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SUDARYTAS KLAIPĖDOS PABĖGĖLIAMS 
ŠELPTI KOMITETAS

Daug darbininkų pasilieka Klaipėdoje
KAUNAS, kovo 29. — Atsi

statydinus Mirono vyriausybei, 
Respublikos Prezidento pave
damas, gen. Černius sudarė 
naują “vieningo darbo vyriau
sybę”, tokio sąstato:

Ministeris pirmininkas — 
Jonas Černius.

Pavaduotojas — Kazys
zauskas (dabartinis ministeris 
Rygoje).

Užsienių reikalų
Urbšys^ (tas pats).

Krašto apsaugos — gen. Mu
steikis.

Teisingumo — docentas An
tanas (ne Izidorius) Tamošai
tis.

Vidaus reikalų — gen. Sku
čas.

Finansų — gen. Sutkus, 
švietimo — Leonas Bistras.

Bi-

Juozas

Ispanijos ambasado
rius turėjo pasikal
bėjimą su prezidentu

WASHINGTON, D. C., ko
vo 29. — Madridui puolus, Is
panijos respublikos ambasado
rius De Los Rios turėjo pasi
kalbėjimą su prez. Rooseveltu 
antradienio vakare. Po konfe
rencijos De Los Rios pareiškė, 
kad ambasadoriai “nedaro pla
nų; planai jiems padaromi”.

Reiškiama nuomonė, kad De 
Los Rios įeis j grupę tų dip
lomatų Washingtone, kurie ne
teko vietų dėl perversmų jų 
atstovautose šalyse.

Lenkai daužo vokie
čių langus

ko-BERLYNAS, Vokietija, 
vo 2’9. — Vokietijos žinių agen- 
tija DNB praneša, kad mieste
ly Margonin išdaužyti visi vo
kiečių namų langai. Kitame 
miestely, būtent Weissenhoehe, 
subadyti peiliais du 
kooperatyvo samdiniai 
kare jie grįžo namo 
bo.

vokiečių 
kai va- 
iš dar-

Britanija padaugins 
kariuomenę

Žemės Ūkio — Jurgis Krikš- 
či uitas.

Susisiekimo — inž. Germanas 
(tas pats).

—x •x—x—
KAUNAS, kovo 27. — Pir

momis Klaipėdos perleidimo 
dienomis tūkstančiai žmonių 
paskubomis neorganizuotai pa
bėgo Kretingon, Palangon, 
Tauragėn ir Kaunan. Dabar 
vyksta tvarkingesnis likusių 
valdininkų, įvairių įstaigų ir 
mokyklų evakuavimas. Daug 
darbininkų palieka Klaipėdoje. 
Pabėgėliams reikalinga didelė 
parama. Raudonasis Kryžius, 
šaulių Sąjunga ir kitos orga
nizacijos bei įstaigos sudarė 
Klaipėdos pabėgėliams šelpti 
komitetą.
1939/III/28

Kongresas priėmė 
departamentų per
organizavimo bilių
VVASHINGTON, D. C., kovo 

29—J. Valstijų atstovų rūmai 
trečiadienį priėmė bilių, kuris 
suteikia prez. Rooseveltui galios 
perorganizuoti valdžios departa
mentus. Kadangi senatas jau 
juvo priėmęs tų patį bilių, tai 
Dilius tapo pasiųstas preziden
tui pasirašyti.

C., ko- 
Norris, 

Dalybos 
pareiškė

LONDONAS, Anglija, kovo 
29—Chamberlain trečiadienį pa
skelbė, kad Britanijos teritori
nė armija bus padauginta iki 
340 000 vyrų. Taikos laikais, 
neskaitant kitokių kariuomenės 
dalių, Britanija turi teritorinės 
armijos tik 130,000 vyrų.

Šiuo laiku eina Britanijos, 
Francuzijos ir kitų valstybių 
kariuomenės vadų pasitarimai 
kovai su Hitleriu ir Mussoliniu.

Senatorius Norris 
remia Jacksono 

kandidatūrą
WASHINGTON, D. 

vo 29. — Senatorius 
takingas Naujosios 

šalininkas, trečiadienį
spaudos atstovams, kad jis įgi
jo įspūdį, jogei prez. Roose
veltas nenori kandidatuoti į 
prezidentus trečiam terminui. 
Tačiau prez. Rooseveltas iki 
šiol niekam — nė savo šeimo
je, nė politiniuose rateliuose 
— nepasakė, kaip jis žiuri į 
trečią terminą.

Senatorius Norris, kalbėda
mas toliau pasakė, kad jeigu 
prez. Rooseveltas nekandida
tuotų, tai jo, Norriso, many
mu geriausias liberalų kandi
datas į prezidentus butų gene- 
ralus advokatas Robert H. 
Jackson.

tORRSf
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; kįlanti temperatūra 
popiet; saulė teka 5:38 v. r., 
leidžiasi 6:12 v. v.

■■ •

NAUJIENV-ACME Photo
MOUNT LOGKE, TEX. — McDonald observatorija, 

kuri fbrmališkai bus atidaryta gegužės 5jd.

FRANCUZIJA NENUSILEIS
SAKO DALADIER ■

BET JI NEATSISAKANTI DERĖTIS1 SU ITALIJA

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 29. — Premjeras Daladier 
pasakė trečiadienio vakare 
svarbią kalbą. Tarp ko kita 
Daladier pareiškė: “Aš esu pa
sakęs pirmiau ir pakartoju da
bar, kad mes 
vieno žemes
;eisės, tačiau Francuzija neat
sisako svarstyti pasiūlymus 
1935 metų sutarties rėmuo
se.”

Toliau kalbėdamas Daladier

nealiduosime ne 
colio, ne vienos

pasakė: “Mano pareiga yra 
informuoti apie Francuzijos 
sistatymą: Francuzija nekenčia 
karo ir tikisi, kad taika išsi
laikys. Bet jeigu karas pataps 
vienintele alternatyva laisves 
paaukojimui, tai Francuzija 
gins tą laisvę.”

Prieš porą dienų Mussolinis 
pareiškė bendrais žodžiais, kad 
Italija nori koncesijų iš Fran
cuzijos. Daladier dabar atsakė 
į Mussolinio kalbą.

pa- 
nu-

Ginklų firmos turi 
pelno

Kalba apie Bonnet’o 
rezignavimą

TRtEpvli;lRT0S| Naciai reikalauja at duoti
• NEW YORK, N. Y., ko

vo 29. — Prasidėjo nagrinėji
mas Johnny Torrio bylos. Val
džia sako, kad jis nesumokėjo 
$110,000 taksų. Torrio praeity 
yra buvęs Al Caponės samdy
tojas.

• MADRIDAS, Ispanija, ko
vo 29. — Nacionalistai areštavo 
Juan Besteiro, buvusį Madrido 
Apgynimo Tarybos narį. Va- 
lencijos uostas irgi pateko į na
cionalistų rankas. Generolas 
Miaja ir jo štabas lėktuvais 
pasiekė Alžėriją. Visa eilė Is
panijos miestelių perėjo į na
cionalistų rankas.

« BERLYNAS, Vokietija, 
kovo 29. — Nacių bažnyčių ta
rybos prezidentas Werner pa
skelbė, kad ateity bet kuris 
protestonų parapijos narys ga
lės pasišaukti bet kurį kitą ku
nigą, jeigu jis yra nepatenkin
tas reguliariu parapijos kuni
gu. Reguliarus pastorius turės 
tokiu atveju pavesti bažnyčią 
pavaduotojui kunigui. Jeigu pa
rapijos mažuma jausis nepa
tenkinta reguliaraus pastoriaus 
pažiūromis, tai* ji galės gauti 
artimesnių pažiūrų pastorių 
pavaduotoją.

Kitaip sakant, naciai, 
’ą mažumą parapijose, 
gauti savo kunigus.

suda- 
galės

o MIAMI BEACH, Fla., ko
vo 29. — Mirė Gerardo Ma- 
chado, buvęs Kubos diktato
rius prezidentas. Jo .valdžia ta
po nuversta 1933 m.

Mėgino išsprogdinti
Londono tiltą

Danzigą
Lenkai atmetė reikalavimą susitaikytis

reikalavimai. Vo- 
sumažinsią reikalavi- 
lenkai nusileisią šiek 

pavyks atsiekti susita-

pasak Miedzinskio, 
1 — kad lenkai ati

VARŠUVA, Lenkija, kovo 
29. — Pulkininkas Boguslaw 
Miedzinski, Lenkijos senato 
maršalas, kalbėdamas lenkų 
parlamento atstovų grupei, tre
čiadienį pareiškė, kad Lenkija 
atmetė svarbius Vokietijos rei
kalavimus koncesijų Danzigo 
zonoje.

Naciai, 
reikalavo:
duotų vokiečiams Danzigą; 2 
— kad lenkai leistų sujungti 
Vokietiją ir rytų Prūsiją auto
mobilių vieškeliu per Danzigo 
koridorių; 3 — kad Lenkija 
pasirašytų prieš-komunistinį 
paktą.

Gindamas Lenkijos užsienių 
reikalų ministerio Becko poli
tiką, Miedzinski pasakė, kad 
Becką tvirtai remia visa Len
kija ir kad pati Lenkija esan
ti pakankamai prisiruošusi mi- 
litarėmis priemonėmis palaiky
ti savo nusistatymą.

Svetimšalių diplomatų rate
liuose reiškiama nuomonė, kad

naciai ir lenkai galų gale su
sitaikys. Aukščiau nurodyti 
trys reikalavimai esą vokiečių 
niaksimum 
kiečiai 
mus, o 
tiek ir 
rimo.

Antrą vertus, planas kad 
Britanija, Francuzija, Rusija 
ir Lenkija pasirašytų bendrą 
deklaraciją prieš Hitlerį, sako
ma, baigia sugriūti. Lenkija 
nenori deklaracijos pasirašyti, 
nes pasirašymas galįs iššauk
ti nacių ataką prieš ją.

Gi Chamberlaino valdžia ma
no, kad ji negalėsianti padėti 
lenkams ginti Danzigą, ba dau
guma gyventojų Danzige yra 
vokiečiai ir Britanijos visuo
mene nesupras, kodėl britai tu
ri kariauti dėl Danzigo.

Vis gi Danzigo klausimą 
Britanija dar kartą svarstys, 
kai - į Londoną atvyks Lenki
jos užsienių reikalų ministeris 
Beck.

Lenkai neduoda Vo
kietijai perėjimo per 

koridorių

Prezidentas išvyk 
sta į pietines vai 

stijas

ko ve j 
laiku

BERLYNAS, Vokietija, 
29—Miuncheno sutarties 
Lenkijos valdžia pareiškė Vo
kietijos atstovams, kad ji ap- 
svarstysianti jų prašymą duoti 
vokiečiams, perėjimą per Danzi
go koridorių iš didžiosios Vo-

WASHINGTON, D. C., ko- 
vo 29. — Prezidentas Roose- 
veltas trečiadienį išvyko j 
Warm Springs, Georgia. Kelio
nėje atlankys keletą 
valstijų. Vienur kitur 
kalbas. Washingtonan 
10 dienų.

pietinių 
pasakys 
sugrįš į

Svarsto prižadų Len
kijai klausimą 

__ r

LONDONAS, Anglija, kovo 
29—Chamberlainas pastaruoju 
laiku pakvietė Lenkiją įstoti į 
Britanijos, Francuzijos ir Rusi
jos bloką kovai prieš Hitlerį. 
Lenkija pareikalavo garantijų, 
kad Britanija ateis jai pagal
bon, jeigu Hitleris ją užpultų 
kai ji įstos į bloką.

Britanijos valdžia svarsto ga
rantijų klausimą. Kai kurie mi
nisterių kabineto nariai ir įta
kingi privatus piliečiai pritaria 
reikalavimui duoti garantijas. 
Kiti nepritaria. Iš viso atrodo, 
kad paims viršų kriptis, kur 
yra priešinga garantijoms. Ta
čiau Britanijos valdžia galuti
nai dar nenusitarus.

LONDONAS, Anglija, kovo 
29. — Britanijos unijos surin
ko žinių apie ginklų firmų pel
nus per pastaruosius kelis me
lus. Birmingham Small Arms 
Co. 1935 metais turėjo pelno 
$9,205. Gi 1938 metais jos pel
nai siekė $2,156,730. Fairey 
Aviation 1934 metais turėjo 
nuostolių $22,350, o 1938 me
tais ta pati kompanija turėjo 
pelno $1,305,025.

Padidėjo pelnai arba nuosto
liai virto pelnais ir įvairių ki
tų kompanijų, kurios gamina 
karo reikmenas Britanijai.

PARYŽIUS, Francuzija, kovo 
29—Paryžiuje kalbama, kad už
sienių reikalų ministeris Bon- 
net antradienio vakare grąsinęs 
rezignuoti, kai premjeras Dala- 
dier paskaitęs ministerių kabi
netui prakalbą, kurią jis rengė
si pasakyti trečiadienį. Premje
ro kalba pasirodžiusi Bonnetui 
peraštri.

Daladier savo kalbą sušvelni
nęs, tačiau girdai nesiliauja, kad 
gal netoli laikau, kai Bonnet iš
eis iš kabineto. Jo užsienių po
litika skaitoma Francuzijoje vi
sai diskredituota.

LONDONAS, Anglija, kovo 
29. — Dvi smarkios eksplozi
jos sužalojo didelį Londono til
tą, nutiestą per Temzą. Mano
ma, kad bombas padėjo Airi
jos teroristai. Tiltas uždarytas. 
Inžinieriai tiria kiek žalos eks
plozijos padarė tiltui. Eksplo
zijų garsai ir pašvaistės 
galima girdėti ir matyti 
to mylių toly.

buvo 
kele-

Naciai įspėja lenkus

Prancūzai reikalau
ja ištraukti italus iš 

Ispanijos

Nukapojo WPA 
prašomą sumą 

$50,000,000
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 29. — Francuzijos ministe
rių kabinetas svarstė Ispanijos 
klausimą. Valdžia ruošia reika
lavimą, kad dabar, kai jau 
Madridas puolė ir Ispanijos na
cionalistai laimėjo civilį karą,' 
Mussolinis ištrauktų savo ka
riuomenę iš Ispanijos.

ko-WASHINGTON, D. C 
vo 29. — Prez. Rooseveltas 
prašo papildomų fondų WPA 
darbams suma $150,000,000. 
Atstovų rūmų asignacijų ko
mitetas nutarė rekomenduoti 
tik $100,000,000 paskyrimą, 
reiškia, $50,000,000 mažiau ne
gu prašoma.

VARŠUVA, Lenkija, kovo 29 
—“Deutsche Diplomatische-Po- 
litische Korrespdndenz”, Vokie
tijos užsienių reikalų ministeri
jos balsas, įspėjo lenkus ne
klausyti “sirenų”. Kaip supran
tama, “sirenomis” tas laikraštis 
vadina Britaniją ir Francuziją, 
kurios nori įtraukti Lenkiją j 
bloką prieš Hitlerį. Vokiečių 
laikraštis pareiškia, kad, Lenki
jai susibičiuliavus su Britanija 
ir Francuzija, gali pasikeisti 
lenkų-vokiečių santykiai. O tai 
jau yra ne tik įspėjimas, bet ir 
mažai pridengtas grūmojimas 
lenkams.

Nežiūrint to, kad tik prieš 
vieną kitą dieną Vokietijos at
stovas užtikrino lenkus, jogei 
Hitleris neturi pasimojimų prieš 
Danzigo koridorių, lenkai abe
joja, ar galima priimti vokie
čių pareiškimus kaip nuošir
džius.

kai Vokietija galutinai sudras
kė Čeko-Slovakiją, Lenkija pa
informavo vokiečius, kad ji at
sisakanti duoti žadėtą perėjimą 
per koridorių. Lenkai bijo, kad 
vokiečiai, gavę perėjimą per 
Danzigo koridorių, gali anek
suoti ir visą koridorių.

Ryšium su lenkų atsisakymu 
duoti perėjimą Vokietijos spau
doje pradėta kampanija prieš 
lenkus ir aimanavimai,?kad len
kai persekioja vokiečius. Kam
panija yra panaši tai, kuri Vo
kietijoj buvo vedama prieš če
kus pirm Čeko-Slovakijos su
draskymo.

Metė bombas į britų 
portą Ispanijoj

VALENCIJA, Ispanija, kovo 
29. — Į britų renduojamą uo
stą Gandia, Ispanijoj, antradie
nį tris kartus mėtytos bom
bos. Uostą atakavo keturi Ita
lijos išdirbystės lėktuvai prieš
piet, o vokiečių lėktuvas du 
kartus vakare.

Iš Lietuvos
PASIUSKIT GIMINĖMS

Ar tai leistina? letuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

UKMERGĖ. — Jau kai ku
ris laikas amatų mokyklos mo
kiniai dejuoja, kad jiems įves
tos už pasivėlavimą ypatingos 
baudos, būtent 10 centų. Mo
kykloje yra įtaisyta, kaip ko
kiame fabrike, dėžutė, kurioje 
laiku atėję mokiniai pakabina 
gautus “medalius”
rius, o pasivėlinę, jau randa 
užrakintą dėžutę ir kaip nepa
kabinę 
niginę 
ir jų 
tvarka
kios švietimo taisyklės ir ar 
tai pedagogiškas elgimasis.

nume-

savo ženklo, moka pi- 
baudą. Patys mokiniai 
artimieji stebisi tokia 
ir svarsto, kur yra to-

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

Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo kvi
tas ir pinigą pasiuntimo 
ratas.
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Hendrik Willerrt van Loon

ur emigruoti
(Antra dalis)

(Tęsinys)
Kad šiame žemyne apsigyve

nimui tinkamų vietų nedaug, 
australiečiai gerai žino. Ir kada 
pas juos milžiniškais skaičiais 
pradėjo plaukti japonai ir olan
dai, tai jie įstatymais taip su
varžė imigraciją, kad nė vienas 
ne anglo-saksonas nėra įleidžia
mas nuolatiniam apsigyveni
mui. O kadangi šalį valdo pro
fesinės sąjungos, tai nėra vil
ties, kad tie įstatymai bus ka
da nors pakeisti. Tą patį gali
ma pasakyti apie Naująją Ze
landiją. Žemė tų dviejų didelių 
salų, iš kurių sudaryta Naujo
ji Zelandija, yra daug derlin
gesnė negu Australijos. Bet jo
kiam pašaliniam žmogui čia ne
leidžiama apsigyventi, jeigu jis 
negali įrodyti esąs anglo-sakso
nas ir turįs pakankamą sumą 
pinigų.

kalbėta apie Naująją Guinėją

Tik ką gavome 
Naują Kultūrą 
No. 2,1939 m.

TURINYS:
Viduržemio Pajūris prieš Romą 

......................... G. Audisio.
Krikščionybės dekadansas

.........................♦.... Kp. Blanka
Pasakojimai apie Rembrandtą

................................... J. Jurginis
Kėkštas 
Krusten 
Kėkštas

J.Nakčiai galas 
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Populiarusis Mokslas.
Apžvalga.

GALIMA GAUTI
Naujienose ,,

1739 So. Halsted S t., Chicago,

kaip tinkamą vietą apsigyveni
mui persekiojamiems Gentrali
nės Europos gyventojams. Ši 
milžiniška sala yra šiaurėj nuo 
Australijos. Taip vadinama 
Torres susmauga, kuri skiria 
Naująją Guinėją nuo Australi
jos žemyno, yra taip siaura, 
kad iki aštuoniolikto amžiaus 
buvo manoma, jog Naujoji Gui- 
nėja yra dalis Australijos že
myno. Naujoji Guinėją, kiek 
mes žinome, yra retai apgyven
ta. Jos žemė galėtų maitinti mi- 
lionus gyventojų. Bet kaip šios 
salos ateiviai gali išsidaboti kla
stingų vietos gyventojų, kurių 
visas religinis gyvenimas susi
jęs su galvų medžiojimu? Aš 
niekaip negaliu pamiršti pusiau 
civilizuotų papuanų kaimo vaiz
dą. Jie čia turi įsikūrę sėdybą 
arti Port Moresby, kame yra 
įsteigta vakarų Guinėjos centra- 
linė valdžia. Nelaimingi kaimo 
gyventojai namus pasistatę van
deny. Namai aptverti trimis ei
lėmis spygliuotų vielų tvora, 
kuri nakties metu nušviečiama 
elektros šviesa. Tatai daroma 
apsaugai nuo labiau atsilikusių 
vietos gyventojų puolimo. Mat, 
laukiniai broliai išnaudoja kiek
vieną progą nakties tamsoje už
pulti ir pasigauti trofėjų žmo
gaus galvos pavydale.

Šis baisus paprotis čionai yra 
,taip įsigyvenęs, kad olandais ap- 
gyventoj salos pusėj randama 
kaijnų, kurie susideda iš apie 
keturiasdešimt moterų ir dvide
šimt vaikų, o vyrų esama tik 
trys ar keturi. Visi kiti vyrai 
tapo nužudyti kautynėse su lau
kiniais. Galvų medžiojimas nė
ra sportas, bet įsigimęs Naujo-

Vertė J. L-tis Kodėl Ex-Lax Yra
Amerikos Mėgiamas 

tiuosiniojas?
Vyrai mėgsta Ex-Lax dėlto, kad 

jis gerai veikia ir patikimas liuo- 
sintojas gauna pasekmes!

Moterys geriau mėgsta Ex-Lax 
dėlto, kad jis švelnus liuosintojas 
...malonus jausliai sistemai.

Vaikai džiaugias Ex-Lax dėlto, 
kad jis lengva paimti. Jo skonis 
kaip tik gardaus čokolado.

Mėgink Ex-Lax kada bus liuo- 
sintojo reikalas. 10c. ir 25c- dėžu
tės visos vaistinėse.

jo, bumbt į krutinę:
— Ko tu išsistatai! Ko ka

binėjiesi? Ar nori gauti ? L.
Nustebęs klausosi vyrukas.
— O ką tu manai sau?! Juk 

per tavo ir mano negirdėt! Kad 
tuoj nusiautum!...

Ar. Vitk.

AKIU SPECIALISTAI

III.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Phone CANAL 6122
DR. S. B1EŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

TeL Office Wentworth 633® 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

IACM.E-.NAUJ IENŲ Kutu j

ANGLIJOS karaliaus ka
rūna, kurios vertė siekia 
$2,500,000. Tą karūną ka
ralius užsidės ant galvos, 
kai jis atsilankys į Kanados 
parlamento posėdį.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKVKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

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

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

ministracijos nedaug ką tegali 
padaryti. Kur galvų medžioji
mui buvo padarytas galas, tai 
laukiniai neteko jokio noro gy
venti. Jie paliovė statę laivus, 
bažnyčias ir bendrus namus. 
Paskui jie pradėjo nykti ir mir
ti iš susikrimtimo.

įsitikinimas. Tam blogam 
Kupročiui pašalinti Europos ad-

JUOKAI
PER TAVO IR MANO 

NEGIRDĖTI!..

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

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

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

r.MUf JBI'iaiM Lt JUM—;

Taupyk-
saugioje įstaigoje

MOKAME

• looo.

TAUPYK IR SKOLINKIS

• Užtikrink savo inde
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

•čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI— 

$5,000.00

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVING WN 

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

Antropologui, be abejo, tai y- 
ra įdomi tema tyrimui, bet bal- 
tąjam gyventojui nėra jduku 
tarp lokių neprietelių apsigy
venti. Valdžios administracijai 
nelabai vyksta įtikinti baltąjį 
žmogų, kad laukiniai jo galvos 
mažai tepaiso. Baltasis geriau 
badaus ir mirs namie, negu ri
zikuos gyvybę džįuglių gyven
tojams.

Pasitraukę toliau į vakarus, 
mes sutinkame gana civilizuo
tus malaiečius. šie žmonės vi
sai skiriasi nuo papuanų. -Ka
dangi šie žmonės yra labiau ap
sišvietę, todėl ir jų mirimų nuo
šimtis mažesnis. Javą ir Mada
rą sudėjus į daiktą priskaito
mą daugiau keturiasdešimt mi- 
lionų gyventojų, o žemės yra 
tik apie penkiasdešimt tūkstan
čių kvadratinių mylių.,, Nau
jienas ateiviams čja violos nė
ra. Idant paretinti*didelį*'gyven
tojų susigrūdimą, olandų val
džia jau seniai darė bandymus 
su javaniečiais, pasiųsdama juos 
dideliais skaičiais į olandų Gui- 
aną ir kitas kolonijas, kur jie 
galėtų rasti tinkamesnes eko
nomines sąlygas. Bet tokių pa
stangų pasėkos buvo visai pra
stos. Emigrantai grįžo namo 
taip greitai, kaip tik jie įstengė 
sutaupyti pakankamai pinigų 
laivo bilietui nusipirkti.

Šiame pasaulyje yra sunku 
paimti bet kurią žmonių grupę, 
kuri per tuksiančius metų gy
veno toj pačioj vieloj, nukraus
tyti į kitą kraštą ir įtikinti juos, 
kad čia esanti lygiai liek pat 
gera tėvynė. Europoje tokių 
bandymų buvo daryta tiek ir 
tiek, o pasėkos gali būti aiš
kios iš sudėtų vokiečių. Po ke
turių šimtų metų gyvenimo sve
timam krašte jie buvo tokie pat 
“ateiviai”, kaip dienoje atvyki
mo.

Bemaž tą patį galima pasa
kyti apie Borneo/ Sumatrą ir 
Malajų pusiausalį. šilta tropikų 
saulė skatina didelį gimimų 
skaičių, o olandų valdžia yra 
praplotus plačią ir nemokamą 
m&likalę pagalbą ir pašalinus 
keletą epidemiškų ligų. Pasėkos 
yra tokios, kad vien tik Javoj 
šiandien esama dešimt kartų 
daugiau gyventojų, negu jų bu
vo šimtas metų atgal.

Šioje pasaulio dalyje, tuo bil
du, baltajam progų mažai. 
Olandų valdžia, be to, pripažino 
principą, kad žemė turi priklau
syti pradiniams gyventojams. 
Todėl olandų kolonijose balta
jam žmogui žemės neparduoda
ma. Tam tikram metų skaičiui 
žemę galima tenduoti, bet tik-? 
rasis jos savininkas pasilieka 
vietinis gyventojas. Milionams 
dabartinių ir busimų pabėgėlių 
vietos teks ieškoti kitur.

(Bus daugiau)

Pasisiudino bernas naujus 
“kamašus”. Girgžda, net ma
lonu. Visi dėmesį kreipia.

Neapsileido ir kitąs. Tyčia 
girgždėjimą užsakė. Paskui du 
lenk ty niauto j ai vakaruškose su
sitiko.

Vienas eina per trobą —- gir
gžt, girgžt, girgžt; kitas eina 
— dar žiauriau skamba. Gar
bė iš pirmojo paveržiama! Pa
vojus!

Prieina pirmasis prie antro-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely] atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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 Morga^St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL 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

Akinių Dirbtuve

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.

Ofisas ir 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

8

F. fiALTIMnOULS.
BBS

101MA IR NAKTJ
■i J.

John F. Eudeikis 
MBHIAITRIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
........D]

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

‘ ibiu; iHetomu LAFAYETTE mt

-r-~t __  • koplyčios visose
Chicagos dalyse

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

... , ... ...---------------------------- --------------------------——

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 MIDWAY 2880.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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, HL
Suite 2008 Mallcrs Bldg.

Telefonas STATE 7792
59

ADVOKATAI 
t K 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.

Laidotuvių Direktoriai

YARDS 1419

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

■ <.

1
LACHAWICZ IR SŪNUS

2314 West 23rd Place Phone CanaI 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

Ąf-

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

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

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

DR. STRIKOLTS 
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

J.OSEPH J. GRISK 
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 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

a

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

____ Kiti Lietuviai Daktarai____

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

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

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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Clevelandi ir Ohlo Žinios bu ■■■■ —— m i '■ m——

REMKIME PASAULINES PARODOS
LIETUVIU DIENĄ

Naujas kelias. — Vis stengiasi pasigarsinti. — Vakaruš
kos. — Dviejų kuopų balius. — Svečias iš Chicagos. 
— Onos Kaskas koncertas. — Mirę lietuviai. — Kal
bės Dr. Beneš.

Ežero pakrantėje pro Cleve- 
landą yra vedami nauji keliai, 
kuriais bus galima pravažiuoti 
vidurmiesčio neklaudant. Ryti
nėje miesto dalyje kelias jau 
pravestas. Bet dabar jau rengia
si pravesti ir vakarinėje dalyje. 
Taigi, bus galima iš vieno kraš
to miesto į kitą nuvažiuoti pa
ties vidurmiesčio nekliudant. 
Visi pagerinimai daromi su 
Roosevelto pagalba. Ir tuo pa
čiu sykiu tūkstančiai žmonių 
gauna darbus. Nors jie ir ne ka
žin kiek uždirba, tačiau duonos 
kąsnį gali nusipirkti kada nori.

Kovo 26 dieną Čalis ir jo ke
li pasekėjai surengė lyg ir pro
testo milingą prieš Hitlerį. Kad 
surengė protesto mitingą, tai 
nieko blogo, visi ir visur lietu
viai turėtų savo balsą prieš gro
bikus pakelti. Bet dalykas toks, 
kad musų čalis vis nori daug 
ką nuveikti ir didvyriu pasiro
dyti su niekuo nesiskaitydamas. 
Padarinyje ir pasekmės būna 
labai menkos. Pasirodo, kad ta
bakas pagal nosį.

Balandžio 15 dieną SLA 130 
kuopa rengia vakaruškas Liet. 
Darbininkų salėje, 920 E. 79 St. 
Bus Muzika ir užkandžių, o į-

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ii skaityti?

Net kunigai pasislėpę jj 
studijuoja, - nors savo parapi- 
jonims draudžia jj i rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, jdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIS”

žanga į tas vakaruškas tiktai 
15c. asmeniui. Taigi visai bar- 
genas.

SLA dviejų kuopų rengto ba
liaus apyskaita jau pilnai pa
daryta. Pasirodo, kad pelno li
ko per keturias dešimtį du do
lerius. Taigi, nors komisija ir 
turėjo pasidarbuoti, tačiau vis 
turi kuo ir pasidžiaugti. Tuo 
pačiu ir nariai suėjo į draugiš
kesnį veikimą.

Netikėtas svečias aplanke Cle- 
velandą, tai p. B. Simokaitis iš 
Chicago. P-as Simokaitis persi
kelia gyventi į kitą valstiją, tai 
tokiu budu išvažiuodamas už
suko ir į Clevelandą.

Linkiu geros kloties kitoje 
kolonijoje.

Onos Kaskas koncertas įvyks 
balandžio 21 dieną miesto au
ditorijos mažajame teatre. Įžan
ga nuo 50c. iki .$1.50. Pelnas eis 
Liet. Kult. Darželiui.

— > —
Ohio valstijos republikonų 

partija permato net du kandi
datus į S. V. prezidento vietą 
1910 metais. Vienas — tai da
bartinis gubernatorius Bricker, 
o antras — tai Taft’as, buvusio 
prezidento sūnūs.

— q —-
Mirė Augustas Simolaitis, 

9701 Kcmpton Avė., sulaukęs 
69 metų amžiaus. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis iš šv. 
Jurgio bažnyčios.

Mirė Vincas Marozas, 7306 
Ilecker Avė., sulaukęs tik 48 
metų amžiaus. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis iš šv. 
Jurgio bažnyčios. Liko mote
ris, dvi podukros ir vienas po
sūnis.

Mirė Vincas Jonušis, 1024 E. 
77 St., sulaukęs 63 metų am
žiaus. Palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis. Liko žmona, du 
sūnus ir duktė.

Mirė Charles Brown (Karu
ža), 1318 S. 114 St., sulaukęs 
tik 22 metų amžiaus. Jis užsi
mušė su automobiliu, kurį bu
vo pirkęs tik 12 valandų prieš 
nelaimės įvykį. Su juo važiavu
si mergina, taipgi buvo mirti
nai sužeista. Ji netrukus mirė.

Moterų Labdarybės Draugija 
buvo surengusi “uard party” 
Liet. Darb. salėje. Publikos at
silankė vidutiniškai. Pelnas ski
riamas paramai kun. Steigma- 
no, kuris dabar yra ligoninėje. 
Kiek pelno liko, neteko patirti.

Buvęs Čekoslovakijos prezi
dentas Dr. Beneš kalbės mies
to auditorijoje balandžio 2 die
ną. Tikisi, kad sutrauks labai 
daug publikos.

—Jonas Jarus

253 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

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.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS—-BAJORĖS DAINININKAS — ARTISTAI-ĖS

1 KLAUSYKITĖS
§ A L T I M I E R O

ĮDOMIU IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ—
• ŠEŠTADIENI—
• SEKMADIENI—

W. H. F. C.
IKI 8 VAL.
IKI 8 VAL.
IKI 8 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

Malonus skaitytojai jau ge
rai žino, kad Pasaulinės Paro
dos New Yorke proga rugsėjo 
10 d. ruošiama milžiniška Lie
tuvių Diena, kurios tinkamu 
pravedimu daug rūpinasi Lietu-, 
va ir lietuviška išeivija. Suda
rytas Lietuvių Dienos Komite
tas artimai bendradarbiauja su 
Lietuvos atsakingais asmenimis, 
rūpindamasis, kad lietuvių a- 
merikiečių pasirodymas Lietu
vių Dienoje praeitų reikiamu 
rimtumu ir užtikrintu pasiseki
mu.

