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A. D. F. Ir C. I. 0. Taikos Derybos Nutruko
SULAIKĖ JAS REIKALAVIMAS PAKEISTI 

DARBO SANTYKIU AKTĄ
A.D.F. reikalauja keitimo, I.U.K. priešin

gas keitimui
NEW YORK, N. Y., bal. 5. 

— Amerikos Darbo Federaci
jos ir Industrinių Unijų Kon
greso (C.I.O.) taikos derybos 
nutrauktos neribotam laikui. 
Tokią informaciją suteikė tre
čiadienį John Lewis, Industri
nių Unijų Kongreso priminin- 
kas ir taikos komiteto na
rys.

Pasak Lewiso, taikos komi
teto pasitarimai nutraukti dėl 
dviejų priežasčių. Viena jų 
esanti ta, kad Jungt. Valstijų 
senato komitetas pradės atsi- 
klausimus dėl reikalavimų Na-
cionalį Darbo Santykių Aktą 
pakeisti, šitie atsiklausimai nu
matomi pradėti ateinantį antra
dienį. Kita priežastis tai an

kti trečiadienio vakare. Lewis 
sako, kad jis pasikalbėjo su 
Matthew Woll’u, A.D.F. vice
prezidentu, ir jiedu abu leng
vai sutiko atidėti taikos dery-^ 
bas iki tokio laiko, kai abie- 
joms organizacijoms pasirodys 
galima jas atnaujinti.

Industrinių Unijų Kongresas 
griežčiausia priešinasi bet ko
kiems šiuo metu Darbo Santy
kių Akto pakeitimams — jų 
tarpe tiems, kurių reikalauja 
Amerikos Darbo Federacija. 
I.U.K. vadai keliais atvejais 
yra pareiškę, kad numatyti se
nato atsiklausimai ryšium sii 
siūlomais Darbo Santykių Ak
to pakeitimais gali nutraukti 
A.D.F. ir I.U.K. taikos dery-

“Lietuviškų vestuvių” vaidinimas gamtos prieglobstyje.
T

Hopkins u ž r e g i s- 
truos savo gyvenimo 
vietą Iowa valstijoj

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

JEI REIKĖS, PATARIA JUNGT. VAL
STIJOMS KARIAUTI

WASHINGTON, D. C., bal. 
5. — Jungt. Valstijų senato 
užsienių reikalų komitetui tre
čiadienį liudijo Henry L. Stim- 
son, buvęs valstybės departa
mento sekretorius prez. Hoo- 
verio administracijoje.

Stimsonui duota toks klau
simas: Jei Britanija, Francu
zija ir Rusija įsiveltų į karą 
su totalitarinėmis valstybėmis,

tai ar jis, Stimson, stotų karan 
britų, franeuzų ir rusų pusė
je?

Į klausimą Stimson atsakė: 
Jei pasirodytų, kad Jungt. Val
stijos bus sekanti totalitarinių 
valstybių auka, tai aš juo grei
čiau prisidėčiau — pirm negu 
Francuzija, Britanija ir Rusi
ja taps nugalėtos; ir aš im
čiau pagalbon visus, kuriuos 
galėčiau paimti.

LAUKIAMA, KAD ITALAI UŽIMS 
ALBANIJĄ

gliakasių unijos derybos su bas. O Amerikos Darbo Fede- 
kompanijomis sutarčiai atnau- racijos vadai reikalauja atsi- 
jinti. Derybos reikalauja Lew-| klausimų. Jie argumentuoja, 
iso, angliakasių unijos prezi- kad liudymai senato komite- 
dento, ypatingo dėmesio. [ tui nušvies esamą padėtį ir pa-

A.D.F. ir I.U.K. aštuntas iš tarnaus darbininkų taikos inte- 
eilės taikos posėdis turėjo įvy-'resams.

Darbo Taryba turė
jo 20,192 bylas

WASHINGTON, D. C., bal, 
5. — Nacionali Darbo Santy
kių Taryba paskelbė trečiadie
nį, kad per pusketvirtų metų 
ji peržiurėjo 20,192 bylas. Tos 
bylos lietė 4,577,303 darbinin
kus. 16,018 bylų jau likviduo
ta, o 4,174 bylos dar reikalau
ja akcijos.

Likviduotųjų bylų tarpe 8,- 
378 bylos, lietusios 1,544,300 
darbininkų, tapo išspręstos dar
bininkų ir samdytojų susitari
mu. 2,475 bylos su kaltinimais 
samdytojams tapo atmestos, o 
4,205 bylas kaltintojai ištrau
kė.

Darbo Taryba sako, kad jos 
pastangomis buvo sulaikyti 679 
grūmojusieji streikai. Jie bu
tų įvėlę į kovą 173,088 darbi
ninkus.

Pakvietė katalikų 
partijos vadą su

daryti valdžią
BRUSSELS, Belgija, bal. 5. 

— Karalius Leopoldas trečia
dienį pakvietė Hubertą Pier- 
lot’ą, Belgijos katalikų partijos 
vadą, suorganizuoti koalicinę 
valdžią. Naujuose Belgijos at
stovų rūmuose yra 73 katali
kų atstovai, 64 socialistai, 33 
liberalai, 17 flamandų naciona
listų, 9 komunistai, 3 reksis- 
tai (naciai), 1 technokratas ir 
1 karo veteranų atstovas.

Argentinos valdžia 
tyria nacių veiklą
BUENOS AIRES, Argentina, 

bal. 5. — Pereitą antradieni 
Buenos Aires, padaryta eilė 
kratų nužiūrėtose nacių “guš- 
tose”. Policija konfiskavo daug 
dokumentų. Kalbama, kad, do
kumentus išstudijavus, Argen
tinoje prasidėjsiąs vajus prieš 
nacius. Tarp kitų vietų antra
dienį krata buvo padaryta na
cių partijos vyriausiose patal
pose.. Nacių patalpos randasi 
Vokiečių banko trobesy. Tame 
pačiame trobesy yra ir Vokie
tijos ambasada.

Be reikalo gąsdinęs 
Anglijos gyventojus

LONDONAS, Anglija, bal. 5. 
— Pirmas admiraliteto lordas, 
Stanhope, antradienį kalbėda
mas pareiškė, kad atsirado rei
kalas priruošti akcijai prieš
lėktuvines patrankas, nes gali
ma tikėtis visko.

Kai jau spauda išgarsino ši
tą žinią, premjeras pareikala
vo, kad spauda sulaikytų Stan
hope ir negąsdintų žmonių. 
Trečiadienį premjeras Cham- 
berlain paaiškipo, jogei įvykęs 
“nesusipratimas”.

Londone plinta girdai, kad 
Hitleris buvo sumanęs pasiųsti 
į Angliją 500 Vokietijos karo 
lėktuvų ir pagąsdinti jos gy
ventojus. Todėl Stanhope ir pa
sakęs, kad tenka paruošti ak
cijai priešlėktuvines patran
kas.

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

Gal būt lietus, pasikeičiąs j 
sniegą; šalč&u; saulė teka 5:26 
v. r., leidžiasi 6:20 v. v.

Rekomenduos WPA 
darbams $100,000,000

WASHINGTON, D. ,C., bal. 
5. — Jungt. Valstijų senato 
asignacijų pakomitetas trečia
dienį nutarė rekomenduoti pa
skyrimą $100,000,000 WPA 
darbams. Prez. Rooseveltas 
prašo paskirti $150,000,000.

WARM SPRINGS, Ga., bal. 
5. — Jungt. Valstijų prekybos 
departamento sekretorius, Har- 
ry Hopkins, trečiadienį paskel
bę, kad jis užsiregistruos, kaip 
balsuotojas, Iowa valstijoje. 
Ryšium su šituo jo pareiškimu 
calbama, kad jam, kaipo Iowa 
valstijos piliečiui, yra daugiau 
šansų gauti nominaciją į pre
zidentus 1940 metų rinkimams, 
demokratų partijos sąrašu; ne 
kad nevvyorkiečiu būnant.

Hopkins mokėsi lowa valsti
joje, . o gyveno New Yorke, 
pirm negu buvo pakviestas į 
Washingtoną.

Lebrun vėl išrinktas 
Francuzijos prezi

dentu
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

5. — Francuzijos prezidentas 
Albert ‘ Lebrun trečiadienį ta
po išrinktas naujam terminui 
prezidentu. Lebrun gavo ben
drą atstovų rūmų ir senato 53 
balsų daugumų. Tačiau 53 bal
sai skaitomi taip maža dau
guma, kad' ji užgaunanti prem
jero Daladier politikos presti
žą.

Paleisti iš darbo 
WPA darbininkai 

protestuoja
SEATTLE, Wash., bal. 5. 

— Washington valstijoje pa
leisti iš darbo 7,000 WPA dar
bininkų. Seattle mieste 400 pa
leistų darbininkų, protestuoda
mi vyriausybės žygį, naktį į 
trečiadienį išbuvo ant dirvono, 
kurs randasi prie miesto sa
lės.

Perka New Yorko k • . .
parodos pašto 

ženklus
WASHINGTON, D. C., bal. 

5. — Generalus paštorius Far- 
ley praneša, kad tą dieną, ku
rią tapo išleistas pašto ženk
las su New Yorko pasaulinės 
parodos simboliu, tokių ^pašto 
ženklų' išpirkta daugiau, kaip 
bet kurią kitą dieną Jungta 
Valstijų istorijoje.

> WASHINGTON, D. C., 
bal. 5. — Jungt. Valstijų ka
ro departamentas trečiadienį 
per radiją atsišaukė į karo ve
teranus, kviesdamas juos stoti 
į “American Minute Men” re
zervų dalis ir būti prisięuošu- 
siais, jei karas kiltų, 

r- • • • _ • •' • •

• MEKSIKOS MIESTAS, 
Meksika, bal. 5. — Meksikos 
valdžia trečiadienį suėmė tris 
generolo Franco* leitenantus, 
fašistus. Šitie fašistų vadai de
portuojami ;į« Ispaniją. ■

•. ♦. .* • •
• BERLYNAS, Vokietija,

bal. 5. - Trečiadienį išleista
įsakymas, kurs verčia visus 
Vokietijos vaikus, berniukus ir 
mergaites, amžiuje nuo 10 iki 
18 metų, priklausyti Hitlerio 
Jaunuomenės būriams. Organi
zacija teikia kariuomenės in
strukcijas jaunuomenei.

