildys piemens Pilypo — Jo
nas Rųkštala, ūkininko Ro- 
kaus — S. Jakubauskas, ser
žanto—B- Namavičius; Motie
jaus—V. Ascilla, kunigaikščio 
Frcdriko—V. Tarutis, Fiamet- 
ta—S. Rimkiutė. Karaliaus tar
nais bus—J. Juraitis, Jacque- 
Įine Ųrbik, J. ir E. Kazlauskas, 
Ida Kairis, Sue Staliga, Chri- 
stįnę Krisčiunas. Kitas roles 
dainuos Lilian Stupar, Eleanor 
Lileikis ir Aldona Barčus. 
Karaliaus sargais bus Joe 
Stankus ir W. VVaitkevich. 60 
choro narių ir 25 muzikantų, 
ir 18 pasižymėjusių artistų.

Beveik kiekvienus žmogus 
nors kartų į savaiĮę cipa į ko-

r uRiNibHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KflE
1 Auri 1/ /A Siunčiam GėlesL JV EIKIS

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

R R A Gėlės Mylintiems 
H Vestuvėms, Ban- 
Jjfį klotams, Laido

tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer, Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

MIRĖ LIETUVOJE

| A.4^ A.
JURGIS KUIZINAS •

Mirė Lietuvoje kovo 9 d., 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
Gimė Tauragės apskr., Šilalės 
parap., Pabrimenės kaime. 
Palaidotas Šilalės kapinėse.

I
 Išgyveno Amerikoj 30 m. H 

Sugrįžęs Lietuvoj išgyveno 8 
metus ir mirė po sunkios 
operacijos.

Aiperikoj paliko nuliudime B 
savo mylimą žmoną Vincen
tą Kuizinienę, brolį Simoną K 
Kuiziną, brolienę Oną, duktė- y 
rį Oną, sūnūs: Bronislovą, Si
moną, Alenksandrą ir Juozą- R 
pą, dukterį Joaną vyrą Praną I 
Railą ir jų šeimynas; pusbro- | 
liūs: Tadeušą, Kazimierą ir I 
Joną ĮCuizinus, giminaitį Ka- I 
zimierą Mažeikį ir daug kitų 1 
giminių. Lietuvoj—Joną Ma- I 
žeikį ir jo žmoną, kurie rupi- R 
nosi laidotuvėmis.

Už a. a. Jurgio Kuizino šie- į 
lą bus atlaikytos -Šv. Mišios t 
subatoj, balandžio 1-mą d., | 
8:30 vai. ryto šv. Kryžiaus Į 
bažnyčioje. Dėkingi busime I 
atsilankantiems. g

Nubudę liekame: Moteris, B 
Brolis ir jo šeimyna. O tu u 
mielas vyre, brolau ir dėde, B 
ilsėkis šaltoj žemėje. Mes ta- 5i 
vęs niekados neužmiršime.

ir kelis kartus galįma padary
tį įšiiptį ir atsilankyti į lietu
vių parengimų.

Ar Busit?
Tad labai prašome, kad jus, 

lietuviai, jauni ir seni, atsi- 
lankytumęt parępiĮi ir palai
kyti prie savęs čia augusį jau
nimų, kad jis ir toliau palai
kytų savo kultūrą. Daug jau
nimo norėtų pasilikti su lie
tuviais ir nepasiduoti tam A- 
merikos “larpinųjam puodui”. 
Dirbdami visi išvien palaiky- 
sipic prie mus jaunimų, kar
tu suteiksime chorui moralę 
ir materialę paramų. Atsilan
kę tikrai nesigailėsite, nes iš
girsite gražių dainų, pasijuok
site iš intriguojančių scenų. 
Tad neužmirškite kovo 26d., 
Sokolų svetainėj. Pradžia 3 
vai. po piet. Bilietus galima 
gauti nuo choro narių ar nuo 
p. A. Vaivados Naujienose, 
1739 So. Halsted St. ar nuo 
Mrs. Charles Stephens, 4142 S. 
Archer Ąvc., tel. Laf. 7552-

John Faiza

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

rum-burum” Vakare
f u • •

RENDON fornišiuotas kambarys, 
karštu vandeniu apšildomas, geras 
patarnavimas — švarus. $2.00 į sa
vaitę. 2100 W. 59th St.