Apie 3,000 choristų stropiai 
ruošiasi Lietuvių Dienos dainų 
programai. Atvykusi iš Lietuvos 
tautiškų šokių mokytoja p-lė 
M. Baronaitė rūpinasi sudaryti 
rinktinę šokėjų grupę, kuri Lie
tuvių Dienoje parodytų daug- 
tukstantinėms lietuvių ir kita
taučių minioms gražiuosius, ža
vingus tautiškus šokius. Netru
kus laukiama atvykstant diri
gento, muziko N. Martinonio, 
kuriam teks aplankyti visus 
chorus, dalyvausiančius Lietu
vių Dienoje. Be to, norima, kad 
artimiausiu laiku Komiteto Dai
nų programos komisijos pirm, 
komp. J. Žilevičius taip pat ap
lankytų chorus, patikrindamas 
ir suderindamas jų mokymąsi 
Yra žinių, ir patikimų žinių, 
kad Lietuvių Dienos išvakarėse 
atvyks Vytauto D. universiteto, 
studentų choras, kuris šiuo me
tu renka reikalingas kelionei 
lėšas. Lietuviams amerikiečiams 
teks pasirūpinti, kad studentų 
choras butų maloniai priimtas, 
kad jis galėtų aplankyti bent 
kelias lietuvių amerikiečių ko
lonijas.

Paminėtam darbui reikalinga 
didelė talka. Džiugu pranešti, 
kad keliose kolonijose jau su
daryti vietiniai komitetai, kurio 
talkininkaus New York o Komi
tetui svarbiame darbe. Chicago- 
je sudarytas labai platus komi
tetas, kurs užtikrina našų dar
bą. New Yorke sudarytas labai 
veiklus Komiteto Moterų Sky* 
rius. Įsteigti komitetai Newar- 
ke, Clevelande ir kitur. Tokie 
komitetai turėtų atsirasti visuo
se miestuose, kur tik gausiau 
lietuvių gyvenama, ypač ten, 
kur yra chorai, vyksią į Lietu* 
vių Dieną.

Kadangi kiekvienas darbas 
tik tada būna sėkmingas, kai 
jis gerai organizuotas, todėl Pa
saulinės Parodos Lietuvių Die
nos Komitetas maloniai kreipia* 
si į organizuotą visuomenę, į 
padalinius centralinių organiza
cijų, kurių atstovai sudarė Ko
mitetą, prašydamas tuojau im
tis iniciatyvos sudaryti Komite
to skyrius. Organizuojant sky
rius įvairiose vietose, pageidau
tina prisilaikyti šių dėsnių:

1. Pasaulinės Parodos Lietu
vių Dienos Komiteto skyriai 
steigiami Lietuvių Dienos pasi
sekimui užtikrinti, brangiems 
svečiams iš Lietuvos priimti.

2. Skyriai sudaromi tais pa
čiais pagrindais, kaip sudarytas 
Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienos Kbmitetas, vadinasi, iš 
padalinių tų draugijų, kurių 
centrai atstovaujami Komitete, 
tačiau patariama ir prašoma į- 
traukti į šį naudingą darbą ir 
grynai vietines draugijas.

3. Skyrius pradeda veikti, 
kai jame atstovaujami bent 3 
padaliniai 2 skirsnyje nurodytų 
draugijų.

4. Kolonijų skyriai palaiko 
artimiausius santykius su Ko
mitetu, stengdamiesi pagelbėti 
Komitetui tuose darbuose, ku
rie liečia visą lietuvių visuome
nę.

5. Kolonijų skyriai stengsis 
pagelbėti savo vietiniams cho
rams sukelti reikalingų kelionei 
j Lietuvių Dieną lėšų, bet taip 
pat dės pastangų paremti finan
siškai ir Lietuvių Dienos Fon
dą (šiuo tikslu skyriai platins 
Lietuvių Dienos ženklelius).

6. Skyriai apie savo darbą 
kas mėnuo pranešinėja Komite
tui.

7. Skyriui likviduojantis, jo 
turimos lėšos perduodamos Ko
mitetui.

8. Skyriaus veiklai vadovauja 
valdyba iš 5 ar daugiau asme
nų, pagal skyriaus nutarimą.

9. Lietuvių Dienos Fondo lė
šos vartojamos tik Lietuvių 
Dienos reikalams. Fondo liku
čiai skiriami vilniečių lietuviu 
labdarybės ir kulluriniems rei 
kalams.

Tikime, kad, šių dėsnių pri
silaikant, bus įmanomas kury 
bingas darbas. Visur pabrėžti
na, kad galinčios likti Lietuvių 
Dienos Fondo pajamos bus ski
riamos lik vilniečių reikalams.

Šia pačia proga norime kreip
tis į atskirus asmenis ir drau 
gijas, prašydami tapti Lietuvių 
Dienos Rėmėjais ir Globėjais. 
Piniginė parama būtinai ir tuo 
jau reikalinga, šiuo laiku plati 
narni Lietuvių Dienos ženkle
liai, bet jų pardavinėjimo paja 
mų neužteks didelėms Lietuvių 
Dienos išlaidoms padengti, to
dėl reikalingos stambesnės au
kos, stambesnės pajamos.

Lietuvių • Dienos Komitetas 
šiuo atsitikimu kviečia lietuvius 
amerikiečius ir jų draugijas 
tapti Lietuvių Dienos Rėmėjais 
ir Globėjais. Rėmėjo vardas ir 
atitinkamas diplomas bus su
teiktas tiems asmenims, kurie 
paaukos bent 10 dol. ir draugi
joms, paaukojusioms bent 25 
dol. Lietuvių Diėnos Globėjo 
vardas ir atitinkamas diplomas 
bus suteiktas asmenims, paau
kojusiems bent 25 dol. ir drau- 
gijoms, paaukojusioms bent 50 
dol. Diplomai bus labai pa
trauklus, spalvoti; jie jau gami
nami Lietuvoje ir visiems turė
tų būti malonu juos įsigyti. Jie 
liudys apie geraširdžių lietuvių 
paramą istorinei Lietuvių Die
nai.

Taigi, brangus tautiečiai, or
ganizuokime Pas. Parodos Lie
tuvių Dienos Komiteto skyrius 
kolonijose ir stenkimės, kad ko 
didesnis skaičius asmenų ir 
draugijų taptų Lietuvių Dienos 
Globėjais ir Rėmėjais.

Lietuvių Dienos Komiteto 
vardu:
Pirm. Juozas B. Laučka 
Vicepirm. Dr. Aldona šliupaitė 
Vicepirm. Kazys J. Krušinskas 
Sekret. Inž. A. J. Mažeika 
Ižd. Inž. P. M. Barzilauskas 
Iždo glob. A. S. Trečiokas 
Iždo glob. Dr. A. Petriką

P. S. Čia pažymėtina, kad 
pirma Lietuvių Dienos Globėja 
tapo Brooklyno Moterų Vieny
bė, aukojusi 65 dol., o pirmu 
rėmėju “Amerikos” savaitraš
tis, aukojęs. 25 dol.

Lietuvių Dienos ženkleliai 
parduodami po 25 et. Jų gali
ma užsisakyti pas ižd. P. M. 
Barzilauską, 80-71 — 87 Rd., 
VVoodhaven, L. I., N. Y. Komi
teto adresas: 16 W. 75 St., Nev 
York City.

JUOKAI
DĖKINGUMAS

Jauna mergina pašte prašo 
pašto ženkliuko už 60 centų, 
ženklų pardavėjui jaunam paš
tininkui pasirodo ji pažįstama 
ir jis klausia:

— Ar tamsta manęs nebe
pažįsti ?

— Ne, — atsako jaunoji 
mergina. a

— Juk aš jus pareitą vasarą 
iš apvirtusio laivelio į krantą 
išnešiau ir išgelbėjau!

— Taip, atsimenu, — sako 
ši paraudusi. — Tada prašau 
man 10 ženkliukų po 60 cen
tų.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

Ii Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenes ir 

Literatūros žurnalas
Eina XV metus. . Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas 
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol. 

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

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

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

ųaa įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų 

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

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau 

blanką ir būt jos skaitytoju.

ir kvie-

ir tokiu

einančią

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

čia prisiunčiu $............... “NAUJĄJĄ GADYNĘ ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ------- -—---- ---------- --------------------------------------
Numeris ir gatvė-------------------------------------------------
Miestas ir valstija -----------------------------------------------

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENA IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

$220.000
TIKTAS 
$2,900,000

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokė] om yg
už padėtus Z|

pinigus A
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Paslrenduoti
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- 
IN6S & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO
1 J O U

VALANDA
. iš Stoties

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v«

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDBAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir narni

ninku, kurioje ran 
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ, 

ų savi- 
idasi ta-

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

I
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 

3c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

3c 
18c 
75c

$5.00
$5.00
$8.00

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. 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.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams _____________
Pusei metų ......... .........
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams ___
Vienam mėnesiui ____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ................
Savaitei .............„..........
Mėnesiui ____________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ..............................- $5.00
Pusei metų ................  2.75
Trims mėnesiams ________  1.50
Dviem ‘mėnesiams ........... — 1.00
Vienam mėnesiui ________  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ..............................  $8.00
Pusei metų ...................... _ 4.00
Trims mėnesiams ......-.........  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Iš didelio debesio
Kai Čekoslovakija buvo visiškai pribaigta, didžiosios 

valstybės ryžosi ‘ ‘stabdyti Hitlerj”. Premjeras Chamber- 
lainas rūsčiai pareiškė, kad Britanijos kovos, jeigu vo
kiečiai nesiliaus puolę mažąsias tautas. Jisai pasiūlė 
Francuzijai, Rusijai ir Lenkijai , susijungti prieš nacių 
galybę.

Prasidėjo tarp tų valstybių derybos. Tuo tarpu Hit
leris ^prarijo Klaipėdą. Padiktavo naujos prekybos su
tarties sąlygas Rumanijai. O Londonas, Paryžius, Mas
kva ir Varšuva vis derėjosi.

Pagaliau, vakar atėjo iš Londono žinia, kad Rusija 
tuose “Hitlerio stabdymo” planuose busianti ignoruoja- 
n|a!

Lenkija jau prieš tai buvo pasakiusi, kad ji savo pa
rašo po bendru prieš-nacinio bloko pareiškimu nedės.

Na, tai kas iš to visko išeis?...

Ir čia Frakcijos
Clevelande laiko savo konvenciją Automobilių Dar

bininkų Unija, nuo kurios prieš keletą savaičių atskilo 
Homer Martin su savo pasekėjais. Iš visko matyt, kad ši 
konvencija reprezentuoja daug žymesnę dalį organizuo
tų darbininkų automobilių pramonėje, negu Martino 
frakcija. Bet joje taip pat pasireiškė frakcijos.

C. L O. viršininkai Murray ir Hillman pasakė kon
vencijoje kalbas, įspėdami uniją, kad ji neleistų jokiai po
litinei partijai paskirti jai viršininkus. Sakoma, kad tas 
įspėjimas buvo atkreiptas prieš “radikališką” (komunis
tuojančią) frakciją konvencijoje. Šitai frakcijai vadovau
ja unijos sekretorius George F. Addes ir vice-preziden- 
tas Richard T. Frankensteen.

Butų tikra nelaimė, jeigu frakcijos dar kartą suskal
dytų uniją. Jau ir Martino pasekėjų atsimetimas nuo 
unijos/padarė jai daug žalos. Toliau besiskaldydama, ji 
visai subyrėtų.

Partijos turėtų į unijų reikalus nesikišti, nes uni
jos tikslas yra suvienyti visus darbininkus partijų 
skirtumo.

iki dviejų tuksiančių litų. Svar
biausia, kad buk/ šioji spekulia
cija atliekama per tam tikrus 
tarpininkus net užsienyje. Norįs 
iš kitur gujamas žydas Lietuvo
je apsigyventi buk turįs pini
gus sumokėti svetima valiuta ir 
juos įnešti į vieno užsienio ban
ko einamą sąskaitą.

Iš tų gandų negalima patir
ti nei tos valstybės,! nei to ban* 
ko pąvadinimo ir tos sąskaitos 
savininko, kieno vardu tie pi
nigai įnešami. Kalbama, kad to
kių agentų esama čia Lietuvo
je, kurie susižino su tani tik
rais asmenimis ir visą tą afe
rą per užsienio tarpininkus at
lieka. Esą, buk čia ir Lietuvoje 
esąs toksai valdininkas, kuris 
tiesioginiai pats visa tai padaro. 
Jo tarpininku esąs vienas Lie
tuvos turtingas, landus žydas, 
turįs labai plačių pažinčių.

Tai ar jau prokuratūrą sučiu
po tos aferos Mažeikių apskri
ties viršininko asmenyje tikrus 
pėdsakus, sunku dabar tvirtin
ti, nes tie gandai tiek slaptai 
eina, tokie jų neaiškus šaltiniai, 
kad sunku viskas nuodugniai 
patirti. Tik viena galima tvir
tinti, kad tokios spekuliacijos 
esama.

Viena iš los spekuliacijos rų- 
šių yra veik legali, tai būtent 
vedybos. Esą Kaune buk tokių 
specialistų žydų tarpe, kurie iš
vyksta į užsienius, tonais vedą, 
ir savo tariamą žmoną visai le
galiai atsivežu į Lietuvą, o čia 
atvykę tie jaunavedžiai tuoj iš
siskiria; žinoma, išsiskiria pas 
rabiųą.

Kitaip tarus, čia ir skaistybė 
išsaugota ir pinigai lieka čieli, 
jei neskaityti tų išlaidų, kurias 
tenka sumokėti jaunikiui ir pir
šliui tarpininkui. Juk dabar žy
dų padėtis yra tokia, kad jie 
Europoje iš daugelio valstybių 
gujami ir jie turi imtis visokių 
priemonių, kad savo turtus, o 
kartais net ir gyvybę apsaugoti. 
Tai atsiranda tokių piktos va
lios žmonių, kurie vykusiai tą 
žydų padėtį išnaudoja.

žinoma, į> visokias tokias spe-

KAIP GYVENA LIETUVIAI PIETŲ 
AMERIKOJE

Vasario mėn. 10 
sugrįžo Užsienio 
remti draugijos 
adv. R. Skipitis, kuris apie pu
sę metų lankė Pietų Amerikos

mas su musų išeivių gyvenimu 
tuose kraštuose. Tik iš trauki
nio išlipęs, R. Skipitis “Lietu
vos Aido” bendradarbiui papa
sakojo žiupsnenį įspūdžių:

—Aplankiau per tą laiką An
glijos, Škotijos, Brazilijos, Ar
gentinos, Urugvajaus ir Para
gvajaus lietuvių kolonijas. Dau
giausia, žinoma, buvau P. A- 
merikoje, į kur specialiai važia
vau ir tyrinėjau lietuvių kolo
nijų gyvenimą. ,

Viso ten (P. Amerikoje) lie
tuvių gyvena apie 75,000. Apie 
tiek pat yra ir kitų iš Lietuvos

d. į Kauną (Vieno tokio vabzdies padary- 
lietuviams tos žaizdos liekanas R. Skipitis 

pirmininkas ir į Kauną parsivežė). Yra mu
selių, kurios lenda po nagais, į 
akis. Yra ir tokių, kurios lenda 
po žmogaus oda ir, jei nepaste
bi, palieka savo gemalus, iš ku
rių netrukus atsiranda kirmė
lės, kurioms išimti reikia kreip
tis pas gydytoją.

Dėl ko gi liek suplaukė į ten

šta pilis buvo atidaryta. Bū
riai laikraštininkų ir fotografų 
suvirto į vaiduoklių pilį ir šias 
smulkmenas iš ten praneša. 
Pilies pastatymas jai yra kai
navęs taip pat kelioliką milij. 
auks., bet ji džiaugdavosi, kad 
patenkino tuos, kurie jos vy
ro išrastų šautuvų prieš lai
ką buvo iš gyvųjų tarpo iš
braukti.

vosi Chicagoje tarp musų ir 
skynė taką iš tamsos į švietą. 
Taigi mums bus labai smagu 
dabar su ta viešnia pasimatyti 
tame suvažiavime ir paspausti 
jai dešinę. —Kulturietė.

kitokiais dalykais
Liko suimtas Mažeikių apskrities viršininkas ir jo 

retorius. — Kaip buvo varoma spekuliacija. — 
sukrus Kauno vokietukas. — Lietuvos juodoji 
ža
žmonės.

sek-

dai, kurie turtingi ir gali kelti 
tokias nelegalias vestuves ir ki
tokiais papirkimais užsiiminėti, 
kokias jau yra padaręs Mažei
kių apskrities viršininkas.

Turėkite galvoje, kad Lietu
vos apskričių viršininkai savo 
pareigomis yra aukšto rango 
valdininkai ir gerai aprūpinti, 
tai jie mažu kyšiu jau nesiten
kina. Reikia manyti, kad Ma
žeikių apskrities viršininkas už 
tokias vizas ėmė nemažus pini
gus, nes buvo už ką ir iš ko 
imli. Juk tų žydų tarpe butą ir 
tokių, kurie miliojnus saugoda
mi nešdinosi iš jiems nesvetin
gų kraštų.

bir-
Gujami iš kįtų kraštų žydai. — Blogos valios

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

žinote, kai man tenka rašy
ti apie Lietuvos gyvenimo viso
kias neigenybes, tai visuomet 
sunkiai ranka kyla. Taip norė
tųsi, kąd jus iš savo tėvų že
mės tik gerą girdėtumėte ir ne 
todėl, kad norėčiau jos tamsias 
gyvenimo puses nutylėti, bet 
trokštu, kad Lietuvoje kuo ma
žiausiai blogybių pasitaikytų. 
Bet ką gi darysi, kad jos pa
dangę dažnai piktos valios žmo
nės sudrumsčia, suteršia.

Jei rašau ir iškeliu tų blo
gos valičs žmonių šunybes, tai 
ne todėl, kad galėčiau patenkin
ti smaguriavimą tų, kurie pa
mėgę yra tik bloga matyti Lie
tuvoje. Kiekvienas blogas dar
bas, iškeltas viešumoje, kartais 
geram pą|ąrnauja, nes tie blo
gos valios žmonės užvis labiau
siai bijosi viešumoj žinoma, 
jei jų sąžinė dar bent kiek vei
kia.

Jau, rodos, vieną kartą esu 
suminėjęs, kad Lietuvoje, buvę 
tokių gandų, kad už papirkimus 
iš svetur gujami žydai gauna

leidimus Lietuvoje apsigyventi, 
Taip pat minėjau, kad Lietuvo* 
je prasidėjo slapta lito speku
liacija. Dabar galiu dar dau
giau šiokių tokių žinių suteik
ti.

Mažeikių apskrities viršinin
kas M. Voloncevičius ir jo sek
retorius yra suimti ir į kalėjimą 
padėti už spekuliacijas su užsie
nių vizomis. Jiedu už tam tikrą 
atlyginimą suteikdavo progos 
žydams iš kitur atvykusioms 
Lietuvoje apsigyventi. Kaip juo
du tą spekuliaciją varė ir ko
kiu budu tie žydai turtuoliai 
Lietuvoje galėdavo apsigyventi, 
tai tars teismas savo žodį, bet 
dabar dar papildomai apie tuos 
gandus galiu pranešti. Ar tie 
gandai liečia Mažeikių apskri
ties viršininką su jo sekreto- 
riuip, ąr dar esgjųa ir daugiau 
tokių aferų, kurios dar neati
dengtos, tai ir vėl tolimesni tei
smo prokuratūros tardymai pa
rodys. Kalbama, kad už suteiki
mą žydams iš kitų kraštų Lie
tuvoje apsigyventi imama kyšio

yra žydų, kurių vienoje Argen
tinoje iš Lietuvos atvykusių 
priskaitoma iki 50,000. Kokia gi 
ten esančių lietuvių padėtis? 
Trumpai galiu pasakyti; padė
tis bloga, bendrai vertinant, že
miau, mano ištyrimu, nei vidu-

Lietuvos pasiturį žydai turi 
visokių bizpio reikalų Vokieti
joje ir buvusioje Austrijoje. 
Jiems tenai nuvykti, kad ir kai
po Lietuvos piliečiams, yra la
bai sunku, nes nevisų tenai įsi
leidžiama vykti.

Ir čia yra tarpininkai, kurie 
suteikia tokias progas lenai nu
važiuoti. Kięk tokie tarpininka
vimai kaštuoja, sunku pasakyti. 
Kalbama, kad Kaune šituos vi
sus reikalus su Vokietijos vizo
mis atlieka vienas Lietuvos vo
kietukas per žydą tarpininką. 
Tasai vokietukas taip švariai 
darbą dirbąs, kad jei tik per jį 
žydai kreipiasi, tai užtikriptgi 
gauna Vokietijos vizą.

(Bus daugiau)

Kolonija, liesa, dar nesena, 
vidutiniškai 12—13 melų am
žiaus. Tačiau mano apskaičia
vimais per visą savo amžių ji 
dar nėra tiek uždirbusi, kiek y- 
ra išsivežusi iš Lietuvos. Tą vi
sa esu gana tiksliai apskaičia
vęs. Viso lietuviai, skaičiuoju, 
į P. Ameriką iš Lietuvos išve
žė nemažiau kaip 150 mik litų. 
O jei šiandien koloniją likvi
duoti, tai, smarkiai abejoju, ar 
iš viso jos turto susidarytų iki 
100 mik litų.

Be abejo, yra vienas kitas lie
tuvis kiek ir prasimušęs, tačiau 
apskritai; lietuviai P. Ameriko
je gyvena nepaprastai vargin
gai. Kaune' būnant buvo sunku 
ir įsivaizduoti lokių padėtį e- 
sant. Ūkiuose nepasisekė rasti 
nė vieno' lietuvio visoje P. A- 
merikoje bent kiek žmoniškiau 
įsitaisiusio.

Lietuvių ūkininkų P. Ameri
koje gyvenimo negalima lygin
ti nė su pačio blogiausiai Lie
tuvoje gyvenančio ūkininko gy
venimu.

Jų grįčios be grindų ir be lu
bų. Vietoję langų paprastos

ir suradau net lokių atsilikimų: I 
atskiri laivininkystės biurai 
duodavo lietuviui bedarbiui ke
letą pensų, kad jis rašytų pa
žįstamiems į Lietuvą gerai gy
venąs, daug uždirbąs ir pan. 
Bedarbis, neturėdamas ko val
gyli, sutikdavo su pasiulymu...

—O kaip su mokyklomis, su 
visuomeniniu lietuvių gyveni
mu?

Mano apskaičiavimais, lietu
viai mokyklų turi nedaugiau 
kaip dešimtadalį to, kiek reikė
tų. Apie visuomeninį gyvenimą 
bijau taip greitomis kalbėti. 
Kiekvieną žodį vėliau P. Ame
rikos lietuviai gali išsiaiškinti 
ne taip, kaip bučiau iš tikro 
galvojęs pasakyti. Tačiau galiu 
trumpai aptarti: visuomeninis 
P. Amerikos lietuvių gyveni
mas, mano supratimu, dar nė
ra reikiamai išsikristalizavęs. 
Ir per daug atskirų lietuvių or
ganizacijų, ir per daug laikraš
čių ir 1.1.

Ir keliauti po tuos kraštus ne 
taip lengva. Nori, pvz., iš vie
nos valstybės nuvažiuoti į kitą, 
niekur negali tiksliau sužinoti, 
kaip patogiau į ten patekti. 
Bandžiau keliauti pagal vieną 
naujausią atlasą, tačiau .apsiri
kau.. Jame buvo nubrėžtas iš 
vienos valstybės į kilų geležin
kelis, o kaip privažiavau, jo ne
radau, pasirodo, jis dar . . . tik

tomis. Daug yra lietuvių, ku
rie, atrodo, nieko daugiau savo 
gyvenime nenorėtų, kaip tik at
gal gpįžli į Lietuvą. Tačiau grįž
ti negali, nes negali uždirbti ke
lionei. Džiaugėsi, jei bent už
dirba savo ir savo šeimos na
rių gyvybes palaikymui. Dėl to 
galvoju, nieko nelaukiant,

cialų fondą padėti grįžti bent 
daliai tokių žmonių.

patekę ir patenka tie, kurie va
žiuoja į Paragvajų ir iš ten Ii-

eiti į kįtas valstybes, kuriose 
rasią darbo. Tačiau tas “upe
lis” siauriausioje vietoje, kur

čio Paropos upė. Tai antroji 
dydžiu upe po Amazonės. Tos

Svarbi Paskaita 
Apie Sveikatą Suval 
kiečių Susirinkime
Kalbės Dr. Zurbrickas; Susirin

kimas šįvakar
Galite ir nesuvalkiečiai 

lankyli į Hollywood svet., 2417 
W. 43 Si., šį ketvirtadienį, ko
vo 30 d. Kaip tik pavaikysite 
vakarienę, gerai pasilsėkite, tik 
neužsnuskite, kad nesulingtu- 
mėte ir nepavėluotumėte. Bus 
labai svarbus susirinkimas, nes 
po susirinkimo mums musų 
gerb. Dr. Zubrickas suteiks la
bai svarbią pralėkei ją apie svei-

alsi'

damas keletą dienų.
Iš kelionės R. Skipitis parsi

vežė daug medžiagos, kurią ti
kisi
laikraščiuose, darydamas orga
nizacijoms pranešimus ir pan.

—VDV.

sunaudosiąs, rašydamas

Margumynai
Šautuvo Išradėjo žmo

ną Kankino Šmėklos

Pavasaris Jau Čia;
Golfininkai
Sujudo

Sportas
Pavasario saulutė jau blyks

telėjo ir tas smarkiai veikia gol- 
fininkus, nes golfo mylėtojai 
tuojau pradeda burtis ir teirau
tis apie sekantį sezoną, ką da-

“Aukštas Kraujo Spaudimas”
Prelegentas pasirinko labai 

svarbią temą, būtent “aukštas 
kraujo spaudimas”. Kiek dabar 
žmonių nukenčia dėl šios ligos!

ra nukentėję, kai kurie liko vi
sam amžiui paraližuoti. Tai vis 
per nežinojimą, kad turėjo auk

Žymaus išradėjo ir fabrikan
to Vinčesterio žmona, mirus 
vyrui, kuris išrado karišką 
šautuvą, mažąjį kulkosvaidį ir 
dar keletą šaunamųjų priemo
nių, apipuolė šmėklos. Tokių 
šmėklų jai rodydavosi bėga-

vasarą.
Dr. S. Biežis, dabartinis Lie

tuvių Golfininkų Sąjungos pir
mininkas, turėjo susišaukęs sa
vo golfininkų štabą pasitarti. 
Susirinkime dalyvavo, Organi
zatorius Sąjungos Dr. G. I. Bio-

' Taigi, gerbiamieji, malonėki
te visi kaip vienas atsilankyti ir 
pakvieskite visus busiančius na
rius suvalkiečius ir kilus savo 
draugus, kad ir jie pasinaudotų 
šia svarbia proga išgirsti svar
bių žinių apie sveikatą.

Dar kitas svarbus dalykas, 
tai prisirengimas prie rengiamo 
vakaro, kuris įvyks balandžio 
22 d., toj pačioj svetainėj. Rei
kės išrinkti darbininkai ir 1.1. 
Dar kartą primenu, kas turėjo
te paėmę praeito baliaus bilie
tų pardavimui, malonėkite gra
žinti bilietus ar pinigus. Rengi
mo komisija turi padaryti ga
lutina atskaitą ir išduoti rapor
tą susirinkimui.

Ruošia Vakarėlį
Suvalkiečiai skubiai rengiasi 

prie antro vakarėlio. Rengimo 
komisija išdirbo planus, kad šis 
vakarėlis butų tikrai įdomus, 
linksmas ir su gražiu progra
mų. Kas bus pildytojais šio pro- 
graino dar neskelbsiu dabar. 
Mes manome importuoti kai 
kuriuos artistus iš rytinių vals
tijų, k. t. iš Boston, Mass. Jei
gu minėti artistai atsilankys, tai 
pranešiu vėliau, sekite “Naujie
nas”

kė savo inžinierių ir pasakė 
jam, kad pasirodančios šmė
klos liepė jai pastatyti rumus,

S. sau pasi- 
bci 
na
ša-

raštininku, Dan Pivaronas, bu
vęs Sąjungos pirmininkas: (i. 
Yonailis — vice-pirm, J. Pekal, 
J. Gregg iždininkas, Dr. S. Ja- 
cobs, fin. raštininkas, ir kiti.

Buvo nutarta šįmet rengti 
keturis turnyrus, bet pastovaus 
dirvono bei vielos dar nebuvo 
paskirta. Apie tai sekančiame 
narių susirinkime bus plačiai 
bei* pilnai apkalbėta.

Paprastai, I
skiria oficiališką, tinkamą 
prieinamą golfo aikštę, kur 
riai lošia ir ten paprastai 
junga lošia savo turnyrus.

Lietuviški golfininkai 1 
čiami į sąjungą įstoti ir prisi
dėti su savo sumanymais bei 
patarimais. Narinė mokestis 
metams tik du doleriai.

Golfininkų Sąjunga rengia y- 
patingos rųšics turnyrus, bun- 
co žaidimą ir kitokių pamargi
ni m ų vakarą Marųuelte Pa r k 
bažnytinėj svetainėj. Taigi, mel
džiu temyli laikraščiuose apie 
virš minėta vakarą ir apie kita 
sąjungos susirinkimą.

G. Svyruonėlis

Iš Veiklios Lietuvių
Moterų Piliečių
Lygos Darbuotės

Prisirašė daug naujų narių; 
vakarėlis pavyko

50,000,000 Mėty Žuvis
Pietų Afrikos vandenyse, 70 

metrų gelmėje, buvo sugauįa 
žuvis, kurią mokslininkai tarė 
išnykus prieš 50 milijonų me
tų. žuvis yra 5 pėdų ilgio, sve
ria 127 angliškus svarus ir ne
turi ašakų, bet tik kremzles. 
Pelekai ir žvynai yra labgi 
primityvus. Žuvis priklauso 
prie veislės, kuri buvo labai 
gausi prieš šimtą milijonų me
tų. Sugautą žuvį, tiria profeso
rius Rhoesas.

mas sau prieglobstį. Paragva
jus lengvai svetimšalius įsilei
džia, nps viename kvadratinia
me kilometre pas juos tegyve
na vos pora žmonių. Tačiau ja
me išsiversti ypatingai sunku, 
nes visas gyvenimas yra pats 
primilyviškiausias.

Daugumas lietuvių į P. Ame
rikos valstybes, kaip pasirodo, 
vyko labai maža žinodami, kur 
jie važiuoja. Nežinojo tų kraš
tų vardų, nežinojo darbo sąly
gų, nežinojo pačios gamtos. 
Daugelį gąsdino gyvates, kroko
dilai, tačiau, kaip pasirodo, ten 
daugiau žmones kankina pa
prastos muselės bei įvairus ki
li vabzdžiai. Yra tokių vabaliu
kų karapatų, kurie lenda kaip 
erkes į oda ir negalima jų nu- 

I stumti, reikia iš kūno išpiąufi.

Vinčesterienė nupirko Kalifor
nijoje dvarą, už kurį sumokė
jo 25 milijonus auks. ir tame 
dvare pastatė šmėkloms rū
mus iš 160 kambarių.

Namo viduryje buvo didelė 
salė, kurion įvestas šaltas ir 
šiltas vanduo. Langai buvo už
dengti. Iš kambario į kamba
rį. tekdavo eiti laiptais ir slap
tais urvais. Grindys kai ku
rių kambarių buvo “ant zo- 
viesų”, kurios galėdavo apsi
versti. Visos durys ir visi lan
gai buvo sujungti elektros lai
dais. Prikabinėta elektriškų 
varpelių, trubelių, skambučių, 
sirenų ir kitų instrumentų.

Kai tik vėjas kiek pūstelėda
vo, tai dėl tų trubelių visas ną- 
mas staugdavo ir supdavosi

—Mano vaiduokliai links
minasi,—sakydavo tada Vin
česterienė.

Joks pašalinis asmuo į šią 
keistą pilį neįleidžiamas. Gy
veno tik ji viena su savo vai
duokliais.

Kai ji, mirė, dar tęsėsi kele
rius metus byla dėl palikimo, 
ir >tik šiomis dienomis ta kei-

Kas Norit Prenumeruoti 
“Naujienas”?

Suvalkiečiai gal kuriems rei
kalinga užprenumeruoti • ar ai* 
naujinti dienraštį “Naujienos”? 
Kad ir ne suvalkiečiams, vi
siems lygiai patarnausiu, užra- 
šinčdama laikraštį, lik parašy
kite man atvirutę. Jums gerbia
mieji ir bus smagiau matyli, 
kad jūsų sekretorė pasieks 
aukštesnį laipsnį “Naujienų” 
Jubiliejiniame konteste. Lauk
siu. Ona Vilienė,

1646 N. Bell Avė.

ir vakaras buvo 
Bus gražaus pel-

buvo patenkinti.

Viešnia iš 
Hart, Mieli

• v1S 
da-

Girdėjau, kad viešnia 
Hart, Mich., atvažiuoja ir 
lyvaus V. V. V. lietuvių mote
rų suvažiavime, kuris įvyks 
Mildos svet., 3142 S. Halsted 
St., Chicago, III. balandžio 2 d. 
10 vai. iš ryto.

Gal ne vienam rupi žinoti, 
kokia ta viešnia bus? Ji vi
siems gerai žinorfia ir mylima 
rašytoja ir artistė Marija Dun
dulienė. Man regis, kad dar 
mes nepamiršome, kuomet drg. 
Dundulienė daUg, daug darba-

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
gos rengtas vakarėlis pavyko 
gana gerai, nors tą vakarą bu
vo daug įvairių parengimų. 
Publikos atsilankė labai gra
žus būrelis ir smagiai laiką lei
do. Buvo daug dovanų laimėji
mui prie Įrangos tikietų (door 
prizes).

Komisija yra labai dėkinga 
narėms už pasidarbavimą ti
kietų platinime ir dovanų su
teikime, tad 
pasekmingas, 
no.

Laimingieji
Per senų narių darbštumą šia
me vakare Lygon įstojo gra
žus būrelis naujų- narių, pp. J. 
Zvibas, Anelė Vaicekauskienė, 
Emile Kvietkauskienė, Katrina 
Skrabis, V. Lavvrance, P. 
Schwab, A. Varpucen, Barbo
ra Shemet, Mary Kačionas, 
Magdalena Okunas, Mary Lie- 
po, Sophie Gramontas, Marce
lin Rumchas.

Keletas dar žadėjo atsilan
kyti j susirinkimą ir prisirašy
ti. Yra labai malonu, kad mo
terys pradeda organizuotis. 
Bus galima daugiau nuveikti.