• PARYŽIUS, Francuzija, 
bal. 5. — Pranešama, kad Tur
kija pritaria Britanijos organi
zuojamam blokui Hitlerį sulai
kyti. Karui kilus, Turkija pa
žadėjusi praleisti britų ir fran- 
euzų karo laivus per Darda; 
nelus. Atlyginimo už paramą 
Turkija gausianti, sako tie pra
nešimai, Sanžak distriktą Alek- 
sandretoje.

Eifelio bokštui 
50 metų

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
5. — Pereitą savaitę sukako 
50 metų garsiajam Paryžiaus 
pastatui — Eifelio bokštui. Jis 
buvo atidarytas kovo mėn. 31 
d. 1889 m. - \

Kai Eifelio bokštas buvo sta
tomas, tai kalbėta, kad jis il
gai neišlaikys, sugrius. Bokš
tas išsilaikė 50 metų. Jis įro
dė plieno rėmų pastatams ver
tę. Jungt. Valstijos paėmė Ei
felio idėją ir ėmė plačiai var
toti plieno rėmus savo dango
raižiams.

Apskaičiuojama, kad per 50 
metų iŠ Eifelio bokšto aukŠtu- 
pios į Paryžių žiurėjo daugiau 
nei 18,000,000 žmonių, šių va
sarą franeuzai minės bokšto 
50 metų sukaktį.

458 moters rastos 
kaltos galvažu- 

dyste
CAPET0WN, Pietų Afrika, 

bal. 5. — 489 apylinkės mo
ters buvo kaltinamos tuo, kad 
jos užmušė tūlą Nkbinde, kurs 
susikirto dėl pinigiškų reika
lų su šitų moterų tikybinės 
sektos vadu. 458 moters ras 
tos kaltos. Vienuolikai moterų 
paskirta bausmės kalėti po 6 
mėnesius, 447-ios nuteistos ka
lėti po 3 mėnesius, o 42 ištei
sintos.

Mažai progreso da
roma A.D.F. ir C.I.O.

taikos derybose
WASHINGTON, D. C., bal. 

5. — Antradienį A.D.F. ir 
C.I.O. taikos komitetas turėjo 
keturių valandų posėdį. Po po
sėdžio pranešta, kad mažai pro
greso tepadaryta. Trečiadienio 
vakare buvo numatytas kitas
— aštuntas iš eilės — posė
dis.

“Sausieji” laimėjo 
šiame miestely

RICHLAND CENTER, Wis., 
bal. 5. — Richland Center yra 
vienintelis Wisconsin valstijo
je miestelis, kur alaus parda
vinėjimas uždraustas. Antra
dienio balsavimais mėginta 
alaus drausmę panaikinti. Ta
čiau 955 balsais prieš 949 bal
sus piliečiai paliko miestelį 
“sausą”.

Laukia gub. Horne- 
rio Springfielde

SPRINGFIELD, III., bal. 5.
— Illinois valstijos gubernato
riaus rūmai valomi. Laukiama, 
kad neužilgo iš Floridos sugrįš 
gub. Horner. Bet kokią dieną 
jis sugrįš, dar tikrai nežino
ma.

$4,000,000,000 defici
to per metus

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
5. — Paskelbtos pereitą antra
dienį oficialios skaitlinės rodo, 
kad Vokietijos nacionali sko
la per 1939 metus padidėjo 
$4,000,000,000.

ROMA, Italija, bal. 5. — 
Čia pasklido girdai, kad Itali
ja ruošiasi okupuoti Albaniją 
naktį į ketvirtadienį.

Autoritetingi asmenys šitų 
gandų nepatvirtino, tačiau už

sienių piliečių rateliuose kal
bama, jogei Italijos valdžia tu
rės svarbų pranešimą paskelb
ti prieš ketvirtadienio rytą.

Kalbos apie Albanijos oku
pavimą jaudina Romą, nors 
spauda apie tai nieko nesako.

LENKIJA PASIRAŠĖ SUTARTĮ SU 
BRITANIJA

LONDONAS, Anglija, bal.
5. — Britanija ir Lenkija tre
čiadienį pabaigė derybas len- 
kų-britų apsigynimo sutarties 
reikalu.

Tikimasi, ketvirtadienį preril- «
jeras Chamberlain paskelbs pa-1 kooperavimu.

sirašytos sutarties detales.
Lenkų pranešimais, britų- 

lenkų susitarimo atsiekta vi
sais punktais, kurie yra susi
ję su abiejų šalių politiniil, eko
nominiu, o taipgi kariškuoju

Įkalino Argentinos 
nacių vadą

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 5. — Vyriausybė trečia
dienį įkalino Alfredą Mullerį, 
Argentinos nacių vadų. Kon
fiskuotuose nacių dokumen
tuose valdžia rado nuorašą pla
no, pagal kurį naciai taikėsi 
Patagoniją, Argentinos provin
ciją, aneksuoti Vokietijai. Do
kumentą pasirašė Muller. Ma
noma, kad plano originalas yra 
pasiųstas Vokietijon.

Nori gauti apdraudą 
nuo nedarbo

PITTSBURGH, Pa., bal. 5. 
— 300,000 minkštosios anglies 
kasėjų streikuoja. Nors nema
noma, kad streikas ilgai užsi
tęs, tačiau tūkstančiai anglia
kasių registruojasi kaipo be
darbiai, kad gauti apdraudos 
nuo nedarbo mokestį, jeigu teks 
ilgiau streikuoti. Mokėjimas 
nedarbo apdraudos prasidės į 
tris savaites nuo užsiregistra
vimo laiko.

Priimtas murinės staty
bos planas

KAUNAS. — Min. taryba 
posėdyje patvirtino anksčiau 
tarpžinybiniuose pasitarimuose, 
vadovaujant finansų ministe- 
riu J. Indrišiunui, paruoštą ir 
musų spaudoje savo laiku nu
šviestą murinės statybos planą. 
Murinės statybos planui įvyk
dyti nutarta įsteigti krašto sta
tybos komitetą. Suinteresuo
toms ministerijoms, bendra
darbiaujant su statybos komi
tetu, pavesta paruošti reikalin
gų tam planui vykdyti įstaty
mų projektus.

Bombos sproginėja 
Chamberlaino gim

tiniame miestely
LONDONAS, Anglija, bal. 5. 

— Naktį į trečiadienį Birming- 
hame, Britanijos premjero 
Chamberlaino gimtajame mie
stely, išmatų kubiluose sprogo 
visa eilė bombų. Manoma, jas 
padėjo Airijos teroristai.

Belgijos angliaka
siai sustreikavo

BRUSSELS, Belgija, bal. 5. 
— Vienuolika tūkstančių Bel
gijos angliakasių sustreikavo 
antradienį Charleroi, Liege ir 
Mons apylinkėse, protestuoda
mi 21l/ž nuošimčių algų kapo
jimą.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

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

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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KORESPONDENCIJOS
Wilkes-Barre, Pa

“Naujie

SLA 7-to 
suvažiavir 

M. Kupris 
suvažiavimų 1:30 vai.

Iš SLA 7-to apskričio suva
žiavimo. — M. Jurgelio 
nienės mirtis. — 
nų” kontestas.
Kovo 26 d. įvyko 

apskričio pusmetinis 
rnas. Pirmininkas 
atidarė
po pietų. Paskiria mandatų ko 
misiją. Kol mandatus sutvar
kys, buvo pakviestas pakalbėti 
J. Andriušius, 7-to distrikto 
Pažangos Vajaus organizato
rius.

ino.
organizatoriaus praneši- 

Mažai kuopų šioje apylin- 
dalyvauja Pažangos Vaju-

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

1030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

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 Wiliow Springs 45.

je, bet kurios dalyvauja, 
neblogos pasekmės, 
jaus laike prirašyta 
nariai.

Mandatų komisijos

tai 
Viso va- 
55 nauji

JUOKAI
MĮSLfi.

Ką darydamas darai — ką 
darydamas nedarai, ką nedary
damas darai?

raportas. 
Viso delegatų yra per 50. Jie 
atstovauja 18 kuopų.

Protokolas iš matinio suva
žiavimo ir valdybos raportai 
priimti. Praeito lapkričio mė
nesio suvažiavime svarstyta 
SLA Centro kėlimo klausimas 
ir buvo perskaityta Luzerne 
County teisėjo nuosprendis, 
kad SLA Centro vien tik šioj 
valstijoj esančios kuopos dau
guma balsų gali nuspręsti. Bet 
kaip dabar pasirodo P. Taryba 
leido visoms kuopoms balsuoti, 
ir Pittsburgh’as laimėjo. Tai 
apskričio keli valdybos nariai 
pasiuntė skundą Penn. apdrau- 
dos departamentui iš kovo 17 
d. 1939 
reikalu, 
ir Penn 
balsavę, 
butų laimėjęs 
rinktos žinios (pradedant nuo 
Scrantono iki Hazleton tame 
tarpe yra 35 kp.) už Wilkes 
Barre balsavo 743 nariai, lik 
išėmus už Wilkes Barre balsa
vo 28 nariai. Kas iš viso suda
ro 961 balsą. O Penn valstijoj 
yra iš viso 107 kuopos. Reiškia, 
kad daugumas bus už Pitts- 
burghą. Iš kitos pusės aiškino, 
kad P. Taryba neprisilaikė 
Penn. valstijos įstatymų 
skundas yra vietoje.

Vasaros išvažiavimą nutarta 
rengti rugpiučio 20 d. prie eže
ro Aird, anapus Sėranton, kur 
praeitą vasarą buvo seimo de
legatų išvažiavimas.

; Metiniam lapkričio suvažiavi
me vienas Scrantono delegatas 
tvirtino, kad Clevelando, Ohio,

m. Kilo diskusijos tuo 
Aš pareiškiau, kad jei 
valstijos kuopos butų 
vistiek Pittsburghas 

x nes mano su-

COAL COMPANY 
So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ............................... "

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

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

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehili 0306

Lietuviai Parduoda

BUICK’U
Halsted ir 31 st St

Kada Pershalgymaa “NAUJIENOM” JŲ 25
Sadara Vidurių ^TŲ SUKAKTUVIŲUžkiefdjimą L *

PASIGELBEK ŠIUO PAPRASTU, <• V Jin
BET MALONIU BUDU! ------ ------

v,ei P Studentį. medikų varpininkų ‘Visi mes mėgstame gerą valgi. s. „ v. .. .
Bet kai kadą mes perlaisvai nau- korparacija Ąžuolas širdingai I —
dojamės riebiais ir su įvairiais prie- sveikink “Naujienas” jų 25 me- šai! 
skomais valgiais. Ir tas dažnai su
daro vidurių užkietėjimą.