PARDAVIMUI MĖSINĖ ir gro- 
sernė — įrengta su eįektrikine le
do mašina —20 pėdų display coun- 
teris—Stakas be skolų; daro gerą 
biznį. CANAL 7835.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

įvyksta BaL d., Ashland 
Blvd.' Auditorijoj

$altimicro Antras Šurum- 
Burum vakaras, bal. 16 d., 
Ashland ŲoĮilevąrd Ąuditorį- 
jpj, bus l^upįpas smagios mu
zikos, dainųj?šokių ir dramos. 
Bus atlošta tikros Lietuviškos 
Krikštynos! i

Bus pijais pasirodymas 
“Aidų Aulai” (Mišraus Choro) 
dąiųiųin,<ų—12 rinktinų dai
nininkų—Bronė Malėja, Flo- 
repcjja Bajsįs, Juozapina Mil- 
ler, Ona Juozaitiene, Kristina 
Krikščįųnas, •' 'Pearl Juzėnas, 
Algirdas Brazis, Kaz. Šimkus, 
Antanas Povilonis, Vladas Rai
la, Poyilas Jonikas ir Jonas 
Slppža. šjs choras yra po va
dovybę Elenos Pęčipkąitės.

Juokdarys Stasys iš Pary
žiaus daug juokų pridarys, o 
nei žodžio nesakys. Čikagos 
žymiausi harmonikų liarmo- 
nistai prisirengę su naujomis 
melodijomis. Brukąs, “Spyč- 
mei'jceris”, pasakys įdomių 
kalbų; praleido devynis die
nas ir naktis kol parašė šį 
spyeią. Dainftos Algirdas Bra
zis, Elena Pečiukaitė ir Kaz. 
Šimkus, 
nonjas 
Raila.

O ką 
šiaunias
go, gurios yra šokusios aky- 
vaizdoj Europos karalių ir ka
ralienių! Bus ir daug kitų.

Nereikia pamiršti, kad šo- 
kiaips gros žymi Čikagos šo
kių orkestrą—Lew Diamond. 
O lietuviškaį gros “Mykolo” 
Polkistai-
“10Q KLĮJĘAS” SMARKIAI

PLATINA TIKIETUS
Aptrp “Šurum-Burum” pasi- 

sekipio dėlei yra sutvertas 
“100 Klubas” kurio nariai sie- ■ • < • t 1 ■
kia visą Čikagą ir apylinkes, 
ši organizacija prąnešą, kad 
jau 1500 tįkietų yra pudruota 
ir tai rodo, kad 2-ras “ŠURUM- 
BURUM” Į}ps labai pasekmin
gas. " « “MIK-

RĘNDAI KAMBARYS, karštu 
vandeniu apšildomas. Pirmas aukš
tas. Gali matyti visados. 6834 So. 
Talman Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
Lunčruimis 6313 So. Loomis. Įs
teigtas 9 metai. Pardavimo priežas
tis — liga.

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

'Palinksmins visus ži- 
dramaturgas Vladas

jau rašyti apie šešias 
šokikes iš Petersbur-

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

RENDON KAMBARYS, šviesus, 
garu 'apšildomas, prie mažos šei
mynos. 4029 So. Brighton PI.

PARSIDUODA TAVERNAS su 
ar be namų. Biznis gerai išdirbtas, 
per daug metų. Gerai įrengtas.

Box 955—1739 So. Halsted St.* '

FARMOS. Turime visokių rūšių 
farmų: Vaisių ir javų, nuo 18 iki 
500 akerių—kainos nuo $1800 
$15,000—Indianoj ir Michigane 
30 iki 9Q mylių nuo Chicagos. 
bar kai 'tik geras laikas pirkti 

■z/ y AUG. SALDUKAS, 
4038 Archer Avenue.

Chicago, III. Tel. Lafayette 6719.

iki 
nuo 
Da- 
ukį.

PARDAVIMUI MĖSOS marketas 
ir grosernė—Midwest Store. Prie
žastis—vyksta į farmą. 5254 So. 
Washtenaw Avenue.

32 Metų Sukaktuvių 
Vakarui

PARSIDUODA KRIAUČIAUS 
biznis. Pigiai. Priežastis — gegužės 
mėnesį išvažiuoju. Pilnai įtaisyta.

1830 So. Racine Avenue.

PARDAVIMUI 80 AKRŲ FAR
MA ,geri pastatai, gera žemė, ge
ras bargenas. Tom Krowczewski, 
128 E. 118th Place.

Rengia jubiliejinę vakarienę PARSIDUODA TAVERNAS Mar- 
ąuette Parke. Biznis išdirbtas, 5 
metus. 2957 West 63rd St. Pros
pect 10035.