M. Z.

Rūpinasi laisvamaniu

ALYTUS. — Sunkiai susir
gus gripu buv. gimnazijos mok. 
Adomui Balynui kai kas buvo 
susirūpinęs jo katalikišku pa
ruošimu mirčiai, bet Balynas 
atsisakė nuo tokių patarnavi
mą, nes nori dar gyventi 
be to, jų nepripažįsta.

ir
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šio skyriaus įsteigėjos ir Redaktores, Marijos Jurgelionie- 
nės, jau nebėra.

Ji savo darbą pabaigė ir ilsisi, palikusi keletą smulkių 
straipsnelių šios dienos Moterų Skyriaus laidai. Ji pati tuos 
straipsnelius parašė prieš išvažiuodama į svečius pas draugus 
detroitiečius, nes jai rūpėjo, kad darbas nebūtų pavėlintas, — 
jei kartais ji kelionėje užtruktų.

Šitie paskutiniai jos. rašteliai, skubiai paruošti, besirengiant 
kelionėn, yra atspausdinti šiame puslapyje.

Daugiaus jos straipsnių nebesulauksime. Kelionėje ji už
truko, deja, ilgiaus, negu ji ir mes galėjome tikėtis.

Turėsime tęsti darbą be jos. Ar galėsime, pareis nuo mu
sų. Visų pirma pareis nuo pačių moterų, buvusiųjų veliones 
draugių ir bendradarbių.

Rodos, turėtume ištesėti. Iš visų pareiškimų, kuriais lietu
vės moterys taip jautriai atsiliepė, išgirdusios apie skaudžią 
musų nelaimę, matyti aiškiai, kad jos nenori nuleisti rankų.

Šis Moterų Skyrius “Naujienose”, sako jos, tebūnie pa
minklas musų brangiai velionei!

Taigi su šituo pasiryžimu ir dirbkime. Įrodykime, kad jos 
kilnios pastangos yra įvertintos.

Marija Jurgelionienė stebuklų nedarė. Ji tik dirbo visu sie
los atsidavimu ir ragino kitus dirbti, ir kiekvienas jautė malo
numą dirbti kartu su ja.

Atsimindamos ją, šio skyriaus bendradarbės jausis ir to- 
liaus susijungusios gražiam tikslui ir bendram siekimui.

Kas paims į savo rankas skyriaus vairą, turės nuspręsti tos 
moterys, kurios velionei daugiausia padėdavo.

Musų brangiai Redaktorei iš kelionės nesugrįžus, visi 
stengsimės ją kiek galėdami pavaduoti.

P. Grigaitis,
“NAUJIENŲ” REDAKTORIUS.

MARIJA JURGELIONIENe 
(IX.26.1887 — III.26.1939)

Šio Skyriaus Įsteigėja

Tikrai Brangios Draugės
I GYVENO namelyj 
prie nelygaus kele
lio. Ji mylėjo pa
saulį ir žmones. Jos 
švelni siela buvo

kaip saulės spindulys, kuris 
perverdavo musų, rodos, juo
duos debesiuos paskendusias 
širdis, ir mes jausdavomės 
glamonėjami jos malonia 
draugingumo šiluma . . • T a s
jos visuomet simpatingas su
pratimas ir atjautimas visko, 
kas lankiai padarydavo musų 
gyvenimą taip sunkiu, taip 
tamsiu, niekuomet nesimažino, 
niekados nežuvo, bet su pa
lietimu kiekvienos širdies, kaip 
toji susibėgusi šviesa ant vei
drodžio, atspindėdavo joje 
dvigubai padaugintas.

Mariutė mokėdavo pertikrinti 
mus, kad visos tos sunkenybės 
yra padėtos musų gyvenimo 
kelionėje ne dėl to, kad su
klupdyti ir sustabdyti mus, 
bet, kad iššaukti musų drąsą, 
musų stiprybę.

Ji likėjo, kad vertingumas 
I gyvenimo yra pamatuotas tik

ant jo naudingumo kitiems.
Kad vertingas gyvenimas bū
tinai turi eiti, ranka rankon, 
su nusistatymu siekti augštes-
nio tikslo. 

Ypatingos meilės ir simpati
jos turėjo musų jaunimas to
je visuomet jaunoj ir jautrioj 
Mariutės širdyje. Ji įvertinda
vo, kad jaunimas yra musų 
grožybė ir jo draugyslė-bran- 
genybė. Taip, kaip surinkusi 
bukietą pirmųjų ir delikatnų 
pavasario gėlių, su maloniu 
rupestingumu sudedi jas į va
zą, kad jos pasirodytų savo 
pilniausiame gražume ir pa
puoštų tavo namą, taip Mariu
tė globojo musų jaunimą, rū
pinosi, kad jam butų teikiama 
kiekviena proga pasireikšti, 
augti, bujoti, ir būti naudin
giausiu nariu ir papuošalu mu
sų visuomenės, musų lietuvių 
gyvenimo.

i O kokį prisirišimą ir nuo
girdų atsidavimą ji rodė mums 
lietuvaitėms moterims. Kaip 
nesaumylingi buvo jos darbai 
su mumis. Koks buvo jos 
džiaugsmas, kada, ačiū jos pa
čios sumanumui, gabumui ir 
ištvermingam atsidavimui, kad 
mes moterys būtinai turime

pasireikšti savistoviai, kad tu
rime domėtis ir gilintis į gy
venimo klausimus, ypatingai 
tuos liečiančius šeimą, jauni
mą ir kultūrą, pasirodė pirma 
laida musų Naujienų Moterų 
Skyriaus. Kalbant su ja tą ry
tą, mačiau džiaugsmo ašaras 
jos maloniose akyse, jaučiau 
jos berybį linksmumą. Ir koks 
buvo jos' pasididžiavimas, ka
da musų Moterų Skyrius tu
rėjo tokius .pažymėtinus sky
rius minint savo pirmąją ir 
antrąją metinę sukaktį, o ypa
tingai praeitų Kalėdų ir vė
liaus musų Dvidešimts Penkių 
Metų Jubiliejiniam numeryje. 
Nors visi kiti keturiasdešimts 
puslapių to svarbaus Jubilie
jinio numerių nemažiau rūpė
jo musų Mariutei, tačiaus jos 
Moterų Skyrius iššaukė ypa
tingo jausmo ir džiaugsmo. 
Jos viltis, jos troškimai ir pa
sitikėjimai, kad randasi ne
mažai gabių ir augštai išsila
vinusių lietuvaičių, kurios taip 
nuoširdžiai atsiliepė ir darbuo
jasi šiam jos sumanymui, bu
vo realizuoti. Ji vis ieškojo ir 
norėjo padrąsinti naujas, jau
nas jėgas, kad jos eitų keliais 
musų pionierių moterų—vei
kėjų, kurių veiklą ir metų-nąe- 
tų atsidavimą visuomenės nau
dai, Mariutė buvo pati pirmo
ji įvertinti.

Kokias kilnias mintis, ko
kius puikius idealus ji turėjo 
ir troško kada nors gyvenime 
įvykdinti visos žmonijps nau
dai. Kaip ji planavo, kad su
rasti būdų ir galimybės turė
ti vietelę, kpkį ccntrelį, kuria
me galėtume koncentruoti kul
tūrinę veiklą. Kaip ji norėjo, 
kad kada nors ateityje galėtu
mo duoti žmonėms veltui kon
certus, paskaitas, statyti vei
kalus, turėti knygyną. Ji no
rėjo duoti progos tiems, kurie 
neišgali, lankyti simfonijos 
koncertus, etc., pažinti gražes
nę pusę gyvenimo ...

Mariutė tankiai kartodavo 
man, kad mažąi yra tikro ir 
nuoširdaus linksmumo šiame 
pasaulyje, apart to, kurį susi- 
laukiam iš gerai atlikto dar
bo; kad augštasis kelias žmo
nių gerovės ir laimės eina gre
ta kelio nuolatinių gerų darbų 
kad kilniausių jausmų žmonės 
jaučiasi tuomet linksmiausi,
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kada su jais kiti dalinasi tuo 
linksmumu, ir, kad tą, ką šir
dis kartą jautė ir turėjo, ji 
niekuomet nepraras.—

Jau kelios dienos kaip ne
sulaukiu Mariutės skambučio 
su paklausimu, kaip sveika
ta, ar sustosiu šiandien “Nau
jienose”, kad ji turi kelis su
manymus, kuriuos nori apkal
bėti su manim, ir su jos “iki 
pasimatymo, buk sveika ir 
tvirta, nes žinai, kad mes tu
rime daug, daug darbo atlik
ti...”

Šiandien Mariutės maloni 
šypsena, nuoširdus pabučiavi
mas, širdingas pasikalbėjimas 
jau nesutiko manęs nuėjus jos 
raštinėn “Naujienose”.

Bet šiandiep, daugiaus negu

Mano Brangi Maria:—
I cannot say, and I will not say 
That you are dead, you are just away!
With a cheery smile, and a wave of thc hand, 
You have wanderėd hito an unknown land,

I And left us dreaming įiow very fair 
It needs mušt be, since you linger; there, 
And you, O you, who the wildest yearn 
For the old tinie step and thc glad relurn, 
Think of you faring on, as dear

the love of there as the love of here;
Think of you štili as the šame,, I say: 
You are not dead — You are just; away.

Nellie Barvitz.
Phoeųix, Arizona

kada nors pirmiau, mano min
tyse atkarto linai perbėga tos 
jos nesuskaitomos gražios ir 
ideališkos ypatybės, jos dau
gel metų skaitmeningi darbai 
ir pasišventimas kitų gerovei, 
—jos niekuomet nenusiskun- 
džiantis, bet visuomet malo
nios šypsenos ir nuoširdaus 
draugiškumo jausmas taip gy
vai jaučiamas.

Laikas gal sumažins žaizdas 
mano gilaus skausmo, bet nuo
stolį kokį turiu, netekus savo 
tikrai brangios draugės Ma
riutės, niekas niekuomet ne
padengs.

Mariutė visuomet gyvens šir
dyje jos draugės

—Noros

M®
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Musų brangiai MOTERŲ SKYRIAUS 
įsteigėjai ir Redaktorei MARIJAI JURGELIONIENEI 

mirus, reiškiame giliausią užuojautą jos 
mylimiausiam sunui VLADUI, ŽMONAI, 
“Naujienų” Redakcijai ir Administracijai 
ir visiems artimiems. ;

Moterų Skyriaus Bendradarbės:

ONA INDRELIENE
STASĘ KATKIENĖ
MARIA F. YOKUBYNIENE

Toronto, Kanada.

Y'kJl. Gražios |
Rašo MADAME X|

(Marija Jurgelionienė)

Del Sveikatos Kasdien 
Pasivaikščiokit

Jau atėjo gražios pavasario 
dienos, todėl neaplenkit nei 
vienos dienos, bet kasdien pa- 
sivaikščiokit. Jaukus, pavasa
rio oras gerai atsilieps į jūsų 
sveikatą. Kai tik atsiras proga, 
išvažiuokit į užmiestį. Išvažia
vus į užmiestį, galit ir pabė
gioti. Augusios moterys tegul 
nesiskubina, bet bėgkit, iki 
nepa vargsil. Vaikščioti reikia 
gan greit, bet žiūrėkit, nepd- 
vargkit. Atstatykit krutinę ir 
per nosį traukit orą, o per 
burną išleiski t. Jei per burną 
kvėpuosi!, galit persišaldyti. 
Atsiminkit tai gerai ir patar
kit savo kūdikiams atkreipti 
dėmesį ir teisingą kvėpavimą.

Pavasario oras yra svei
kiausias, nes tuo tarpu dar 
mažai dulkių ir oras gan tyras.

Šviežias oras nudažys jūsų 
skruostus gražiau, negu bet 
kuris dažas.

Suvalgykit Kasdien
Nors 3 Morkas

Daržovės, o ypatingai mor
kos reikia, kasdien valgyti. 
Kas nemėgsta virtų morkų, 
tas turi valgyti žalias, nevir
tas. Morkos yra sveika valgyti- 
Suprantama, dabar visos dar
žovės yra gan pigios, todėl ne
praleiskit nei vienos dienos be 
daržovių. Pačios valgykit ir sa
vo kūdikiams duokit. Tegul jie 
kremta morkas, vietoj saldai
nių, nes šviežios, jaunos mor
kos yra saldžios ir skanios.

Morkas galima išvirti, o pa
skui su sviestu valgyli, arba 
galima jas plonai supjaustyti 
ir padaryti iš jų košelę. Mor
kos turi labai svarbias sudė
tines dalys, kurios yra naudin
gos organizmui. Jei netikit, pa
bandykit sąvaitę, antrą ir pa
matysit, kaip jūsų virškinimas 
pasitaisys ir nuotaika pasida
rys gera. Busit linksmesnės ir
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(Marija Jurgelionienė)

Tušinti
Frankfurteriai
IV2 sv. frankfurterių
1 smulkiai supjaustytas svogūnas
2 šaukštai sviesto
2 šaukštai acto
2 šaukštai rusvaus cukraus (brown
sugar)
l šaukštai citrinų sunkos
1 puodukas catsup
1 šaukštukas muštardinio praškelio 
¥2 puoduko smulkiai supjaustytų 
selęrų.
V2 puoduko vandens

Pakppkit svogūnus svieste. Pas
kui sudekit visus likusius dalykus, 
gerai išmaišykit ir duokit užvirti.

Sudekit dešreles į puodą ir už- 
pilkįt viršpaminėtą mišinį. Virkįt 
ant mažos ugnies kokius 15 minu-, 
čių iki. dešrelės išvirs. Paduokit su 
virtom bulvėm. Skąnu^ ir gręit pa
daromas valgis.

Kiaušinienė su Žaliais 
Pipirais Arba Svogūnais

Išplakit kiek norit kiaušinių, pri
dėkit Vz šaukšto miltų, gerai iš
plakit, pripilkit Vz puoduko saldaus 
pieno. Paimkit skauradą, uždekit 
sviesto, taukų arba lašiniukų. Ge
rai įkaitinkit, supilkit kiaušinius, 
ir tegul truputį kepa. Paskui su
dekit smulkiai supjaustytus svo
gūnus arba žalius pipirus. Sumai- 
šykit, išlyginkit, uždekit ant vir
šaus truputį sviesto arba taukų ir 
įkiškit į pečių 10-15 minučių.

M ariuto-musiĮ mylima draugė
Musų Mariutė, sekdama sa

va pareigas, susitiko su mir
tim. Jos vietą visuomenėj, dar
be ir musų širdyse niekas ne
galės užimti, nes ji neturėjo 
sau lygaus. Nors mirtis ati
traukė ją nuo musų, mes nie
kuomet ją neužmiršim. Jos 
darbai tebegyvens tolimoj atei- 
tyj-

Musų moterų skyrius pasi
lieka kaip vienas Mariutės Jur- 
gelionienės didžiausių nuopel
nų. Todėl šios dienos skyrius 
yra pašvęstas, kaip paminklas 
musų bendradarbei ir iniciato
riai, kuri buvo taip netikėtai 
atimta iš musų tarpo.

Suėjau į pažintį su Mariute 
apie 1913 metais, kol dar bu
vau jaunutė ir lankiau aukš
tesnę mokyklą. Per tuos dvide
šimts penkis-šešis metus, lai
kėm artimiausius ryšius, nors 
kartais gyvenimas neleido 
mums rečiau sueiti. Per tuos 
ilgus metus, aš visados ger
biau Mariutę Jurgclionienę 
kaip asmenį, kaip visuomenės 
veikėją, kaip darbininkę, kaip 
motiną ir kaip drąugę.

Aš abejoju, ar butų galima 
rasti pasaulyje kitą tokią mo
terį, išskiriant gal mano moti
ną ir dar vieną draugę, kuri 
turėtų savo bude mažiau sau- 
mylybės ir daugiau idealizmo, 
negu Mariutė.

Ji niekados neieškojo jokios 
garbės pagyrimo. Darbą, ku
ris turėjo būti padarytas, ji at
liko sąžiniškai ir su gabumu, 
dirbdama savo afiso kampe
lyje- Vieną darbą pabaigus, 
Mariutė ėjo prie kito. Kartais 
ji net supykdavo, kada mes, 
jos draugės, paragindavom ją 
pasiimti pilną kreditą už savo 
darbus.. Jos sandarbininkai 
galėjo tiktai tada aprašyti jos 
darbus, kai ji nepribudavo ra
štinėj, kaip antai, kada ji bu
vo išvažiavus atostogams, arba 
kai reikalai ją sutrukdydavo.

Kaip motina, ji buvo labai 
gera. Sunkiai dirbo, kad tik 
butų galima išauginti sveiką 
ir dorą sūnų ir iš jo išauklėti 
išmintingą ir inteligentišką vy
rų.

Kaip visuomenės veikėja, 
kaip moteris ir draugė, ji buvo 
per gera kitiems, o savęs ne
sigailėjo. Mariutė stengėsi gel
bėti visiems, kuriems buvo rei
kalas, gerbė visus, kurie žen
gė pirmyn. O pati buvo labai 
kuklios širdies.

Jeigu ne jos idealas, jos ne
paliaujamas raginimas ben
dradarbių prie darbo, ir jeigu 
ne jos pasišventimas šiame 
darbe, mes gerai žinom, kad 
Naujienų Moterų Skyrius ne
būtų galėjęs pasiekti tokią auk
štą vietą, kokią, ji šiandien tu
ri. Jeigu Mariutė nebūtų pri
spaudusi savo draugių prie 
darbo, tai daugelis kultūriškų 
darbų, kuriuos moterys vykina, 
nebūtų gimę.

Man sunku šiuos žodžius ra
šyti, nes dar nesu atsipeikėjus 
nuo pirmos žinios smūgio. Te
ko man būti “Naujienose” šiap 
dien (šeštadienį, kovo 25) 4 po 
pietų, kai buvo atsiusta tele
grama iš Kalamazoo, Mieli. Vi
si tenai susirinkę, Augustai, 
Vaivadai, Rypkevičius, Grigai
tis, p-lė Stuparaitė ir kiti, ne
galėjo priimti žinios, kaip tik
renybę.

Skauda man širdis, kai aš 
žiųriu į mylimos draugės laiš
kus, ir pradedu suprasti, kad 
daugiau nuo jos nebegirdėsiu. 
Ateina man mintis ir klausiu 
savęs, ar Mariutė jautė, kad 
jai mirtis artinasi? Gal būt, 

nes'j i sunkiai sirgo šįmetą pra
eitais metais, ir nepasveiko 
kaip reikėjo* nes nerado lai
ko poilsiui- Žemiau pridedu iš
traukas. iš jos vėliausių man 
parašytų laiškų.

Pirmas laiškas parašytas 
Sausio 5-tą dieną, 1939: 
“Brangi L.:—r

“Atleisk, kad pasakysiu, 
prakeiktas tas gyvenimas <su 
savo skubumu'... Tiek sykių 
norėjau tave pašaukti ir atsi
klausti apie Tavo sveikatą, 
bet vis turiu skubėti, dirbti, 
bėgti ir t. t. Kada nors susto
siu ir nesijudinsiu iš vietos. 
Kito galo sunku laukti ...

Tavo, Mariute.”
Kitas laiškas — parašytas 

Sausio 18, 1939:
“Brangi L.:—

“ .. • neapsileisk, kad nesu
silpnėtom, tuomet bus bloga. 
Aš esu baisiai ‘rundown’—kad 
tik į duobę ryeįsikasčiau, nors 
ir to nesibijau. Kartais jaučiuos 
pavargusi, ne tiek kunu, kiek 
siela. Bet tiek to, tas nesvar
bu. Norą (Gugienę) mačiau ir 
gal matysiu už dienos, kitos. 
Ji irgi baisiai dirba. Taigi, mes 
visos trys—L., N., ir M. dir
bame, rodos, kad nieko kito 
pasaulyje nėra, apart darbo. 
Laikykis ir nesirk man dau
giau.

“Bučiuoju,
Tavo Mariutė”.

Tikiu, kad tos dvi ištraukos 
iš Mariutės laiškų aiškiai nu
piešia jos gyvenimą, jos darbą, 
jos draugiškumą, jos širdingu
mą ir jos filozofija.

Mes, jos draugės, verkiam, 
kad jos gyvastis buvo pergreit 
sutrumpinta ir, kad mes nete
kom mylimiausios draugės- 
Raudam tik tiek paguodos, 
kad Mariutės mirtis įvyko u- 
mai ir jai nereikėjo visokių 
skausmų kentėti.

Verkiam, kad Mariutė Jur
gelionienė dingo iš musų tar
po. Su ašaromis sau prisiža- 
dam atlikti kiek galima jos 
tikslų. O šį Moterų Skyrių jos 
draugės skaito kaipo pamink
lą ant jos kapo ... Ilsėkis ra
miai šaltoj žemelėj, brangiau
sia musų, Mariutė!

L. Narmontaitė 
Chicago, III.

Pasigęsim 
Marijos 
Jurgelionienčs

Sunku įsivaizduoti, kad ma
lonios ir nuoširdžios patarėjos 
jau nėra.

Nežiūrint kokiu reikalu atsi- 
lankydavosi kas pas Mariją 
Jurgelionienę, ji visuomet šir
dingai patardavo, kada tik su- 
eidavom, pirmiausia jos kalbos 
tema buvo, kad ką nors nau
dingo Moterų Skyriui parašy
čiau.

Jinai stengdavosi duoti vis
ką, ką ji galėjo patarimais, ir 
nurodymais kaip ką veikti. Vi
suomet priduodavo energijos 
dirbti, ir sakydavo, butų labai 
malonu, kad musų moterys kuo- 
daugiausia pasimokytų ir su
prastų; kad jaunuomenė pasi
liktų su mumis, domėtųsi lie
tuviais, daugiau skaitytų.

Skaudu ir liūdna, kad jai 
toks likimas buvo lemtas, bet 
jos žodžiai ir darbai bus mini
mi labai ilgai. Ne kartą prisi
minsime ir ilgėsimės mes jos. 
Jau nėra kas užims jos vietą, 
kas bus tokia kaip jinai buvo, 
kas pąseks ją. ML Zolpienė.

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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(Tąsa iš 5-to pusi.) Paliko Viena
EIKIME MYLIMOS M. JURGELIONIENES 

KELIU
Apniukęs, niūrūs ir liūdnas 

šių metų 25 d. kovo sekmadie
nio rytas, suteikęs mums taip 
skaudžią žinią, kad netikėtai 
automobilio nelaimėje žuvo 
“Naujienų” administratorė ir 
moterų skyriaus vedėja brangi 
M. Jurgelionienė liks amžinai 
atminty. Koks kerštingas ir ne
gailestingas tas žmogaus liki
mas, taip skaudžiai žaidžiąs su 
gyvybe! Dar tik vakar musų 
amžinai gerbtina M. Jurgelio
nienė buvo gyva, dirbo, veikė, 
galvojo, bendravo su didžiule 
minia moterų, teikdama joms 
vilties ir patvarumo, ugdydama 
drąsą pasiryžusiai 
vargais ir lindėsiu, 
niūriais laikais taip

kovoti su 
kurs šiais 
slegia mu- 
beliko tik

skaudžiai pergyvenami prisimi
nimai... Jos gražus žodžiai ir 
kilnus norai ne kartą buvo 
mums kaip šviesos spinduliai, 
toli šviečiantys musų gyvenimo 
digliuotąjį kelią. Velionė mums 
savo pareigose buvo visuomet 
nepaprasto patvarumo, darbš
tumo ir neišsemiamos energi-

lai M. Jurgelionienei. Taipgi 
visiems naujieniečiams neteku
siems atsakingos ir nepavaduo
jamos pareigūnės, visoms mo
terų skyriaus įkūrėjoms ir ben
dradarbėms, visiems velionės 
idėjos draugams ir artimie
siems reiškiu gilią užuojautą 
dėl šios staigios ir netikėtos ne
laimės, pagrobusios mums taip 
mielą ir brangią M. Jurgelio
nienę.

Lai būna lengva velionei sve
tima
daug dirbo suteikdama neįkai
nuojamą naudą savo žmonių 
labui. —O. Indrelienė.

žemelė, kurioje ji tiek

Kasau su Ašarom

Nora Gugienė (kairėj), “Naujienų” Bendrovės sekretorė, 
ir velionė Marija Jurgelionienė — šio Skyriaus įsteigėja ir “N.” 
administratorė traghigai mirusi kovo 25. Šis paveikslas buvo 
nutrauktas “N.” 25 metų Jubiliejaus laidai.

LIŪDNIAUSIA
DIENA

Seniai, gana seniai manyje 
būdavo nepaprastas troškimas 
matyti Ghicagą, Naujienų ben- 

o ypatingai M. 
Troškimas M.

Žinome visi, kad ji nuo pat 
jaunystės iki mirties dirbo veik 
be pertraukos, vis kitiems, jos 
darbo sritis buvo didelė, jos 
darbšti ranka ir širdingas žo
dis visur buvo jaučiamas, ne
buvo jokio didesnio darbo ar 
svarbesnio sumanymo musų 
gyvenime ir kultūroje, kur ne
būtų ėmusi dalyvumo musų 
M. Jurgelionienė. Apsikrovusi 
darbais, visokiomis pareigomis 
visuomeniškame veikime, ji, 
surasdavo dar laiko prabilti žo
džiu ar raštu ir į mus moteris, 
ragindama ir kviesdama jas 
dirbti ir veikti, visuomet pasi
dalindavo savo vertybėmis su 
mumis, jų neturinčiomis, bet 
trokštančiomis turėti. Visur ir 
visame dirbdavo velionė nesva
jodama apie pelną, nei apie 
reklamą. Jai nebuvo jokių kliū
čių nei sunkumų, kai ji imda
vosi darbo naudingo visuome
nei. Velionė buvo gilių įsitiki
nimų žmogus, ji žinojo ir su
prato savo pareigų principus. 
Ji mylėjo ir gerbė visus lygiai, 
nevaržydama minties laisvės, 
kuri taip svarbi ir būtina vie
ningam bendravimui. Ji visuo- 
met protingai suprasdavo pasi
taikiusias klaidas, kurioms mo
kėjo tiesiai į akis pažiūrėti. To-

Šiandien Moterų Skyrius ne
apsakomai liūdnas, dėl šiurpu
lingos mirties musų vedėjos, 
Mariutės Jurgelionienės. Kai 
išgirdau tą baisią žinią, tai ne
galiu apsakyti, kokia man bu
vo gailestis. Bet vėl raminau- 
siu, kad tai neteisybė, tai ne
gali būti, kad tokia brangi mo
teris, kuri visų labui dirbo ir 
švietė visas moteris, taip grei
tai galėjo mirti.

Liūdi visas “Naujienų” šta
bas, liūdi visi “Naujienų” skai
tytojai, liūdi vargdienėliai. Ji 
nei vieną neatstumdavo, 
niems darbą surasdavo, 
kitokiu budu sušelpdavo.

Kai mes apsieisime be
Kai nuvykom į Liulevičiaus 

koplyčią, kur musų Mariutė 
brangi yra pašarvota, tai, ro
dos, norėjosi šaukti, — Kelkis, 
tu neturi skirtis su mumis, tu 
mums reikalinga, šitas smūgis 
skaudus, baisiai skaudus.

Mariute, tavo gyvybė užgę- 
so amžinai, bet tavo darbai vi
sados gyvuos su mumis. Tavo 
auksinę žodį nepamiršim, kol 
gyvi busim. O, koks tas grau
dus žodis, kad jau daugiau ne
kalbėsi su mumis, daugiau ne
simatysim !

Amžinos ramybės, Musų Ma
riute...

FRIEND O’MINE

Vie- 
kitus

jos?

taip didelio

mylimos M. 
kaip motinos,

šių dienų moterų.
Šiandien mes 

skausmo ištiktos pasijutome, 
kad netekome 
Jurgelionienės,
kaip draugės ir užtarėjos, ne
tekome musų ryžtingos vado
vės, vedusios mus į vieną vie
ningą ir pavyzdingą šeimą, ne
tekome vienos iš kėlusių musų 
tarpe kultūros lygį, savo pa
vyzdžiu mokinusios gerbti žmo
nes ir ginti jų teises. Šiandien 
mes šioje liūdesio valandoje 
privalome rimtai susikaupti ir 
akivaizdoje visų velionės darbo 
davinių tvirtai pasižadėkime ei
ti jos pramintais keliais vykdy
damos jos idealą!

Ji apie mus visuomet gerai 
galvojo, ji mums tikėjo, ji iš 
musų daug ko laukė, todėl mes 
privalome jos norus, siekimus 
ir viltį pateisinti, šiame skau
džiame momente ir aš būda
ma viena iš tų, .kurias velionė 
savo širdingais patarimais ir 
maloniais pamokinimais pa
traukė į savo tarpą, suteikė 
vilties, pridavė noro būti nors 
menkute spaudos bendradarbe, 
paakstino drąsiau tarti viešą 
žodį — žemai lenkiu galvą, ati
duodama didžią pagarbą mie-

Comes a time when skies are gray — 
Friend O’Mine,

When I‘m bowed ’neath sorrows sway, 
v Friend O’Mine —

Then you pause along your way — 
And a cheery word you say — 
Sorrow*s night is turned to day —

* Friend O’Mine.
Comcs a time when skies are bluc — 

Friend O’Mine —
Happiness has found me too — 

Friend O’Mine,
Then I hasten straight to you,
Joy is grealer shared by two —
And I know that you are true — 

Friend O’Mine.
Throught the sunshine, through 

Friend O’Mine —

dradarbius, 
Jurgelionienę.
Jurgelionienę pažinti nebuvo 
smalsumo užgaidas, oi ne... tai 
buvo troškimas paspausti ran
čą, palinkėti gero, padėkoti, tu
rėti progą išlieti v.sa ką turė
jau širdyje sukaupus šiai man 
brangiai moterei.

Nors apie brangią velionę 
buvo maža, be galo maža ra
šoma, tačiau, būdama arčiau 
Naujienų, t. y. bendradarbiau
dama jaučiu, ir tikrai neklys
tu, jaučiu, kad ji buvo Naujie
nų “pulsas”. Ji buvo ta ašis, 
apie kurią visas darbas suko
si... Didžiame pasiaukojime 
darbui ji išsižadėjo savo asme
niškų rūpesčių bei malonumų. 
Ji mumis rūpindavosi, mus ra
mindavo, dėl musų gyveno... Tą 
patvirtinti, krūvos jos malo
nių, pataringų laiškų randasi 
pas mane ir daugelį kitų. Ji 
musų ir sirgdama nepamiršda
vo, parašydavo.

Daugelį kartų teko jos laiš
kus perskaityti ir jie manyje 
sužadindavo naują jėgą, 
jus norus nors 
stoti.

O štai dabar 
Nėra tos man
tinto jos, tik jos laiškai 
Bet jie man liks 
mintis... amžina gyvenimo mo
kyklos knyga...

Tik šeštadienį popiet perskai
čiau žinią, jog p. M. Jurgelio
nienė dalyvaus bankiete Det
roite. Pamaniau, ji taip netoli

— ar tik neužsuks sekmadien. 
ir musų atlankyti? Pagalve 
jau, kad nors spėčiau apsitvar
kyti kambarius. Koks tai keis
tas jausmas ir mintys nedavė 
man ramumo 'visą šeštadienio 
jei sekmadienio rytą. Bet ne
spėjau apsivalyti. Gavau pra
nešimą, tą liūdną žinią, jog tas 
brangus svetys ne tik neatlan
kys musų, bet jau visai iš mu
sų tarpo išsiskyrė!

Kam, oi kam likimas tureje 
ją pasirinkti, kodėl negalėjo 
juti žmogus, kuris yra pasau
liui įkyrėjęs aiba kuris trokšta 
mirties... ,

Paliko mus brangioji Marija, 
bet mes jos nepamiršime nie
kados, nes jos didi darbai vi
sur ir visados ją primins. Sta | 
tykinie ją savo pavyzdžiu, se-1 
kime jos keliais, padėkime 
ivykdinti jos užbrėžtus darbus 
lietuvių visuomenei.

Atiduokime jai nors dabar 
užtarnautą pagarbą. Tegul 
skamba jos darbų aidai per 
Naujienas ilgą laiką ir nepa
mirškime, jog jos žuvimo die
na yra musų liūdniausia diena.

S. Batkienė.
Toronto, Kanada.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

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

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

SIIEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

the tears

the fears —
Friend O’Mine,

Till we reach our journey’s end,
That greatest gift that Heaven can sėiid,
Is a loyal, faithful friend —

Friend O’Mine.
To me your Marie has been just that./

Kyrai Norcross
(Artima velionės draugė)

Phoenix, Arizona

Skaudus Nuostolis
Moterims

In Memory of 
Our Mariute

nau-
dulke prieš ją

jos jau nebėra, 
gyvenimo aks- 

beliko, 
amžina at-

PRADŽIA ŠEŠTADIENĮ
SERGĖJO-EISENSTAINS 

kūryba 
“ALEKSANDER NEVSKY”

Galinga epika iš 13 amž. Rusijos 
“Kovų ant ledo”, kada besiver- 
žusios vokiečių gaujos, vedamos 
teutonų riterių, buvo išvytos iš 
Rusijos žemių.
Prokofievo simfoninė muzika

SONOTONE
66 E. Van Buren St. arti Wabash 
25c iki 1 v. pp. išskiriant šeštad.

ir šventes

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

Garsinkite “N-nose”
Victor Bagdonas

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING

Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantv otas. Taipgi pristatom an
gį is į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

V. Faiza.

UŽGESO ŽVAIGŽDĖ

Netekom pionieres moterų 
judėjime tarp lietuvių. Mari
jos Jurgelionienės negalime už
miršti, kad ir jos nėra ir ne
bebus daugiau musų tarpe.