Kada jūsų viduriams reikalinga 
veikti, vartokite Ex-Lax. Tas duos 
jums gerą visišką išvalymą ir ne
sukrės jūsų virškinimo sistemos.

Ėx-Lax yra gerai veikiantis,, 
švelnus ir lengvas priėmimui Jis 
taip* gardus kaip geras šokoladas. 
10c. ir 25c- dėžutės yra pas jūsų 
vaistininkus.

. ......k
' SAUGOKITĖS PAMRGD2IOJIMŲ! 

ATSI8AK YKIT /f PAKEIČIANČIŲ I
Gaminama tilr vienas tikras Ex-Lax I 
IsidSmCklt raides "E-X-L-A-X” ant 
ddžutSs ir ant kiekvienos plyteles. 
Kad gautumėt geras pasekmes/ rei
kalaukit tikro Ex-Lax!

Atsakymas:
Rašydamas, juk, ir skaitai 

o skaitydamas, juk, nėra- 
Arėjas Vitkauskas.

EX-LAX
THE DAIGINAI CHOCOLATED LAXATIVE

tų sukaktuvių proga ir linki ir 
toliau vystytis it stiprėti.

Ypatingai sveik’name ponią 
| N<>rą Gugienę, Muzikos žinių 
vedėją^ poną Redaktorių Dr. 
Pijų Grigaity ir pirrrtų Redak- 

I toriaus pagelbininką poną Kas
tą Augustinavičių, linkėdami 
sėkmingai tęsti savo darbą.

Kauno Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Medikų ^Ąžuolo” kor
poracijos Valdyba;

Kaunas, Gediipirio 38
1939-111-14.^

39 seimas 1936 buvęs uždrau
dęs skolinti pinigus Illinois val
stijoje, o vėliau buk P. Tary
ba tą suvaržymą panaikinusi. 
Buvo prikišta, kad P. Taryba 
laužo seimo tarinius. Nutarta, 
kad apskričio valdyba paga
mintų rezoliucijas ir išsiuntinė
tų kuopoms. Tai buvo lapkri
čio suvažiavimo tarimas.

Dabar apskričio sekretorius 
gavo laišką iš centro sekr. M. 
J. Viniko ir perskaitė. Pasiro-| 
do, kad Clevelando seime tokio 
tarimo visai nebuvo. Kilo vė
liau diskusijos dėl Illinois vals
tijos morgičių. Aš imu balsą. 
Ar dabartinė P. Taryba yra 
kalta, kad pirmesnė P. Taryba 
sukišo milžinišką krūvą pinigų 
į Illinois valstijos nuosavybes? 
Aišku, kad ne.

Aš perskaičiau iš praeito sei
mo knygos, kad viso Illinois 
valstijoje SLA sudėjo į pasko
las ant nuosavybių $453,307.39. 
Bet dabartinė P. Taryba nuo 
1935 m. tik paskolino už $33,- 
100.00. Reiškia, pirmęsnė P. 
Taryba paskolippr! už. ( $420,- 
207.39, tai musų apskričio vei
kėjai nematė ir neprotestavo. O 
dabartinė P. Taryba kaip tik 
mažai paskolų davė, o vis dėl
to protestuoja.

Reiškia, norima sukelti aud
rą šaukšte vandens.

Jaunuolių mokyklėlių komi
sija prašo paramos mokyklė
lėms palaikyti. Nutarta paau
koti $10.

Suvažiavimui pasibaigus, V. 
Botyrui vadovaujant, jaunuo
liai sudainavo kelias lietuviš
kas daineles.

Pirmininkui Kupriui pasidar
bavus buvo surengta vakarie
nė delegatams pavaišinti. Tuo 
suvažiavimas ir baigtas.

» » »
2 Wilkes Barre *

Dėl M. Jurgelionienės tra- 
gingo žuvimo. Man teko su ve
lione matytis pirmą ir paskuti
nį kartą 1930 metais laike SLA 
seimo. Reiškiu užuojautą šei
mai ir “Naujienoms” netekus 
gabios darbininkės.

“Naujienų” kontestas jau ge
rokas laikas kaip prasidėjo, bet 
aš kaipo kontestantas mažai 
iki šiol veikiau. Priežastys ke
lios, bet svarbiausia, tur būt, 
tai nedarbas. Kur aš dirbau ir 
daugelis lietuvių kitų kasyklos 
buvo uždarytos nuo rugpiučio 
31 d. 1938 m. Tik kovo 16 d. 
1939 pradėjome dirbti. Taigi 
aš kreipiuos į visus pažangius 
lietuvius visame Wyoiningo 
klonyj man padėti konteštb 
darbą- varyti pirmyn. Pagelbėti 
galima šitaip: seni “Naujienų” 
skaitytojai gali atnaujinti 
“Naujienų” prenumeratą per 
mane. Nauji, norėdami užsipre
numeruoti “Naujienas” me
tams ar mažiau, taipgi kreipki
tės į mane. Iš anksto tariu šir
dingą ačiū už paramą.

St. Žukauskas, 
42 Keilh str., Lee Park, 
Wilkes Barre, Pa;

Benld, III,
Padėkos žodis

AKIU SPECIALISTAI

Noriu išreikšti padėkos žodį 
visiems dalyvavusiems laidotu- Į 
vėse a. a. Juozo Laurinaičio.

Labai dėkoju draugams Ani- 
braziams, Marcelei ir jos vyrui, 
už pagarsinimą ir i 
mums žinios apie mano brolio 
nelaimę ir mirtį ir už kitus 
pasidarbavimus dėl musų ir 
nabašniko.

Labai širdingai dėkoju vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se mano mylimo brolio.

Sesuo ir švogeris
’ Žilinskai.

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 j atsitikimų akys atitaiso 
mos be akinių. Kainos pigiau kai] 

pirma.
4712 South Ashland Av

Phone YARDS v1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

J LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA XR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAf AMBULANCE

! DIENĄ IR NAKTĮ
----- . .'<

i. Visi'Telefonai YARDS 1741-1742
'4605-07 So. Hermitage Avė. 
4147 South Fairfield Avenue

Telefonas. LAFAYETTE »727

4 koplyčios visose 
JrsZ cuL 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais 
t vaL vakarOriš W. H.F.<C. stoties (1120 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių ■ 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituaniča Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

; ALBERT V. PETKUS
4704 So. Westerri Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituaniča Avenue Phone Yards 4908

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

MULEVIČIUS
Avenue Phone Lafayette 3572

Phone Grovehili 0142
Cicero Phone ęicero 2109

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai X
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

B201 West 22nd Street;
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence TeLBEVERLY 8244
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

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

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

lDr. Emelia J. Giryotas
GYDYTOJA IR CHIRURGE

• 8 South Michigan Avenue.
P Tel. Franklin 8484

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

’ Valandos: 7 iki 9 vakaro.
Antrad. ir Penktadieniais 

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

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

> Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue
/ Chicago, Illinois

J "I11
Dr. F. Pulsucki Le Van 

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

I 1957 W. Garfield Blvd.
1 | Cor. Damen. Hemlock 6699
1 A. Montvid, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunsvvick 0597
Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

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

S Tel, Yards 31469 VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki
4 ir 7 iki 9

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
šventadieniais: 11 iki 12

I Dr. V. A. Šimkus
I GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST-

I DR. BRUNO J.
| ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.9 VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 

1 vakaro, trečiadieniais ir sekmadie- 
\ niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111
| DR. C. Z. VEZEL’IS 

DENTISTAS
| 4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street
i > Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

■ Kiti Lietuviai Daktarai
| DR. P. J. BEINAR 

(BEINARAUSKAS)I ( GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. ’ Halsted St.I Tel. Wentl612 — 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

TeL Office Wentworth 6339 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

KITATAUČIAI
Pelefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

VALANDOS: 0—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 
vyrd, 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. Charles Sega!
4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. 

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

Phone MIDVVAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127_N, Dearborn St.
Kamb.
Namų

1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos:. 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. 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 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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Clevelando ir Ohio Žinios Iš Lietuvos

Dėl Jurgelionienės mirties. — Pešasi kaip katinai maiše. 
— Kaskas giedojo bažnyčioje. — Ieško daugiau avių.
— Dr. Vitkus pažadėjo didelę dovaną. — Apsileidi
mas. — Piknikas. — smagios vakaruškos. — Nedar
bas sumažėjo. — Amerikos Lietuvių Kongreso sky
riaus konferencija. — čalis labai susirūpinęs.

AMERIKOS LIETUVIAI VAŽIUOKITE J 
NEW YORKO PASAULIN? PARODA 

ĮSPŪDINGOMIS GRUPĖMIS

Stašys nubaustas
3 mėn. ir 4000 zl.

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTŲ Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Kaip kitas, taip ir musų ko
loniją pasiekė ta šiurpulinga ži
nia apie Marijos Jurgclionienės 
mirtį. Žinia buvo nelaukta ir 
nesitikėta. Jeigu žmogus guli 
dėl ligos lovoje ir laukia ko
kios permainos, tai tada galima 
ir ko tikėtis. Bet tokis staigus 
įvykis ir, dar galima sakyti, 
kuone pusamžiuje atima iš mu
sų tarpo, tai tada labai užgau
na visų jausmus.

Apie kiekvieną numirusį as
menį galima daug kalbėti, nes 
kožnas savo gyvenime yra per
leidęs įvairių atsitikimų. Kož
nas yra padaręs gero, padaręs 
ir klaidų. Tik, žinoma, nevisi 
vienodai. Vieni padaro daugiau 
gero, o kiti daugiau klaidų, bet 
kiekvienas sudaro savotišką is
toriją.

Tačiau apie p. Jurgelionienę 
galima butų daug lapų prirašy
ti, kad suminėjus jos atliktus 
darbus ir jos pasišventimą dėl 
kitų gerovės. Ji buvo viena iš 
nenuilstamų moterų, viena iš

budintojų prie apšvietos. Velio
nės Jurgelionienės sukurtas mo
terų skyrius Naujienose pasi
liks amžinam atminimui musų 
visų tarpe. Taipgi ir kiti jos 
nuveikti darbai neišdils iš mu
sų atminties.