80 AKRŲ FARMA arti Manistee. 
Pirmos klasės pastatai, pilnai įren
gta, ganyklos, tekantis vanduo, 
puiki vieta pienininkystei, elektri
ką, puiki vieta medžioklei, žvejy
bai. Savininkas nori pailsėti. Ne
mainys. THE. SWANSON, R. 1, 
Manistee, Michigan.

lėtas desėtkų metų nuo 
Apšvictiečių susiorganizavimo. 
Nors draugija neišąugp į dide
lę. grupę. Pašalpų nėra, pomir
tinės mažiukes, mokamos pa
gal išgalę, o kultūros darbais 
nelabai kas norį rųpiptis, tik 
tarp atsidavę moterys ir pane
les. Iš tos nedidelės draugijos 
kilo ir kilo vis nauji ir nauji 
sumanymai. Lietuvių moterų ir 
visos išeivijos labui Apšvietic- 
lės dalyvauja visame pažangia
me judėjime, prisidedą jei ne 
darbu, tai finansais. Apšviclos 
sųniąnymui liko sutvertas Vi- 
durvakarinių Valstijų L. Mo
terų Sąryšis.

Ateinantį sekmadienį bus 
priimamos naujos narės be įs
tojimo mokęs ties. Kam rupi 
apšvieta, kam rupi kultūra, 
meldžiu ąleiti ir prisirašyti į 
musų būrelį. Daugiau bus na
rių, daugiau nuveiksime lietu
vių naudai.

Bus gražus programas
Kovo 2G d. 5 vai. vak. įvyks 

jubiliejinė vakarienė. Bus įdo
mus programas, (turį pildys

Riku grupe ir choras po vado
vyste mokytojos A. Zabukic- 
nes. Dainuos Marįule Schultz, 
pianų skainlpns p-le Agotėlė 
Dęnukiutė. Kalbės jįf. Zolpienė.

Iki šiam ĮaiJ<ui nian teko tiek 
sužinoti: kopiisija darbuojasi, 
kad prirengus tinkamai užkan
džius. šokiams gros gera muzi
ka. Vakaras įvyks Mildos svet., 
3142 S. Halsted St. Įžanga 50c.

A. M.-nė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemč Pardavimui

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.

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

NAMAI—FARMOS
Kas norite greitai parduoti arba 

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

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

PARSIDUODA pigiai 2 flatų mu
rini namas, 6 ir 6 kamb. karštu 
vandeniu šildymas. 37y2xl25 lotas. 
3243 So. Emerald Avę. Pirmos lu
bos.

GERIAUSI PIRKINIAI ŠIĄ sa
vaitę. North Avenue, 2-1 aukštų 
krautuvės, rendos $600 metams tik
tai $3500. Spaulding Avenue, 13 
apartmentų, rendos $6000 metams, 
tiktai $20,000. Springfield Avenue, 
28 apartmentų, rendos $11,000 me
tams, tiktai $38,000.

Kitas geras PIRKINYS — 2 
krautuvės — 2x6 kambarių apart- 
mentai, rendos $1,800, garu šildo
ma, pilna kaina $7000.

Virškalbamos nuosavybės gali
ma parduoti ant išmokėjimo. Veik 
greitai. Atdara jūsų patogumui 
sekmadieniais ir vakarais.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dcarborn 1540

PARDUODA 2 AUKŠTŲ freimi- 
nį namą, 4-4 kambarių flatai. Pi
giai. Kreiptis 1454 So. Kolin.

FARMS—TO RENT 
Ūkiai Rėndai

RENDON MAŽA FARMA, 2 my
lios nuo Argo. 5 kambarių namas, 
vištininkas, elektriką ir telefonas. 
Renda $18.00 į mėnesį.

MORKUS, 5529 So. Neva Avė. 
Portsmouth 6559.

FURNIŠIUOTAS PENKIŲ kam
barių namas $15 mėnesy. Virtuvė, 
pumpa. Sink Drąin, elektrikos švie
sa, virimas. Ąkras sodno, didelis 
jardas, 4 mylios nuo E. Hebron, 
Indiana.
Antrašas: A. C. YOUNG, 1614 E. 
83rd Place, Chicago. Saginaw 1896.

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vai. 
ryto iki 10:30 vakare.

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

Jei Norit
• KA PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGĖNUS.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos* Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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šeštadienis, kovo 25, 1939

Washingtono
Atsakymas
Dr. \ Grigaičiui

MIRTYS, LIGOS, KITOS NELAIMES, “JUO
ZAPINES”, ATOSTOGOS IR VELYKOS MaiJio

LIETUVA BENO PROTESTO REZOUUCIJA 
DEL KLAIPĖDOS VAKAR

ČHIČAGOJ
Įvairios Žinutės iš Cicero Lietuvių Gyvenimo

Pasmerkė Klaipėdos 
Užgrobimą.