Užgeso įsteigėja Moterų Sky-1 *
riaus “Naujienose”. Be jos pa- buvo nenuilstančios ener- 
lieka nejauki tuštuma. . gijos moteris — kupina jausmo 

ir pasiryžimo dirbti žmonijos
‘ * ;tojo plakus auksinė širdis,

kuri plakė pagerinimui žmonių 
būvio. Nedaug mes turime to- Gerai pažinau Maiiją Jur- 
kių moterių, kurios taip dirbo gelionienę per trisdešimts me- 
atsidavusiai žmonių labui, kaip gi ar daugiHU, nuo to laiko, 
dirbo musų mylima Marija Jur- ka*P aPsigyvenau Chicagoje. 
gelionienė Nuo to ^a^<o Pat mirties,-

Ji negalėjo pakęsti apsnudi- P* buvo atsidavusi moterų bui- 
mo, ji kvietė visas moteris į ties Perinimui. Buvo jų pa
darką. Nors ji ir turėjo pagel-1 tar6Ja’ gelbėtoja ir globėja, 
bininkių didelį skaičių Moterų 
Skyriuje, bet jai prisėjo di-1 dėkoti už 
džiausią naštą vilkti. Betgi, ji ji suteikė 
nesiskundė, tik džiaugės ir vis , _ 
planavo, kad padidinti, paįvai-1 ariute

Ne vienas gali jos atminčiai 
geradarystes, kurias 
jiems.
Jurgelionienė buvo 

rinti Moterų Skyrių, kiek gali. ypatinga, nepamirština. t.p.s- 
1 ka moteris, kurią atsiminsime 
kaip visuomet smagią ir ma
lonią. Ji sutikdavo visus su 
šypsena ir mandagumu. Ji ne- 
užgaudavo nei vieno. Ji buvo 

| gero budo draugams ir visiems 
savo pažįstamiems.

Liūdim Marijos Jurgelionie
nės, netekę naudingos visuo
menei veikėjos, naudingos mo
terų darbuotojos, geros narės 
draugijose ir geros draugės 
savo artimiems pažįstamiems.

Marija Jurgelionienė pasi
liks gyva musų atmintyje am
žinai.

ma daugiau darbuotojų su 
traukti. Tai buvo jos didžiau
sias pasiryžimas. Bet, štai, at
ėjo ta netikėta,^nelaukta valan
da, kuri nutraukė visus jos ge
rus norus ir planus. Savo ne
baigtus darbus paliko kitoms 
moterims dirbti. Turiu viltį, kad 
jos pradėtas darbas nesustos ir 
toliau ėjęs. Moterų Skyrius tu
ri gyvuoti amžinai, sykiu su 
“Naujienomis”.

P-ia Jurgelionienė įsteigdama 
Moterų Skyrių “Naujienose”, 
pasistatė sau amžiną paminklą.

Po sunkių darbų, miegok ra
miai, mylima musų Mariute.

Kašte

We lošt a Dear Friend and 
a Great Leader. As memory 
takes me many years back, 
she was one of our first Lead- 
ers and untiring workers in 
startinę a new path for 
culture and welfare ‘ 
Lithuanian women.

The highest tribute 
pay her is to carry
work, to the best of our abilitv 
and understanding. This would 
be her wish and the least that 
we can contribute to show the 
deep respect and love we hold 
of the memory of “Our Ma
riute”.

of

we 
on

the
our

can 
this

Ona Schultz.

1 Visados že- 
| mos RCAVik- I tro/os kainos su 
I automotišku 10 

|| IT c°l- rekor- aų keitėjų _
I panašus modelis 
I prieš metus par- 
I sudavė už $70 
Į 2 Bonus a i už I 
į e $17.50 Victor j

Bluebird re
kordams pirktu j 
Plūs 12 m ė n. B

1 c t or Record fl 
Keview prenum. I 
vertės $2 ir kita g 
Victor Rec o r d B 
Society nauda... | 
Perkant dabar! B 
3 Extra libera- B 

lūs mainas už I 
jūsų seną radijo B 
ar fonografą, kai- B 
Po musų nepa- B 
prastas bargenas B

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

AND-CHEESE 
tlEADY IN 9 MINUTES

Suzanna A. Slakis 1 Garsinkitės “N-nose”

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
stoti *129,95

RCA 
elektrišku tu- 
Radiju. Pas- 

guziką ir turi

Jos. F

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 ... MCA vic
tor ir mes patys suplanavome bendrą 
pasiūlymą . .. ypatingą taip pageidauja
mą bargeną, kurios .dauguma negales at
sisakyti pirkti dabar. Tai “Good Time 
RCA Victrola. Nepraleiskite šios vieną 
sykį * tepasitaikančią amžiuje progą. 
Ateikit dabar!

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $15>.5O 

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

LIGONINĖJE ............. wU
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje
REUMATIZMAS

Greitai Palengvinama ...j2-oo
VISAS LIGAS “GYDOMA $< rtft 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzle Avė., Chlcago 

Tel. Lawndale 5727.

Budriki
3409-21 So. Halsted Street

TEL. YARDS 3088

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840



Ketvirtadlen., kovo SO, 1939

PALYDĖSIM
(Mariutės Jurgelionienes atminimui)

(Tęsinys iš 6-to pusi.)

AMŽINAS PAMINKLAS - AMŽINA 
ATMINTIS

BE VADOVYBĖS

“Marija Jurgelionienė šian
dien žuvo automobilio nelaimė
je“ — žodžiai iš telegramos, 
tik prieš valandų gautos nuo 
Ant. Vaivados.

1939 m. kovo mėn. 25 diena 
buvo ta “šiandien“, kurią Ma
rija Jurgelionienė liūdnai, ne
apsakomai liūdnai atžymėjo sa
vo šeimos, savo artimųjų prie- 
telių, savo bendradarbių, idė
jos draugų ir dešimčių tūkstan
čių “Naujienų“ skaitytojų šir
dyse...

Ji žuvo, ji pasitraukė iš mu
sų tarpo, ji atsigulė amžino po
ilsio patalan; bet ji nemirė! Ji 
amžinai bus gyva visų širdyse, 
kas tik turėjo laimę ją pažin
ti.

A. a. Marijos Jurgelionienes 
asmeny “Naujienos“ nustojo 
ne tik savo administratorės, bet 
ir geriausios globėjos; “Naujie
nų“ štabas nustojo ne tik ger
biamos “Mrs. J.“, bet ir myli
mos motihros. Keliais atvejais 
buvodama “Naujienose” aš pa
stebėjau, kad visų “N-nų“ šta
bo narių atsinešimas į velionę 
buvo daugiau, negu su paviršu
tine pagarba; jis buvo nuošir
dus. Jie butų veliję vadinti ją 
“mather“, negu kokiu nors ki
tu vardu. Taip tai ji buvo jų 
visų viršininkė ne tik iš parei
gos, bet ir iš sugyvenimo sielo
je.

O ką mes, moterų skyriaus 
bendradarbės, pasakysime? Ko 
mes nustojome? Mes nustojo
me irgi motinos. Ji įsteigė mo
terų skyrių “Naujienose“. Ji 
surankiojo, suįmrė, sukvietė

I
tėjo nei vienai dažno laiškelio, 
nuoširdaus žodžio ir paska tini

mo teris beųdradarbes iš visų 
Amerikos kampelių. Ji nešykš-

JIEVA VAZGIRDIENĖ 
po tėvais Lenkauskaitė

Mirė kovo 27 d., 1939 m. 
9:25 vai. vak., sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje.
Kilo iš Telšių apskr., Luo

kės parap., Vertelių km.
Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Stanislovą, du sūnūs: 
Adomą ir Adolfą, brolį ir 
brolienę: Joną ir Petronėlę 
Lenkauskus ir jų šeimyną, 3 
pusbrolius: Konstantą, Igna
cą ir Antaną Pikelius, 4 pus
seseres: Antaniną Bružienę, 
Stefaniją Jagminienę, Juzefą 
Labanauskienę ir Emiliją Mi- 
čiulienę, ir kitas gimines. 
Lietuvoje paliko brolį Kon
stantą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas S. M. 
Skudo koplyčioje, 718 W. 18 
St.

Laid. įvyks šeštadienį, ba
landžio 1 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Die
vo Apveizdos parap. bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažį- 
stamus-as dalyvauti šios lai
dotuvėse.

Nuliūdę,
Vyrai, sunai, Brolis, Bro

liene. Pusbroliai, Pusse
serės ir Giminės

Laid. dir. S. M. Skudas, tel. 
Monroe 3377.

1 AiiPil/kA Siunčiam GėlesLOVEIKIS vg?s..i.
KVIETKININKAS

Gėfčs Vestuvėms, Bankletams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

W Gėlės MylintiemsW 
Vestuvėms, Ban- J 
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši-i 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phona LAFATETTE 6800 

mo. Nuo dabar nebea (lankys 
musų jos malonus laiškai... Tu
rėsime tik atmintį iš praeities 
— malonią atmintį, kuri, ta
čiau, kiekvienu atveju mus su
griaudins, apsups mus liūdesio 
šydu ir suvilgins ašaromis mu
sų blakstienas. Ir aš, nebepra- 
dėsiu daugiau savo laišku su: 
“Brangioji ponia Jurgelionis...“ 
Bepasiliko mano atmintyj tik 
paskutinis mudviejų atsisveiki
nimas kovo mėn 14 d., 6 vai. 
vakare, Chicagoje; kai tą va
karą ruošiausi išvykti namo 
po “Naujienų“ sidabrinio jubi
liejaus koncerto. Susitarėm tuo
met ateinančią vasarą pasima
tyti Toronte. Visą laiką buvusi 
linksma, atsisveikinant kaž
kaip susimąstė ir giliai žvelg
dama mojo man ranka kai au
tomobilis sujudėjo. Kelis kart 
jau pagalvojau: kodėl ji taip 
keistai ir liūdnai žiurėjo?.. Nei 
vienas iš musų tuomet nepagal- 
vojom, jog tai brangiai Lietu
vos dukrai, kovotojai už laisvę 
ir lietuvybę, lemta tik dešimtį 
dienų tęsti gyvenimo kelionę.

Nežinau, ar yra pasauly lie
tuvis, kuris sugebėtų atvaiz
duoti a. a. Marijos Jurgelionie- 
nės gerus darbus, žmonijos ir 
lietuvybės labui. Ji dirbo, dir
bo ir dirbo. Niekuomet nesi
skųsdavo, nors turėjo kuo pa
siskųsti daugiau už kitus. Ji 
gyvenimui davė viską — iš jo 
nereikalaudama nieko. Kartą, 
atsakydama į mano laišką, ku
riame aš skundžiaus, kad per
daug užimta ir todėl negaliu 
dažniau parašyti į moterų sky
rių^ Ji man. pareiškė; Tik tie 
ir dirba, kurie neturi laiko. 
Mums, tur būt, jau taip skiria. 
Mes gal su čcverykais ant kojų 
ir mirsime.

Paskutinieji jos išreikšti žo
džiai išsipildė. Vargšė nei prieš 
mirtį neturėjo laiko pasilsėti. 
Eidama garbios moters ir vi
suomenės darbuotojos pareigą, 
atsisveikino amžinai, vos tik 
ankstyvo rudens šalnos užklup
ta... Ir kodėl? Kodėl šiuo kar
tu likimas buvo taip neteisin
gas? Kodėl turėjo išplėšti iš 
musų tarpo taip brangų ir rei
kalingą asmenį? Tas asmuo dar 
taip gyvai ir energingai buvo 
pasiryžęs mums padėti, su mu
mis veikti. Jaučiu, kas dedasi 
kiekvienos moterų skyriaus 
bendradarbės širdyje, bet mes 
susibarkime visos dar glau
džiau ir dirbkime jos pradėtą 
darbą moterų skyriuje. Ji pa
stalė sau amžiną paminklą, o 
musų pareiga yra įamžinti ja
me užrašą gyvu žodžiu, gyvu 
darbu. Tai bus jai geriausia 
amžina atmintis.

Maria F. Yokubynienė. 
Toronto, Kanada.

Pasišventusi Var
guoliu Gelbėtoja

Didžiausią užuojautą reiš
kiu Naujienų redakcijai, Nau
jienų skaitytojams ir bendra
darbiams, žuvus automobilio 
nelaimėje Naujienų biznio ve
dėjai, Marijai Jurgelionienei. 
Jinai buvo Moterų Skyriaus į- 
kurėja.

Mariutė, tu buvai pasišven
tusi varguolių gelbėtoja. Tu 
suteikei teisingą patarimą kas 
tik tavęs klausė.

Mariutė, ilsėkis šios šalies 
šaltoj žemelėj. Tegul puošia 
tavo kapą aukšta stovyla, ro
žių ir lelijų vainikai.

Didžiai nubudus,
Mare Dunduliene, 
Hari, Michigan

Palydėsim tave, Mariute, 
Į pavasariu atgimstančius kapus — 
Ten, kur žemė tyli, maloningai 
Priims tave į amžinus namus.
Ten, kur vėjai švelnus ar galingi 
Per amžius tavo kapą glamonės;
Ten, kur medžiai šlamia paslaptingi, — 
Ramiai ilsėtis tau padės.
Gyvenimui buvai per tauri!
Troškai perdaug tarnaut, padėt -r- 
Už tai pasaulis galingiausias 
Taip greit įsakė tau rankas sudėt.
Kad tau butų linksmiau vienužei, 
Miegok tuo amžinuoju miegu, — 
regu žalios vinkšnios suūžia 
Pavasario dainą... amžinai... tegu! <
Palydėsim tave, Mariute 
Ten... iš kur sugrįžimo nebus. 
Kitam pasaulyj tik sužinosi, 
Kokia buvai tu reikalinga, kaip 
Liūdna čia visiems be tavęs bus.

Vanda Bijanskienė.
Kovas, 1939

Dear Naujienos:
We extend our sympalhy to all of you and 

know how. how you feel, because mother and I con- 
sidered her as one of our best friends and advisors.

Please accept my little poem vvhich comes 
straight from my heart.

Onyte Gailiūtė.
» S

Marija Jurgelionienė is dead!
No vvonder my heart is heavy as lead.
I didn’t get a chancc to say “Good-bye“, 
And that is why I have to cry.
She was friend so kind and true,
All Lithuanians will be blue.
Naujienos will never be able to replace
Another so kind and full of gradėi?’
She has taken the Unseen Hand, x
And has vvondered hito that Unknovvn Land.
Let’s not think of her as dead,

^But'prcterid she has gone on a lifųjpng vacation 
inslead.

TO MARIJA JURGELIONIENĖ

UŽDANGA 
NUSILEIDO...

Šią savaitę nerupi “mūviu“ 
programai. Tuščios atrodo jų 
temos, menkos karakterizacijos, 
palyginus prie jaudinančios tra
gedijos, kurią mes tik pergyve
nome praradę Mariją Jurgelio 
nienę.

Moterų skyrius prarado įkve' 
peją ir instigatorę-vedėją.

Naujienos neteko gabaus ka
pitono.

Simui ir arlimiemsiems drau
gams atsidarė gili žaizda, ku
rią vien tik laikas kada nors 
užgydys, palikdamas platų ran- 
<lą.

Man ji, tai staigiai mumis 
palikdama, uždarė knygą žin
geidžių įspūdžių, bet paliko gi 
jas malonių, turtingų atsimini
mų.

Man universitetą einant, teko 
pirmą kartą su ja artimai susi
draugauti. Vėliau darbo beieš
kant, ji man pagelbėjo entu
ziazmą palaikyti. Neturėjau 
progos nei noro vadinti ją Ma
riute — Mrs. J. irgi atrodė per
daug modernus, per šaltas įvar
dijimas — ji man vis buvo po
nia Jurgelionienė, viena iš tų 
retai randamų tarpe senesnės 
gentkartės žmonių, kurių in
stinktyviai .Jauti tikrą pagarbą 
ir šiltą, malonų bendrumą.

Stebėtinas buvo jor vikru
mas, gilus, simpatiškas susirū
pinimas kiekvieno žmogaus no
rais, problemomis. Jos intere
sas, gyvumas, energija palaikė 
ją jauna, toli-matančia ir už
krėtė su panašiomis mintimis 
visus, kurie su ja kalbėjo. Po 
lengvai praleistų pietų, po po
ros — trejeto valandų šneku* 
čiavimos, jauteis gyvenimo gi
lumas atradęs ir daug ko naujo 
pastebėjęs.

NAUJIENOS, Chicago, 111.

Netekome savo mylimos ve
dėjos Marijos Jurgelionienes,, 
kuri mirė traginga mirtimi ir 
kurią mums niekas negalės pa
vaduoti.

Visa Amerikos lietuvių vi
suomenė jaučia tą skaudų 
smūgį, bet mums moterims, 
šio skyriaus bendradarbėms, 
tas smūgis yra užvis skaudžiau
sias. Mes visos jaučiamės nusi
minusios ir išsiblaškiusios, lyg 
vaikai našlaičiai, staiga mirus 
jų motinai ar tėvui.

Gal ne viena iš musų pamąs
tėme, kas atsitiks su Moterų 
Skyriumi netekus Marijos Jur- 
gelionienės, ar mes sugebėsime 
jį palaikyti be jos vadovybės? 
Kas mus paragins, padrąsins 
prie darbo?

Kuomet našlaičiai palaidoja 
tėvą, ar motiną, nors ir su 
skausmu širdyje, bet stengiasi 
tėvų pradėtą darbą ir toliaus 
tęsti, atmindami kaip tėvai 
daug pastangų į tą darbą yra 
įdėję. Taip ir mes, nors ir ne
tekome musų mylimos vedėjos, 
šio skyriaus neapleiskime, bet 
stengkimės jos pradėtą darbą 
toliaus tęsti. Atminkime, kad 
velionė Marija Jurgelionienė 
daug darbo ir vilties į šį Mo
terų Skyrių yra dėjusi ir kurį 
ji mums dabar paliko kaipo 
brangią savo atmintį, kurią 
mes stengkimės visos kiek ga
lime išlaikyti.

Velionės noras ir viltis bu
vo sutraukti kuodaugiausia lie
tuvių moterų bendradarbiauti 
šiame skyriuje, kad jis butų 
įdomus, įvairus ir pasiektų pil
nos aukštumos. Tad mes jos 
neapleiskime ir išpildykime jos 
paskutini norą tęsdamos jos 
pradėtą darbą toliau, taip kad 
mūsų mylima Mariutė, jeigu 
galėtų pažvelgti į musų darbą, 
nusišypsojus galėtų pasakyti: 
“taip ir turi būti!“ —M. L-nė.

Atminimui Marijos 
Jurgelionienes

Palikai mus, brangioji!
Žiaurus likimas išpiešė iš 

gyvųjų tarpo. Kas dabar tars 
tą širdingą žodi? Kieno mei
li ranka apkab us ir suteiks 
drąsos kovai su gyvenimu, 
nusiminimo valandoje? Ir kas 
k\ėps tą karštą, pilną entuzi
azmo meilę tėvynei?

Ilsėkis ramiai, Neužmiršta
moji, užbaigusi čia savo darb- 
štųjį gyvenimą. O kilni Tavo 
siela lai laimina mus.

O. V.
Chicago, III.

Ašaros Man 
Vilgdo Veidą...

Šį rytą gavau labai liūdną 
žinią iš Chicagos apie netikė
tą Marijos Jurgelionienes mir
tį. Ta žinia mane taip sujau
dino, kad man net stinga tin
kamų žodžių savo širdgėlą čia 
išreikšti.

Baisi, ir netikėta nelaimė iš
plėšė iš mūsų tarpo vieną mums 
brangiausią asmenį — asmenį, 
kuris dirbo šventą ir gražų 
darbą visiems lietuviams su di
džiausiu pasišventimu.

Gaila, oi gaila! Ašaros man 
vilgdo veidą, o širdis yra la
bai suspausta, neapsakomu gai
lesčiu. Mano didžia atjauta p. 
Jurgelioniui, sunui Vladui, ir 
visiems giminėms.

Ona Kubilienė.

Ne vien tik mintys ir filoso
fija p-ios įJurgelionienūs buvo 
laisvos -— iiutjos gyvenimas bu
vo įvairus, kupinas gyvumo, 
svarbos.

Pasidalindavom mes minti
mis. Mačiau ją — jos žodžiuo
se — kaip jauną mergaitę le
du šliužinėjant, dieną iš dienos, 
prie vikrios, kojas šokinančios 
muzikos. Stebėjaus jąja, kaip ji 
darbavos tarpe nelaimingųjų 
šeimynų — simpatiškai, mik
liai, mokindama, stiprindama 
viltį, parodydama galimą išėji
mą iš keblumų. Džiaugiaus iš- 
girsdama kokie stiprus, atviri 
jos nusistatymai. Ilgai ir gar
džiai pasijuokdavom iš kasdie
ninio gyvenimo lengvesnių mo
mentų. Taip, p-ni Jurgelionienė 
buvo gera draugė.

Ne vien tik mane ji paliko 
turtingesne — mintimis ir paty
rimais, bet ir visas lietuves 
kurios tik skaitė jos Moterų 
Skyrių “Naujienose“. Ji pasta
tė sau didį paminklą musų šir
dyse. Ji sukūrė mums norą — 
ir reikalą — apšvietai bei paty
rimais pasidalinimui moterų 
problemose. Ligi šiol didelė da
lis to darbo buvo ant jos pečių 
nešama. Dabar musų uždavinys 
bus varyti ją pirmyn. Nereikės 
mums kitos šio skyriaus redak
torės. Lai jos vardas vis stovės 
aiškioj vietoj kaip šito pusla
pio vedėjos. Mes bukim jos ne
nuilstančios pedėjėjos.

Man saliu žmones, kąd Mari
ja Jurgelio menė žuvo kryžke- 
lio nelaimėje. Aš pati mačiau 
kaip ramiai ji karste gulėjo, ko
kia graži ji bųyo savo paskuti
niame poilsyje. Bet aš viso to 
netikiu. Marija Jurgelionienė te
begyvena’ -— man ir jums vi
siems, kurios tik išmokot, ją 
mylėti — ir gyvens. tol, kol mes 
jos darbą dirbsim.

Suzanna Viliutė

Netekome 
Garbingos 
Veikėjos

Rašo Dr. Aldona Šliupaitė 
Brookhjn, N. Y.

Kokia netikėta, liūdna žinia! 
Marija Jurgelionienė žuvol 
Toks likimas mus darbščios, 
nenuilstančios inteligentės vi
suomenės veikėjos!

Marija buvo vienintelė mus 
lietuvaičių Amerikoje, kuri 
vaidino taip svarbią rolę, kaip 
veikėja savoj srity, kad jos 
įtaka tarp mus buvo jaučia
ma visoj Amerikoj.

Kaip Moterų Skyriaus vedė
ja Naujienose, ji buvo labai 
pavyzdinga. Tik prisiminkim, 
kiek Marijos įtakos dėka į- 
traukta lietuvaičių bendradar
bių, kurios rašė įvairiais klau
simais, įvairiomis ’ temomis* 
Svarbu, kad ji visokių pa
žiūrų bendradarbių turėjo. Tai 
didelis Marijos nuopelnas.

Nelemtos mirties smūgis su
darys sunkumų velionies darbą 
kam nors kitam taip gerai at
likti. Ir jos netekę, pajusime 
nuostolį! Jos visa siela buvo 
sukaupta jos numylėtam laik
rašty Naujienose. Jos darbin
gumas suteikė neįkainuojamos 
naudos. Ji savo darbingumu 
buvo pilnai savo gyvenimą už
pildžiusi. Nors jos vargai pa
sibaigė, mums lietuvaitėms, 
tačiau, negalima pamiršti tuš
tumas, kurį mums bus sunku 
užpildyti. Mažai yra tokių veik
lių moterų musų tarpe, dėl to 
tas nuostolis bus, dar kartą 
primenu, sunkiai pajustas išei
vijos veikėjos.

Iš jos laiškų trykšte tryško 
jos noras dirbti, dirbti ir dar 
daugiau dirbti. Dirbti be galo, 
dirbti amžinai, dirbti svarbų, 
atsakingą darbą. Juo sunkes
nis darbas, tuo ji ji lengviau 
imdavosi atlikti. Jos gyvenime 
nebuvo žinomas žodis poilsis.

Marijona Jurgelionienė b“ū- 
vo man itin artima. Ji buvo 
mano šeimos artimas draugas. 
Ji dažnai prisimindavo mano 
brolį Kęstutį, ir mamytę, ku
rios jau šiame pasauly taip pat 
nėra.

Asmeniškai jaučiu didelį 
smūgį. Dažnas susirašinėjimas 
priminė nepaprastą draugingu
mą. Susirašinėjimas buvo ta
rytum su motina.

Ji laiškuose man vis rašy
davo, kad neužilgo pasimatysi
me. Štai, dabūr negaliu savęs 
įsitikinti, kad jau daugiau ne
beteks pasimatyti! Jos nusto
jome. Musų širdys verkia. 
Stengsimės ramintis mintim, 
kad musų visų mylima drau
gė kur tai toli nukeliavo... 
Manysime, kad ji laiminga, kad 
dar kada nors kur nors pasi
matysime. Tebūnie Marijai 
Jurgelionienei lengvutė šios, 
Dėdės Šamo šalies, žemelė.

CLASSIHED ADS.
HELP VVANTED—FEMALĖ 

Darbininkių Reikia
UŽDIRBK $15 Į SAVAITĘ. SAVO 

APYLINKĖJ.
MOKAME PO $1.00 UŽ NAMŲ 

savininkų vardus, kurie už
siinteresuoti pertaisymo ir patai
symo darbais—be to dar komisija 
už orderius. Rockvvool Insuliacija. 
Namų, kėlimas, Cementiniai blok- 
sai, karpenterio darbai ir t. t. Že
miausios kainos — $5.00 įmokėti 
vienas iki trijų metų išmokėti. 
Siųskite pašto atvirutę ar telefo- 
nuokit CALUMET 4487.

MIDDLE STATES CO. 
2411 So. Michigan Avė.

MERGINA ’ BENDRAM NAMŲ 
darbui — savas kambarys, 2 vai
kai, nėra virimo — $7.00, liudymas. 

Briargate 8281.

REIKALINGA PATYRUSI prie 
namų darbo mergina, gyventi, dir
bantieji. Mergaitė 7% metų.

Hollycourt 2780.

FURNISHED ROOMS~TO~RENT 
______ Gyv^imui^ Kambariai

RENDON šviesus 3 kamb. flatas. 
Karšto vandenio šiluma. 7140 So. 
Maplewood.

CLASSIFIED ADS.
HELP VVANTED—MALĖ

Darbininkų Reikia
REIKALINGAS BARTENDERIS 

su tavern laisniu. Nupirksiu ir 
fikčerius, jeigu prieinama kaina. 
Šaukite po 7 vai. vakaro.

Prospect 0176.

REIKIA VYRO NORINČIO dirb
ti Douglas maudyklėje. 3516 West 
Roosevelt Road.

REIKALINGAS ŽMOGUS ant 
farmų. Mokantis milžti karves ir 
prižiūrėti gyvulius. Atsišaukite 827 
W. 33 St. A. J. Zalatorius. ,

PARTNERS VVANTED 
________ Reikia Partnerių_______

TURIU DIDELĮ alaus iš vežiojimo 
biznį (Beer Distributing Business). 
Cirkuliuoja 6 trokai, dirba 10 dar
bininkų. Vienam sunku didelį biz
nį vesti. Ieškau partnerio. Jei atsi
šauktų keli asmenys, galėtų būti 
korporacija. Puiki proga gerai už
dirbti. Kreipkitės šiuo adresu: 
UNIVERSAL BEER DISTRIBUTOR

D. PETROVICH, Prop., 
950 West 36th Street, Chicago, III. 

Telephone YARDS 1638.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

DIDELĖ PROGA lietuviui nusi
pirkti gėrimų krautuvę Marųuette 
Parko sekcijoj. Tai puikus biznis. 
Šaukti Hemlock 0499.

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

MARQUETTE PARKE, netoli 
lietuviškos bažnyčios 2 flatų medi
nis namas po 4 kamb. Cementuotas 
beismontas, platus lotas. Kaina 
$4900—įmokėti $500. Kitus kaip 
renda. Turiu visokių kitokių bar- \ 
genų pardavimui arba mainymui.

C. P. SUROMSKIS, 
6816 S. VVestern Avė. Grovehill 0306

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. Dearborn 1540

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. C’rawford Avenue. 

Independence 6870.

VIENO AUKŠTO MŪRINIS na
mas, 12 metų senumo. 70 pėdų 
storas. 2 karų garažas. Specialė 
kaina $2,900. 4 kamb. plytų bun- 
galow, karštu vandeniu šildoma. 
Hard wood trimingas, 3 kambarių 
mūrinis cottage užpakalyje. 6 me
tai kaip statytas. Didėlis bargenas. 
$4750. 2608 West 47th Street.

2 AUKŠTŲ Freiminis, 2-4 kam
barių, 1 kambarys viškuj, arti 47 
ir Talman. Neša $46.00 rendos. 
Kaina $2750.00. PETERS BROS. 
CO. 1647 W. 47 St. 2-ras aukštas.

REAL ESTATE TO EXCIJANGE 
Namai žemė Mainais

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

40 AKRŲ, 5 AKRAI užsėtos, 
gana medžiagos trobelei, prie ežero. 
Yra arkliai su vežimu, gera Jersey 
karvė, 50 bušelių, du tonai šieno 
ir visų rusių ūkio įrankių. Viskas 
už $895.00.
HANSON-OSBORN, Kart, Mich.

PARSIDUODA 80 AKRŲ farma; 
tinka galvijams; tvartai, galvijams, 
avelėms, vištininkas, gyvenamas 
namas. PFANTZ, 6832 North Lake- 
wood, Phone Briargate 7229.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
lutomobiliaiirTrokaiPardavimui

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

SOIL—FOR SALE
Juodžemis—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.
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LAIŠKAI

bet jos nuveikti darbai gyvens su mumis, hes 
mes jų negalėsime užmiršti ilgai- ilgai.

Su skaudančia širdžiair ašarotais skruostais 
siunčiu 'savo giliausią užuojautą velionės šeimai 
ir Naujienoms pergyventi šį skaudų įvykį, o ve
lionei ramiai ilsėtis Chicagos Lietuvių Tautiškų 
kapinių šeimoje.

—V. J. Količienė.
MUZIKANTAI LIUDU

Dėlei tragingos ir ūmios Marijos Jurgelionie
nės mirties, turbut nėra Amerikoj draugijos, ku
ri neliūdėtų. Štai Chicagos “Lietuva” Benas, ko
vo 28 d. p. F. Shemeto svet., baigdamas prakti
ką, Marijos Jurgelionienės atminimui sugrojo 
laidotuvių maršą “A Better Land” ir “Nearer, 
My God, to Thee.”

L. Benas nutarė viešai išreikšti širdingiausią 
užuojautą jos šeimai ir “Naujieniečiams.”

_________________ J> L- G’ '
PATARNAVOM JAI - PIRMA IR 

PASKUTINI KARTA'
Marijos Jurgelionienės Laidotuves

Užuojautos Tfilegramos 
ir Laiškai

March 28,1939
Mr. K. Jurgelonis and
Staff Naujienos
1739 So. Halsted St.,
Chicago, Illinois
Dear Friends:

It is with deep sorrow that we received the sad 
news of the death of Mrs. Maria Jurgelonis.

I have no words to express myself what shock 
we suffered while being informed about this un- 
happy event.

The late Mrs. Jurgelonis was a well known 
friend of the Russian people and her memory 
will always live in our hearts. To her family and 
to the staff of Naujienos all our sympathie’s in 
this great tragedy.

Permit me once more on the behalf of the Uni
ted Russian Organizations of the City of Chicago, 
and the statė of Illinois to express our greatest 
sympathy to Mr. Jurgelonis and to the staff of 
Naujienos.

Most Cordially yours,
Dr. George L. Percy, Chairman

March 28, 1939 
Lithuanian Daily News 
1739 South Halsted Street
Chicago, Illinois '
Gentelmen:

We have read with tremendous sorrow of the 
decease of Mrs. Jurgelonis, and we wish to ex- 
pre’ss our deep sympathy.

The bond of friendship that has existed be- 
tween Mrs. Jurgelonis of the Lithuanian Daily 
News and ourselves is something that we have 
always prized, and her absence will be a lo’ss to 
us as well as yourselves.

We extend our most sincere condolence to her 
family and associates.

Very Truly YouVs
V. J. RYAN

Manager Type Metai Department 
. Federated Metals

28 d. Kovo
Dr. P. Grigaitis,
“Naujienų” Redaktorius,
1739 So. Halsted St.
Chicago, Illinois'
Didžiai Gerbiamasai:—

Siunčiu jums, “Naujienų” štabui, sunui Vla
dui bei giminėms gilią užuojautą, netekus musų 
visų mylimos Marijos Jurgelionienės. Susipaži
nau su ja 1912 m., kada aš dar universitetą lan
kiau ir teko laiks nuo laiko sueiti ir pasikalbėti. 
Marija Jurgelionienė visuomet inspiravo kiek
vieną lietuvi prie gerų darbų ir siekimo geresnės 
ateities. Ji buvo nuoširdi, energinga ir nenuils- 
tąnti darbuotoja ir apšvietos skleidėja. Gaila jos.

Liūdžiu su jumis,
A. A. Šlakis

Kovo mėn. 27 d.
“Naujienų” Redakcijai
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Gerbiama “N.” Redakcija

Man stinga žodžių išreikšti skaudų smūgį, ku
rį mes S. D. kp. nariai vakar''sutikome gavę ži
nią, kad visų gerbiamą M. Jurgelionienę šešta
dienį rytą ištiko tragiška nelaimė.

Neapsakomai skaudu girdėti, kad toks bran
gus musų idėjai žmogus kaip.. M. Jurgelionienė, 
visai be laiko tapo ištraukta iš musų eilių... Tuo 
labiau, kad musų eilės ir taip yra retais.

A. Frenzelis, Toronto, Kanada.
•Į-: " --------

PITTSBURGH, PA. —Kovo 25-tą po pietų šal
ti šiurpuliai bėgo per kūną S. L. A. veikėjų ir 
“Naujienų” skaitytojų, kuomet vienas kitam 
Skambino telefonais, o kiti bėgiojo viens pas ki
tą su šiurpulinga žinia. Žuvo automobilio nelai
mėj Marija Jurgelionienė. Marija Jurgelionienė, 
“Naujienų” biznio vedėja, Moterų Skyriaus ve
dėja ir redaktorė bei nepavaduojama asmenybė 
Amerikos lietuvių moterų gyvenime.