Velionės artimesni draugai 
labai gražiai nupiešė jos gyve
nimo istoriją, iš kurios dauge
lis dar daugiau įvertins jos at
liktus darbus. Naujienos ir mes 
visi dažnai prarandame iš sa
vo tarpo žymius veikėjus. Ne
perseniai nelaiminga mirtis iš
traukė iš musų tarpo žymų vei
kėją laisvės mylėtoją Julių Mic
kevičių, o dabar Mariją Jurge
lionienę. Taigi, vardan Cleve-1 
lando Žinių Skyriaus reiškiu gi
lią užuojautą velionės gimi
nėms, draugams ir Naujienų] 
bendrovei netekus žymios ir 
sišventusios veikėjos.

pa-

S A BERGMAN
1524 W.63rdSl
TEUPROSPECT

Vieni politikieriai traukia 
tus keblion padėtin ir vis 
tų politiškų darbų. Demokratai 
suranda, kad visi “ward lead- 
ers”, kurių yra 32, turi didelius 
ir gerai apmokamus darbus. 
Kitų algos siekia iki penkių 
tūkstančių dolerių per metus. 
Taigi, dėlto ir puola republiko- 
ną gubernatorių už tokius pa
dalinimus. Bet ką čia padarysi. 
Kada buvo demokratas, tai irgi 
tą pat darė: davė darbus savo 
partijos žmonėms.

ki- 
dėl

Cor. 63rd and Justine
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevų, Alenu popieriaus ir langę geldų. 
Ateikite j didžiųjų krautuve prie Justine 
gatves kampo ir gaukite dykai sienų 
poperlaus pavyzdinę knygą. Dekoruokite 
dabar—niokokite vėliau pagal BERG- 
MAN'S naujuoju Lengvaus Budžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa; 
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI.

Ess-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms Ir maudy
nėms maleva.
Ess-A-Hee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 epai. Ess-A-Bee 4 
valandų varnlžas gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny.

GALIONAS ______________
Popierių Valyklis arba II. R. H. po 6c 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir Šešta

dieniais ik 9 P. M.
Tel. PR08PKCT 3440<--------------- ----- J

Kovo 28 dieną, vakare, artis
tė Ona Kaskas giedojo Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje, kur 
dabartiniu laiku yra laikomos 
priešvelykinės pamaldos. Žmo
nių buvo prisirinkę pilna baž
nyčia išgirsti ją giedant. Ir su
sirinkę visi gėrėjosi jos malo
niu balsu.

*1.95

Garsinkites “N-nose”

Kunigija vis ieško daugiau 
avių, kad galėtų daugiau vilnų 
kirpti. Vienos lietuvių bažnyčios 
klebonas organizuoja jaunų ve
dusių moterų klubą. Reiškia, 
jaunos moterys nesilanko į baž-

VYNAI Velykiniai GĖRIMAI
Wexberg's Linki Jums Linksmų Švenčių

Bohemian
i T T TQ OLD STYLE LAGERALLū Velykų pietums 12 unc. steimes

24 butelių keisai ___ __ _____
Dykai Pristatymas

$J.O9

VYNAS PORT ir MUSCATEL $1.23
Grynas Kalifornijos vynas pilne H ■—
siprumo ir sendintas. % gal. 65c. Galionas

FKTinniTBT-a kentucky sealDEGTINES 90 Proof. Tikrai bus didžiai mė- 
giamas kaipo straight ar maišy
mui. ši degtinė yra 2 metų se
numo.
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DD A TTBV Gryna Kalifornijos Brandy. Švel- 4 fl '
dKANDI ni ir lengvi su turtingu vynuo- $ B ■ I U

giu aromu. 90 Proof. „& Penktadalis

WEXBERG’S
1908 So. Halsted St. Tel. CANAL 4738

ŽEMAIČIU ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

R 0
ĮDOMIŲ IR NUOLATINIU

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— — rT — ~ —7 IKI 8 VAU
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAU
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAU

W. H. F. C
VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyriui

150 metų atgal tėvai šios tėvy
nės pastatė pamatus laisvos 
respublikos, kurioj šiuo laiku 
gyvena daug tūkstančių lietu
vių ateivių. Lietuviai taipgi 
daug prisidėjo prie pastatymo 
šios laisvos šalies.

Dabar lietuviai iš visų Ame
rikos valstybių vyks į New

giama paminėti 150 metų jubiliejų inau
guracijos pirmo Amerikos prezidento, 
Jurgio Washingtono, kurio atminčiai New 
Yorko (Pasaulinė Paroda buvo įsteigta.

Amerikiečiai, iš Lietuvos ateiviai, turės 
progą pamatyti, kiek jų protėviai prisidė
jo prie pastatymo šios didingos šalies. 
Taipgi turės progą pamatyti Lietuvos pa- 
vilijoną ir dalyvauti Lietuvių dienoje rug
sėjo mėnesyje.

George
Wash-
ington *

Yorko Pasaulinę Parodą. Ši paroda ren-

Patogus, Žemos Kainos Planas, Kuriuo Kiekvienas 
Lietuvis Galės Pasinaudoti

Kad kiekvienas lietuvis, galėtų pasinaudoti šia Turėsite progą pamatyti Ameriką, susitikti su 
kelione, buvo sudarytas grupių ekskursijų pla- senais draugais ir pažįstamais ir dar aplanky- 
nas, kuriuo kiekvienas keleivis gaus žemos kai- ti Pasaulinę Parodą kelius kartus per šį laiko- 
nos kelionę ir trijų dienų vakacijas New Yorke. tarpį.

Dėl ekskursijos informacijų kreipkitės į:

“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ
1739 So. Halsted St. Tel. Canal 8500

NEVVYORK 
(ENTRAL 
K SYSTEM

NEW YORK CENTRAL SYSTEM
THE WATER LEVEL ROUTE • • • YOU CAN S1EEP

nyčią ir iš jų negalinta nieko 
pelnyti. Bet kai jos turės bažny
tinį klubą, tai tada ir į. baž
nyčią turės eiti; o kada eis, tai 
tada ir nauda bus.

Dr. J. T. Vitkus pažadėjo di
delę auką Liet. Kult. Darželiui. 
Daktaras pasižadėjo nupirkti 
laistymo sistemai galvukes, per 
kurias laistys visą Lietuvių dar
želį. Federalė valdžia suvedė 
vandenį po visą darželį, bet lie
tuviams reikėjo laistymo galvu
kes susidėti, o jos nepigiai at
sieina. Taigi dėl tos priežasties 
iki šiol darželis nebuvo siste- 
matiškai laistomas. Bet dabar 
komisija pranešė, kad Dr. Vit
kus pasižadėjo tas galvukes nu
pirkti. Mat, kai kurie savo rų- 
šies politikieriai kaip kada puo
la daktarą dėl vienokių ar kito
kių priežasčių, norėdami ką 
nors jam prikišti. Bet Dr. Vit
kus mažai sako, bet daugiau pa
daro kaip tie liežuvininkai.

ir už labai žemą jįangą. Taigi, 
visi kviečiami atsilankyti.

___  (Įį

Ohio valstijos bedarbių agen
tūra parodo, kad per pereitą 
mėnesį daug darbininkų buvo 
paimta nuo WPA^darbų ir pa
siųsta į privatines industrijas. 
Taipgi sako, kad dar daugiau 
bus pasiųsta per balandžio mė
nesį. Daug dirbtuvių gavo už 
sakymus iš federalės valdžios 
reikmenų dėl būdavo j imo lėk
tuvų ir laivų. Taigi, matyli, kad 
nors kapitalistai ir rėkia ant 
Roosevelto, bet jis vis jiems 
duoda darbų, iš kųj'ių ir jie pa
sidaro dar kitus milionus dole-

Juk kiti valdininkai gali suras
ti moksliškų' knygų Lietuvos 
knygynui, o ne kokių pasakai
čių, kurios tinka tik neūžau
goms skaityti. —Jonas Jarus

Teko nugirsti, kad parapijos 
sale yra dabinama. Menesis po 
menesio yra kas nors pagraži
nama. Vadinasi, jau pralenkė

ketų nors kiek daugiau apšva
rinti, kad žmogus galėtų nors 
arčiau sienų prieiti. Direkcija 
verkia, kad draugijos tolinasi 
su parengimais. Ką darysi, visi 
ieško kur naujau, kur patogiau 
ir švariau. Taigi, direkcijai 
ketų apie tai pagalvoti ir 
brusti, kol visos draugijos 
nepasirinko naujų vietų.

Po Clevelando miestą buvo 
paleista daug lapelių, ant ku
rių buvo išdėstyti klausimai, 
kas bus ateityje su žydais šioje 
šalyje, žydai pradeda dar dau
giau į šią šalį plaukti, nors jų 
ir dabar yra labai daug. Tame 
lapelyje kalbama, kad netrukus 
bus šaukiami masiniai mitingai 
po visus miestus prieš žydų į- 
sigalėjimą Amerikoje. Ar tie 
lapeliai buvo vokiškos propa
gandos ar ne, tai galima tik pa
tiems spręsti.

rei- 
su- 
dar

Liet. Kult. Darželio sąjunga 
nusitarė laikyti pikniką birželio 
25 dieną vadinamoje policma- 
no farmoje. Sąjunga prašo, kad 
kitos draugijos bandytų nereng
ti parengimų tą dieną, bet daly- 
vautų sykiu darželio piknike, 

«

Amerikos Liet. Kongreso sky
rius šaukia Ohio valstijos kon
ferenciją balandžio 30 dieną 
Liet. Darb. salėje, 920 E. 79 
St. Prašoma, kad visos organi
zacijos, šioje valstijoje gyvuo
jančios, prisiųstų atstovus kiek 
kuri mato reikalą. Taipgi ir pa
vieniai veikėjai prašomi daly
vauti. Pradžia konferencijos 
vienuolikta valanda ryto.

SLA 136 kuopa rengia sma
gias vakaruškas balandžio 15 
dieną Liet. Darb. salėje, 920 E. 
79 St. Vakaruškos bus smagios

“Dirvos” čalis labai susirūpi
nęs Lietuvos likimu. Jam neru
pi tiek Lietuvos nepriklausomy
bes likimas, kiek jam rupi kas 
tenai nors laikinai valdys. Va
dinasi, visos tautos likimas ne 
tiek rupi, kiek rupi savi intere-VJVzMY. A X4j^X| AVAVzlY. X UĮJ1 V X Jll VV4 V

sai. Veigu valdžiai pasikeis, taii 
» 1„ 1 — — U x— 1 _ Ikas pirks jo parašytas knygas.

buvo teisiamas 
5 ir 6 d. apy- 
Tada jo byla

VILNIUS. — Vilniaus ape
liacijos teismas kovo 3 d. nu
teisė uždarytojo buv. Lietuvių 
tautinio komiteto pirm. K. Sta- 
šį už devizinius nusikaltimus 
4 mėn. kalėti ir 3000 zl. mokė
ti baudos, užskaitydamas ligi 
teismo atsėdėtą apie pusę me
tų laiką. Lieka mokėti pinigi
ne bausmė.