Pirmadienį, kovo 20 d., Dr. 
P. Grigaitis, “Naujienų” vy
riausias redaktorius, pasiuntė 
telegramą Jungtinių Valstijų 
Valstybės Departamentui (Sta
te Department) protestuoda
mas prieš vokiečių tada ruo
šiamą smurtą prieš Klaipėdą, 
ir prašydamas Amerikos val
džios padėti Lietuvai šioj kri
tiškoj valandoj.

Užvakar Valstybės departa
mentas viešai pasmerkė Klai
pėdos užgrobimą ir pareiškė, 
kad žygis tfrieš Klaipėdą yra 
tokios pat rųšies smurtas, ko
kį pirmiau Vokietija pavarto
jo prieš Čekoslovakiją ir Au
striją. Negalima abejoti, kad 
“Naujienų” ir visų kitų orga
nizacijų protesto telegramos, 
pasiųstos Washingtonui, daug 
prisidėjo prie tokio Amerikos 
valdžios nusistatymo suformu
lavimo.

Savo 
gaičiui 
sako:

atsakyme Dr. P. Gri- 
U. S. State Department

dear Mr. Grigaitis: 
receipt is acknowledged 

of your telegram of March 20, 
1939 concerning reportš that 
Klaipėda (Memel) is to be ab- 
sorbed by Germany.

“In reply, I wish to assure 
you that the contents of your 
telegram have been carefully 
noted.

“Sincerely yours,
For the Secretary of State: 

Pierrepont Moffat 
Chief, Division of European

Affairs.”

“My 
“The

Automobilis Nukrito
Ir Užmušė Lietuvi • 4/ •
J. Kazlauska

Sutriuškino Jam Krutinę

BRIDGEPORT. — Vakar ry
tą čia tragingai mirė 43 metų 
lietuvis James Kazlauskas, nuo 
3200 South Green street.

Sunkus automobilis, kurį 
lionis taisė, nukrito jam 
krutinės ir ją sutriuškino,
laimė įvyko garaže prie 32-ros 
ir South Halsted street, kur 
jisai dirbo už mechaniką. Ne
laimūs metu Kazlauskas gara
že buvo vienas,
automobiliu atrado 
užėjęs garažan ką

ve- 
ant 
Ne-

Jo kūną po 
salesmonas 
tai parduo-

Kazlauskaskad
iškėlė mašiną ir pa-
ja taisyti stabdžius
Džekis neatlaikė ir

kūnas paguldytas

Atrodo, 
“džekiu” 
lindo po 
(brekius). 
sugriuvo.

Velionio
Antano M. Phillips laidotuvių 
įstaigoj, adresu 3307 South 
Lituanica avenue. šįryt ten 
įvyks inkvestas. Laidotuvių 
tvarka dar nenustatyta.

4-

NAUJIENŲ 25 M
Jubiliejinė Laida

15C CENTŲ

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, Illinois

CICERO — Aplink pasidai
rius, štai kas vyksta musų ko
lonijoj. Senas vietos gyvento
jas, buvęs biznierius, Petras Ra- 
šinskas, persiskyrė su šiuo pa
sauliu, trumpai pasirgęs. Ta ne
laba mirtis kai pvogte išvagia. 
Velionis buvo linksmo budo.

minę. Liko labai nubudę žmo
na, 3 dukterys ir vienas sūnūs. 
Viena dukteris, Juozefina, sek
retorius advokato K. P. Gugio. 
Buvo išvažiavus biznio reikalais

ką mesti ir grįžti tėvelio lai
dotuvėms. Reiškiu namiškiams

Arkansas
surėdytas tas 
Vieni lėbauja, 

visą savo

Floridoj ir
O t, kaip yra 

platus pasaulis, 
eiti miršta, palieka
riusą, nieko su savim nenusi- 

nešę. Štai, jau nekuris laikas 
Joe Zigmontas su sunum išva
žiavo Floridon. Dabar išvažia
vo pati ponia su dukterim to
mis Floridos malonėmis pasi
džiaugti. Bet jau ir čia, pas mus 
pradeda kvepėti pavasariu ir 
kaip tik oras atšils, visi keliau
ninkai susirinks. Štai, pp. A. ir 
G. Miliauckai vietoj Floridos, 
pasirinko Mot Springs, Arkan
sas. Sako ten tai tikras poilsis. 
Maudykis ir norėk. Tai tikra 
gamtos dovana.