Nors Marijos Jurgelionienės gyvybė užgeso,

Vakar po pietų Marija Jur
gelionienė buvo palaidota Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse. Lai
dotuvėse dalyvavo minios žmo
nių. Jos šeimos nariai jaudino
si, matydami kiek daug ištiki
mų draugų ji turėjo. Nepaisy
dami sniego ir šalto lietaus, ku
ris be paliovos krito stambiais 
lašais per visą laidotuvių laiką, 
jie šimtais, gal tūkstančiais su
sirinko prie kapo pasakyti gar
bingai molcrei ir mielai drau
gei — paskutinį žmogaus su
die.

Laidotuvėse buvo visi velio
nės šeimos nariai Amerikoje, 
sūnūs Vladas ir jo žmona Thel- 
ma iš Indeanapolis, Ind., ir Kle- 
ofas Jurgelionis iš New Yorko.

Laidotuvių eisena buvo labai 
ilga ir jai parinktas kelias kaip 
ir simbolizavo velionės gyveni
mą. Iš J. Liulevičiaus koplyčios 
į “Naujienas’*, o iŠ ten per su
vargusias lūšnų apylinkes ir 
dirbtuvių distriktą — į Tautiš
kas Kapines “laidotuvių” vieš
keliu — Archer Avenue. Pro
cesijose aplankytuose distrik- 
tuose velionė daug metų dirbo, 
taisydama jų gyventojų būvį, 
nešdama meilę ir supratimą į 
jų tarpą. Lūšnos ir jų gyvento
jai gal nejuto, kad jų geradarė 
ten paskutinį kartą atsilankė, 
bet jie niekad neužmirš gerųjų 
velionės darbų, kurie ne vie
nam iš jų atnešė gražesnį ryto
ju-

“Velionė visuomet mums tar

navo”, kalbėjo Dr. P. Grigaitis 
kapinėse, “bet šiandien mes' su
sirinkom patarnauti jai — pir
mą ir paskutinį kartą.”

Kūnas buvo išvežtas ir koply
čios apie antrą valandą po pie
tų. Prieš tai Kastas Augustas 
perskaitė Gorkio parašytą vaiz
delį apie žmogų ir trumpai api
budino velionės reikšmę lietu
vių gyvenime. Ten pat būrelis 
“Pirmyn” choro dainininkų su
dainavo laidotuvių dainą “Ap
leista”, ir vėliau dainavo kapi
nėje. Per visą rytą koplyčioj 
gr.ojo stygų kvartetas. Stygų 
muzika /velionei buvo myli
miausia.

Kapinėse trumpas atsisveiki
nimo kalbas pasakė Juozas 
Šmotelis, Marijoš Jurgelionie
nės artimas bendradarbis, kurį 
ji dažnai vadindavo, “Mano Že
maituku”, Dr? P.uGrigaitis, p-lė 
Jerry, velionės/draugė iš Im- 
migrants’ PrbteCtive League, ir 
A. Vaivada. "

Kūną nuleidžiant į kapą, ka
pinėse nebuvo Ašaromis nesu- 
vilgintų akių. 1 !

Taip kukliai, be didelių ir 
puošnių apeigų Marija Jurgelio- 
nįęnė buvo paguldyta ano pa
saulio ramybėj. Kukliai, taip 
kaip ji būt norėjusi...

Vien gausus gėlių glėbiai anl 
kapo dabar teliudys, kad ten 
ilsisi visų mylima, visų gerbia
ma, vis,ų pasigendama “Musų 
Mariutė” — Marija Jurgelionie
nė. R.

■—......... —1 ... ...... .. *

Diena Iš Dienos
(S

Vienu Juozapu Daugiau
BRIDGEPORT. — šioji ko

lonija per Juozapų vardadienį 
galėjo pasigirti, kad turi vieną 
Juozapą daugiau.. Tai yra jau
nosios kartos atstovas, gerai iš
mokslintas ir inteligentiškas 
vyras Juozapas M. Mozeris, 
kurs ne taip seniai Keistučio 
Loan and Buildirig^ Association 
Nr. 1 direktorių, 3236 S. Hals- 
ted St., buvo įpareiguolas sek
retoriauti.

Gero pasisekimo naujam 
sekretoriui Juozapui ir bendro
vei. —Kaimynas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Bruno Jasaitis, 25, su Mabel
Jasaitis, 24

Rytoj Br. Parko 
Namų Savininkų 
Susirinkimas

Kalbės Apie 1938 Taksus

Brighton Park Landlords 
Bureau Association, (2608 W- 
47th Street), susirinkimas į- 
vyks Kovo 31 dieną, 7:30 vai. 
vakare, bažnytinėj svetainėj, 
4400 So. California Avė.

Visi namu savininkai būti
nai turėtumėte būti šiame su
sirinkime. Girdėsite faktus 
apie 1938 metų taksus ir kodėl 
tos 1938 metų bilos Chicagos 
miestui daro nuostolių $4,000 
už kiekvieną pavėlavimo die
ną.

Namu savininkai — atbuski- 
me, organizuokimės, nepasi
duokime politikieriams. Pavie
niai nieko nenuveiktumėm, o 
susiorganizavę viską galėtu
me pasiekti.

Atsiveskite nors porą kai
mynų į šią susirinkimą. Musų 
organizacija auga labai stip
riai ir su jūsų pagalba gali
me dar pasiekti 2000 narių 
prieš pabaigų šių melų.

BRIGTON PARK LAND
LORDS ASS’N

B. R. Pietkieivicz, Pres.

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

Atsidarys Naujutėlė 
Ceverykų Krautuvė 
Chicagoje

Po kelių mėnesių pasiruoši
mo, liko atidaryta nauja Bos
ton Shoe Store krautuvė, ad
resu 3435 So. Halsted St. Musų 
krautuvė dabar pilnai įrengta 
ir atidaro savo duris daugeliui 
savo senų, ištikimų draugų. 
Kiekvienas yra kviečiamas i 
GRAND OPENING.

Krautuvė patraukli, kiekvie
no akiai. Viskas sulig vėlinu
sia mada; malonios spalvų 
kombinacijos, vėlesnio stiliaus 
architektūros pritaikymas pa
daro naujutėlį BOSTON SHOE 
STORE. Puikiausi, moderniš- 
kiausi krautuvė mieste.

Paruošta dėl geresnio pa
tarnavimo ir patogumo tai]), 
kad Boston Shoe Store pada
rys didelį malonumą kiekvie
nam, kuris, ateis čia pirkti.

Ne tik tas, kad ji naujutėlė, 
bet svarbu ir tai, kad Boston 
Shoe Store kiekviena pora Če- 
verykų yra nauja. Pilnas nau
jas tavoras su tūkstančiais 
naujų stilių moterims, vyrams 
ir vaikams—tik laukia jūsų. 
Viskas nauja!

Geresnio užtikrinimo jus ne
galite nei klausti, kuomet ži
note, jog gausite naujesnius ir 
geresnius batelius ir čevery- 
kus —žemiausiomis kainomis.

Prisiverskite save ateiti pas 
mus—Boston Shoe Store, 3435 
Si. Halsted St. Kviečiame kiek
vieną.

Šia proga Boston Shoe Store 
dėkoja daugeliui savo draugų 
už malonią paramą, kad lei
dote mums įsteigti šią puikią 
krautuvę.

Pastebėkite skelbimą Nau
jienose rytoj.

(Kiekvieną laukia dovana 
atidarymo dienoje, pirksite ar 
ne—nedaro skirtupio).

(Skelb.)

Iš Politikos Lauko
Englewood Lietuvių 
Demokratų Klubas 
Už Alderman Moran

Naujai susiorganizavęs Lie
tuvių Demokratų klubas, ku
ris užima 16 tos ir 17-tos War- 
dos veikimą, pat pirmam susi
rinkime užgynė ir indorsavo 
Aldermaną Terrance F. Moran.

Ponas Moran jau patyręs 
miesto tarybos narys, kuris 
užėmė tą vietą per 20 metų.

Svarbiausia tas, kad Moran 
yra Mayoro Edward J. Kelly 
draugas ir naujos dalybos kan
didatas. 16-to Wardo lietuviai 
piliečiai yra visi prašomi vie
ningai balsuoti už musų orga
nizuotų lietuvių kandidatą Ter
rance Moran į Aldermonus.

Rengia Sočiai 
Susirinkimą

Penktadienį, Kovo 31, 8:00 
vai. vak., Englewood Lietuvių 
Klubas rengia susipažinimo va
karą, po antrašu 352 W. 63rd

VAKAR
ČHIČAGOJ
• Mieste teisėjas Hermes 

nubaudė 19 metų jaunuolį 
Otto Emerick sėdėti kalėjime 
tris metus ir septynis mėne
sius. Emerick pavogė $2624 iš 
aukų dėžutės St- Peter’s baž
nyčioj.

• Ant šaligatvio, prie West 
Suburbau hospital, Mrs. Mag 
dalene Greenivood pagimdė 
mergaitę. Motina yra 24 metų 
amžiaus ir gyvena Argo, III.

e Nežinomi piktadariai api
plėšė teisėjo Joseph J. Druck- 
er namus, 20 E. Cedar St. Pa
vogė $1,000 vertės daiktų.

• Urve ties 2729 Newcastle 
Avė., kur jisai gyveno, buvo 
rastas negyvas Christ Olson, 
73 metų atsiskyrėlis. Užperei- 
tais metais piktadariai atėmė 
nuo jo $3,000, kuriuos turėjo 
ten pasislėpęs.

Čia Padės Taška 
Žiemos Darbuotei

Bendra 2 Kuopų Vakarienė
šeštadienio vakare, balandžio 

(Apr..) 1 dieną, taip vadinamą 
“April fool’s day”, įvyks jau
kus draugiškas vakarėlis su var
škėčių, virtinių, košelienos už
kandžiais, vaišėmis, šokiais, 
šposais ir 1.1. Rengia LSS Cen- 
tralinė ir LDD 4 kuopos ben
drai, W. Neffo svetainėje, 2435 
S. Leavitt St. Pradžia 7:30 val- 
vakare. Įžanga tik 25 centai as
meniui.

Šiuomi lengvo pobūdžio drau
gišku parengimu norima padė
ti žieminio sezono darbuotei 
taškas ir sykiu bendrai pasitar
ti apie vasaros sezono darbuo
tę.

Visi nariai draugai ir simpa- 
tizatoriai yra kviečiami daly
vauti šioje draugiškoj sueigoj i

—Kvieslys

. St. Visi nariai, jų draugai ir 
nauji nariai kviečiami atsilan
kyti. Įžanga visiems veltui. Bus 
gražus programas. Pakvietimai 
yra prisiųsti aid. Terrance Mo
ran, aid. Wm. Murphy ir tei
sėjai Wm. Daly ir John T. 
Zuris, Park Commissioner Al 
G. Kumskis. Pereitam susirin
kime dalyvavo labai gražus bū
rys narių. Po susirinkimo pir
mininkas Jonas Stankowicz, 
vice pirmininkas Stasys Vister 
ir Antanas Evoskus parengė 
alaus ir užkandžių.

Per šį susirinkimą buvo iš. 
rinkta 10 direktorių į kuriuos 
įėjo daugiausia jaunesni nariai, 
penki vyrai ir penkios mote
rys.

Nauja protokolo raštininkė 
buvo išrinkta Leocadia Sutkai- 
tė.

Antradienio vakare direkto
riai laikė susirinkimą pirminin
ko Jono Stankowicz name, 6109 
So. Wolcott Avė., ir sudarė 
gražią programą tolesniam klu
bo veikimui.

SUSIRINKIMAI

Nelaimės vieta, prie Kalamazoo, Mich., kovo 25 d. Ant bėgių stovi 
sudaužytas automobilis, kuriame važiavo velionė Marija Jurgelionienė 
ir trys jos draugės. Jos buvo sužeistos. Ant pagalvės guli Staselė Ber
notaitė, vairuotoja. Ji ir kitos dvi keleivės dabar randasi Bronson ligo
ninėj, Kalamazoo, Mich. Marija Jurgelionienė vakar buvo palaidota 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse, Chicagoje.

Chicagos Suvalkiečių Draugijos susirinkimas įvyksta šįvakar, 
7:30 v. v., Hollywood svetainėj, 2417 W. 43rd St. Draugai 
atneškite pinigus ar bilietus gražinkite iš praeito baliaus. 
Norime užbaigti atskaitą. Po susirinkimo bus svarbi pro
jekcija apie sveikatą, kurią kalbės gerb. Dr. B. Zubrickas.

Rašt. Ona Vilienė
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos mėnesinis susirinkimas 

įvyks penktadienį, kovo 31 d. 9 vai. vak. Daktarų Strikol- 
Vezel ofise, 4645 So. Ashland Avė. Po susirinkimo bus svar
bi prelekcija temoje: Defence of Body Mechanism. Tad visi 

bukite laiku Dr. A. J. Gussen, sekr.
Lietuvių Keistučio Pašalpos Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks 

balandžio 2 d. Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd St., 12 
vai. dieną. Jeigu pasilikę su mokesčiais malonėkite užsimo

kėti nuo 11 vai. ryto. Helen Chapas, rašt.
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ITALIJA NEPASILIKS BELAISVĖ VIDUR
ŽEMIO JUROJE - SAKO FAŠISTŲ VADAS
Mussolinis, Goering ir Franco gal turės 

konferenciją

MUSSOLINIS SKUBINA KARIUOME
NES MOBILIZACIJA

PAŠAUKTI TARNYBON KELETO METŲ REZERVAI

COSENZA, Italija, kovo 30. 
— Kelionėje j Kalabriją Mus
solinis sustojo ketvirtadienio 
rytą šiame mieste, čia jis pa
sakė kalbą. Tarp ko kita jis 
atsiliepė j Francuzijos premje
ro Daladiero kalbą pasakytą 
trečiadienio vakare.

Daladier pareiškė, kad Fran
cuzija neduos Italjiai ne vie
nos savo žemės pėdos, ne vie
nos savo teisės. Mussolinis gi 
akcentavo, kad nežiūrėdama 
paktų, tarptautinių sutarčių, 
Italija nepasiliks Viduržemio 
juroje belaisvė. Reiškia, Itali
ja neišsižada savo reikalavimų 
ir pakartoja juos.

Susirinkusi diktatoriaus kal
bos pasiklausyti minia paroda-

Uždraudė Amerikos 
laikraščius Įgabenti 
Į Bohemija ir Mo

raviją
PRAHA, Bohemija, kovo 30. 

— Vokietijos naciai, kontro
liuoją buvusią Čeko-Slovakiją, 
uždraudė įgabenti į Bohemiją 
ir Moraviją Jungt. Valstijų, 
Francuzijos ir Šveicarijos laik
raščius. Tik du Anglijos dien
raščiai — The London Times 
ir The London Daily Mail — 
įleidžiami į tas provincijas. Iš 
kitų užsienių spausdinių par
duodami Vokietijos ir Italijos 
dienraščiai ir žurnalai ir du 
lenkų.

Britanija žada duo
ti ginklų Lenkijai
LONDONAS, Anglija, kovo 

30. — Britanijos ministerių ka
binetas ketvirtadienio posėdyje 
sutiko dėl klausimo, kokią pa
galbą teks teikti Lenkijai, jei
gu ją užpultų Hitleris.

Britanijos ambasadorius Var
šuvoje, Sir Howard W. Ken- 
nard, atlankė Lenkijos užsie
nių reikalų ministerį Becką ir 
painformavo jį apie konkrečius 
britų pasiūlymus.

Keletas klausimų iškelta bri
tų notoje lenkams. Vienas jų 
klausia apie Lenkijos nusista
tymą Laisvo Danzigo Miesto 
atžvilgiu.

Londone gaunami pranešimai 
apie didėjantį vokiečių kariuo
menės judrumą Lenkijos ir 
Danzigo koridoriaus pasie
niais.

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

Bendrai giedra; šilčiau; vi
dutinio stiprumo pietų vakarų 
vėjai; saulė teka 5:36 v. r., 
leidžiasi 6:13 v. v.

vo užrašus: “Tunisia-Suez-Dji- 
bouti”.

. Mussolinio palydovai davė 
suprasti, kad jis kelionėje dar 
tiesiau atsakys į Daladiero kal
bą.

Pranešama, kad pirm negu 
Mussolini sugrįš į Romą, jis 
tur būt pasimatys su feldmar
šalu Goeringu, Hitlerio pirmu 
leitenantu, kurs dabar yra Ne
apoly. Kai kurie fašistai kal
ba net, kad Mussolinio-Goerin- 
go pasitarimui atvyksiąs iš Is
panijos ir nacionalistų vadas, 
gen. Franco. Jeigu Franco ne
atvyks šiton konferencijon, tai 
gal būt jis pasimatys su Mus- 
soliniif1 ir Goeringu kurioj ki
toj vietoje tikslu apsvarstyti 
Vokietijos-Italijos-Ispanijos po
litiką.

Frančuzai užgiria 
Daladiero nusi

statymą
PARYŽIUS, Francuzįją, ko

vo 30. — Premjero Daladiero 
kalbą, pasakytą trečiadienio 
vakare, kad Francuzija neati
duos nė pėdos savo žemės, nė 
vienos savo teisės, užgiria taip 
jo šalininkai, kaip ir priešai.

Buvęs Francuzijos premje
ras Leon Blum, socialistas, ket
virtadienį pareiškė, kad jis ir 
jo vadovaujama socialistų par
tija pritaria Daladiero nusista
tymui. Pritarimo parodė ir ko
munistai. Kai kur, po Dala
diero kalbos, trečiadienio va
kare surengtos demonstracijos. 
Demonstruotojai rodė pasiten
kinimą Francuzijos valdžios 
laikysena.

Lenkai nori taikytis 
su vokiečiais

VARŠUVA, Lenkija, kovo 
30. — Britapija ir Francuzija 
nori įtraukti Lenkiją į savo 
bloką. Tuo tarpu iš patikimų 
šaltinių patirta, kad prasidėjo 
lenkų vokiečių derybos Danzi
go koridoriaus klausimais. Be 
to, dienraštis “Kurjer Porany”, 
kurį leidžia maršalas Smigly- 
Ridz, išspausdino straipsnį len- 
kų-vokiečių santykių tema. 
Straipsny s tarp ko kita sako: 
“Mes norime, kad lenkų-vokie- 
čių nepuolimo sutartis veiktų 
tokioj pat dvasioje, kokioj ją 
padarė 1934 metais Hitleris ir 
velionis maršalas Pilsudskis.”

Jungt. Valstijų lėk
tuvas pasiekė

Lisboną
LISBON, Portugalija, kovo 

30. — Jungt. Valstijų pasažie- 
rinis lėktuvas, Yankee Clipper, 
ketvirtadienį perlėkė Atlantą 
ir pasiekė Portugalijos sosti
nę Lisboną. Yankee Clipper 
daro bandymą. Planas yra po 
šios kelionės pradėti reguliarų 
susisiekimą lėktuvais tarp 
Jungt. Valstijų ir Europos.

Gražus lietuviškas gamtos vaizdelis —Dubingių ežeras su puošnia pakrančių augmenija.

Lietus ir viesulas pa
darė daug žalos

ATLANTA, Georgia, kovu 
30. — Potvyniai, viesulas ir 
lietus padarė sunkių nuostolių 
keturiose pietinėse valstijose. 
Trys asmenys žuvo, o pustu
zinis namų sugriauta miestely 
East Brewton, Alabama, keL 
virtadienį. Miestelį užgavo tor
nado (viesulas).

Audros per paskutines 21 
valandas padarė daug žalos 
Hattiesburge, Miss. Georgia 
valstijoje dėl lietaus upeliai iš
siliejo iš krantų. Vanduo di
desnėse upėse, kaip Mississippi 
ir Bouie, pradėjo kilti.

Smerkia svetimša
lius dėl paramos 

kinų valdžiai
SHANGHAI, Kinija, kovo 

30. — Užkariautų Kinijos da
lių — Peipingo ir Nankingo — 
valdžios ketvirtadienį užgyre 
bendrą pareiškimą kurs smer
kia svetimų šalių valdžias re
miančias Chiang Kai-sheko vy
riausybę, kuri kovoja japonus. 
Peipingo ir Nankingo valdžios, 
nors veikia Kinijoj, yra pilnai 
kontroliuojamos japonų.

Pradėtas vajus 
McNutt’ui no

minuoti
WASHINGTON, D. C., ko- 

vo 30. — Washingtone pradė
tas vajus Paul McNutt’ą nomi
nuoti kandidatu į prezidentus 
1940 metų demokratų partijos 
konvencijoje. McNutt yra bu
vęs Indiana valstijos guberna
torius.

Padaugins Britani
jos oro ir jurų lai

vynus
LONDONAS, Anglija, kovo 

30. — Vyriausybė trečiadienį 
paskelbė, kad bus žymiai su
stiprintos Britanijos kariuome
nės jėgos. Ketvirtadienį Cham- 
berlain davė atstovų butui su
prasti, kad numatyta padidin
ti taipgi jurų ir oro laivynų 
pajėgas.

TRUMPOS ŽINIOS
IŠ VISUR

v • - ■ •___——____ J------------>

• CLEVELAND, Ohio, ko
vo 30.' — Automobilių darbi
ninkų unijos C.I.O. frakcija 
ketvirtadienį; priėmė rezoliuci
ją, kuri reikalauja, kad Jungt. 
Valstijos paskelbtų pilną em
bargo Italijai, Japonijai ir Vo
kietijai. Kitos rezoliucijos ra
gina C.I.O. iii A.D.F. taikytis, 
peržiūrėti neutraliteto įstaty
mus, išleisti įstatymą prieš lyn- 
čiavimus, palikti nekeistą Dar
bo Santykių Aktą ir tuo jaus 
paskirti $150,000,000 WPA 
darbams.

• VICKSBURGf Miss., ko
vo 30. — Devyni automobiliai 
įkrito nakties tamsoje į patvy- 
nusj Vicksburg apylinkės upe
lį. Septyni žmonės paskendo, 
aštuoni sužeisti, o dar septy
nių pasigendama.

• •   • •• • ' “H • •

O MADRIDAS, Ispanija, ko
vo 30. — Madride paskelbtas 
karo stovis. Nužiūrimi simpa
tijomis lojalistams žmonės te- 
beareštuojami. Per paskutines 
dvi dienas suimta daugiau nei 
100,600 asmenų.

• LONDONAS, Anglija, ko
ve 30. — Uždrausta dainuoti 
teatruose nuo pagrindų dainą 
pavadintą “Even Hitler Had a 
Mother”.

• • ___ * *

• NEW YORK, N. Y., ko
vo 30. — Sugrįžo į Jungt. Val
stijas Chicagos kardinolas Mun- 
delein.

• • ___ • •• • " • ••

• BERLYNAS, Vokietija, 
kovo 30. — Berlyne skaudžiai 
jaučiamas i maisto trukumas. 
Net kai kurios daržovės, ku
rių netruko pasaulinio karo me
tais/ pradeda išnykti. Kavos ir
gi sunku gauti.

BURGOS, Ispanija, kovo 30. 
— Gen. Franco, Ispanijos na
cionalistų vadas, davė suprasti, 
kad didelę 600,000 belaisvių 
dalį jis pavartos karo nuterio- 
tai šaliai atstatyti. Jau dabar 
250,000 belaisvių stato vieške
lius, tiltus, taiso gatves ir na
mus, sako nacionalistai.

Miaja tikisi sugrįžti 
Į Ispaniją

ORAN, Alžerija, kovo 30. — 
Buvęs Madrido Apgynimo Ta
rybos pirmininkas ir centrali • 
nes Ispanijos lojalistų fronto 
viršininkas, generolas Miaja, 
ketvirtadienį pareiškė, kad jis 
tikisi sugrįžti į Ispaniją anks
čiau negu kai kurie žmonės 
mano.

Pasak Miaja, taip lojalistai, 
kaip ir nacionalistai esmėje 
stoja už respubliką. Miaja sa
kosi, kad jis patenkintas jogei 
stengėsi, pirm apleisiant Ispa
niją, išgelbėti respubliką.

Vatikano dienraštis 
sveikina nacionalis

tų laimėjimą
VATIKANO MIESTAS, ko

vo 30. — Vatikano dienraštis 
“L’Osservatore Romano” svei
kina generolo Franco laimėji
mą Ispanijoj ir sako, kad na
cionalistų pergalė businti di
džiausia moralė ir politinė pa
rama Europai.

Sveikinimus generolui Fran
co taipgi pasiuntė Mussolinis 
ir Hitleris.

Lenkai gavo $50,- 
000,000 paskolą

Britanijoj
RIGA, Latvija, kovo 30. —■ 

Pulkininkas Koc, buvęs Lenki
jos Banko direktorius, sugrįžo 
iš Londono į Varšuvą. Koc pa
skelbė, kad jis gavo, Londone 
$50,000,000 kreditą ginklavi
mosi reikalams. Kreditas bus 
suvartotas • pirkimui medvilnės, 
vario ir kitokios medžiagos rei
kalingos amunicijos pramo
nei.

Francuzija ir Rumu
nija pasirašys pre

kybos sutartį
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 30. — Artimoj ateity Fran
cuzija ir Rumunija pasirašys 
prekybos sutartį. Pagal tą su
tartį Francuzija suvartos dvi
gubai didesnį kiekį Rumunijos 
petroleumo, ne kad iki šiol su
vartodavo.

ROMA, Italija, kovo 30. — 
Francuzijos premjeras Dala
dier trečiadienį pareiškė, kad 
Francuzija nenusileis Italijai. 
Italijos valdžia atsako į Dala
diero kalbą skubesniu kariuo
menės mobilizavimu. Italijos

Iš Lietuvos
LIETUVOJE ĮSTEIGTAS 

DARBO ŽVAIGŽDĖS 
ORDINAS

Finansų ministras patvirti
no statutą, pagal kurį už nuo
pelnus Lietuvos ūkinei gerovei 
bei pažangai asmeninis bus 
duodami darbo žvaigždės ordi
nai, medaliai ar diplomai. Jais 
apdovanos finansų ministras, 
savo iniciatyva; be to, kandi
datus apdovanojimui gali pa
siūlyti Prekybos, Pramones ir 
Amatų Rūmų valdyba ir kor
poracijų valdybos.

@ “Spindulio” bendrovės 
įkirtąją literatūros premiją gu
zo poetas Antanas Miškinis už 
poemų rinkinį “Keturi mies
tai”; “Sakalo” premiją — Pet
ras Cvirka už novelių rinkinį 
“Kasdienės istorijos”, o Raudo
nojo Kryžiaus premija (vaikų 
literatūrai) pripažinta Pranui 
Mašiotui, kuris savo darbais 
•abai praturtino vaikų literatū
rą ir dabar dar šioje srityje 
dirba, eidamas 76 metus am
žiaus.

Planuoja vajų For
do darbininkams or

ganizuoti
CLEVELAND, Ohio, kovo 

30. — Automobilių darbinin
kų unijos konvencija tebesitę
sia. Devyni nariai įeina į ko
mitetą, kurs svarsto planus 
Fordo kompanijos darbinin
kams organizuoti. Komitetas 
jau diskusavo sumanymus 
transliuoti radijo programus, 
rodyti filmas, pasamdyti spe
cialius organizatorius, etc. Vie
nas sumanymas buvo paskelb
ti Fordo kompaniją kaip ne
teisingą darbininkams (unfair 
to labor).

Fordo darbininkų organiza
vimas, konvencijos manymu, 
yra pirmos svarbos reikalas. 
Unijos prezidentas Thomas pa
reiškė: “Jeigu Fordas pasiliks 
nesuorganizuotas, tai unija ne
pajėgs ilgai išlaikyti savo ga
lią automobilių ir automobilių 
dalių įmonėse.”

pasitarimai frakcinei kovai 
unijoj likviduoti tebeina. Vie
nam tokiam susirinkimui pir
mininkavo C.I.O. direktorius 
Brophy, kurs turi įtakos ko
munistuose. Iki šiol susitarta 
tiek, kad atrodo, jogei unijos 
prezidento vietai bus tik vie
nas kandidatas, būtent Tho
mas.. Derybos dar tebeina dėl 
klausimo, kiek viceprezidentų 
rinkti. Walter Reuter norėtų 
sumažinti viceprezidentų skai
čių, tam sumanymui priešingi 
Addes, Frankensteen, Ed Hali 
ir Wyndham Mortimer.

rezervistai 1903, 04, 06, 11, 12, 
13 ir 14 metų gauna įsakymus 
atvykti į mobilizavimo punk' 
tus. Mobilizacija nesanti masi
nė, neimami visi pašauktieji 
kariuomenėn urmu. Tačiau Ita
lijos armija nepaliaujamai ir 
vis sparčiau dauginama.

Ims daugiau jau
nuomenės i CCC 

stovyklas e
WASHINGTON, D. C., ko

vo 30. — Pradedant penkta
dieniu, kovo 31 d., Civilian 
Conservation Corps pradės im
ti daugiau jaunuomenės į sto
vyklas. Visoj šaly numatoma 
paimti 100,000 jaunuolių. Tuo
met stovyklos turės 300,000 
jaunuolių.

Lietuva užgyrė Klai
pėdos atidavimą

KAUNAS, Lietuva, kovo 30. 
— Lietuvos seimas ketvirta
dienį užgyrė (ratifikavo) Lie- 
tuvos-Vokietijos sutartį, kuri 
formalai atidavė Klaipėdą rei
chui.

Klaipėdos kraštas, turįs 1,- 
099 kvadratines mylias, Versa- 
liaus sutartimi buvo atskirtas 
nuo Vokietijos ir vėliau perėjo 
Lietuvos kontrolėm šių metų 
gruodžio 23 d. jis vėl atiduo
tas Vokietijai.

Franco areštuoja re
spublikos gynėjus
MADRIDAS, Ispanija, kovo 

30. — Ispanijos nacionalistų 
pranešimas ketvirtadienį sako, 
kad 80,000 respublikos gynėjų 
suimta Madrido zonoje, kai lo
jalistai pasidavė. Viso nelais
vėn lojalistų paimta nuo civi
lio karo pradžios 600,000 vy
rų. Laukiama naujų areštų.

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.



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, kovo 31, 1939

Molto Lietuviu Žinios
Hhk>s Ihiyp pąrpil<šti

IŠ DETROITO PADANGES
LSS 116 KUOPOS SUSI- viešnios iš Chicagos, tai visi 

laukę jų atvykstant. Kai kurie 
buvo pasirengę važiuoti jų pa
sitikti, bet nežįnpio, kokių ke
liu jo§ ątvą£iųqs. Jos įųrėjo ąt-

RINKIMAS

įvyks IAS svetainėje (21 ir Mi- 
f|iįgap Aye.) bMąpdžįo 1 d-j 8 
vą|. yakarų. Vi$i (Įpąųgąį yrą 
prašomi susirinkime dalyvau|j.

—Valdyba

LIŪDNAS BANĘIETAS

LSS 116 kuopa repgėsį su 
didžiausiu atsidėjimu bankie- 
tui, kurio tikslas buvo atžymė
ti “Naujienų” dvidešimt penkių 
njetų jubiliejų. Bąnkietas buvo 
rengiamas kovo 25 d. IAS sve
tainėje.

Ryto melą oras atrodė ne
kaip: lietus lijo. Po pietų lie
tus sustojo, bet dangus vis vien 
buvo apsiniaukęs.

Kadangi buyo pakviestos

Remkite tuos. kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’-

Sophie
Barčus

nąj |Į|ąįpedq§. Protęsįąs įyykp 
LiPhlViH IF PrftSi4pjo
2 vąl. pietų.

Pirmininkas P. Jočionis ati
darę nijtįpgą. Triipipaį pąąiški- 
nęs jo tikslą, jis pakvietė Aido 
chorą, kuriam vadovavo W. 
Gugas. Choras .pradėjo Ameri
kos himnu, o paskui visai pu
blikai pritariant sudainavo Lie
tuvos himną bei Į^įtas
daineles.

Mitinga^ hhYfl ^P§4Mųtąs pą- 
skubomis. SeĮqųądippį 
choras lai|<ę pąp)pką. 'fąip su
kant, netikėtai “užkauptas” jis 
tyrėjo ęįti į mitingą. Dėlei to 
Įsai kurie elMFiaiai 
hp pielH pmiRyfi- Pm alato: 
m sIsiliHikes ir pa? Pailė? cli9; 
ra ir kvipfp ii masiniam? mh 
(inge delyram'- Takiau lys ty
ria risai nedidelis elwisfn skai
čius linvn i pamoka aleilankes, 
indei ir periansiais nnraia ne- 
hnw salima pFesFamnie daly; 
reali- ' ' v

fialMin Pf- Jnnikaifist Pr- 4- 
M. J^ęiųešięnė įr Dr. Ęą- 

Įęyičįųs. Ępyo įąįp pat ątsą|<p 
nėjąųią įr į |dąųąįnH!s-

. žmogių ąfMhny yhhi-tipi^
Matai Pąlevįęiųs pąręiškę,

. . . .. v <, 1 jpg dęj ppbiįhps nęgągspmp
susirinkusieji žmonės susyk nc-Ljąų^įf|ų^ją yrą kąltį yįęfps prą- 
gąlėjo sutilpti, todėl kai ku- jjąščįąį, įtgrįę pęgąjčjp mjsisįą- 
rienis teko, kaip sakoma, ‘ ant- |y|į ĘĮąįpędps pžgrphįmp 
ro stalo palaukti. sįmu, kadangi nębuyg gąyę įš

Muzikantai sugrojo maršą, o fęderąeijos pęįkįąmU mstrųkcį- 
Bcsaspa- —Petręjtįęfįs
prįgaięio — © —
įvykusią IHilHlSas PFIPITIP IfF

per p)d<j^ pąsyejliinĮj 
detroitiečius. Bet štai gauname 
liūdną telegramą,, kad kelyje į 
Detroitą automobilio nelaimėje 
žpyp M. Jprgelioniępė, o kitos 
jp§ sąpkelęiyes (A. Nausiedienė, 
Lepnppa Npmčįauskaitė ir Ber- 
lotaitė) sužeistos. Iš sužeistųjų 
draugiausia esanti nukentėjus, 
Nąysiedienč.