P. K. Stašys 
1937 m. lapkr. 
gardos teisme,
lietuvių ir lenkų tarpe buvo 
susidomėjimas labai didelis, ka
dangi jos organizatoriai norė
jo teisiamojo asmeny pasodin
ti kaltinamųjų suolan visą lie
tuvių Vilniaus krašte sąjūdį ir 
įrodyti, kad jis yra Vilniui va
duoti sąjungos remiamas; pro
kuratūra ir Vilniaus vaivadi
jos įstaiga dėjo pastangų įro
dyti, kad jis dirbęs priešval
stybinį darbą ir tokiam darbui 
dirbti davęs lietuvių organiza
cijom pinigų, jog paskui butų 
lengviau pateisinama liet, drau
gijų likvidacija. Deviziniai JC. 
Stasio nusikaltimai tebuvo tik 
priedanga. Tuo laiku buvo 
stengtasi K. Stasio byla išpus
ta. Priešingai įstatymams dar 
nepaskaičius teismo salėj kal
tinamojo akto jau “PATas” 
buvo išsiuntinėjęs spaudai 
turinį.

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmok ėjom 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

jo
STANDARD FEDERAL SAV

Negražus elgesys
KAPČIAMIESTIS (Seinų 

skr.). — Vienas žymesnis 
dagogas su draugais vidurnak
tį gerokai “pasilinksminę” pra
dėjo laužyti tvoras ir kelti 
triukšmą. Tvorų savininkas, 
žydų tautybės, išbėgo savo tur
to saugoti, išbėgo ir jo šeima. 
Pedagogas taip čiupterėjo tvo
ros savininko dukterį, kad tai 
ir mėlynės liko. Vis dėlto ne
gražu, kai pedagogas iki tiek 
“įsilinksmina”, kai ima tokius 
dalykus daryti. Ką gi vaikai 
paskiau apie tokį pedagogą gal
voją.

Jųsų lengvesnio namų svarinimo no
rai taip 
duoti.

geri kaip ir Magiško Rutulio

■I gi

Generally CRUMBLE PROOF .<
SU kiekvienu lengvu žemyn nuo sienos popierio bei 

traukimu Absorene vis labiau |anp!ų užlaidų. Jus, taipgi, 
atidengia popierio naujumą patirsit, kad Absorene netrupa 
kol sienos ir lubos^ nepasidaro įa-tp £a|-p s‘tenų popierių 
visiškai gražios ir švarios, ne- VaiytuVait 
kilnojant kambarių apstatų. Pradėk dabar savo namus

Tai Absorene refleksine vei- švcjstj—pįrk gana Absorene ..
kla (dalis sukasi atgal, brau- savo apylinkės krautuvėj, kuri 
kiant žemyn), kur rėžia vi- pardavinėja valytuvus, kad 
sus karbono dulkes, suodžių ir parnošt jųsų namus švariais ir 
durnų daleles ir kitą našvaru- jaukiais.

ABSORENE MFG. CO., St. Louis, Mo.
’ u •' f

ap- 
pe-

INOS & LOAN ASSOCIATION
of CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH 
President

HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

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

V ardas ....................................
Numeris ir gatvė
Miestas ir valstija___________

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

I
 NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.
Vardas---------------------------------

Adresas---------------------------------

Miestas____________________Valstija----------------------------- -
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Vis derasi

sės ateiną iš liaudies — smulkių miesčionių, sodžiaus jau- 
nimo, bedarbių darbininkų, buvusių kareivių, ir t.t.

Kodėl tos masės dedasi prie fašistų? Todėl, kad jos 
nesupranta demokratijos idėjų arba nemoka pavartoti 
demokratijos priemonių savo reikalams apginti. Jos pa
tiki, kad jas “išvaduos” koks nors “vadas”.

Vokietijoje fašizmui darbas buvo palengvintas tuo,
kad komunistai suskaldė organizuotą darbininkų judėji
mą ir žymiai jo daliai įskiepijo mintį, kad “proletariškas 
diktatorius” išgelbės darbininkus nuo kapitalizmo. Šita 
komunistų suklaidinta ir sufanatizuota darbininkų dalis 
kovojo prieš demokratiją tokiu pat atkaklumu, kaip ir 
fašistai — ir demokratija neatsilaikė.

Taigi svarbiausias ginklas kovoje prieš fašizmą de
mokratinėse šalyse yra masių švietimas.

■■>"11 IIHĮ!............ 'l.1IW l"1. IW .. ..................

Ten, kur N emunas 
banguoja
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(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Lietuvos padangėje vis ren
kasi tirštesni niūrus debesys. 
Ypatingai šiomis dienomis jau
čiama daug nerimo. Mat, Klai
pėdos seimelio susirinkimo iš
vakarėse vokietininkai naciai 
pradėjo visai dukioti. Savo su
sirinkimuose, iškilmėse, demon
stracijose jie visai atvirai šū
kauja — šalin Lietuvos valsty-

ko kietą pasipriešinimą, žino
ma, jos tai labai vienos Rumu
nijos pasipriešinimas nebaugin
tų, bet pakelyje dar nėra pra
ryta Vengrija, o ir Lenkija čia 
turi savo reikalų. O kol kas su 
Lenkija bent mandagumo dėl 
reikia skaitytis, nes formaliai ji 
skaitosi Vokietijos lyg ir talki
ninkė, bent iki šiol tokia buvo.

Iš Lietuvos
Mūrinė statyba ir 

elektra Lietuvos 
sodžiuose

Per pirmąjį nepriklausomy
bės dvidešimtmetį Lietuva tu
rėjo įvykdyti eilę stambių dar
bų, kurie pareikalavo daug jė
gų ir lėšų. Žemės reformos 
įgyvendinimas, keliasdešimties 
tuksiančių naujų ūkių įkūri
mas, kaimų vienkiemiais skirs
tymas, žemių nusausinimai, že
mės ūkio kultūros pakėlimas,

J. V. senato komisija po ilgų ginčų sutiko vienbalsiai 
rekomenduoti, kad butų pridėta $100;000,000 prie sumos, 
kurią kongresas pirmiau paskyrė bedarbių šelpimui. Pre
zidentas Rooseveltas prašė, kad kongresas padidintų pa- 
šalpų fondą 150 milionų dolerių, bet vadinamas “ekono
mijos blokas” senate užsispyrė nukirsti nuo tos sumos 
50 milionų.

Tačiau, kai eina klausimas apie, karo laivyno didini
mą, naujų tvirtovių statymą ir kitokius karo reikalus, tai 
ir šimtai milionų dolerių nėra pinigai kongresui. Apie 
“ekonomiją” jisai atsimena tiktai tuomet, kai reikia ap
rūpinti bedarbius.

Mokslo vyras miesto taryboje
Penktoje vvardoje tapo išrinktas į Chicagos miesto 

tarybą garsus ekonomistas, Chicagos universiteto profe
sorius, Paul H. Douglas.

Tai labai retas atsitikimas, kad toks mokslo žmogus 
patenka į aldermanus.’Chicagoje toks atsitikimas buvo 
tik vieną kartą prieš 25 metus, kai buvo išrinktas prof. 
Charles E. Merriam, pagarsėjęs municipalinės valdžios 
ekspertas ir istorikas.

Bet kai anąmet prof. Merriam kandidatavo į Chica
gos merus, tai už ji buvo paduota tiktai 17,000 balsų, tuo 
tarpu kai jo oponentas William Hale Thompson gavo pu
sę miliono!

Prof. Paul H. Douglas yra ne tik pažangus žmogus, 
bet ir nuosakus demokratas. Kalbėdamas masiniame su
sirinkime Chicagos Lietuvių Auditorijoje, kovo 22 d., ji
sai pareiškė, kad demokratijos gynėjai turi kovoti prieš 
fašizmą ir prieš komunizmą, nes tos abi diktaturiškos 
sistemos yra lygiai nesutaikomos su laisvės ir pažangos 
principais.

Fašizmo priežastys

AR HITLERIS PALIUO- 
SAVO VOKIETIJĄ NUO 
“VERSALIO PANČIŲ”?

Daugelis žmonių tiki, kad 
Hitleris paliuosavo Vokietiją 
nuo tų pančių, kuriais Vokieti
ją buvo surišusi Versalės taikos 
sutartis, — tuo tarpu kad WeL 
maro respublika buvusi bejėge 
ką nors padaryti. Todėl tie žmo
nės, nors ir neapkęsdami nacių 
despotizmo ir smerkdami meto
dus, kuriais Hitleris savo tiks
lus vykina, visgi pripažįsta, kad 
jisai atlieka tam tikrą “istoriš
ką misiją”, gindamas vokiečių 
tautos teises.

Nuo šitos minties jau netoli 
yra iki išvados, kad hitleriškas 
smurto būdas esąs geresnis tau
tos teisėms 
negu taikos

Bet ar iš tiesų taiki, nugink
luota Vokietijos respublika ne
buvo nieko pasiekusi krašto pa- 
liuosavimui nuo Versalio suvar
žymų?

Wilhelm Sollmann, buvęs Vo
kietijos respublikos vidaus rei
kalų ministeris, sako, kad de
mokratinė Vokietija taikių de
rybų keliu buvo pasiekusi mil
žiniškų laimėjimų, tarp kurių 
svarbiausi šie:

ir garbei apginti, 
priemonės.

r opai, nei gerovės Vokietijai, 
bet kaip lik priešingai — karo 
pavojus Europoje taip paaštrė
jo, kad visos valstybės šiandien 
neriasi iš kailio, didindamos sa
vo ginklavimąsi. O Vokietijoje 
auga žmonių skurdas, užsienio 
prekyba duoda deficitus, ir Hit
lerio politika daro Vokietijai 
vis daugiau priešų pasaulyje.

MELAGINGA IR NEGUD
RI PASAKA

bė, lai gyvuoja Vokietija! Kai 
kurių jų tie Šukiai taip toli ei
na, kad norima visą Lietuvą 
paversti antra Čekija...

Jau ir taip visų nervai įtemp
ti ir kaip visi girdi šituos vo
kietininkų nesudraudžiamus į- 
žųlius šukavimus, ir tai tose de
monstracijose visai atvirai daly
vauja Vokietijos Lietuvai kon
sulas, tai visų akyse stoja tik
rai traginga Čekijos padėtis, ku
ri darosi lyg galima ir Lietuvai.