Ligonys
Julius Rimdžius jau gerai pa 

d taisęs iš po ilgos ir sunkios

sklidę, kad “Mirė Rimdžius“. 
Dabar 'visi sako, p. Rimdžius 
gyvens ilgai. Taip ir reikia juk 
gyventi kiekvienas nori.

Andrius Jaras, senas “Nau
jienų” skaitytojas, po operaci
jos taisosi. Sako, greitai pra
dės dirbti.

Stasys Bakutis kritiškai ser
ga po operacijos, bet, sako, vis
ką atlaikys. Bakutis dar nese
nas žmogus, kadaise buvo pla
čiai pagarsėjęs, kai parapijonys 
nebe t kokie, bet patys stambie
ji, pusėtinai apkūlė išmetė iš 
svetaines. Nieko nuostabaus, 
jeigu tai butų padarę su kokiu 
išdykėliu bedieviu, bet dabar su 
tikru ir gana duosniu parapijo- 
nu. Bet geros akys durnų nebi
jo. Taip yra ir čia. Viskas pa
miršta, rodos, nieko nei nebu
vo.

R. R. Klubiečiai Ruošiasi
Velykoms

Raudonos Rožės klubiečiai la
bai gyvi. Tik juda — bruzda. 
Jau šįmet Sidabrinis jubiliejus. 
Pirmas pasirodymas tai Velykų 
parengimas. Rengimo komisija 
— jaunuoliai, deda visas pa
stangas, kad viskas išeitų kuo 
geriausiai. Visos organizacijos 
yra kviečiamos dalyvauti. Tad 
nėra abejonės, jog erdvi Liuo- 
sybės svetainė bus perankšta. Į- 
žangos nėra, tik 25c už pasidė- 
jimą drabužių. Tai geras barge- 
nas — ar ne? Antras Klubo pa
sirodymas tai 9 d. liepos. Pik
nikas Liberty Grove. Bus duo
tas laimėti automobilius — Ply- 
mouth DeLuxe. Bilietai parsi
duoda kaip “Hot Cakes”, lik 10 
jentų vienas, vadinasi, kad, ko
kios, tai už tą 10c. laimėti au
tomobilių butų visai nebloga — 
.ir ne? O vienas visgi laimės.

Republikonas su Demokratu
4917 W. 14th St. — lai vi

durys Liuosybės namo. Nuo 
pat to namo atidarymo, jau 17 
metų ofisą ten užlaikė J. F. 
Kimbark. Jo partneris buvo Lco 
Shvegžda, spulkos sekretorius. 
Iki šio laiko ta įstaiga buvo 
grynai lietuviška, bet dabar į 
vyko permainos. P-s Kimbarkas 
išnuomavo dalį ofiso advokatui 
Frank Cristenson. Lietuviams

yra gerai žinomas nuo jaunų 
dienų, dabar plačiai veikia su 
Demokratais. O Kimbarkas su 
republikonais. Tai matysim kaip 
jie po vienu stogu veiks.

Dabar visi čia kalba, kad de
mokratai jau atgyveno savo 
dienas. Ateina laikai republiko- 
nams ir tas gali atsitikti, nes 
republikonai visur kelia galvą. 
O ypač čia — taksai ant taksų 
ir vis eina aukštyn.

“Juozapinės”
Žodis kitas apie “Juozapinės” 

jos pradėta švęsti jau praeitą 
penktadienio vakarą ir tas tę
sėsi keletą dienų. Šauniausia 
pasirodė Šaulis-Mikulis. Jų ta
vernas ūžte ūžė.

Balakas, senas muzikantas, 
taipgi turėjo svečių ir daug 
sveikinimų. Makauskas tai tik
rai dzūkiškai ūžė, sako “pats 
nesu iš didžiųjų, bet jau 
Juozapinės tai per ilgos“.

tos

Nusilaužė Koją
štai nemažas nuotykis Fran-j 

<io Zajausko šeimoj, 1444 S. 
51 Avė. Jo žmoną Antaniną iš
liko tikra nelaimė. Važiavo į 
capines. Lipant iš automobilio 
<oja paslydo, ir lūžo kaulas per 
etono. Nežiūrint geros medika- 
ės pagelbos, ilgai su krukiais 
turės ramstylis. Pats p. Zajaus- 
<as labai susirūpinęs, nes nete
ko gero pagelbininko.