Tai buvo tikrai baisi naujie
na, Nuotaika pasidarė labai pri
slėgtą. Susirinkusių akyse pasi
rodę gailesčio ą$ąroą. Vėliau įr 
viętos apgjų laikraščiuose pasi
rodę pranešimai apie įvykusią

fllRė, |<nr fą$ IfPPpeyjąg įvy,<g, 
Pni}.Q žm9niU-

'^4.9 .cĮiprų l^ppperjąs įvy^ 

ąąjanįžįp d. programai pil
dyti liko pakviestas Chicagos 
Kąųjilių cjiprąs. yicfą -- Cap- 
pathia Hali, 3500 Elmwood 
Ayę.

Kada Dailės choro nariai su
sitinka aidiečius, tąi prasideda 
argumentai, kurie yra susiję su 
tikietų pardavinėjimu. Mąj, vie
ni ąųtrįęms stengiasi tikietus 

Tie arg'DPPD‘9) 
nsi įiaįfliasi tuo, ĮW<Į 
Įpąįljąi. Tokiu būdų dąjpe^j 
bus aidiečių koncerte, o pąsia- 
rieji atvyks į ,daili.ečių parengi-

riįcą 19ią pyptais g apsįgyvpno 
Scpąptoųp. betrukus pęrsį|<elė 
gyyppli į TĮpclipsteri, Į<ur ir am- 
?jų baį^ę.

Laidotuvės buvo labai šau
nios: palydėjo apie 50 ąųtomo- 
ųjių. pątapnavo mėgiąmąs gra- 
jorius George Savage.

—Peter Brown

LIETUVIAI

■ -r <>

AKIŲ SPECIALISTAI

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

iki 9:15 v- J“
Išgirsit vėliausias žinldiC 
muziką ir kitus įdormusA 

pranešimus

MANE DAR TAIP NEKANKINO PERSALIMAS 1 
KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA, 

NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.
________ . » •

AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA
PALENGVINIMUI TŲ MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 
PAIN-EXPELLERIS!GĘRAI IŠSITEKITE

• ŠIUO LINIMENfU IR NUSISTEBĖSITE 

KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

Apie 6,30 vai. vakaro publika 
pradėjo gausiai rinktis. F 
buvo paruošti 160 žmonių, bei

ris perskaitė iš Dr. 
gautą telegrąmą apie 
šiurpulingą nelaiiųę. 
klausytis kąhiy ir dainų susirin-| 
kpsicrns tęko tartįs apie pasiun- Klausime
tiipą gčlįų žyvųgįąi Ji|rgęjįppįę- Me§ Dętroįtp įr apylinkėm lig- 
ncb tuviai, susirinkę masiniam mi-

Nėrą rei|<ąlo ąįškįnti, kad yi- linge, kurį sušaukė A.L.K. De- 
.sų nuotaiką buvę ląhąi prisjėg- troito skyrius, 26 d. kovo, Lie
ta: pas $u$irinku$jns syečįus tuvių svetainėje, griežtai prptes- 
nebuvo noro linksmintis. tųojąme prieš Vokietijos užpup-

Šia proga dėkojame publikai, limą ir Lietuvos vąĮdžįos nųsi- 
kuri tikrai pavyzdingai užsilai- Į leidimą įr atidavimą ypĮcietijai 

Klaipėdos krąšfo, nęs tas pasta
lę į rimtą pavojų visos Lietu
vos nepriklausomybę.

Mes reikąląujamc, kąd dabar
tinė Lietuvos vyriausybė leistų 
tuojau sudaryti koalicinę vy
riausybę iš visų esamų partijų 
įr jąi užleistų savo vietą.

Taipgi reikąląujame gintį 
Lietuvos žemę visa turima jė
ga ir numatoma pagalba, 
Vokietijos armija

S d- po įĮgps ligos Ro- 
cĮi^tęy, N. pą^irpirė Marijo
ną Štąųįęnę, 3Q ipętų ąpąžiąus. 
Ji IjĮ^o pąĮąįdptą J^pyp Į Į į. sp 
ĮjąŽnytįnęnps ąpęjgpjpis.

i lai^tųyęą bųyo išvydęs įr 
fjętroitięm Petęr ĘroyytVąs. 
Mat, yęjįppię Sfąnjęnę buyo jo 
pusseserė. J Jąidotuyes buvo a|- 
yyl<ę Įy ,dąųgiąų giipipių: Apė
ję. Okjęįtęp sp vyyu iš Pitjsfpp; 
Rąn|uiiaų^|qppę su spppiYį^ ir 
cjukterjną iš Scrąptopp ir F. po- 
ĮjiĮ iš Pętrpjto.

yeiįopp pąJilsp Sį- 
džiąpsįamę ppliudiine vyrą Vin
cą įr sppų bei dąpg ginppių Ą- 
ęnęrįkpję. Q Lietuvoje tęvą An
taną pąrąpąp§Į<ą, pyplį įr sę§ę- 
r j JupjdžĮpJcynięnę Ąrgpptįnoję.

Velione buvo kilusi iš Ivoniš- 
kio, Suvalkijos. Atvypo į Arpe-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Akių SpecialisU?
Pąlępgvipą ąfcjų įtempimą, kurįs 

esti prįfežastiiąį gąlVps šiaude j įmp. 
syąigųho,\ ą$ų ąmėminfb, pėrvąotą- 
mp, skaudąnią akių karšti, atitaiso 
trumparegystę w ' tpliręgystę. Pri
rengia tėįsįngąį akinius. Visuose at
sitikimuose egząmįnaviąias darpjnąs 
sū elektra, parpiančia mąžiąysiąs 
klaidas. Spęcialė atyda atkreipiama 
į rpokyklos vaikus. Kreįyos akys 
atitaisomos. ‘ ’
VĄLANDOS: ąąp 10 ryto iki 8 y. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Dajįgelyj atsitikimų akys atitaiso- 
paos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR, G, 8ERNER
ygTŲVĮS AKIŲ GYDYTOJAI

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso

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

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

GYUYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIE2IS
GYPYT04AS IR (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
Ofiso Tel, Yards 5921

DR. BĘRTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwoo(Į 5107.
Ofįso Tel. Virginia 0036.

Residence Tel. BĘVERLY 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.

Df. 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.
Tpl. 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

t Masinis protesto 
MITINGAS

Kovo 2fį <j. Ą.L.K. Detroito
skyrius surengė masinį mitingą,

jei 
kėsinsis eitį

Pranas Jočionis, pirm

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

AĮICHJGAN AVĖ. 
KLINIKAS

3?54 S. Michigan Ay.
Pilnas Medikalis patarnavimas 
sų pagąjba la|)prą|orijos ir X- 
Itay. Gydymas te vaisfų, su pa
galba moderniškų pagerintų is- 

^eikalųį ęsanį yąįspię 
dųpdarąe už zęiąą įęąipa.
I£ MpTERŲ Į4PĄSME§ GYDOM VYRŲ

Taipgi—Artritis, Rheumatism, kraujo l|ga$, ogos ligas, tongilus, pilvo
ligas, pilės ir kitokias. Pilnas ju?ų 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 šeštadipnį 10:QQ ikį X:Op P. M.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DĄINININKfiS ARTISTAI-fiS

CRAĮffE COAE COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Tęlęfonas PORTSMOŪTH 902Ž • 4. f • » • • *

POCAHOJ^TAS Mine Run $7-50
(Šcreeneč0 Tonas ..................  I j

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ĮDOMIŲ IK .M'OL.VITMV

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— TT « „ —’i IKI 8 VAL. VAK.• ŠEŠTADIENI- W. H. F. C. -!-» IKI « VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— “ y \ IK* 8; VAĘ‘ ^AK\

LIETUVIŠKI PASILINKŠMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius
■ ----------m j uii ui 1 uni

niam mitingui prisiuntė tokio 
turinio telegramą:
Frank Jochoųis,
CĮiairipan Lįthuąnįąn Mas§-

yVest Vcrpor Highwąy 
And 25 S t. Detroit.

National General secretary of 
the Federatiop of Lithuaniaų 
Jews in America attending to- 
night thc first annual banųueį 
of the Detroit Section I greeį 
ypų. I pledge the fųll §uppor| 
of thp Jewish Lithuąnįąn |7’ede- 
ra tipu in the movement of ai,

uanian republic liberated from 
the present nazi menace we 
hope’ for the continuation of 
the friendly relations which ex* 
ist in our mpther counlry 
among all its inhabitants.
Frank Epštein General Secreta

ry 011 behalf of
Sidney Hillman Hpnprary Pres. 

Sintoff, Ghairman,
M. Sudarsky, Co-chairman.

Eli
Dr.

DĄILpS CHORO 
VAKARAS

Dąiįės choro pąyąsarįnis va
karas įyyl$s bąlap4žįo 2$ d. Ne 
tik choras pasirodys visame sa
vų mąjeslotingmne, įięt jjąr da
lyvaus ir dičĮžiuJis ukraįpįečįų 
choras “Dumka”. Tas choras 
yra pasiryžęs ir vieną kįtą Įįę-

Tikietup iš anksto platina tiek 
choyo riariąi, tiek jo rėmę jai. 
Reikia tikėtis, kad Liefpyįų syę-

luAIDOTUVTU DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
. < •

SKNIAVSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

” • Wmbulance

Viši telefonai YARDS 1741-1712 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South FąirfieM Avenue 
'į lUefimM L/ĮFAYETTE m

^^2 koplyčios visose 
Jį?^Z'^Li.'Z|L Chicagos dalyse

r. baltimiekaji.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI <
Chicągos, 
Cicero 
Lietuvių 
PĮręktpny 
Asociacijos

Ainbulaiice 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE - z

1. J. ŽOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S, P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

LACHĄWięZ IR SŪNUS
2314 22lrd PJącę Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East lOpty) Street Tel. Pullman 1279

AI.BĘRT V. PETKUS
47.04 Sq. iy$stęrp A ve. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
330y Litųanįpa Ąyenue Phone Yąrds 4908

ANTHONY B. PETKUS z
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 Sputh 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S.vGalif,ornia Avenue Phone Lafayette 3572

l P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 7 YARDS 1419

Tel. Office Wentworth 633® 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 Eas| 63rd St
CHjCAGO, 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

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė, 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

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.

M ST. N A1KELIS
Pįiysipian and Surgeon

3261 So. Halsted Street

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

Dr. V. E. SIEDLINSK]
DENTISTAS

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

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

Tol. Lafayette 3650

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

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

Šventadieniais 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS ir chirurgas 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Va|andos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 Sp. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr, Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YĄRDS 7299

K. P. G U G1S
ADVOKATAS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Miesto 
Kamb. 
Namų

JOSEPH J. GRISI!
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 MONKOĘ 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St<
Room 1230.

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

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVČS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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$6.50 SUPAŽINDINAME

Su Nauja

BOSTON VYRŲ AVALYNE!

Pavasariui

TVIR

IKI $6.50

SAVO ŠIRDŽIAI

PATENKINTI

YPATINGAM SKONIUI

Moksliškai pritaikintas plotis AA iki D. Visi mierai

BERNIUKAMS BATELIAI OXFORDS

ATEIK IR PAMATYK NAUJĄ

S. HALSTEDS. HALSTED
STREETSTREET

VISI JIE JŪSŲ 
ČIA IR DABAR

GRA
ŽIAI
ATRO
DANTI

BA
TAI

NAUJI STILIAI VELYKOMS 
EKSPERTIŠKAI PRITAIKINTI

VADOVYBĖ 
STILIUOSE 
VADOVYBE 
VERTYBES 
DAVIME

JAPOMCAS 
PATENTS 

BLPPS

ŠEŠTADIENĮ!!!
BALANDŽIO PIRMA

PolM
ALL L

PANČIAKŲ SPECIALŲ
IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

GARANTUOTI IŠVIEN ODOS BATELIAI
PAVASARIUI IR VELYKOMS

Oxfords, Straps, Patents, Juodi, Rudi, Balti

1,000 NAUJŲ STILIŲ 
1,000 NAUJŲ 

BATELIŲ

Iškilmingas Atidarymas 
Rytoj 

ŠEŠTADIENĮ

Iškilmingas Atidarymas 
Rytoj 

ŠEŠTADIENĮ!

Vyriškų Stiliaus Pasirinkimas 
Odos ir Crepe Padais

ATEIK IR PAMATYK!!!
Už Vis Gražiausių 

Krautuvę!!!
Gražiausius Batelius!!!

MOJU P CLARIFENE
SIEKINĖS PANCIAKOS

DYKAI I!
GĖLĖS VISIEMS ATSILANKIUSIEMS 

IR PIRKĖJAMS

79C 3 poros >2.75 $1.00 3 pr$2.85
VĖLIAUSIOS SPALVOS

Puikiausios pančiakos, kurios jums laikys. Jau sykį pabandysi, 
tai ir visuomet pirksi.

Avalynes Krautuve
NAUJA KRAUTUVĖ...

KRAUTUVĖ JAUNIMO...
KRAUTUVĖ STILIAUS...

BET SENOS REPUTACIJOS 
IR SENO PASITIKĘJIM O

. Poli Parrot ir STAR BRAND
p* Bateliai
“ BERNIUKAMS ir MERGAITĖMS

Juodi, Rudi, Balti, Dviejų Spalvų, Gumos ar Odos Kulnys 
Taipgi Jumbo Crepe Padai
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“Vieningo darbo vyriausybė”

dariusi “apsigynimo sutartis”!
Yra aišku, iš kur ta nesąmo

nė pateko į Brooklyno “kon
greso” rezoliuciją. Tai yra Mas
kvos “tezė”, iškepta pereitą ru
denį ir musų komunistams tar
naujanti, kaipo keliarodis į Lie
tuvos “išgelbėjimą”. Jie bruka 
ją į draugijų konferencijų ir 
masinių mitingų rezoliucijas 
kiekvienoje kolonijoje, kartais 
įvardindami tas valstybes (so-.? 
vietų Rusiją, Lenkiją ir Rumu
niją), kurios turėsiančios Lie
tuvą išgelbėti, o kartais neįvar
dindami.

Dabartiniu laiku, kail visas 
pasaulis mato, kokioje padėly
je yra Lietuva, dėti tokius da
lykus į 
liuciją, 
kinga.

viešo susirinkimo rezo- 
yra daugiau negu juo

Spekuliacija su vizomis ir KORESPONDENCIJA

sek- 
Ap- 
bir-

Liko suimtas Mažeikių apskrities viršininkas ir jo 
retorius. — Kaip buvo varoma spekuliacija. — 
sukrus Kauno vokietukas. — Lietuvos juodoji 
ža. — Gujami iš kitų kraštų žydai. — Blogos valios 
žmonės.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Indiana Harbor, Ind.
Indiana Harbor Lietuvių 

mass-mitingas rengiamas pro
testui prieš Lietuvos priešus šį

sekmadieni, balandžio 2 d. 2 
vai. po pietų, Ivano Salėjo, kam
pas Broadway ir Deodar St., Ir- 
diana Harbor, Ind. Kviečiame 
visus lietuvius Indiana Harbor 
ir apylinkėje dalyvauti šiame 
protesto mitinge. Įžanga dykai.

Komitetas

Naujame Lietuvos ministerių kabinete yra keturi ge
nerolai, du krikščionys demokratai, vienas linkęs prie 
vai. liaudininkų ir du civiliai tautininkai. Tai atrodo, kad 
vyriausybė yra pusiau-karinė pusiau koalicinė.

Iš tolo žiūrint, yra ne labai suprantamas toks skait
lingas armijos karininkų dalyvavimas valdžioje. Yra 
keistoka, kad generolai paėmė į savo rankas ne tiktai mi- 
nisterio pirmininko ir krašto apsaugos ministerio vietas, 
bet ir tokias ministerijas, kaip finansų ir vidaus reikalų. 
Argi neatsirado tihkamo asmens krašto finansams tvar
kyti tarpe civilių žmonių?

Yra lengviau suprasti, kodėl i vyriausybę įėjo krikš
čionių demokratų atstovai (Kazys Bizauskas ir Leonas 
Bistras) ir vienas artimas liaudininkams žmogus (Jur
gis Krikščiūnas). Norima tuo budu įtraukti į valdžią 
opozicines sroves, nes “totalitarinė” tautininkų valdžia 
neteko pasitikėjimo visuomenėje. Ypatingai ryškiai šitą 
faktą pabrėžia p. Bistro įėjimas į kabinetą. Pereitą gruo
džio mėnesį jisai buvo stumtas, kaip “valstybės priešas”, 
ir ištremtas iš Kauno, o dabar jisai jau ministeris!

Tai tautininkų monopolio laikai jau pasibaigė. Bet 
atrodo, kad naujoji vyriausybė yra sudaryta laikinai, iki 
įvyks pilnesnis srovių susitarimas. Armijos generolai ne
gi sėdės visą laiką ministerijose. Butų gerai, kad vyriau
sybė neatidėliodama paskelbtų naujus seimo rinkimus. 
Seimas galėtų galutinai likviduoti nelaimingų “vadizmo” 
laikų palikimą ir grąžinti kraštui demokratinę santvar
ką.

RAITOSI IR IŠSISU
KINĖJA

Garsaus Anglijos liberalų lai
kraščio “Manchester Guardian”

DAUGIAU RIMTUMO!
Brooklync įvyko dvejos pro

testo prakalbos Klaipėdos klau
simu. Sekmadienį mass-mitingą 
surengė laikinas “Am. Liet. Ta
rybos” komitetas, o pirmadienį 
vadinamas “ALK. Brooklyno 
skyrius”. Antrasis, matyt, buvo 

y skystokas, “Laisvė” sako, kad 
“žmonių nesuėjo tiek, kiek ti-

Bet tai ne taip svarbu. Blo
giau, kad vadinamojo “kongre
so” prakalbose buvo priimta la
bai nerimto turinio rezoliucija. 
Toje rezoliucijoje (adresuoto
je “Lietuvos Prezidentui A. 
Smetonai”, tarp kitko sakoma:

“1. Lietuvos vyriausybe 
skaudžiai nusikalto krašto 
nepriklausomybei, be protes-

ma ir savo parašu tą Hitlerio

tikra pasakyti. Jeigu tiesa, kaip 
buvo pranešta kelių Amerikos 
spaudos korespondentų, kad 
Hitlerio valdžia privertė Lietu
vos vyriausybę “aįsirašyti” nuo 
Klaipėdos, grasindama sunai
kinti oro bombomis Kauną, tai 
lengva suprasti, kad, protestuo
dama, ji butų tiktai užtrauku
si didesnę nelaimę kraštui. Kai 
banditas, atkišęs revolverį, pa
reikalauja, kad žmogus atiduo
tų jam pinigus, tai yra tiesiog 
nepadoru tą užpultą žmogų kal
tinti, kai jisai išpildo bandito 
reikalavimą be protesto!

Bet antrasis rezoliucijos 
punktas yra užvis prasčiausias. 
Rezoliucijos autoriai kaltina 
Lietuvos vyriausybę, kam ji ne
sistengė sudaryti “bendro apsi
gynimo sutarčių su kitomis val
stybėmis”. Su kuriomis valsty-

“2. Lietuvos vyriausybė y- 
ra kalta, kad iki šiol nesisten-| 
gė sudaryti bendro apsigyni
mo sutarčių su kitomis vals-

“3. Lietuvos vyriausybei 
karštai patariame nors dabar 
jieškot susitarimo su kaimy
ninėmis valstybėmis bendram 
apsigynimui ir užtarimo • v

1S

Milingo “patarimas” tartis 
kaimyninėmis valstybėmis 
ieškoti užtarimo iš. tolimesnių 
šalių yra mažų-mažiausia nai
vus, nes juk kiekvienas gali su
prasti, kad Lietuvos vyriausy
bė tai ir pati kiek galėdama da
ro, nors, suprantama, apie to
kius dalykus viešai ji daug kal
beli negali.

Kai dėl “protesto”, kurį Lie
tuvos vyriausybė turėjusi pa
reikšti, pirma negu ji pasitrau
kė iš Klaipėdos, tai Amerikos 
publika yra per mažai painfor-

sti
ir

iš jų butų Lietuvą gynusį?
Didžiosios valstybės negynė 

Čekoslovakijos, nors ir Francu- 
zija, ir Sovietų Sąjunga, ir An
glija (nekalbant jau apie Ru- 
maniją ir Jugoslaviją) buvo su- 
sirišusios su ja visokiomis su
tartimis — apsigynimo, kolek- 
tyvio saugumo (kaipo Tautų 
Sąjungos nariai), grupes sutar
timis (kaipo Mažosios Santar
vės nariai) ir, pagaliau, amži
nos taikos (Kelloggo-Briando) 
sutartim, prie kurios yra prisi
dėjusios ir Am. Jungtinės Vals
tijos. Bet nė viena tų valstybių 
piršto nepajudino Čekoslovaki
jai apginti.

O dabar Brooklyno “valsty
bės vyrai”, bando įtikinti vi
suomenę, vartodami “Amerikos 
Lietuvių Kongreso” vardą, kad 
kurios nors iš tų valstybių bu
tų šokusios ginti Klaipėdą nuo 
Hitlerio, jeigu tiktai Lietuvos 
vyriausybė butų su jomis pa-

damas apie Leninienės-Krups- 
kos mirtį, nurodė, kad ji, dirb- 
dama sovietų švietimo departa
mente, liepė išimti iš viešų kny- ■ 
gynų ir deginti priešingus “le
ninizmo dvasiai” knygas — į- 
vairius šventraščius, Nietz- 
bche’s, L. Tolstojaus ir įvairių 
kitų “buržuazinių” rašytojų vei
kalus.

Komunistams tas faktas yra 
taip nemalonus, kad jie tiesiog 
draskosi, stengiasi jį užginčyti
— ir “iš visų spėkų” plusta 
“Naujienas”, kurios padavė iš
trauką iš ,to “Manchester Guar
dian” korespondento straipsnio.

Kaip paprastai, jie dumia a- 
kis savo skaitytojams, bandy
dami nukreipti jų dėmesį kiton 
pusėn. Girdi, Leninienė negalė
jusi deginti Levo Tolstojaus 
raštų, nes Leninas Tolstojų la
bai “vertino”. Kai mes pažymė
jome tą faktą, kad Leninas lai
kė “kontr-rcvoliucine” Tolsto
jaus nesipriešinimo filosofiją 
(“kes i priešink piktam”), tai 
“Laisvė” skubinasi pakišti Le
nino žodžius apie Tolstojų, pa
rašytus visai kilu klausimu.

Leninas, esą, rašė 1908 ir 
1910 metais, kad Tolstojus Lai
— valstiečių idėjų išreiškė jas 
laike “buržuazinės revoliucijos 
Rusijoj”, ir kad —

“jis sugebėjo su neapsakoma 
jėga perduoti nusistatymą 
masių, pavergtų dabartinėj 
santvarkoj, nupiešti jų padė
tį, išreikšti jų gaivalinį jaus
mą, protestą ir nepasitenkini
mą.”
Bet, viena, tai visai neatsako 

į klausimą, ar Leninas laikė re
zoliucine ar kontr-rcvoliucine 
Tolstojaus filosofiją, kad nerei
kia priešintis piktam. Aukščiau 
paduotoje ištraukoje juk kalba
ma. apie Tolstojų lik, kaip apie 
menininką, bet ne kaip apie vi
suomenininką.

Antra, lai, ką Leninas mane 
apie Tolstojų 1908 arba 1910 
uotais, nėra joks įrodymas., 
kad jisai taip pat manė 1917 
m. arba vėliau, po bolševikiško 
perversmo.

Visi žino, kad Leninas iki pa
saulio karo stojo už demokrati
nę respubliką, visuotiną balsa
vimą, steigiamąjį seimą ir t.t. 
O paskui jisai tuos “buržuaziš- 
ktis” dalykus pasmerkė ir net 
sunaikino ginklo jėga!

Jeigu Leninas žiurėjo į Tols
tojaus raštus, kaip į “buržuazi
nės revoliucijos” idėjų atspindį, 
lai aišku, kad jisai, paghobęs 
valdžią į savo rankas ir naikin
damas visa, kas yra “buržua- 
ziška”, nedarė ceremonijų ir su 
Tolstojaus kuriniais, * ypač tais, 
kuriuose didis rusų rašytojas 
skelbė, kad reikia mylėti arti
mą, nevartoti smurto, ir t.t. 
Taigi tos citatos iš Lenino nie
ko neįrodo.

Mizara be reikalo išsisukinė
ja ir raitosi, kaip ungurys. Liū
dną faktą, kurį paminėjo “Man
chester /Guardian” korespon
dentas, jisai šitokiais argumen-

(Tęsinys)
Žinoma, pasiturį žydai tomis 

progomis naudojasi. Kaštuoja, 
bet ką padarysi. Kartais biznio 
reikalai tokie, kad tikrai visiš
kai apsimoka. Žinoma, tarpi
ninkai taip pat nemažai uždir
ba.

Spekuliacija eina. Seniau ja 
užsiiminėjo vienas žydelis, o da
bar dėl darbo švarumo ir tik
rumo jisai jau dalijasi su vienu 
Lietuvos vokiečiu. Kalbama, 
kad tasai vokietis Vokietijos pa
siuntinybėje žinomas asmuo.

Tokiu budu Lietuvos žydai 
turi galimybę išvykti į Vokieti
ją ii’ tenai savo biznio reikalus 
sutvarkyti, o kartais jie tvarko 
ir kitų žydų reikalus jau pagal 
jų tam tikrą įgaliojimą.

Dabar porą žodžių dar dėl li
to spekuliacijos.

Sąryšyje su Klaipėdos įvy
kiais veik neabejotinai yra įro
dyta, kad Klaipėdos žydai pa
lindę skubiai sulikviduoti le
nais savo turtus bus per dvide
šimts milijonų litų paėmę iš 
tenykščių indėlių. Šitie pinigai 
nepastebėta, kad butų vėl į ko
kius nors kitus bankus grįžę 
atgal. Jie pasiliko pas jų savi
ninkų rankose, arba nelegaliu 
keliu išplaukia į užsienius. O 
tikriausiai yra vienaip ir kitaip. 
Sakoma, kad Londono rinkoje 
juodose biržose pasirodę dau
giau, negu reikia litų. Ir šitie 
litai toje juodoje spekuliatyvc- 
je biržoje slaptai atpigintu kur
su pardavinėjam i. Buk už ang
lų svarą, jei lai stambioje ko- 
piuroje mokama, net iki pen
kiasdešimts litų, o 
stambias kopi liras 
iki devynių litų.

Šitos žinios gal ir 
ir Lietuvoje juodoje 
tiek už tą svetimą valiutą mo
kama. Mat, Lietuvoje pakilus 
antisemitizmo bangai kai kurie 
žydai visokių įvykių įbauginti 
skubina litus pakeisti į svetimą 
valiutą ir ją nelegaliai išveža 
svetur. Vieni, žinoma, lai daro 
reikalo spiriami, o kiti išimti
nai spekuliacijos tikslais.

Taigi, juodoje biržoje, toje

ta ir Lietuvoje, ir čia jų neten
ka dienos metu su žiburiu ieš
koti. Jie tyko kiekviename 

nelegalioje pinigų rinkoje, sve- Į žingsnyje ir skuba savo niek- 
timos valiutos pareikalavimas šhigus darbus atlikti. Kova su 
žymiai didesnis, todėl ir lito Nais sunki.
vertė mušama. Štai juodoji birža veik veikia

Visoje šitoje aferoje kas įdo- visiems žinomai, o valdžios or- 
kad Lietuvos spauda Įganai nepajėgia su ja kovoti.

Visuomenė savotiškos krašte 
įsigalėjusios politikos dėka li
ko labai inertinė. Kaip kas, kac 
ir blogą kitus mato darant, bet 
geriau linkęs nutylėti.

Taip ir eina spekuliacija.

minusia, 
apie tai tyli, o valdžios orga
nai nesugeba tuos spekuliantus 
sučiupti.

Šiaip jau oficialus lito kur
sas tiek Lietuvoje, tiek Londo
no bankuose turi savo pir
mykštę vertę, lai yra mokama 
už jį tiek, kokia jo tikra vertė 
yra.

už dolerių 
moka net

ti kros, nes
biržoje

Montreal, Kanada

šile pirmi, kurie viešai prabil
site. —Betkas.

Sakysite, kaip tai gali būti. Į (GALAS)
Dalykas yra paprastas. Svetur 
išvežti svetimą valiutą galima 
lik gavus tam tikrą leidimą. ()| 
gavęs leidimą banke, turi įsi
gyti ir reikiamą valiutą. Tai 
bankas ją parduoda tikra kur
so verte.

Tai oficialiai litas kaip buvo, 
taip ir pasilieka visai tvirtas. 
Jo svyravimas, tai grynai lik 
spekuliacijos laikinas reiškinys. 
Taip pat netenka abejoti, kad 
Klaipėdos vokietininkai ir viso
kiais budais dabar išgudrėjo li
tą nelegaliu keliu išvežti į Vo
kietiją ar 
išimtinai 
tenka, lik 
kuliacijai

Montrealo lietuvių Lietuvos 
nepriklausomybės gynimo ko
mitetas šaukia masinį mitingą 
balandžio 1 d., 8 vai. vakaro,
D. L.K. Vytauto N. Klubo sve
tainėje, 2159 St. Catharine St.
E. Gvildenami bus klausimai 
užgrobimu Klaipėdos krašto ir 
išlaikymas Lietuvos nepriklau
somybės.

Kalbės žymesnieji Montrealo 
organizacijų kalbėtojai.

Kviečiame Montrealo lietu
vius kuo skaitlingiausiai daly
vauti.

M.L.L.N.G. Komitetas

kilas valstybes. Tai 
čia žydų kaltinti ne
tiek, kad jie tai spe- 
bus sudarę pradžią. '

O be to, nelegaliu keliu iš 
svetur atvykę žydai taip pat 
stengiasi apsirūpinti svetima 
valiuta ar kitomis kokiomis 
nors brangenybėmis, nes jų 
padėtis kaipo nelegaliai atvy
kusių Lietuvoje nėra tvirta ir 
tikra.

Štai iš Mažeikių apskrities 
viršininko aferos taip pat pa
aiškės, kas iš tokių turtuolių 
žydų iš svetur atvyko neteisė-1 
tu budu. 
nespėjo

žinoma, jei jie dar 
pasprukti, tai tuoj iš 

Lietuvos išdums ir išvažiuoda
mi stengsis nelegaliai 
svetimos valiutos.

Visai galimas daiktas, 
tie žydai, kurie gauna

išvežti

Kessler’s Private Blcnd—maišyta degtinė. 25% straight degtinė 
—75% neutral spirito distiliuoto iš grudų. 90 proof. Julius Kessler 
Distilling Co., Ine. Lavvrenceburg, Indiana. t
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tais nenuneigs. (O kad buvo 
deginama Biblija ir Niclzsche’s 
raštai, tai jisai nabagas nedrįs
ta nė ginčyti!).

Bet reikia dar pastebėti, kad 
“Laisvės 
damas 
stoju, 
duoda 
riuose 
masių 
testą ir , nepasitenkinimą”, is- 
reikšlį Tolstojaus raštuose, bet 
nepasako, koks tas protestas. Iš
eina, lyg kad Leninas butų lai
kęs Tolstojų revoliucijos skel
bėju. Tuo gi tarpu bolševizmo 
tėvas negalėjo nežinoti, kad 
Tolstojus reiškė ne aktyvų, bet 
pasyvų masių “protestą”! Tame 
yra pagrindinis skirtumas tar
pe Tolstojaus ir revoliucionie
rių.^

Tolstojus nebuvo nė “bužua- 
zinis” revoliucionierius. Jisai 
kartą pareiškė ve ką: “Yra juo
doji šimtinė, ir yra raudonoji 
šimtinė”. Revoliucionierių kova 
prieš despotizmą, o ypač gink
luota kova, jam atrodė toks pat 
bereikalingas, ar net kenksmin
gas, dalykas, kaip ir juodašim
čių smurtas despotizmo apgyni
mui.

Bet Mizara lai užtyli, norėda
mas nupiešti Leniną Tolstojaus 
garbintoju. Be suktybės tas 
žmogelis negali apsieiti.

Mizara, net ir varto- 
Lenino citatas apie Tol

tuos Lenino žodžius, ku- 
kalbama apie pavergtų 
“gaivalinę jausmų, pro- 

hepasitenkinimą”, iš-

vis fašizmo

taip kalba- 
pąs save iš*

kad ir 
progas 

i Vokietiją išvažiuoti, .daro ko
kias nors spekuliacijas su litu.

Visai nenuostabu, kad žydai 
atsidūrę tokioje nejaukioje pa
dėtyje imasi visokių nešvarių 
darbų, nes sukasi ir verčiasi 
kaip gali, kad savo turtą ir 
gyvybę galėtų apsaugoti.

O be to, Lietuvoje vis kiląs 
antisemitizmas jų tą baimę tik 
dar padidina, ir jie dar labiau 
leidžiasi į tas rizikingas opera
cijas. Susidaro kažkoksai už
burtas ratas, kuris demorali
zuoja žmones. Tai 
padariniai.

Dabar Lietuvoje 
ma, kad Vokietija
vijo žydus, bet pasiliko jų tur
tus, o Lietuvoje vejami žydų 
svetur kapitalai, bet patys žy
dai pasilieka. Žinoma, Lietuva 
iš kitur vejamų žydų negali pas 
save priimti, nes jų'ne vienas 
tuksiantis ir ne dešimtys, bet 
šimtai tūkstančių suvažiuotų. 
Lietuva jų ir išmaitinti nepa
jėgtų, o jų turtingesni visai nu
stelbtų vietos gyvenimą.

Žymiai turtingesni ir didesni 
kraštai žydų pas save iš svetur 
gujamų nepriima, tai ką čia jau 
kalbėti apię Lietuvą.