Juo labiau, kad Europos ki
tos didžiosios valstybes vis dar 
tarp savęs derasi, vis delsia, 
pratinasi jurisprudencijos gin
čuose ar dar vis kalba apie

Yra plačiai pasklidusi nuomonė, kad Vokietijos fa
šizmą pagimdė pažeminančios ir skaudžios taikos sąly
gos, kurias Santarvės valstybės padiktavo Versalyje. Bet 
Versalio taika galėjo tiktai dalinai prisidėti prie hitleriz- 
mo pergalės. Fašizmas laimėjo pirmiausia Italijoje, kuri 
kariavo Santarvės pusėje ir nebuvo taikos konferencijoje 
nei pažeminto, nei reparacijomis apkrauta.

Vokietijos socialdemokratas Wilhelm Sollman (da
bar gyvenąs Jungtinėse Valstijose), kuris buvo vidaus 
reikalų ministeris Weimaro respublikos laikais, nurodo, 
kad pamatinės fašizmo priežastys buvo pačiame Vokieti
jos vidaus gyvenime.

“Pokarinė Vokietija”, sako jisai, “parodo klasiš
koje formoje namines fašizmo priežastis: aristokra
tijos ir stambiojo biznio neapykanta prieš demokra
tiją; vidurinės klasės ir farmerių nemokėjimas su
prasti demokratijos metodus; ir kova tarpe tikrai 
demokratinių socialistų ir fanatiškai diktatoriškų 
komunistų. Jokio taikos susitarimo tarp jų negalėjo 
būti. Jokia demokratija negali išlikti gyva, kuomet 
žymi tautos dalis yra demokratijai priešinga, ar tai 
dėl savo klasinių interesų, ar dėl pagrindiniai klai
dingo supratimo.”
Kai kas mano, kad fašizmas tai paskutinė despera

tiška kapitalistų priemonė prailginti savo viešpatavimo 
dienas. Bet tai irgi yra nesąmonė, nes fišizmą mes ma
tome visoje eilėje šalių, kuriose kapitalizmas dar nesu
spėjo įsigalėti. Pačioje Italijoje, kuri davė fašizmui var
dą, kapitalizmas anaiptol nebuvo ir nėra pasiekęs tokio 
aukšto laipsnio, kaip Anglijoje, Amerikoje arba Holan- 
dijoje. O šitose šalyse fašistams nesiseka.

Visur, kur fašizmas pergalėjo, jį rėmė armijos vado
vybė. Jeigu Vokietijos “reichswehro” generolai butų pa
sipriešinę, prezidentas Hindenburgas niekuomet nebūtų 
Hitlerio paskyręs kancleriu.

Bet prieš tai, kai fašizmas paima valdžią į savo ran
kas, jisai jau būna pasidaręs platus masinis judėjimas. Iš 
ko tos masės susideda? Žinoma, ne iš kapitalistų. Kapi
talistai, tiesa, dažnai tokį judėjimą finansuoja, bet ma-

nujos iš Ruhro distrikto stip
riu pasyviu pasipriešinimu; 
Amerikos, Anglijos, Belgijos 
ir Francuzijos armijų oku
pacijos pašalinimas heleriais 
metais anksčiau, negu tam 
buvo nuskirtas laikas; paša
linimas visų svetimų komisi
jų, kurios kontroliavo Vokie 
tiją; pilnas Vokietijos suve
renumo atsteigimas, išimant

reinės kraštą (tie paragrafai ; 
buvo neteisingi, bet anaiptol 
ne pavojingi laikai); Vokieti
jos triumfališkas įstojimas į 
Tautų Sąjungą, į kurią ji 
per šešerius metus nebuvo į- 
leidžiama, kaip neverta būti 
pilnateisiu tautų .šeimos na
riu; Vokietijos vakarinių sie
nų garantavimas Locarno su
tartim, kuri buvo tikro Eu
ropos sutaikymo pradžia; su
teikimas daugelio bilionų 
markių užsienio paskolų, ku
rios vėl pastatė ant kojų Vo
kietijos pramonę; užsienio 
rinkų užkariavimas, kurio 
pasėkoje Vokietijos eksporto 
prekyba buvo pasiekusi 13 
bilionų aukso markių per 
metus, didžiausios sumos Vo
kietijos istorijoje; reparacijų 
sumažinimas nuo 132 bilionų 
aukso markių iki 3 bilionų 
aukso markių ir, galų gale, 
visiškas reparacijų mokėji
mų sustabdymas; iškilmingas 
didžiųjų valstybių pasižadėji
mas elgtis su Vokietija kaip 
lygus su lygiu Nusiginklavi
mo Konferencijoje.”
šitie dideli Vokietijos respu

blikos laimėjimai buvo įgyti 
per 10 metų taikiu budu. Kiek
vienas tų laimėj imu stiprino 
Europos taikos pagrindus ir kė
lė Vokietijos žmonių gerovę. 
Tuo tarpu Hitleris, kuris giria
si išvadavęs tautą nuo Versalės 
pančių, nedavė nei taikos EiP|

Vienas komunistų organas ra
šo, kad Belgijos socialistai, ku
rie kontroliuoja Darbo Partiją, 
turį labai blogus vadus — ir 
dėlto tik-ką įvykusiuose parla
mento rinkimuose Belgijos Dar
bo Partija prakišo keletą vietų. 
Girdi, —

“tokie socialistų vadai, kaip 
P. Spaak, buvo Chamberlai- 

' no politikos šalininkai. Tokie 
ponai kaip Spaak yra visame 
kame panašus į vokiškus šei- 
demanus ir Noskes. Socializ
mo (kokio, ar staliniško? —- 
“N.” Red.) pas juos neliko 
nei už sudilusį skatiką. Kuo
met Spąak buvo premjeru, 
jisai varėsi už Franco val
džios pjjpąžinimą. Tam griež
tai priešinosi velionis Van
dervelde, kuriam reikia ati
duot kreditą bent už tai, kad 
jis stojo už demokratiją ir 
uoliai ją gynė.”
Tai paprasta komunistiška 

mali-malienė, kurioje nėra nė 
liesos, nei logikos.

Velionis Vandervelde, liesa, 
nesutiko kai kuriais klausimais 
su Spaako politika, bet iki pat 
savo mirties jisai stojo už tai, 
kad Belgijos Darbo Partija 
Spaako vyriausybę remtų. Jei
gu Spaak butų buvęs net de
mokratijos priešas, tai aišku, 
kad Vandervelde butų atvirai 
prieš jį kovojęs ir butų pataręs 
Darbo Partijos atstovams par
lamente balsuoti prieš jį.

Ir Spaako politika Ispanijos 
klausime buvo visai ne tokia, 
kaip tas komunistų organas 
piešia. Belgijos vyriausybė bu
vo koalicinė, sudaryta iš trijų 
stambiausiųjų partijų — Darbo 
Partijos (socialistų), katalikų ir 
liberalų. Ne Darbo Partijos mi- 
nisteriai, bet katalikų partija 
reikalavo, kad Belgijos valdžia 
pasiųstų prekybos atstovą pas 
gen. Franco. Premjeras Spaak, 
būdamas vyriausybės priešaky
je ir nenorėdamas, kad koalici
ja suirtų, tą katalikų partijos 
reikalavimą sutiko išpildyti. Bet 
kiti socialistai tam pasipriešino. 
Buvo sušaukta specialė partijos 
konferencija, kuri dauguma 
balsų nutarė geriau trauktis iš 
valdžios, negu nusileisti Ispani
jos klausime klerikalams. Par
tijos konferencijai taip nutarus, 
premjeras Spaak pareiškė, kad 
jisai to nutarimo laikysis.

Šitie faktai visai nerodo, kad 
Spaak butų buvęs Chamberlai- 
no politikos šalininkas arba Is
panijos frankistų rėmėjas. Jam 
tupėjo palaikyti Belgijoje vadi
namą “liaudies frontą”, kuris 
buvo susidąręs, kai nepaprastai 
sustiprėjo- fašistiški “rexistai” 
po Degrelle’o vadovybe ;\ todėl

lis akyse atsistoja visokiais ga
limais netikėtais įvykiais.

Juk Vokietija mažiausiai kal
ba, mažiausiai ieško savo žy
giams pateisinimų, ar juridinių 
formų, o tik siekia ir be jokių 
šūvių .užima vis naujas teritori
jas ir jas verčia kolonijomis.

Tokiu atsitikimu šiuo melu 
Lietuvos nervinga padėtis visai 
pateisinama. Kursavo gandai, 
kad Lenkija siūle Lietuvai kaž
ką panašaus į karišką konven
ciją, žinoma, nieko realaus Lie
tuvai negarantuodama.

Aišku, Lenkija norėtų, kad 
Klaipėdos kraštas liktų mažes
nei Lietuvai, negu stipriai Vo
kietijai. Lenkai tiek ūkiškais, 
liek politiniais sumetimais viso
kiais kitokiais apskaičiavimais 
patogiausia Klaipėdą turėti Lie
tuvos kontroliuojama, bet Len
kija iš tos kri (ingos Lietuvos 
padėties taip pat norėtų pasi
naudoti ir stipriais ryšiais save 
su Lietuva surišti, surišti ilges' 
niems laikams, kad Lietuvoje 
galėtų stipriai ir visokeriopai į-

šiuo momentu sprendžiamas 
ne vien lik Lietuvos, bet visų 
Baltijos valstybių likimas, tai 
Lenkija ne lik Lietuvai kažką 
siūlo ir visokiais projektais per
šasi, bet visoms toms trims 
valstybėms.

Šiandien vėl plinta nauji gan
dai, kad Vokietija griežtai įspė
jusi Lenkiją nesikišti į Baltijos 
valstybių reikalus, nes lai esą 
išimtinai' Vokietijos vidaus 
klausimas ir Lenkija kaipo to
kia neprivalo tais klausimais į 
domaulis.

Atrodo, kad Vokietijos visas 
politikos svorjs dabar pasviro j 
Baltijos kraštus, o šiuo atsitiki-* 
mu svarbiausia jisai liečia Lie
tuvą ir čia visu sunkumu už
gula musų kraštą.

Vokietijos vos keletas dienų 
atgal buvo mėginta mesti meš-* 
kerė į Rumuniją, bet čia ūžti-

O kadangi dėl Rumunijos iš 
viso kilo pernelyg didelis triuk
šmas, tai dabar Vokietija paty
lomis norėtų apsidirbti su Lie
tuva ir kitomis Baltijos valsty
bėmis. Jei Rumunija yra 
teresuolų ir kitų didesnių 
lybių, tai Lietuvos likj 
žiau kas įdomaujasi.