Kiti L’gonys
Didesnės ar mažesnės nelai

mės lik per žmones ir eina, čia 
gerai žinoma gražių dukterų 
motina, p. Kielienė jau nekuris 
laikas kaip guli lovoj. Serga. 
Yra narė Chicagos Liet. Drau
gijos ir Tautiškų Seserų. O 
Bruno Senon is, s Jambus vyras 
ir republikonas veikėjas, stai
giai susirgo ir gana sunkiai, bet

Lietuvių Mužikantų Organizacija, vardu “Lietuva 
Benas”, susirinkime kovo 23, 1939 m., Chicagoje, vienbal
siai priėmė sekančią rezoliuciją:

Lietuva Benas griežtai protestuoja prieš Vokietijos 
užsimojimą atplėšti nuo Lietuvos Respublikos Klaipėdos 
(Memel) kraštą ir ragina visas lietuvių organizacijas A- 
merikoje tokius protestus kelti ir kreiptis į Amerikos 
valdžią prašant apginti Lietuvos suverenumą ir jos tei- 

piet iš stoties VVGES? Daugintą teritoriją. Sykiu Lietuva Benas reiškia gilią užuo- 
naujų ir gražių* dąinų padai- pautą draugingai .čeko-Slovakų tautai ir protestuoja 
nuoš Naujosios Gadynės cho- prieš Hitlerio šios tautos sudraskymą.
ro nariai, vadovaujant Jurgiui JOHN RAKAUSKAS, pirmininkas
Steponavičiui, pilnai sužavės K j pHILiPS sekretorius
radio klausytojus. Prie to, bus 
gražios muzikos ir adv. K. Gu
gio naudingi patarimai bei 
svarbus pranešimai duos daug 
malonumo smagiai ir įdomiai 
praleisti valandėlę. Ypač namų 
užlaikytojams bus įdomu iš
girsti geras žinias iš Progress 
Furniture Company pavasario 
sezono atidarymo didelio iš
pardavimo, kame yra siūloma
labai didelės vertybės. Nepa- Nailj’oS Dailės 
mirškite pasiklausyti. —Rep. J. Parodos i -- ■ j
Budriko Radio šeš!a?,ic"į’._ _ 18 d. Stevens viešbutyje
V alanua aukšte) su programų atsida-

Septintadienio vakare, Visa -re metinė akvarelės dailės 
valanda nuo 5:30 iki 6:30 vai., darbų paroda. Parodą suruošė 
Chicagos laiku, bus gražus Bu- The All-Illinois Society of the 
driko radio programas iš ga- Fine Arts, Ine. Šitai parodai 
lingos stoties WCFL.,—970 k. atstovauja ir šitų žodžių rašy- 

Programe dalyvaus simfoni- tojas su trimis kuriniais:
jos orkestrą iš dvylikos instru “Opera No. 1,” “Opera No. 2” 
mentų, Gražuolių Choras, Du ir “Summer Afternoon”—pei- 
Kunigaikščiai, Solistai ir Vai- zažas.
dylos. Visi programo numeriai Džiuri komisija, kuri rinko
— muzika, melodijos ir dainos parodai eksponatus, susidėjo
— 'naujos ir gerai parinktos. i§ sekamų asmenų: Adam
Be to, visi programo dalyviai Emory Albright, Elcanor Jew- 
yra menininkai, todėl progra- ett (Chicago Tribūne meno 
mas ketina butij,geras ir įdo- kritikė); Paul T. Gilbert (Ch. 
mus> ?• ' Herald ?,nd Examiner meno

Nepamirškite -pasiklausyti. kritikas); Janet Bruce, ir Wal- 
__ J. lace E. Turner.

 , ________  Julia Sulzer Griffith už savo 
’ ' ' '' 2'" kurinį “Gloucester Boats” lai-
jau sveikas. Tik gerbkai sumen- mgjo pUrchase prize,..
kęs. Tai tiek iš to garsaus Ci
cero, I Paveikslai didžiumoje labai

įdomus ir natūralus, nėra nei 
kubizmo nei surrealizmo- Kam 
nepaliktų tokie kuriniai kaip 
p. Longabaugh abudu vaizde
liai “Galena Street” ir “Old 
Galena”. Richard Chase turi 
du labai gražius Chicagos 
miesto vaizdelius, ypačiai Ma- 
dison gatvės vaizdas, pavadin
tas “White and Gray”. iP. W. 
Sheffers’o jurų audros vaizde
lis, Dale Nichols “Winter 
Chores” ir R. J. Rice audringi 
peizažai nepaprastai įdomus 
ir gražus. Gėlių piešimo sri
tyje kai kurios moterys šį kar
tą pasižymi gražiu gėlių at-