Štai ir jūsų kraštas akies plo
tu žydams durų nėra atidaręs, 
lai juo labiau Lietuva šito ne
gali padaryti.

Bef Lietuvoje jau atsirado 
tokių niekšingų žmonių, kurie 
žydų padėtimi pradėjo speku
liuoti. Šitie žmonės sudaro 
daug žalos visam kraštui. Jie 
kenkia ir lito pastovumui. Bet 
niekšų žmonių, žmonių blogos 
valios, visur esama, jų netruks-

‘I'
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ŠTAI NAUJOS RŪŠIES stalinis radijo—smogiančios išvaizdos — 
sensacinio perstatymo. Modernas “round the corner” lietas plas
tiškas kabinėtas spalvų Įvairenybėj. Visi standardiniai broadeasts 
plūs išskirtini trumpų bangų programai iš Europos ir Pietų Ameri
kos. 'Penkioms stotims Push-Button tunijimas. Electro-Dynamic 
spykeris. AC-DC operacija. Niekad dar nebuvo tiek 
daug savybių už tiek žemą kainą.

Modelis 96X11 walnutinis, kaip vaiz
de, taipgi ir juodas. Kiti modeliai 
vvalnutiniai arba ivory, kiek aukš
tesne kaina. TIKTAI

■

Budriko leidžiama Radio valanda iš WCFL 970 k* nedėliomis 
nuo 5:30 iki 6:30 vai. vakare Chicagos laiku.
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“MAUJIENU” EJINIS KONTESTAS
KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

J ŽUKAS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

J. A. SINKUS E. NORGAILIENė

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
Tel. Comm. 2073
Turi 41420 balsų

S. NARKIS
4353 S. Talman Av. 

Chicago, III,
Turi 31476 balsų 

■HagaoKHBBDBH

2914 W. 45th St 
Chicago, III. 

Tel. Lafayette 5647
Turi 25997 balsų

ONA DAVGIN
6108 S. State St., 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 23056 balsų Turi 15198 balsų Turi 10711 balsų

Mrs. V. FAIZA

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

Turi 8800 balsų

2

1739 S. Halsted St

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

AL.
AMBROZEVIČIUS

EDWARD JUSAS

2131 W. 24th st. 
Chicago, III.

M. DUNDULIENE

615 Cortland St., 
Hart, Mich.

MRS.

4027

Avė.,

F. BULAW

K. MANKUS

S. Maplewood

Chicago, III.

8
P. GALSKIS

JOE WOSKI
1633

Blvd-, 
Tel.Chicago, III.

Turi 8036 balsų | Turi

W. Jackson 
Chicago, III. 

Haymarket 
5890 

7450 balsų

Turi 6100 balsų

Turi 5800 balsų

806 W. 31st St. 
Chicago, III.

Turi 5672 balsų Turi 5536 balsų

ONA VILIENC
1646 N. Bell Avė., 

Chicago, III.
Turi 4800 balsų

3

Turi 4000 balsų

ALBER3 
UŽDRAVAITIS

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

B. BARNIŠKIS
9424 Burnside Av. 

Chicago, III.
Turi 3600 balsų

11

AL. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III. 
Turi 3275 balsų

12

ALBIN SMALELIS

1943 N- Kostner

Avė., Chicago,III.

Turi 2800 balsų

13

J. NOVO- 
GRODSKAS

386 Manitoba Av., 
Winnipeg, Man-, 

Canada.
Turi 2775 balsų

14

BUDVIDIS 
4094—9th St. 
Ecorse, Mich. 

Tel. Vinewood 
1—0789 

Turi 3500 balsų

21

JOS. AUGA1TIS

1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.

J. MAKSVITIS
A. F. SWEETRA 
135 Newberry St. 
Lawrence, Mass.

FRANCES
DAUGINT

359 Jefferson St- 
Aurora, III.

Turi 2600 balsų

24

15

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St.
Chicago, III.

ART. STANIONIS
3950 W. Gladys 

Avė., Chicago, III. 
Turi 10000 balsų

10 11

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

ASCILLAJOS-

Turi 5275 balsų

NON GRADUS

J. BULOTH,

527 S. 4th St., East 
St. Louis, III.

N.- TRUMPICKAS

773 Bisson Avė., 
Akron, Ohio

Turi balsų 2500

J. ALIKONIS

4

12

1833 
Avė., 

Turi

Evergreen 
Chicago, III. 
5200 balsų

DOS

A. L. SKIRMONT 
15723 LaThropAv. 
Tel. Spauld. 9207 

Harvey, III.
Turi 5050 balsų

MAČIULIS
906 Prescott St-, 
Waukegan, III.

Turi 5000 balsų

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

Turi 3500 balsų

16

S. NAUDŽIUS

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

Turi 2275 balsų

7

Turi 3500 balsų

17

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

27

J. ŽICKUS 
i

3432 S. Morgan St.

Chicago, III.

1($T. MOCKUS

1224 Harrick Avė.

; Racine, Wis.
Ų,
i ■ 1 ' A. FRENZELIS

86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada.
Turi 3475 balsų

18

T. MATULIAUS-
KIENĖ

1519 W. Lombard 
St., Baltimore, Md.

Turi 2145 balsų

28

Turi 1600 balsų

SUGDINIS

Calumet City, III.

Turi balsų 1500

32

J. MARTINAITIS

Route 1, 
Free Soli, Mich.

Turi 500 balsų

Turi 1500 balsų Turi 1500 balsų

J. SEKYS
GEO.

šEšKAUSKAS

324 S. Sacramento 
Blvd., Chicago, III.

Turi 1400 balsų

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė., 

Norvvood, Mass-
Turi balsų 1000

36^

TIŠKEVIČIUS 
27 Norwood avė. 
Brooklyn, N. Y.
Turi 1000 balsų Turi balsų 650

9

< PETRONĖLĖ 

ŽUKAS

Chicago, III.

Turi 3300 balsų

~ 19

M. ŠEŠTOKAS

1323 N. 35th Avė., 

Melrose Park, III.

Turi 2000 balsų

29

F. RUŠINSKAS

Roadney, < Ont.

CANADA

I

Turi 500 balsų

39

10

A. LID2IUS
3727 Deodor St. 

Indiana Harbor,Ind.
Turi 3275 balsų

20

A. RAŽAITIS

2122 W. 24 St. 
Chicago, III.

Turi 2000 balsų

30

Z. GAPŠIS

4405 Valley View
Av., Baltimore,Md.

i

Turi balsų 500

” 40

KONTESTO EIGA
Šių savaitę kontesto kopėčio

se mažai permainų įvyko, nors 
kai kurie kontestantai prisiun
tė po pluoštų balsų. Keletas 
kontestantų pranešė telegramo
mis, kad turi po keletą prenu
meratų, bet dėl visokių prie
žasčių priduoti negalėjo.

Tikiuosi, kad sekančią savai
tę visi kontestantai permainys 
kontesto kopėčių pozicijas ir 
kad kai kurie persikels į aukš
tesnius laipsnius.

T. Rypkevičia, 
Kontesto vedėjas.

Mano Talka

212 E. Clark St.
W. Frankfort, III

Turi balsų 500

904 Broad St.
Hartford, Conn,

♦

Turi 500 balsų

Box 318 
E. Millinorket, 

Maine.
Turi balsų 300

J. JURKSAITiS

308 E. Market St.

Wilkes Barre, Pa.

Turi balsų 275

ST. ŽUKAUSKAS

42 Keith St., 
Lee Park,

Wilkes Barre, Pa.

Turi balsų 150

X

Mike Dzimidas turi sandėlį 
adresu 4138 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 0401. Jis yra gero 
alaus distributorius ir kaip be
matai atveš į namus. Taip pat 
jis alų pristato vestuvėms, 
krikštynoms, šermenims ir 
įvairiems pokiliams. Jis yru 
Brighton Parko gyventojas, 
darbštus ir širdingas musų tal
kininkas. Jis prenumeravęs sau 
“Naujienas” sako: Nors progre
so yra tiesus kelias, bet juo ei
dami nelaimėsime nei grybų, 
nei talkininkų, tat gerinus eiki
me šunkeliais.

» » »
P-ai V. Zeleckiai, 10156 So. 

Indiana, Chicagoje, prenumera
vo “Naujienas” kaip Velykų 
dovaną savo giminaičiui Jonui 
Naujokui, gyvenančiam Kybar
tuose, Vištyčių g-vė nr. 17, Lie
tuva. Jonas Naujokas yra bu
vęs Amerikoj, gerai susipaži
nęs su lietuvių gyvenimu ir da
bar, gyvendamas Lietuvoje, 
taipgi nenori nutolti nuo š. 
Amerikos lietuvių gyvenimo. 
Ypatingai jis nori žinoti, ką 
veikia jo gentys ir pažįstami, 
nes skaitydamas “Naujienas” 
jis sakosi pasiekiąs visokias ži
nias ir įdomybes. x

« » »
Andrew Radisewig, senas 

Brighton Parko gyventojas ir 
4414 S. Rockwell St. moder
niškos tavernos savininkas. Jo

(Tąsa ant 7-to pusi.)



DIDESNES SANTAUPOS! Diena Iš Dienos
Penktadienis, kovo 31, 1939NAUJIENOS, Chicago, III.

Artinasi Šventes

GERESNIS VALGIS!
KADA PERKI MIDWEST STORES!

JONIŠKIEČIŲ 
VAKARĖLIS

šventės — 
tai jau reiš- 
daug rupes- 
šeimą š'ven-

IŠPARDAVIMAS! PENK. ir ŠEŠT., Kovo 31 ir Bal. 1

“WILSON’S“ Laurel-Leaf ar “ARMOUR’S“ StarTAUKAI
“JUSTICE” Gryna Tomatų
CATSUP did. būt. 2 už 19c
“MIDWEST“ Puikiausios Kokybės
DELUXE KAVA sv. ken. 25c
DYKAI! FLASHLIGHT SU 2-m PAKAS
WHEATIĘS kol turėsime 2 Pa^- 21C

2 už 17c 
2~už” 19c

“PILLSBURY’S“ Blynams Miltai 20 unc. pak.
^“PILLSBURY’S“ FARINA 14 unc. pak^

“MIDWEST” Specialiai žema Kaina!
Red Raspberries puikiausios No. 2 ken
“MUSSELMAN’S“ Obuolių Sausas No. 2 ken ūž~25c
“ELMDALE“ Sweet Corn < No. 2 ken. 3 už 25c

2 už 27c“MIDWEST” Žirniai ir Morkai
“TASTEWELL”
SPINAKAI

< No. 2 ken.
No. 2 ken.

did 214; ken. 2 _25c
“ST. REGIS“ Tuną Fish šviesi miesa Ws ken. 17c 
“MIDWEST“ Sardines didelė dėžutė 10c
Choc, ar Regularė
OV ALTINE did. 59c
“FRENCH’S“ Muštarda

mažas 33c
džar. 9c

“GERBER’S” Kūdikių Valgis 3 ken. 25 Č
sv. ken. 19c

3 sv. 10c
“SPRY” 3 sv. ken. 51c
GELTONOS ~SAUSOS ~ CIBULES
Puikus Florida
GRANDŽIAI 200-216 dydžio tuzkjgc
“WOODBURY’S”Veido"Muilai 3 už 25tf

3 už 17c
2 už 9c

‘LAVA” Muilas
“GUEST IVORY” Muilas
“AMERICAN FAMILY“ Muilas. did. barai______ 4 už 21c
“AMERICAN FAMILY“ Trupiniai 2 maži 17c. did. pak^Oc
“SUPER SUDS” Mėlynas pak. 3 maž. 25c 2 did. 39c

“OLD DUTCH” Cleanser 3 ken. 21c

Praeitą sekmadienį Yuškos 
salėj įvyko Joniškiečių L. K. 
Klubo pavasarinis balius. Nors 
buvo neskaitlinga publika, bet 
jaukus ir draugiškas. Apie 4- 
tą valandą po pietų apsėdę sta
liukus, žmonės lošia bųnco — 
bene kauliukus, vieni su kitais 
lenktyniuodami. Mat, dėka ren
gėjų Miliunienės, Baltienės ir 
Povilaitienės, buvo daug gra
žių dovanėlių. Ypač buvo daug 
visokių namų darbo rankdar- 
bėlių, taip pat apsčiai ir kito
kių išgeriamų ir valgomų daik
tų.

Pp. Borisow ir Miravičienė 
tiek daug gerų dalykėlių lai
mėjo, kad net žadėjo savo na
muose parinkę surengti.

Negana to, visi svečiai-vieš- 
nios buvo vaišinami su skania 
kava ir šviežiais keksais už tą 
pačią įžangą—30 centų. Dau
gelis sako, tikrai Joniškiečiai 
yra duosnųs, visados apsimo
ka pas juos atsilankyti ir tu
rėti smagius laikus.

Kas norėjo patrepsėti, tie ga
lėjo prie Balako muzikos ir į 
rinkį apsisukti, nors gavėnios 
laiku mažai buvo lokių šoki
kų. Prie baro uliavotojų nesto- 
kavo. Teko matyti V. Bubelį, 
Buknius, Keturakį, seseles Put- 
rienes, Bitinus, Mickevičių šei
mą, Jonaitienę, Rimdžius ir 
daug kitų. O jau patriotas Jo
niškietis John Jonkus tai fun- 
dino kas tik pasišuko. Tik dė
dė Vaitekūnas su keliais jau
nuoliais chekrumyj buvo pa
statytas prie nuolatinio darbo. 
Chepulis ir Paugai buvo ap
sukrus aptarnavime. P. Povi
laitis su savo Ona ir Ketura- 
kiene padėjo.

štai jau ir vėl 
šį sykį Velykos. O 
kia šeimyninkėms 
nio ir darbo kaip
čių valgiais aprūpinti, ką pa
gaminti. Negana to, dar ir dau
giau ruošos darbo.

Bet Midwest Stores yra jums 
nemaža pagelba. Namų ruošai 
visus reikalingus daiktus k.a. 
muilai, šluotos, šepečius ir pa
našiai — viską turi. Pasirin
kimas didelis ir tai ypatingai 
žemomis kainomis. Nhrint įsi
tikinti, tereikia peržiūrėti šios 
dienos Naujienose jų skelbi
mą.

Midwest Stores visuomet 
stengiasi savo pirkėjoms pa
tiekti geriausius valgomuosius 
produktus, o ypatingai prieš 
tokias šventes kaip Velykos, 
šiais metais kiekvienoj tos or-

ganizacijos krautuvėje jus ra
site didelį pasirinkimą kum
pių — importuotų ir vietinių. 
Taip pat iki valios yra ir kiau
šinių bei sviesto. Visi kiauši
niai atsargiai skirstyti, pirkti 
stačiai iš ūkininkų. Pirkdamos 
iš Midwest Stores esate užtik
rintos, kad čia prekės yra pui
kiausios, sviestas valdžios per
tikrintas, kiekvienas 
valdžios paliudytas.

Tad, rengianties šventėms 
valgius gaminti, nepamirškite

atsilankyti į Midwest Stores. 
Gausite puikiausias prekes, 
ekonominėmis kainomis, o ma
garyčioms mandagų ir našų 
patarnavimą.

(Skelb.)

svaras

Liepos Nauj’as Daržas 
82 ir Kean Avė.

(Prieš Tautiškas Kapines)
Piknikams dienos dar nevisos 

užimtos.
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

r dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

ČESNAKAI-PETRUŠKOS PAGEL- 
BA NUO AUKŠTO

KRAUJO SPAUDIMO
Medicinos reportai sako, kad Čes- 
-lakų-Petruškų koncentratas turi 
dvigubą reikšme nuo aukšto krau- 
io snaudimo. Pirma, atleidžia ar
terijų įtempimą. Antra, sulaiko ir 
Pašalina amatų susilaikymą vidu
piuose, aukšto kraujo spaudimo pa
kibinę nriežastį. Kad gauti česna- 
kų-petruškų koncentrato be kvapo 
pormoie, klauskit ALLIMIN. šios 
tabletės vartojamos pertraukomis, 
padeda sumažinti kraujo spaudimą, 
galvos gėlą ir svaigulį pašalinti, 
naeinanč’us nuo daug skaitymo. 
Kad patirti aukšto kraujo spaudi
mo priežastį ir nagyti, klauskit gy
lytėje. ALLIMIN yra pardavimui 
pas visus vaistininkus. Didelė dėžė 
’Oo. Snec’alė Ekonominė—$1.00 
DYKAI. Kad gauti sampelių ir pui
kia knvklę adresuokit ALLIMIN, 
Dept. 309, 54 W. Illinois St., Chi
cago, III.

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

BEAUTY CULTURE at MOLER’S 
Klasės dienomis ir kas vakarų

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

MOLER COLLEGE
177 NO. STATE ST. CEN. 6393

v

Dirbk iki salo
už savo apylinkę 

ir už visą Chicago 
Palikite

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

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted SL |

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 
išgalite 

gerą 
liku-

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

SVEČIUOSE PAS 
P. P. ZAMESKUS

Iškilmingas Atidarymas
CROWN STORE

Padidintos ir Naujai Pertaisytos Krautuvės

P. P. Gailiai ir dukrelės bu
vo pietume pas P. P. Zames- 
kus, kurie gyveną 
ke, Illinois.

P. P. Zameskai. 
num Alex gyvena
derniškam name, kurio gražu
mu visi pravažiuoją žmones 
stebisi. Visi sako, kad jų na
mas ir farma yra gražiausia 
Tinley Parke.

Linksmai dieną praleidę, pp. 
Gailiai turėjo grįžti į Brighton 
Park, kur jie gyvena. Onytė.

Tinley Pa r-

su savo sū
nau j am mo-

EDWARD J. KELLY
Į Mayorus

Turime viską visai šeimai dėvėti vidutinėmis kainomis. 
Grožio salonas—Bateliai—Avalynės taisymo departamen
tas, drobulės, užvaikai ir kerpamos medžiagos. Didelis 
. pasirinkimas drabužių kūdikiams—dovanomis duoti.

Kuponas

SU KUPONU TIKTAI PENKTADIENIO 
VAKARĄ, 7 IKI 9 v.

MOTERIMS $1.00 APATINIAI
(Pasiūti iš puikaus dobbie Satino ar šilko. Leisiniai arba 

apsiuvinėti pakraščiai. Mieros nuo 34 iki 44^ Tikrai 
didelis bargenas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Melvin Gallahan, 28, su Ann
Talaska, 24

Reikalauja
Perskiry

Charles G. Mattis nuo Char- 
lotte Mattis •

Frances J. Gugis nuo Jane 
Gugis

Jean Barkulis nuo Peter C. 
Barkulis

330

Ludwig D. Schreiber
l City Clerk

Y M AYORU
Amerikos Didžiausi Municipali Inžinierių

HICAGOS biznis, darbas, industrija ir profesijos 
yra jau žinomos Mayoro Kelly vadovybės sulieti į 
didį miesto “Žmoniškumo Sąjungą”, pašvęstą “Di
džiausio gėrio didžidusiam skaičiui”..-jų tikslas 

yra naujos miesto moralės aukštuma ... pažangos ir gerbū
vio nauja realizacija ... nauja industrijos produkcija, biznio 
apyvarta, darbo ir algų, kultūrinės pažangos “aukštuma”...

Kada Balsuojate Su Šia DAUGUMA už 
May orą Kelly Jus Sužinote iš REKORDŲ...

kad jo programas dėl Chicagos ateities UŽTIKRINA balansuo
tą naudą KIEKVIENAI apylinkei... Geriausią valdžią už ma- 
žiausias išlaidas... Didesnės progos abiem: dideliam ir mažam 
bizniams... Geresnius namus... daugiau darbų... teisingą pada
linimą mažų mokesčiij mokėtojams... sveiką ekonomiją viešo
se išlaidose... geresnės mokyklos, puikesnės parkos... PATYRU
SIĄ ir UŽGIRTĄ administraciją... MUNICIPALĘ VADOVYBĘ 
su ŠIRDIMI... bendromenės iškilimą... kaimyninį gyvenimo bū
dą... progos jaunimui... puikiausią policijos, ugniagesių, svei
katos apsaugą ... NEPALIAUJAMĄ viešųjų darbų gerinimą ... 
pagelbos neturtingiems davimo teismą.

Apnbuota 1 vienam pirkėjai

Crown Store Bridge 
porte Padidinta Ir 
Atremontuota

BRIDGEPORT. — šį penk
tadieni bus didžiausis atidary
mas ir bargenų išpardavimas 
visame 
Crown 
didinta

The Crown Store
3442—46 SO. HALSTED STREET

Chicago, Illinois

GARSINK1TES “NAUJIENOSE”

Crown Store užlaiko viso
kius rubus dėl visos šeimynos. 
Ten galite gauti visko nuo ma
žo beibuko iki augusio vyro. 
Prie to, dar bus duodama ir 
dovana pusdykiai, tiems, kurie 
iškirps ir atsineš tą kuponą, 
kuris šiandien telpa Naujieno
se — Crown Store skelbime. 
Crown Store krautuvė randa
si antrašu 3442 iki 3446 So. 
Halsted St. Nepamirškite pa- 
tėmyti Crown Store skelbimą 
Naujienose. —VBA.

Bridgeporte, kuomet 
Store tapo žymiai pa- 
ir naujai atremontuo-

0 <•; 3J?£.u

Thomąs S. Gordon
Į City Treasurer

BALANDŽIO 4 d
BALSUOK

Jūsų Nepaliaujamas Pasitikėjimas Yra Man
datu Mayorui Kelly jo “Darbams Baigti” 

Chicagoj

Palaikymas Mayoro Kelly Reiškia—
Baigimas Chicagos požeminių kelių sistemos.... konsolida
vimas susisiekimo priemonių ... viršvieškelio į vakarus, pie
tų vakarų ir žiemių vakarams pastatymą... pastatymas or
laiviams stotį prie ežero . .. išplėtimas Chicagos parkų dis- 
trikto ... Išplėtimas pasilinksminimo vietų ... daugiau gat
vių, vandentekių< šaligatvių .. - vandens filtravimą . . .PRE
KYBOS PAAKSTINIMĄ.... lūšnų valymą . .. statybos dar
bų iškėlimą ... geresnę rinką nuosavybėms ... naujų indus
trijų Chicagai •.. daugiau mokyklų, GERESNĖ APŠVIETA... 
daugiau žaismaviečių ir papludymų ... daugiau miesto 
planavimo.

DEMOKBATiSKAi-J)

•I-

tokią kainą, kokią 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė. 

prie California

PER

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas gu
ranti otas. Taipgi pristatom an
glis ) visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

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

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted SL 
Tel. Boulevard 0937

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $ 4 9.50 

už .......................  ■
GYDYMAS IRn.OO

LIGONINĖJE ...».........
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje   *15.00
REUMATIZMAS *9.00

Greitai Palengvinama — " 
VISAS LIGAS GYDOMA $4 AA 
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 SL 
Tel. ENG. 5883-5840

\

_________



Penktadienis, kovo ŠI, 19S9 NAUjffibjOŠ, Chicago, 111

PRADŽIA ŠEŠTADIENI
SERGĖJO-EISENSTAINS 

kūryba 
“ALEKSANDER NEVSKY”

Galinga epika iš 13 amž. Rusijos 
“Kovų ant ledo”, kada besiver- 
žusios vokiečių gaujos, vedamos 
teutonų riterių, buvo išvytos iš 
Rusijos žemių.
Prokofievo simfoninė muzika

SONOTONE
66 E. Van Buren St. arti Wabash 
25c iki 1 v. pp. išskiriant šeštad.

ir šventes

Iš Politikos Lauko
Lietuviai Demokra 
tai Pagerbs Merą 
Kelly

politiškos 
vadovybe 
Pemokra-

sėjas Jonas T. Zuris, Al. G. 
Ęuipskis ir pirmininkai iš vie
nuolikos lietuviu klubų, kurie 
kviečia visus lietuvius atsilan
kyti ir užtikriną, kad visi bus 
patenkinti. Įžanga į šį vakarą 
yra visiems veltui.

Kviečia Komisija.

TARP' MUSŲ 
BIZNIERIŲ

KONTESTO 
EIGA

CLASSIFIEJD APS.

BARRICK’S
PAINI STORE

Chicagos lietuvių 
organizacijos, po 
Cenfralipės Lietuvių 
tų organizacijos, rengią didelį
ir gausingą lietuvių šeimyniš
kų Vakarą su labai puikiu pro- 
grąmu Verbų sekmadienį, ba
landžio 2 d. 
13 to Wardo

Masinis Mitingas 
Roselande

6050 S. Halsted St.
Buvo 5905 S. Kedzie Avė.

Mes ne skelbiame specialus, 
tačiau atsilankymas į krautu
vę įpkins jus, kad musų kai
nos yra labai žemos Male- 
voms, Vamišiams, Sienų Po
pieriams, Stiklams ir t. t. už 
tokią aukštą prekių rūšį kokį 
mes turime.
Mes Esame Sena 
Patikima Būstine 
Malevai ir Sienų 

Popieriui
RENDUOJAM____

Sieųų popieriams nuimt 
mašinas, floor sanding 
mašinas ir Edgers.

Instrukcijos dykai.

TURIME VISĄ EILE 
LANGAMS UŽLAIDŲ 

Nominale Kaina 
---------------------------------------j Tik Patelefonuok 

Englewood Įgs? i
I ATDARA VAKARAIS: ANTR.

■ ,JKETV., -AEŠT. i ‘
Sekmadienį iki pietų

I (Greito Pristatymo Patarna- H 
v imas)

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

riųiTAS 
2,900,000

Rezervus 
$*220.000

4192 S. ABCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0161
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti 

' $5,000.00
iki

Išmokėjom n
už padėtus ^7)

pinigus 7 A’ /(/

1-mųDuodam Paskolas ant 
MorgiČių

Safety Denosit Dėžutės 
Pasircnduoti

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

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

STANDARD FEDERĄL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO

Galima

JUSTIN MACKIEWICH 
President 

HELEN KUCHINSKAS, Sec.

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

7:30 vai. vakare, 
Pemokratų di- 

po antrašu 3236

didelio mitingo
lietuvius į

W. 63rd St.
Tikslas šio 

yra ne sutraukti 
didelį mass-mitingų, bet pasi
derėti musų lietuvių politikoje 
nuveiktu darbu ir pasidžiaugti 
gražiai prirengta programa.

Kalbėtojų šiame vakare ne
bus. Dalyvaus meras Edward 
J. Kelly ir jo draugai, Ludwig 
Schreiberg, kandidatas į City 
Clerk, T. Gordon — City Trea- 
surer. Taipgi dalyvaus County 
Clerk Michael J. Flynn, kurie 
suteiks pasveikinimus lietu
viams ir padėkų už pereitų rin
kimų paramų.

Į rengimo komisijų įeina te i-

United Li-
Arperican Citizens 

ward masi- 
Demokratų 

indorsavi- 
d. K. of P.

ROSELAND. 
thuaniąn 
Politįcal Club qf 9 
nis susirinkimas 
partijos kandidatų 
mui įvyko kovo 26 
svetainėj.

Susirinkimas nekaip nusise
kė dėl smarkaus lietaus. Ma
žai publikos susirinko. Kaip 
komitetas, taip įr kiti kliubie- 
čiai jautėsi nelabai gerai.

Susirinkimą atidarė Al. Ke- 
zis, pareikšdamas susirinkimo 
tikslų ir paskui pakvietė susi
rinkimui pirmininkauti L. Bec-

Naujai Pertaisyta 
Boston Shoe 
Krautuvė

BRIDGEPORT. šiandien 
bus formaliai atidaryta Boston 
Shoe krautuvė, antrašu 3435 
So. Halsted St., po tai kaip 
visas naipąs tapo atremontuo
tas vidaus ir įš lauko. Da
bar visi seni ir busimi nauji 
kpstųmieriai gaus daug pato
gesnį patarnavimų. Pastebėkite 
Boston Shoe vyriškų ir mote
riškų 
kuris 
dien.

batų krautuvės skelbimų, 
telpa “Naujienose” šian-

—VBA.

Apsigyveno Naujoj Vietoj

BRIGI ITON-.' PARK. — Jau 
kuris laikas, kai naprapątas 
Pętęr Simaitis, gyvenęs ties 
9257 Sputh park Avenue, per-

Sally Ann Shop Jau 
Turi Velykoms 
Skrybėles

BRIDGEPORT — Ponia Sal
ly Ann, kuri užlaiko moteriškų 
skrybėlių ir korsetų krautuvę, 
antrašu 3438 S. Halsted St. šį 
šeštadienį švęs vienų melų biz
nio sukaktuves. Ta proga ji 
)ar traukė daug naujų vėliausių

'L. Beckas pasakė trumpų 
kalbų ir pranešė, kad pirmas 

susirinkimo programo nu • 
Internacionalas, 
orkestrai gro- 

sudainuotas kaip 
susirinkimas su-

jų adresu 2421 W. 45 Place.
Tenka prisiminti, kad napra- 

patas Simaitis pernai melų pra
džioj buvo automobilio kritiš
kai sužeistas. Bet dabar jis ve

(erinis ir panelėms.
sako

nereikia mesti laukan, 
kiek pasinešioja, nes pas 
Ann jus galite juos 
ant naujo korseto ] 
reikiamų didumų.

Temykit Sally Ann krautu
vės skelbimų šiandien 
nosc”.

Sally 
; išmainyti 
pagal jūsų

šio 
meris bus 
Kenstavičiaus 
jant, buvo 
ženklas, kad
rengtas bendro fronto obalsiu. 
Buvo keli kalbėtojai, tarpe jų 
teisėjas J. T. Zuris, Al. Kums- 
kis, L. Pruseika, S. W. Govier 
ir kiti. Buvo du solistai. Viena 
iš jų, kuri labai gražiai padai
navo, tai buvo p-ia Kenstavi- 
čienė, 
mokytojo žmona. —Untanas.

Reikia dar pridurti įr 
kad jis yra švelnaus budo 
rauni ilgas lietuvis. —Jį Žinąs.

sa-

(Tąsa iš S-ts pusIT 
dąŲąrtįnę ŽĮŲpųa Apolonija, 
Dagąl pirmų yyrų Janavičienė, 
seiliaus turėjo Ęridgepppto ĮiP“ 
unijoje, prie Union ir 31 Sts., 
Įųbprty Tavern. Dąbąr yrą ve
dusi $ų Apdręw Rądisewig’ų ir 
tpri grąžįų užeigų ir tuos, su 
ujriąis turėjp senų pažinti, už- 
prašo atsilankyti į jų gražių, 
moderniškų įstaigų, nes visi at
silankiusieji bus mandagiai su
tikti, gerai traktuojami skaniu 
maistu ir geru gėrimu. Pp. Ra- 
disewig’ai prenumeravo “Nau
jienas”. Jie yra mandagus ir 
širdingi žmonės, tat ir aš jiems 
linkiu laimės ir sėkmingumo. 

» » «
T. Binkis yra savininkas ta

vern, 8106 Vincemies Avė. Jis 
aptarnauja skoningu maistu 
(lunch) ir gerais gėrimais. Nuo 
pat “Naujienų” įsikūrimo jis 
yra jų skaitytojas, rėmėjas ir 
platintojas. P. Binkis ir dabar 
dar yra aktyvus žmogus orga
nizacijose ir šeimyniškuose su
sirinkimuose, o taip pat jis 
dar yra ir geras talkininkas.

« S S
Agnieška Binkis prenumera

vo “Naujienas” Andriui Bin
kiui, Panevėžio gimnazijos stu
dentui. Jo gyvenimo viela: 
Donelaičio g-vė nr. 3, Panevč-

SITUATION WANTED 
Ieško Darbą

IEŠKAU DARBO į Club house 
arba į summer house. Moku visus 
darbus prie namų: karpenting ir 
decorating ir taisymą. Esu papra
tęs ir ant ūkės dirbti. Esu patyręs 
prie farmos mašinų. Atsišaukite:

PĘTRĄS LABOKAS, 
3336 Šo. Halsted Stret.3336 

Antros lubos iš užpakalio.

BUSINESS CHANCES 
_________Ęiznio Progos______ __

DipEL£; PROGA lietuviui nusi
pirkti gėrimų krautuvę Marųuette 
Parko sekcijoj. Tai puikus biznis. 
Šaukti Hemlock 0499.

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

Kanklių ir Aidos chorų

@ Prie Western ir Altgęld ne
žinomas motoristas užmušė 42 
metų moteriškę Flprence Stot t, 
nuo 2567 Station St.

PAIEŠKAU DARBO už barten- 
derį. Esu nevedęs ir teisingas —- 
kalbu gerai angliškai ir lietuviškai. 
Boulpvąrd 8428.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
Lunčruimis 6313 So. Loomis. įs
teigtas 9 metai. Pardavimo priežas
tis — liga.

HELP WANTED—FEMALE 
Dąrbinjnkįų Reįkia

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui — savas kambarys, 2 vai
kai, nėra virimo — $7.00, liudymas.

Briąrgate 8281.

REIKIA PATYRUSIOS MOTERS 
skudurams skirstyti. Turi būti pa
tyrusi—geras mokestis.
FĄI&FIELD IRON and METAL 

' ’COMPANY, 1140 So. Fairfield.
Kedzie 4078.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA PATYRUSIO VYRO ar 
vedusios poros dirbti ūkyje. 1739 
So. Halsted St. Box 957.

REĄL ESTATE FOR SALE 
Namai-įiem^^

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. Dearborn 1540
REIKIA PATYRUSIO VYRO 

dirbti pienininkystės ūky. Lietuvis 
25 iki 45 metų amžiaus. Atsakanti 
alga. Rašyti ar telefonuoti nuo 
12:00 iki $1:00 vai. Anton Globis, 
Route No. 1, Richmond, Illinois, 
Tel. 553.

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

REIKALINGAS ŽMOGUS dėl 
darbo, kuris mokėtų nors biskį 
karpenderiauti. 2126 So. Halsted.

® Prie Steger traukinys su
daužė automobilį ir užmušė ja
me važiavusį tėvą ir jo sūnų. 
Užmuštieji buvo Albert Dan- 
tico, 54, nuo 1307 Wentworth 
avenue, ir Joseph, 18. Trečias 
automobi|iQ keleivis, . Armando 
Lale/ 1309 5th avenue, buvo 
sunkiai sužeistas. Jie važiavo 
į darbą Steger Furniture Co.