Šiandien tai, yra kovo 
21 d., eina slapias seimo 
dis, kuris taria užsienio reika
lus. Nakties metu pasėdžiausiąs 
ministrų kabinetas ir vėl tars 
Lietuvos užsienio politikos gai- 
res.

Visa spauda be išimties šian
dien šaukte šaukiasi tautos vie
nybės. Lietuvos Aidas ir tai vi
sa pakartoja, bet iš to konkre
čių žygių kol kas nedaro.

žodžiu, mes šiuo melu pergy
vename lygiai tokias kritingas 
valandas, kaip ir pernai. Taip 
pat kovo mėnesyje lenkams 
Lietuvai įteikus ultimatumą to
kias nejaukias valandas pergy
venome.

Bet pereiti metai atrodė lyg 
lengvesni. Tiesa, jau ir luome 
Vokietija buvo parbloškusi Au
striją, bet tai atrodė, kad ji pa
siryžusi buvo lik vokiečių gy
venamas žemes krūvon jungti, 
šiandien jau mes turime kitus 
faktus. Vokietija jau ne tik vo
kiečių gyvenamų žemių siekia, 
bet ir kitų tautų gyvenamas že
mes jungia prie savos valstybės, 
ir tas kitas tautas verčia antra
eilių piliečių padėliu. Tai šie 
faktai dar labiau sutirština Lie
tuvos žmonių nervingumą ir tą 
nerimą dėl savo likimo.

Kai šilą laišką skaitysite, tai 
įvykiai bus pusėtinai tolokai 
pasispyrę ir gal daug visokių 
klausimų bus išrišta ir jie išaiš
kės, bet šiuo momentu mes per
gyvename tikrai nejaukią pa
dėtį.

Ir iš tikrųjų, ar galima ra
miai gyventi ir jaustis saugiai, 
tikėtis rytojaus diena, kai Eu
ropoje daugelyje valstybių ka
reiviai

uzm 
vais-
ma-

mūn.
posė

pieninių ir skerdyklų statyba, 
geležinkelių, plentų, tiltų bei 
kelių tiesimas ir taisymas, įs
taigoms bei mokykloms namų

riuomenės, policijos, mokyklų, 
ligoninių ir kitų įstaigų kūri
mas bei tobulinimas, pramonės 
ir prekybos organizavimas — 
tai vis buvo neatidėtini ir svar
ius reikalai, kurie jau dabar 
yra pusėtinai aptvarkyti. Kai 
kurie šių reikalų jau nereika
laus didesnio pastangų įtempi
mo, taigi atsiranda vis daugiau 
lėšų ir jėgų naujiems stam
biems darbams.

Dabar galima pagalvoti, kaip 
toliau Lietuvą stiprinti, gražin
ti, tvarkyli, nes buliniausieji 

gyvenimui dar-pakenčiamam 
bai jau atlikti. Taigi jau ilges
nį laiką buvo ruošiamas muri
nės Lietuvos statybos planas ir 
Lietuvos elektrifikavimo pro
jektas. Dabar Ministerių Tary
ba murinės statybos planą jau 
patvirtino. Taip pat pradeda
ma planingai tvarkyti ir elekt
rifikacijos reikalus. Pagal šiuos 
planus, per eilę metų bus ple
čiama mūrinė statyba ne tiktai 
miestuose, bet ir sodžiuose. 
Taip pat palaipsniui bus so
džius aprūpinamas elektra.

Planams įgyvendinti bus stei
giama eilė naujų plytinių, ce
mento fabrikai, statybos meis
terių paruošimas, papigintos x 
statybos platus planavimas ir 
organizavimas, naujų elektros 
stočių statyba ir panašus daly- 

Sitų darbų imamasi pride
ramu platumu ir rimtumu. 
Bet tai dešimtmečių darbai, ku
riuos įvykdžius, matysime Lie
tuvą visai kitokią negu ji da
bar yra. Kaip šie planai numa
toma įgyvendinti ir kas jau pa
daryta ar daroma, pakalbėsime 
kitą kartą.

Gyvulių globos drau
gijos

kareivinėse naktimis

—-1 i • 
jam priseidavo daryli tam tik
rus kompromisus su kitomis 
koalicijos partijomis.

Bet jisai nedarė kompromisų 
su hitlerininkais, kaip jų neda
rė ir komunistų šmeižiamieji 
Vokietijos Scheidemannas jr 
Noskė. O apie komunistus to, 
deja, negalima pasakyti. Vokie
tijos komunistai ne tik ėjo į 
kompromisus su Hitleriu ip jo 
partija, bet darė su jais blokus, 
kovodami bendromis jėgomis 
prieš demokratinę respubliką.

Kai dabar tų demokratijos 
pardavikų vienminčiai drįsta 
mokyti Belgijos socialistus de- 
•mpkra lybės, lai iš tiesų yra 
daugiau, negu juokinga.

viena akimirka galėtų būti ka
ro žygiams pasiruošę! Jums iš 
tolo visa tai gal kitaip atrodo ir 
negalite aiškiai pajusti, kaip čia 
mes visa tai pergyvename!

Vokiečių brulalę jėgą dar 
daugelis iš karo laikų prisime
na ir gerai pažįsta jų elgesį o- 
kupuotame krašte!

Svarbiausia, kad šiuo melu 
Lietuva nieku budu nelinkusi 
pilnai pasitikėti ir Lenkijos ne
va rodomiems geriems norams. 
Plačioji visuomenė netiki lenkų 
nuoširdumu.

štai faktai, nors ir pergyve
name labai sunkias valandas ir, 
rodos, tokiu laiku reikalingas 
savotiškas rimtumas ir mažiau
si išsišokimai gali būti kenks
mingi. Keliuose dabar Kauno 
kino teatruose eina lenkiškos 
filmos ir ... jaunimas seansų 
melu tuose kino teatruose, kur. 
eina lenkiškos filmos, primėtė 
smirdančių bombų! Teko tuos 
kino seansus atmainyti.

Taigi priešlenkiškas nusista
tymas labai kietas. Jis kietas 
todėl, kad juk maiše ylos ne
paslėpsi, visi žino ir gerai įver
tina Lenkijos elgeseną Čekijos 
tragedijos metu.

(Bus daugiau)

ŠIAULIAI. — Šiaulių sky
rius persiorganizavo ir išrinko 
tokią naują skyriaus valdybą: 
pirm. — Jasaitienė, vicepirm. 
— dr. Prialgauskas, sekr. — 
mokyt. Bartoševičius, iždin. — 
pol. vadas Daniunas ir nariai: 
mokyt. Trimakas ir vet. gyd. 
Zaleskis.

Nušovė žmogų
KAUNAS. — Garliavos vai

sė*, Karkarų km. gyventojas 
Lenčiauskas, pasivadinęs kri
minalinės policijos agentu, rei
kalavo iš Šniūrų km. ūkininko 
Vasiliausko 200 Lt vaduotpini- 
gių, žadėdamas už tai išgelbė
ti jo podukrą nuo tariamai 
sudarytos politinės bylos. Apie 
šitokį Lenčiausko šantažavimą 
Vasiliauskas pasiskundė vietos 
policijai. Kovo 1 d. Garliavos 
nuovados Vyr. polic. Girdys, 
pasiėmęs sau į pagalbą Budrių 
km. nepilnametį Rajevską ir 
apginklavęs ji policijos auto
matišku pistoletu, nuvyko pas 
Vasiliauską laukti šantažisto. 
Taip jiems belaukiant, nepilna 
mėtis Rajevskas, matyt neat
sargiai ginklą vartaliodamas, 
iššovė visus apkaboje buvusius 
šovinius. Revolveris buvęs nu • 
kreiptas į lovą, kurioje miego
jo Vasiliausko keturi vaikai. 
Vienas Vasiliausko 12’ m. sū
nūs buvo mirtinai peršautas. 
Dėl įvykio vedama kvota.
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ĮSTEIGTAS • MARIJOS • JURGELIONIENĖS

Naujai supiltas kapas...
(Aukauju Mirijai 
Jurgelionienei)

Ant tylaus kapinyno bran
giausių man vilčių... prie kuk
laus kapo klupo svajonė ma
no, veidų paslėpus po juodu šy
du. Klupo lyg nebylė, apnykus, 
tyli lyg tas kapas! Tik godžiai 
gailių ašarų lašus geria nuvytę 
lapai. O Ji... gi|li ramiai. Ji jau 
nejaučia. Jai vistiek ką mano 
siela mano. O aš tiek daug apie 
Jų norėčiau pasakyti, bet kas 
iš to! Ji jau negirdės.

Kuklus buvo Marijos Jurge- 
lionienės visas gyvenimas nuo 
kūdikystės iki mirties, bet šian
dien jisai laurais nuklotas ir 
stebina visus. Pradėjo augti 
dirbo, mokėsi ir dirbo, ištekėjo 
dirbo, susilaukė kūdikio irgi 
dirbo, paliko viena... dirbo, vis 
dirbo ir dirbo. Tik štai jos sie
la netikėtai pralinksmėjo, įstei
gus'Moterų Skyrių “Naujieno
se”. Jos svajų dievaitė linksmai 
į Jų nusišypsojo ir patyla kuž
dėjo: “Marija! eik ir žadink 
tas moteris, kurios mėgsta 
šviesų, kurios bijo tamsos ir 
bėga kaip nuo ugnies nuo prie
tarų. -Pasakyk joms, kad tik 
vienybėje galybė, o išmintis 
šviesoje.” Taip Marija ir darė. 
Ji buvo tas akstinas, ta pažiba, 
kuri kuo daugiausia troško 
šviesos tiems, kuriems būtinas 
reikalas. To obalsio prisilaiky
dama ji mokėjo gražiai para
ginti bendradarbes prie Mote
rų Skyriaus dirbti, mokytis ir 
kitoms to nepavydėti, žinoda
ma gerai, kad dėkingoji žmo
nija kada nors gražius darbus 
mokės įvertinti ir niekuomet 
neužmirš.