Dainuos Naujos Gany- 
nės Choras, Bus Gražios 
Muzikos, Naudingų 
Patarimų

Pfogress Krautuvės Bendro 
vė rengia gražų ir įdomų pro
gramą reguliariu laiku rytoj,l 
nedėldienį, 11 valandą prieš Į 
piet iš stoties , WGES. ]

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Iš kairės į dešinę: A. Myron Harris, H. B. Snyder 

ir J. Ralph Snyder, Gary .Post Tribūne redaktoriai ir 
leidėjai, kurie kaltinami teismo paniekinimu.
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Naujlenu^Acmo Telephoto
ESCANABA, MICH. — Traukinio lokomotivas, ku

ris turėjo prasimušti per 10-15 pėdų gilumo sniego pus
nis- .. . .......... ‘

MENO ŽINIOS
Veda MIKAS ŠILEIKIS

kovo
(3-me

Dudley, Indianos kopų piešėjo 
vaizdai: ruduo, vasara ir 
nesiena.

mė

Praeitą ketvirtadienį, 
vo 23 d. Meno Institute 
darė tarptautinė metinė 
varelės dailės darbų paroda.

ko- 
atsi- 
ak-

Norvegų Dainuotojų Drau
gijos klubo patalpose, 2414 N. 
Kedzie Blvd., tebėra parodai 
išstatyta p. Carl Oureno tapy
bos kuriniai, viso 72. P-s Ou- 
ren mokėsi Chicagos Meno In
stitute, gyveno Norvegijoj ir 
šiai parodai patiekė didžiumą 
savo tėviškės vaizdu, c

Chicagos viešojo knygyno 
koridoriuose nuo žiemių pu
sės, dabar tebėra viešųjų mo
kyklų mokinių dailės darbų 
parodėlė.

Sunku Butų Namų
Savininkams Be
Šitokių Įstaigų
Keletas Žinučių iš Taupymo 

Bendrovės

Gerokas laikas nebematant 
platesnių aprašymui apie tau
pymo bendrovių veiklą, tariau
si patirti kas naujo, kas vei
kiama.

šiai parodai davė net 
gerus akvarelės dar- 
grafikos skyriaus ge- 
pasižymėjo Gari Tol-

ir k. Ted Vognild šį kartą pa
tiekė gražius pastelės portre
tus. Pats “teisėjas” p. W- E. 
Turner, 
keturis 
bus. Iš 
riausiai
po, patiekdamas teisėjo Hol- 
mes portretą (“vilko“ paišeliu 
pieštas) ir monochromatinį 
jauno vyro portretą.

Paroda truks iki bal. 22 d. 
Įžanga ir katalogas nemoka
mai. Valandos, kaipo viešbu
tyje, neribotos.

Chicago Galleries Assn., 215 
N. Michigan avė., 2 aukšte at
sidarė įdomi tapybos paroda, 
suruošta dail. (Pauline Palmer 
atminimui, kuri praeitą vasa
rą mirė Norvegijoje. Ji buvo 
pirmaeilė moteris dailininkė.

Lenkų Dailės Klubas turi 
savo narių dailės parodą ban
ko name prie Division ir Mil- 
waukee Avė. National Bank 
rūmų 2 aukšte. Paroda truks 
iki kovo -25 d.

Praeitą pirmadienį Mar- 
shall Field meno salione (2 
aukšt. nuo Wabash pietų 
kampo) atsidarė premijantų 
dailės paroda. Be kitų ten yra 
keli labai gražus p. Frank V.

Kreipiausi į Lietuvių Bū
davo j imo, Skolinimo ir Taupy
mo Bendrovės sekretorių T. 
Rypkevičių informacijų. Po 
trumpo pasikalbėjimo teko pa
tirti, kad paskutiniuoju laiku 
šiai įstaigai sekasi gana gerai. 
Sako jau beveik metas kaip 
gauta sutaupų apdrauda iki 
$5,000 kiekvienam nariui. Nuo 
to laiko bendrovė paaugo tur
tu arti šimto tūkstančių dole
rių ir taupytojų skaičius nuola
tos auga: gaunama nariais 
taupyto jais iš Chicagos ir to
limesnių kolonijų, daugelis su
taupąs prisiunčia per krasą; 
taip jau geras skaičius ir drau
gijų pasidėjo po didesnę ar 
mažesnę sumą pinigų. Su in
vestavimu irgi nesiskundžia- 
ma: gaunama pareikalavimų 
iš įvairių Chicagos dalių ir iš 
priemiesčių, daugiausiai ant 
nedidelių gyvenamų namų, 
perfinansavimui arba remon
tui. Tik gaila, sako, kad ne
visus galima patenkinti dėl 
įvairiausių priežasčių. Vieni 
nepakankamai teikia garanti
jų ant paskolų, kiti neturi pa
stovių įplaukų grąžinimui mė
nesinių sumokėjimų ir tam 
panašiai. Bet su turimoms pa
skoloms nepriseina skųstis: vi 
si moka reguliariai ir su sko
lintojais nepriseina bylinėtis. 
Vienok turime sutaupų neten
ka “be darbo’* laikyti, apyvar
ta beveik lygsvaruojama. Ti
kima, kad dalininkams—tau-