—V|BA, dirbtuvėj.

ko: “Aš labai prašau mielojo 
dėdes man prisiųsti ‘Naujienas*, 
kurias aš skaitydamas sužino
siu apie š. Amerikos lietuvius”. 
Tas parodo, kad Lietuvos jau
nimas mėgsta liberalizmų ir de
rinasi su pažangiąja spauda. 
P-ai Binkiai jo prašymų išpil- 

klotiCs.dė ir linki sėkmingos
O « G

PARTNERS WANTED
Reikia Partnerių_

TURIU DIDELĮ alaus iš vežiojimo 
bįznį (Beer Distributing Business). 
Cirkuliuoja 6 trokai, dirba 10 dar
bininkų. Vienam sunku didelį biz
nį vesti. Ieškau partnerio. Jei atsi
šauktų keli asmenys, galėtų būti 
kprporacija. Puiki proga gerai už
dirbti. Kreipkitės šiuo adresu: 
UNIVERSAL BEER DISTRIBUTOR

D. PETROVICH, Prop., 
950 West 36th Street, Chicago, III.

Telęphone YARDS 1638.

NAMAI—FARMOS
Kas norite greitai parduoti arba 

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

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

2 FLATŲ PLYTINIS namas, 
karštu vandeniu šildomas, gera 
transportacija. 4427 So. Troy St.

PARENDUOSIU arba parduosiu 
mūrinį cottage lengvais išmokėji
mais. 5231 So. Kenneth tirti Archer 
karų linijos.

First Anniversary
OF THE

SSLLY MN SHOP
3438 SOUTH HALSTED STREET

JIEVA VAZGIRDIENĖ 
po tėvais^Lenkauskaitė

Mirė kovo 27 d., 1939 m. 
9:25 vai. vak., sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje.
Kilo iš Te|&ų apskr., Luo

kės parap., ■’^ertplių km.
Amerikoj Išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Stanislovą, du supus: 
Adomą ir Adolfą, brolį ir 
brolienę: Jpįaą ir Petronėlę 
Lenkauskus5 ir jų šeimyną, 3 
pusbrolius: Konstantą, Igna
cą ir Antaną Pikelius, 4 pus
seseres: Antaniną Bružienę, 
Stefaniją Jagminienę, Juzefą 
Labanaųskįenę ir Emiliją ML 
čiuliėnę, ir kitas gimines. 
Lietuvoje paliko brolį Kon
stantą ip kitas gimines.

Kūnas pašarvotas S.
Skudo koplyčioje, 718 W. 18 
St.

Laid. įvyks šeštadienį, ba- 
1 ląndžip 1 d., iš koplyčios 8:30 
Į vai. ryto bus atlydėta į Die

vo Apveizdos parap. bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į 

i šy. Kazimiero kąpines.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimiųes, ' drąugųs-ges ir pažį- 
stąmus-ąs dąlyvauti šios lai
dotuvėse.

Nuliūdę,
Vyrai, supai, Brolis, Bro

liene, Pųsbro|iai, Pusse
serės ir Giminės

Laid. dir. S'. M. Skudas, fej. 
Monroe 3377...

M.

VELYKINIAI SPECIALAI
Paryžiaus Stiliai
M ir 
t e aukščiau

METINĖS SUKAKTIES IŠPAR
DAVIME TIK 

ir D aukščiau

gura, kada dėvi tokį gorsetų, 
koks tinka jūsų kunui- Vogue 
gorsetai veikia švelniai kaip ir 
paprasta aritmetika. “Išsiskai
čiuok” tai pati.

“Dalipa” ir akcentuąja krutinę—
“Atima* colius nuo juosmens—
“Prideda” švelnius išlenkimus prie 

šįaunų—
“Padaugina” naujų drabužių 

vilįonę.

73 melų 
23lh PI., 
sumanė,

“jaunuolis”, 5201 W.
Cicero. P-ia Eųdziuli 
kad jis giminių butų atmintas 
įr jo vardadienio/progą visi su
dėjo atatinkamų sumų pinigų 
ir jam prenumeravo “Nąujic-

Ii vispomęnietė ir šiu.o atveju 
ji atliko kilnia pareigų. To am
žiaus žmonės visi (urėtų būt 
atrRinti ir apdovanoti literatū
ra, kurių skaitydami - turėtų

Linkių sąyo (alkai išįvermin- 
guiųo ir geros kloties visuose

Oną Dovgin, 
6108 S. State. St.
Tek Englewood 6530.

FOR RENT—IN GENERAL 
Ren^dai—Bendrai

RENDQN 6 KAMB. flatas. Visi 
šviesus, naujai išdekoruoti. Antros 
lubos. Maža šeimyna, pageidaujama 

317 W. 51st Place •

PolitiKa
Iš Cicero, III

PARDUOSIU 3 LOTUS, 2 biz
niavus, vieną private arba mainy
siu ant namo bizniavo ar private. 
Kad reikės cash pridėsiu. Kreipki
tės pas kriaučių, 6103 So. Racine 
Avc.nue.
u ęr~\
" KAMPINIS 21 APARTMENTŲ— 
metinių pajamų $8,400—$2750.00— 
$5,000 pinigais. Kampinis 12 apart- 
mentų. Frigidaire. Metinių pajamų 
$5,820—$20,000—$4000 pinigais.

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 N. Crawford Avenue.

Independence 6870.

po’i •Arlinanties rinkimams, 
tinęs partijos suskato darbuo
tis, kad kuodaugiau patraukus 
balsuotoju į savo pusę. Teko 
pastebėti, kad ir tarpe lietuvių 
kokį lai judėjimą daroma, su
sirinkimai ir prakalbos.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 80 AKRŲ farma; 
tinka galvijams; tvartai, galvijams, 
avelėms, vištininkąs, gyvenamas 
namas. PFANTZ, 6832 North Lake- 
wood, Phone Briargate 7229.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

u
• : : ’/J

SALLY ANN SHOP
3438 SOUTH HALSTED STREET

KAZIMIERAS MATALONIS
Ppysiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 29 d., 7:35 vai. vąk., 
1939 m., sulaukęs puses amž., 
gimęs Suvalkų Red., Sįnąėnų 
parąp.? Metelių kaime.

Apiėrikoj išgyveno 30 m.
palikę dideliame nuliudime 

moterį Anijoną po tėvais 
Černiutę, sūnų Viktorą, 2 
dukteris: Adelę ir žentą Ken
neth Martin, Marijoną ir žen
tą Alexandęr Shukster, 2 po- 
dukres, Petronėlę Kučinskai
tę, Aleną ir jos vyrą Kalph 
Mitton ir gimines, Lietuvoj— 
seserį Teofilę, brolį Joną Įr 
kitas gimiąęs.i

Kuriąs pašąrvoįąs A. M. 
Phillips koplyčioj, 3307 Litu- 
apięa Avė. Ląidotuvės įvyks 
šęštad., ^Balandžio 1 d., 8:30 
yal. ryto' iš namų į šy. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
atsipus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

yisi a. a. Kazimiero Mata- 
lonio giminės, draugai ir pą- 

Į žįstami esat nuoširdžiai kvie-' 
čiaini dalyvauti laidotuvėse, ir 
suteikti j aną paskutinį patar
navimą ir ątšisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Simus, 2 Dukterys ir 

Kitos Giptiinės.
Ųaid. Dir. A. M. Phillips, 

Tel. VARDS 4908.

PETRONĖLĖ 
LIAUDANSklENĖ

(po tėvais Lefšeckaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

|<ovp 30 dieną, 12 vai. 15 m. 
popiet, 1939 jn., sulaukus se
natvės, gimus Telšių mieste.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Pranciškų, 2 dukteris: 
Aųastaziją ir žentą Stasį Va
lančius ir Stellą Shokalis ir 
anūkę Violet Shokalis ir' gj- 
mines Lietuvoje.

PrikĮausę prie Biblijos Ty
rinėtojų.

Kūnas pašarvotas A. Phil
lips koplyčioje, 3307 S. Litu- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, Balandžio 1 d., 
1:30 vai. popiet. Iš koplyčios 
bus nulydėta į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Petronėlės Liau- 
danskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kvįečiamį dalyvauti laidotu
vėse ir sutęikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Žentas įr 

Anųkė.
Laid. Dįr. A. M. Phillips, 

Tel. Y Alt D S 4908.

■* • a Siunčiam Gėlesi nVEmV Telegramų i 
LUfLlMu VįsasPasaulio 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankictams 

ir Pagrabąms. 
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308
r-r—r?

Šį sekmadienį, t.y. balandžio 
2 d. š.m. parapijos svetainė
je yra rengiarpąs masinis su
sirinkimas, su “bunco” ir “care 
party”. Visi lietuviai yra kvie
čiami į šį susirinkimą kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti.

Taip pat visi lietuviai esate 
raginami imti dalyvumą 
4 d. š.m. rinkimuose, ir 
šuoli už lietuvi kandidatą 
publikos partijos tikiete.

Vaigoviškįs.

DUODAME PASKOLAS ant 
ANTRŲ MORGIČIŲ.

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

bal. 
bal- 

Res-

Rytoj Puikus 
Paveiksiąs 
Sonotone Teatre

Rytoj pradeda rodyti puikų 
rusų veikalą Aleksander Nev- 
sky, Sonotone teatre. Vaizdas 
paimtas iš rusų kovų su už
plūstančiais kraštų teutonų ri
teriais. Įdomu, kad tos kovos 
ėjo senovėje—tryliktam amžiu
je ir — ant ledo.

Sonotone teatras yra prie 
66 Ę. Van Buren.

(Skelb.)

Rpmkite Tuos Biznierius, ku 
rie Gąrsinąsi “NAUJIENOSE”

m
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietam s, La i d o-j 
tuvėms, Papuoši-

GELININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
A utomobi 1 iay ir ITokai Pardavimui

4 DURŲ TOURING Sodan 1937 
Plymouth, Hcateris 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.

SOIL—FOR SĄLE 
J uodžemis—Pardavimui.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ii' žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vai. 
ryto iki 10:30 vakare.

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

Jei Norit

t KĄ PARDUOT
♦ AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO ĘARGENUS.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
C ANA L 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.'
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Penktadienis, kovo 31, 1939

UžuojautosTelegramos
ir Laiškai

TELEGRAMAI
NUO CHICAGOS MERO KELLY

Vladas Jurgelonis
4348 South California Avė.

Deeply regret to learn of the passing of your 
beloved mother and extend my heartfelt sympa- 
thy in your great bereavement. I realize full 
well what the loss of a mother means, būt I do 
hope that your fond memory of your dear 
mother will provide some measure of comfort in 
your grief. Chicago ha's lošt one of its fine citi- 
zens who distinguished herself in her Civic work 
among not only the Lithuanian people būt all our 
citizens in general.

EDWARD J. KELLY, Mayor

LAIŠKAI
' BRUKŠNIS GYVENIME 

(Jurgelionienei).
Popierėlyje, kuri gauname Įlipdami j tramva

jų, yra išbraižyti raudoni brūkšneliai, musų ke
liai. Mano gyvenime vienas toks neužmirštamas 
brūkšnelis buvo su Jurgelioniene.

žiauriai pilkų dienų, kai buvau niekšų lizdo 
auka, stovėiau nesavas laukdamas tramvajaus. 
Nepaiytau kaip atsirado to paties tramvajaus 
laukti Jurgelioniene. Ji tuoj ėmė draugiškai 
klausti bendrais klausimais žmonėms susitin
kant. kaip, kas... Reikia prisipažinti, kad atve
jais, kai mes esame kuo labai prislėgti, labai sun
ku klausvti pašalinio žmogaus draugiškumų, jei
gu neliečia su užuojauta skaudančių gilumų. 
Taip buvo ir tada. Bet, štai, sulipome j perpildytų 
tramvajų, suremti tarpdury stati važiavome ilgų 
galų, raudonai pažymėtų popierėlyje, kurį kon
duktorius atkišo, ir ta kukli moteris savo supra
timu, teisingumu, patraukliu moteriškumu ne iš 
“Bukim gražios” rūšies, pagyvenusio rimto žmo
gaus kalba, nubrėžė man taip tų su ja keliautų 
raudona brūkšnelį iš ’ popierėlio, kad negaliu to 
užmiršti. Prie tokio žmogaus paprastai atsiranda 
vilties dulkelė išlaikyti ir žmonių be sųžinės pin
kles ir nusipurtyti niekšų užleistų debesį ant gy
venimo dienos. Negaliu pamiršti teisingumo, nes 
neteisybės mindomas ypač jaučiau teisingumo 
žodį, tokį plačiai humaniškų ir nešališkų, kaip ir 
turi būti”, (matomai, tai ir buvo tas velionės 
“taip ir turi būti,” kaip ji sakydavusi)... Nuo to 
raudonas brukšnis iš popierėlio su keliais man 
persikėlė, neužmirštamas, į visų gyvenimų.

' Arėjas Vitkauskas.

Sunkiai Susižeidė 
Sunset Daržo Sav.
V. Kubaitis

.Musų Ekskursija 
į Joliet, III.

SLA 167 Kps. Prakalbos

Paslydo Ant šlapio šaligatvio

BRIGHTON PARK. — Tre
čiadienį po piet nelaime ištiko 
Vincentą Kubaitį, Sunset Park 
daržo savininką ir gerai žino
mą pieninių produktų išvaži
nėtoj ą.

Eidamas iš p. Uksienės bu- 
černės, ant 47th st., paslydo 
ant šlapios gatves ir pargriu
vo ant savo automobilio “bum- 
per-guard”.

Dr-o J. J. Simonaičio buvo 
nuvežtas į šv. Kryžiaus ligo • 
ninę. Ten r&sta, kad keletas 
šonkaulių buvo įlaužta ir de
šinieji plaučiai įdurti.

P-ui Kubaičiui teks gana il
gokai išgulėti ligoninėje, kur 
draugai ir pažįstami galės jį 
aplankyti Nr. 211 kambaryje.

Pieninių produktų biznį tafn 
sykiui perima p. Kubaičio sū
nūs, Edvardas. Jeigu atsitiktų, 
kad kai kurie kostumieriai per 
neapsižiūrėjimą bus aplenkti, 
p. Kubaitis meldžia duoti žino
ti į Sunset Parką, pašaukiant 
‘‘Reverse Charges” Lemont 
87Wl, ir bus mėginama juos 
tuojaus aprūpinti.

— XX.

GĖLĖS VELIONEI MARIJAI 
JURGELIONIENEI

Gėles prisiuntė 60 draugų ir 
organizacijų, neskaitant vaini
kus nuo šeimynos narių ir gi
minių.

Apgailestaujam, kad kai ku
rie vainikai atėjo be kortelių ir 
siuntėjų vardų neturim. *

Einant kortelėmis, gėles pri
siuntė:

• \
P. Grigaitis
North'sidės draugės
Mr. & Mrs. Chas II. Groves 
Brighton Parko Lietuvių Mo

terų Klubas.
Marion Shibsley.
Jacųues M. Lissovoy?
Chicagos Lietuvių Draugija.

. Mr. & Mrs. Michael J. Kiras. 
Mr. & Mrs. John B. Brenza. 
John Sinkus & Family. 
Nora ir Kazys Gugiai. 
Lithuanian University Club. 
Mr. & Mrs. Adam M. Maca

ms.
Mr. & Mrs. N. Kantor.
Mr. & Mrs. C. Duval.
Detroito “Naujienų” Bankie- 

to Dalyviai (kovo 25 d. 1939).
Euphrosine Mikužiutė.
Lithuanian Chambers of 

Commerce of Illinois.
LSS Chicagos Centralinė kuo

pa.
Pirmyn Choras.
Boston, Mass.

Dr. & Mrs. Kapochy 
Mr. & Mrs. Shallna 
Mr. & Mrs. Bagočius 
Rcv. & Mrs. Kubilius.

Praeitą nedėldienį, kovo 26- 
tą d., advokatas Kazimieras Gu- 
gis, Steponas Narkis ir Dr. 
Graičiunas aplankėme Joliet, 
III. (Rockdale) koloniją.

Mat, tą dieną SLA 167 kp. 
rengė prakalbas. Pirmutinis 
kalbėjo SLA iždininkas adv. K. 
Gugis, pasakydamas įspūdingą, 
agitatyvišką prakalbą.

Antras kalbėjo Dr. Graičiu
nas, sveikatos klausimais. An
trą dalį savo kalbos pašventė 
aiškinimui tautinių ir kultūri
nių reikalų. Ragino lietuvius 
švestis ir netikėti į įvairįas dog
mas, kurias skelbia musų tam
sos apaštalai. Jo prakalba buvo 
pamokinanti.

Trečias kalbėjo Steponas 
Narkis, išaiškindamas “Naujie
nų” 25-kių metų Jubiliejinio va
jaus kontesto reikalus. Jo aiški
nimas nenuėjo niekais. Tuoj 
keliolika užsirašė “Naujienas”, 
o kiti pasižadėjo užsirašyti vė
liau.

Turiu pažymėti, kad man pa
tiko Rockdale, III., publika. 
Prakalbas skaitlingai lanko ir 
laike prakalbų ramiai užsilaiko. 
Tai gražus būrelis kultūringų 
lietuvių. —Steponas

Palydejom 
Mariją 
Jurgelionienę...

Jau valandą laiko čia sėdžiu 
prie stalelio ir galvoju kas ra
šyti. Tiek daug minčių sukėlė 
Marijos Jurgelionienės laidotu
vės ir tos kelios skaudžios die
nos prieš tai, kad netrūksta kas 
dėti ant popierio. špaltas, ro
dos,parašytum, tiek skausmo 
širdyj yra, taip liūdna, taip no
risi pasiskųsti ir pasiguosti su 
kitais.

Bet žodžiai kaž kur dingę. 
Nesiduoda sugaunami. O jei 
ranka ką ir uždeda ant šio po
pierio, tai tie sakiniai atrodo 
tokie menkučiai ir šalti, tokie 
pilki. Jie nepasako nei dalelės 
to, kas verda krutinėję.

Galėtum, pavyzdžiui pasaky
ti, kad įspūdinga buvo laidotu
vių procesija. Kai kas priskaitė 
iki 175 automobilių ir kita tiek, 
jie sako, buvo kapinėse. Galė
tum pažymėti, kad puikių gė
lių vainikų buvo per 65. Galė
tum dar pridurti, kad minios, 
tūkstančiai žmonių perėjo per 
koplyčią ir susirinko kapinėse 
su velione atsisveikinti. Bet to, 
rodos, neužtenka.

Palaidodami Mariją Jurgelio- 
nienę, ne vienas iš musų kartu 
palaidojom dalį savo širdies, 
dalį savo vilčių ir svajonių, da- 
tį laimės ir prakilnumo, kurį 
velionė ugdė taip švelniai mu
myse.

Palaidojom su ja rodos, dalį 
savo gyvenimo.

O dabar rašyk — — —
Gal doyanos man skaitytojai, 

kad Reporteris tokias silpnas 
informacijas jiems duoda.

Nesirašo jam šiandien------- .

M. Kemėšienė 
Jurgelionienės 
Laidotuvėse

Marijos Jurgelionienės laido
tuvėse, pereitą trečiadienį, daly
vavo detroitietė Marija Keme- 
šienė. Ji atstovavo Detroito L. 
S.S. 116 kuopą. *

Ji atvyko Chicagon trečiadie
nį rytą, o vakar rytą grįžo at
gal Detroitan.

J. & V. Byanskai.
Mrs. Maurice L. Goodkind.
J. J. Grybai ir duktė Wanet- 

ta.
Adeną Miller Rich.
Edith Papadopoulos and Fa

mily.
Curtius and Henry Coughlin. 
Mr. & Mrs. Joseph F. Budrik. 
Barnett & Petrulis Families. 
Lietuvių Socialistų Sąjunga. 
“Keleivis”.
LSS 116 Kp., betroit, Mich. 
Naujieniečiai.
“Naujienų” Bendrovė.
Radkus Family.
Staselė Bernotaitė.
Mr. & Mrs. J. P. Rakštis.
Swedish American Line.

• Stanley & Elsie Petrulis. 
Joseph Woski.
Giryotas Family.
P. C. A. — Friends.
Mr. & Mrs. S. Hutalarovich.
Charles W. Van Dyne.
Moterų Puslapio Bendradar

bės.
Toronto S. D. Kuopa. - 
Grace and Edith Abbott. 
Tony King — Messinger Pa

per Co.
Indeanapolis Office Associa

tes.
Helen Jerry Fitzgerald.
Miščikaičių šeimyna.
Members of Peoples Furni tu

re Co.
Mary and Ray Zimont.
Mr. & Mrs. J. P. Varkala. 
Mergenlhaler Linotype Co.

Gėle
(Atminčiai Velionės Mafijos 

Jurgelionienės)
Gėlė, skaisti gėlė, puošni gė

lė, žavėjanti gėlė...
Ji buvo išaugusi prie pat 

tako. ' ‘
Daug žmonių'praėjo tuo ta

ku—seneliai, pusamžiai, jau
nuoliai ir vaikučiai...

Ir jie visi, sustoję prie jos, 
gėrėjosi ja ir stebėjosi jos 
puošnumu ...

Kartais smarkus vėjas svai
dė ją į visas puses, tartum no
rėdamas išrauti ją iš šaknų ir 
nuilC/ti toli •.. tolį ...

Tačiau ji atsilaikė to žiau
raus vėjo tvirtumui, nes ji pa
ti buvo tvirta .;«

Ir praūžus tam vėjui, ji'pa
liko dar skaistesnė, dar puo
šnesnė, daugiau žavėjanti...

Ir praeiviai vis ja gėrėjosi, 
stebėdamiesi jos tokiu tvirtu
mu ...

Bet... štai ... pakilo audra, 
galinga audra, grausminga au
dra ...

Ir prieš šitą* audrą, žiaurią 
audrą, gėlelė nepajiegė išsilai
kyti ...

Jos žiedai buvo nuplėšti... 
Ir ji pati likosi nulaužta. ..

Kaip ir visada, praeiviai su
stojo, bet gėlelė jų jau neža
vėjo. . .

Jos jau nebuvo ... Ji jau bu
vo sumaišyta su žeme •..

J. Naujalis

Laiškas iš Oregon 
Valstijos

Gerbiami “Naujienų” leidė
jai, sveikinu visus, linkėdamas 
kuo geriausio pasisekimu jūsų 
darbuose ir kuo stipriausios 
sveikatėlės. Duodu žinoti, kad 
šitam laiške įdedu 5-kinę. Tai 
bus “reštas” už laikraštį ir 
“Keleivio” Kalendorių, o liku
sius paskiriu kun. Mockui, lie
tuvių švietėjui.

Priėmę pinigus duokit žino
ti įr pasilikit visi sveiki, ma
no atlankyti.

Kasis Micuta, /
346 N. First St., 

Marshfield, Oregon.

Žmogus
II I ——■—jg

(Ištrauka iš Maksim Gor
kio raštų, kurią Kastas 
Augustas skaitė prie Ma
rijos Jurgelionienės grabo 
pereitą trečiadienį, laido
tuvėms prasidedant.)

Dvasios nuovargio valando
mis,—kai atmintyje atgimsta 
praeities šešėliai ir dvelkia 
šalčiu širdin, — kai mintis, lyg 
bejausmė rudens saulė, nušvie
čia baisų dabarties chaosą ir 
pražūtį lemdama sukasi toje 
pačioje vietoje, nepajėgdama 
iškilti aukštyn, veržtis į priekį, 
—dvasios nuovargio valando
mis, savo vaizduotės jėga, aš 
sukuriu sau didingą Žmogaus 
vaizdą-

Žmogus! Tartum saulė užsi
dega mano krutinėję, ir jos 
ryškiuose spinduliuose neaprė- 
miamas, it pasaulis, pamažu 
žygiuoja į priekį ir—aukštyn 
tragiškai gražus žmogus!

Aš matau jo iškilnią kaktą 
ir gilias, prasmingas akis, o 
jose—drąsios, galingos Minties 
spindulius, tos Minties, kuri su
vokė nuostabiąją visatos har
moniją, spindulius tos didingos 
budrumo jėgos, kuri nuovar
gio metu—kuria dievus, o bu
drumo epochose — griauna 
juos.

Nusviestas į visatos tuštu
mas, vienas mažame gabalė
lyje žemės, skrendančios ne
sugaunamu greitumu kažkur 
į bekraštės erdvės gelmes, ka
muojamas kankinančio klau
simo “kam gyventi?” — jis 
ryžtingai veržiasi—į priekį! ir 
—aukštyn! kad įveiktų visas 
dangaus ir žemės paslaptis. ,

Eina jis šlakstydamas šir
dies krauju savo sunkų, gar
bingą, vienišą ketfą, ir iš to 
degančio kraujo kuria nevys
tančius poezijos žiedus; gudų 
savo maištingos dvasios riks
mą jis įmantriai paverčia — 
muzika, o iš patyrimo -— su
kuria mokslą, ir kiekvienu 
žingsniu, tartum saulė žemę 
dosniais spinduliais, gražinda
mas gyvenimą, — jis nuolat 
veržiasi — aukštyn! ir į prie
kį! keliarode žemės žvaigž
dė...

Mirė Petronėlė 
Liaudanskienė

Vakar rytą pasimirė sena 
Chicagos lietuvė, Petronėlė 
Liaudanskienė, 4065 So. Camp
bell avenue. Ji sirgo apie 8 mė
nesius laiko tumoru ir kompli
kacijomis.

Velionė paliko vyrą Pranciš
kų, duklerė Anastaziją ir jos 
vyrą Stasį Valančius, dukterį 
Stella Shokalis, anūkę Violet ir 
daug kitų giminių.

Ji bus palaidota iš A. M. Phil
lips koplyčios, 3307 S. Lituani' 
ca avenue, šeštadienį po pietų 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse.

Laidotuves tvarkys dir. A. M. 
Phillips.

Bankietukas
Rengia LSS ir LDD Kuopos
Rytoj vakare, “April Fools 

day” įvyks draugiškas pasilink
sminimo vakaras: su užkan
džiais, šokiais, Laikomis ir t.t. 
Rengia Liet. Socialistų Centra- 
linę ir Liet. Darbininkų 4 kuo
pos bendrai kaipo baigtuves se
zono darbuotės. Įžanga tik' 25 
centai ypatai. Artistai — vaidy- 
los dalyvavę perstatyme veikalo 
“Lietuvis Daktaras” kovo 12 d., 
yra kviečiami dalyvauti kaipo 
garbės svečiai. Taipjau “Nau
jos Gadynės” - ir “Pirmyn” cho
ristai prašomi gausiai atsilan
kyti ir sykiu su seniais pasi
linksminti. Muziką parūpins G. 
Stephens orkestrą.

Pradžia 7:30 vai. vakare, W. 
Neffo svetainėje, 2435 W. Lea- 
vitt St. Čia bus proga draugiš
koje nuotaikoje pasipažinti ar
čiau vieniem kitus ir sykiu pa-

SVARBUS MASINIS MITINGAS CICEROJ 
DĖL KLAIPĖDOS

Šįvakar Liuosybės Svetainėj
CICERO. — šįvakar, 7:30 

vai., Cicero Liuosybės svetai
nėj kalbės pagarsėję kalbėto
jai. Bet mums retai girdimi 
“Naujienų” redaktorius Dr. P. 
Grigaitis ir Leonas Pruseika, 
“Vilnies” redaktorius. Kalbėto
jai praneš vėliausius nuotikius 
iš pasaulio, o ypač apie padė
tį musų gimtinės Lietuvos.

Tad, kas tik gyvas, ir jau
čiatės lietuvis—ateikite. Be 
prakalbų bus ir muzikah’s pro
gramas, kurį pildys vietos ar
tistai. Įžanga veltui.

Gerbiami vietos lietuviai, 
šiandiena svarbus momentas, 
visas pasaulis juda-kunkuliuo- 
ja. Musų sena gimtinė Lietu
va sukrėsta iš pat pamatų. 
Gręsia nuolatinis pavojus jos 
nepriklausomybei. ;Tad, ar mes 
galim ramiai sėdėti ir žiūrė

VAKAR
CHlCAGOJ

9 Divorso bylą užvedė 16 me
tų Mrs. Marion Taylor Hutton 
prieš savo 41 metų amžiaus 
vyrą, Carl Hutton. Ji ištekėjo 
už Huttono kai buvo 14 metų 
amžiaus. Gyveno Willow Sprin- 
gsuose.

» » »
• Savo bute vakar nusišovė 
50 metų moteriške Josephine 
Karpus, 5100 South Lowe avė. 
Simus Antanas sako, kad ji 
ilgai sirgo ir neturėjo noro gy
venti.

» » »
e Ties 160 East 111 th Street, 
federaliai agentai užtiko slap
tą bravorą. Areštavo savinin
kus, John Manio, 43, nuo 11446 
Forestville ir Hubert Neubauer, 
26, kuris gyveno prie bravo
ro.

» » »
9 Amerikos Mėsos institutas 
vakar paskelbė, kad per perei
tus metus kiekvienas žmogus 
Amerikoj suvalgė po 11.4 sva
rų dešrų, daugiausia “bolonės” 
ir “šunukų”. Išviso pereitais 
metais dešrų sunaudota 1,467,- 
000,000 svarai.

» »
e Pasiėmę $250, revolverį ir 
kitų daiktų, vakar iš namų pa
bėgo du berniukai Leo Kulesza, 
14, nuo 1400 Bosworth, ir Ray- 
mond Majewski, 13, nuo 1415 
N. Ashland avenue.

» » »
e Prie Ogden ir Kedzie pen
ki žmonės buvo sunkiai sužei
sti, kai trokas įvažiavo į ke
leivinį automobilį. Troko šofe
ris, Kenneth Weeks iš Aledo, 
Ilk, buvo suimtas.

planuoti ateities darbuotę.
—Kvieslys

Šįvakar didžiulis protesto mitingas dėl Klaipėdos — Lietuvių 
Liuosybės Salėj, prie l lth ir 49th Court, Ciceroj. Kalbės Dr. 
P. Grigaitis ir Leonas Pruseika. Pradžia 7:30 v. vakare. Bus 
ir muzikalis programas. Įžanga veltui. Mitingą rengia visos 
Cicero pažangiosios organizacijos.

21-mo Wardo Liet. Demokratų Klubo specialis susirinkimas į- 
vyks šįvakar 8 vai. Gerčiaus svetainėje, 2244 W. 23rd PI. 
Susirinkimas yra svarbus. Kviečiame atsilankyti ir atsives
kite pažystamus bei draugus prirašyti. Bus ir alails. Valdyba 

Draugijos Šv. Petronėlės susirinkimas įvyks nedėlioję, balandžio 
x 2 d., 1 vai. po pietų, parap. svetainėj. A. Laurinavich, rašl. 
Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek

madienį balandžio 2 d. 12 vai. dieną Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svetainėj, 3133 So. Halsted St Susirinkimas svar
bus, privalot būtinai atvykti. P. K. sekr.

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, kovo 31 d. 9 vai. vak. Daktarų Strikol- 
Vezel ofise, 4645 So. Ashland Avė. Po susirinkimo bus svar
bi prelekcija temoje: Defence of Body Mechanism. Tad visi 
bukite laiku Dr. A. J. Gussen, sekr.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
balandžio 2 d. Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd St., 12 
vai. dieną. Jeigu pasilikę su mokesčiais malonėkite užsimo
kėti nuo 11 vai. ryto. Helen Chapaš, rašl.

ti? Ne. Ir dar kartą ne.
Kelkim protestus prieš 

skriaudikus, tegul girdi ir ma
to visas platusis pasaulis, jog 
mes nesutinkam su skriaudo
mis, ir nesutiksime. Kaikurie 
sako: “Protestai nieko negel
bės.” Tai didelė klaida taip 
manyti. Praeitis parodo, kad 
protestai, masiniai protestai 
daug, daug gelbsti.

Tad burkimės daiktan ir 
reiškime moralę ir medžiaginę 
paramą savo skriaudžiamiems 
broliams.
Rengia Visos Cicero Draugijos

šį susirinkimą šaukia vietos 
organizacijos, didelės ir mažos. 
Viso yra 7. Jų valdybos turė
jo pasitarimą praeitą sekma
dienį, Liet. Liuosybės svetai
nėj. K. P. Deveikis.

r-........  ..... . ... ....... . r

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

h—. ...     t

40 Metų Kai Siuvėju
ATLANTIC. — Jau bus virš 

40 metų, kaip Kaz. Balchunas, 
240 W. 51 St., yra sėkmingas 
siuvėjas. Jis šio amato moki
nosi Rygoj, kuri ir caro lai
kais, kaip žinom, buvo pagar
sėjusi gerais mechanikais ir 
amatininkais. Iš to aiški išva
da, kad ir p-as Balchunas yra 
geras savo amato žinovas. Tuo 
labiau, kad jis ten praktikavo 
per 5 melus. —Kostumeris.

Šimtai Lietuvių 
Pagerbė Walteri 
Yaiuileyvicz

Kovo 24, 25 ir 26-tą tęsėsi 
Walter Yanulewicz gimtadienio 
puota. Jo erdvus ir puošnus 
tavernas per visą laiką buvo 
perpildytas draugais ir pažį • 
Štamais.

Mandagusis Walteris ir jo 
žmona Josephine visus malo
niai priėmė ir pavaišino. Sta
lai visą laiką buvo apkriauti 
valgiais ir gėrimais. Šitokių iš
kilmių seniai buvau matęs. To
kio skaitlingo draugų užjauti
mo turbut ir pats Walteris ir 
jo žmona Josephine nesitikė
jo.

Walleris atrodo dar jaunas 
žmogus, o jau apvaikščiojo sa
vo šešiasdešimts metų gimta
dienio jubiliejų. Vėlinu WaL 
teriui sulaukti dar daug, daug 
tokių linksmų gimtadienių.

Walteris ir Josephine Yanu- 
lewicz širdingai dėkoja visiems 
atsilankiusiems.

— Steponas Narkis.
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