• Užvakar — 14 metų mer
gaitė Gloria Peterson, 5812 N. 
Rockwell avenue, buvo netur
tinga, suvargusio bedarbio 
duktė. Šiandien ji turi $50,000. 
Vakar ji tuos pinigus laimėjo 
Anglijos arklių lenktynių lote
rijoj.
e Oro pranašas vakar aiškino, 
kad kovo mėnesiui nepaprastai 
šiltas oras, kuriuo chicagiečiai 
džiaugėsi vakar ir užvakar, 
šiandien pranyks, o sekmadie
nį bus šaltoka. Vakar tempe
ratūra buvo pakilusi iki 80 
laipsnių virš zero.
• Chicagoj plinta gandai, kad 
Chicagos universiteto viršinin
kas Robert M. Hutchins bus 
paskirtas Securities Exčhange 
Commission viršininku. Komi
sija kontroliuoja biržų veikimą. 
Pirmesnis komisijos viršinin
kas Douglas buvo paskirtas 
aukščiausio teismo teisėju.
e Mėsos firmos vakar skelbė, 
kad lašiniai dabar kainuoja 
apie 23% mažiau negu pernai. 
Bendrai, kiauliena per ketu- 
rius metus nebuvo tiek pigi 
kaip dabar.
® Federalė valdžia paliuosavo 
iš kalėjimo chicagietį William 
H. Malone, kuris buvo nubau
stas kalėjimu už income taksų 
nesumokėjimą. Malone išsėdėjo 
9 mėnesius. Vienu laiku jisai 
buvo Illinois taksų komisijos 
pirmininkas.
@ Chicagos teismuose svarsty
mo laukia tiek daug divorso 
bylų, kad teisėjai nespėja ap
sidirbti. Susikimšimo sumaži
nimui divorsų svarstymui pa
skirtas teisėjas Rudolph 'De- 
sort.
e Geležies darbininkų strei
kas, prasidėjęs užvakar prie 
Chicagos “subway”, vakar ap
ėmė visus P.W.A. ir kitus val
diškus projektus Chicagoj. 
Unija skundžiasi, kad “sub- 
way” kont rak toriai paskelbė 
geležies darbininkams lokautą 
ir geležies darbams ima pa
prastus, nepatyrusius darbinin
kus.
O Prie 56-tos ir Western avė. 
įvyko baisi automobilio nelai
mė, kurioj vienas jaunuolis žu
vo ir keturi buvo sunkiai su
žeisti. šoferis, matyt, negalėjo 
masinos suvaldyti ir įvažiavo į 
stulpą. Užmuštasis buvo Wal- 
ter Kakauski. 22 metų, nuo 
4036 South Richmond avenue. 
Sužeistieji yra, Albert Niemiec, 
23, nuo 4120 S. Richmond avė., 
Niemieco brolis Stanley, 27, 
Patrick Demenna, 34, nuo 4056 
South Richmond avenue, ir 
Tohn Holeva, 25, nuo 4452 S. 
Rockwell.
9 Kovo 8 d., iš namų, 4334 
5. Fairfield avenue, pabėgo 13 
netų berniukas Kenneth Ditt- 
mer. šią savaitę policija atrado 
jį Dalias mieste, Texas valsti
joj, ir sugrąžino namo. Vakar 
šerniukas vėl pabėgo.

py tojams išmokėjus 4 nuošim
tį, dar paliks atsargai.

Žada Keisti Vardą
Kadangi tankiai prisieina tu

rėti reikalų su kitataučiais, pa
sirodo, kad bendrovės turi
mas vardas nėra gana praktiš
kas ir metiniame dalininkų 
susirinkime manoma kaip 
nors suamerikonint-sutrum- 
pint ; panašiai jau yra pada
lę didžiuma bendrovių ir tas 
joms išėjo į sveikatą.

Kadangi direktoriai, valdy
ba, įkainuotojai dirba su atsi
dėjimu ir rūpestingai, tikima, 
kad šiai bendrovei (spulkai) 
lemta sėkminga ateitis.

-^-Svečias