Man liūdna, man gaila, aš 
tik daba r y suprantu kaip men
kas tas pasaulis, kaip trumpas 
jautimas žmogaus. Dar beveik 
nepradėjęs dirbti, dar tik pra
dedi įsismaginti, o jau tyliai, 
lyg kad nžsimųstęs klajūnas, 
be tikslo keliauji į nei vienam 
dar iki šiol nežinomų pasaulį, 
į ta pasaulį, kur neužilgo visi 
keliausime neužbaigę savų troš
kimų. Ir Marija dar tik pradėjo 
gyventi, pradėjo dirbti, kaip 
staiga nežinoma ir baisi mirtis 
išardė jos gražias svajones, 
gražius planus, darbus, palik
dama nubudusią gausų draugų, 
pritarėjų, padėjėjų. Didelė ne
užgydoma žaizda sunui su šei
ma ir giminėms. Aš jaučiu kų 
reiškia netekti motinos, tos 
motinos, kuri beveik visiems 
buvo motina. Ji pergreit pabū
go palikus viską, kas buvo 
brangiausia. Jos žuvimas be 
laiko skaudų smūgį sudavė 
“Naujienoms”, kurias ji vedė, 
neteko darbščios, pasišventu
si os, nepamainomos idealistės, 
darbininkės, vedėjos ir patarė
jos.

O Moterų Skyrius, tai lyg 
tas jaunutis gražiai pražydęs 
medelis, vėjo pučiamas dejuo
ja, verkia, gal Ji sugręš? Ne, 
tai negalima bus be Jos apeiti! 
Kas taip gražiai mokės parau
ginti bendradarbes prie bendro 
darbo? Kas norės susirūpinti 
moterimis? Kas joms tiek daug 
komplimentų pasakys? Tik Ji.,, 
vienintelis nepamainomas as
muo tų darbų galėjo atlikti 
meisteriškai, tik Ji... ta, kur vi
są gyvenimų kitiems dirbo ir 
nebaigus pabėgo, tik Ji... bet 
Jos/jau nėra.

O kur didžiausia šeima skai
tytojų? Ir tie jaučia neapsako
mų liūdesį netekus kilnios, ap

šviestos ir kultūrų skleidžian
čios moters. Įstabus jausmas 
sielų kutena, liūdna ir ilgu, il
gu be Tavęs, Marija. Bet ar 
Tu jauti, brangioji? Ne! Tu 
jau nejauti visų musų skaus
mų. Tu nematai nė kaip mes 
lenkiamės prieš Tave. Ne! Tau 
jau vistiek. 0 kad Tu žinotum, 
net Tavo priešai nedrųsiai Tau 
galvų lenkia ir jie trokšta pasa
kyti paskutinį “sudiev”! Taip, 
Tau, prakilnioji širdie.

Sunku, sunku ašaroms žaiz
das pagydyt, sunku nejausti 
skausmų, bet bandykim audrų 
nutildyti, bandykim sekti Ma
rijos pėdomis ir visos Moterų 
Skyriaus bendrabarbės bandy
kim be paraginimų savo parei
gas eit ir kitoms pasakykim, 
kad toks Marijos reikalavimas 
sukurti didžiausius kurinius, 
rašyt ir mokytis, dirbt Jos, 
mums mylimo asmens garbei 
ir žmonių, ypač moterų nau
dai. Tegul Marijos mirtis duo
da mums inspiracijos, tegul 
jos dvasia visados laksto su 
mumis ir ragina tiesti rožių 
vainikus po skaitytojų kojomis, 
eit tiesiu, tiesiausiu ir plačiau
siu keliu iki tol, kol pašauks ir 
mus. 
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Ji jau negrįš. Širdis apvilta 
bijo tikėti, bet Ji jau negrįš. 
Oli, kaip sunku, atminimai 
krečia sielų, nėra tos prakilnios 
širdies musų tarpe, nėra ir ne
bus. Marija! Tu nešei pasau
liui grožį. Kas dabar Tave pa
vaduos? Kas gali Tave kada 
nors pamiršti? Atsakyk! Yra 
asmenų, nuo kurių trokšti kuo 
greičiausia pabėgti, nenori jų 
raštų skaityti, bet yra tokių, su 
kuriais trokšti visų gyvenimų 
būt, nuo jų mokintis ir jiems 
padėti. Tokia tai buvo Marija 
man. Leisk, brangioji, man 
vienai Tavęs ilgėtis! Tegul aš 
viena žinau savo jausmus! 
Naujai supiltas kapas niekados 
man neišdils iš atminties.

Stasė G.
Philada., Pa.

Užuojauta
Kaip skaudžiai užgavo visų 

lietuvių visuomenę traginga 
Marijos Jurgelionienės mirtis, 
o dar skaudžiau jūsų “Naujie
nų” štabų, netekus taip brau* 
gios nenuilstančios darbuoto
jos, visų mylimos Marijos Jun- 
gelionienės.

Šioje skaudžioje valandoje 
siunčiu širdingų užuojautų 
“Naujienų” štabui ir velionės 
giminėms ir draugams.

Stasė Vagdaraitė.
Haybro, Colo.

Užuojauta
Dėl tragingos mirties Mari

jos Jurgelionienės, “Naujienų” 
Moterų Skyriaus vedėjos, reiš
kiu giliausių užuojautų visoms 
“Naujienų” Moterų Skyriaus 
sandarbininkėms. Mums skaity
tojoms palieka liudesis ant vi
sados.

Marė B. Diskienė, 
Chicago, III.

I Give You The 
Universe

I would likę to express my 
deepest sympathy to the entire 
staff of “Naujienos” and her 
kin, also to the countless thou- 
sands of readers, /likę. myself, 
that did not have the honor 
of knowing her well, altho she 
was with us in spirit as an 
inspiration thru the Press.

The world needs women likę 
Maria Jurgelonis to inspire, 
encourage and guide us, so 
that we, dūli housewives, could 
keep up with the times and 
not be placed on the shelf.

I was not fortunate in know- 
ing her well, būt I always had 
a secret admiration for her 
executive ability and admired 
her sincerely.

Now Maria Jurgelonis is on 
the other side of “Life’s High- 
way” and we readers will not 
have an opportunity to tell her 
how much she meant to us. 
We can only pay tribute to 
her memory.

Why, oh, why! don’t we pay 
tribute to the living with a 
line or word of encouragement 
to carry on as her Women’s 
page has done to us. Instead 
we “Say it with flowers” when 
it is to late.

There is, “on my little 
Book of Emmerson a few lines 
that speak likę Maria Jurge
lonis would have spoken. She 
dared youth in their dreams 
and the ręst of us to carry 
on. Her philosophy of life was 
likę the following lines:—

“The world is new, untried. 
Do not believe the Past. I give 
you the universe a Virgin to- 
day ”

On this gloomy morn e'ven 
Nature mourns her passing. 
May she ręst in Peace.

Mrs. A. Sinkus.

Laiškas Redakcijai
Gcrb. Dr. P. Grigaičiui 
1739 S. Halsted St.
Chicago, III.
Didžiai Gerbiamasis:

Negaliu žodžiais išreikšti sa
vo giliausios pagarbos taip 
daug užsitarnavusiai Marijai 
Jurgelionienei ir gailesčio dėl 
jos tragingo žuvinio, tat nuo
širdžiai prašau gerbiamų Tam
stų prie Moterų Skyriaus ant
raštės pridėti velionės pagerbi
mui nuolatinį pažymėjimų, kaip 
tas būna prie žymių organų: 
“Įkūrėja redaktorė — Marija 
Jurgelionienė, 1887. IX. 26— 
1939 III. 25” (ar panašiai).

Su tikra pagarba
K. Katkevičienė.

Nesulauksim 
To Laiško...

Nors asmeniškai nebuvome 
pažįstami su Marija Jurgelio- 
niene, bet kaip su LSS sekrelo- 
re-vertėja ir dabar Moterų 
Skyriaus redaktore, susirąšinė- 
davom tankiai ir lyg tai būtu
mėm tapę geriausi draugai.

Dar tik kelios dienos atgal 
aplaikiau trumpų laiškelį, ku
riame pasižada parašyti gan1 
ilgų laiškų. Tik staiga širdį ve
rianti žinia pasiekia mus, kad 
Marija Jurgelionienė žuvo au*

tomobilio nelaimėje.
Kaip tai tragiška ir anksty

va mirtis.
Reiškiam gilių užuojautų ar- 

timiausiems draugams ir sykiu 
širdis gailiai verkia, netekus 
taip prakilnios ypatos.

Nesulauksim to ilgesnio laiš
ko, kurį velionė žadėjo parašy
ti.

Tereaa ir Kastantas 
Matuliauskai.

Baltimore, Md.

Veido Priežiūra

Pavasaris ir jo pirmoji šven
tė — Velykos jau čia. Nėra 
abejonės, kad kiekviena iš mus 
norime atrodyti taip skaisčios, 
kaip tos pavasario gėlės.

Kiekvienas veidas laikas nuo 
laiko reikalauja specialūs a ly
dos. Nesvarbu, kaip tvarkinga 
esi ir kaip atsargiai prižiūri sa
vo veido odų. Visuomet gali 
pastebėti kaip daug aiškesnė ji 
palieka, kuomet jų gerai nuva
lai ir tinkamu kremu išmasa
žuoji. Po lėkio masažo, pa
prastai priedui, labai naudinga 
gerai nusiprausti su neperdaųg 
aštriu muilu ir truputį šiltu 
vandeniu ir su švelniu veido 
šepetuku. Tas pagelbsti praša
linti tam tikrų ir neaiškių spal
vų, kuri randasi kuomet ant 
veido yra taip vadinami juodi 
taškeliai.

Stimuliacija, kurių masažas 
su kremu ir prausimasis su 
švelniu šepetuku ir vėliaus per- 
plovimas šaltu vandeniu suke
lia, yra labai gera ir naudinga 
kiekvienam veidui.

ŽODIS BENDRA
DARBĖMS

Nesulauksim daugiau laiškų; 
nuo musų Mariutės, raginančių, 
mus prie darbo. Todėl aš, kai
po viena Mariutės artimų dram; 
gių, ir kaipo bendradarbė, no
rėdama palaikyti musų Moterų 
Skyrių prie tų kelių, kuriais 
Mariutė jį vedė, drįstu kreiptis 
į jumis prašydama, kad visos 
bendradarbės pradėtų tvarkyti 
straipsnius Motinos Dienos lai
dai.

Pagal Mariutės paprotį, ji 
butų jau išleidus laiškus ben
dradarbėms šiuo reikalu, nes 
ji visados stengėsi sustatyti 
Moterų Skyriaus puslapius ga
na anksti, kad nebūtų keblumų 
ir kad musų skyrius visados iš
eitų tvarkiai.

Pagal mano manymų, jeigu 
straipsniai Motinos Dienos lai
dai butų prisiųsti į “Naujienas” 
prieš balandžio 27-lų, tai tikiu, 
kad redakcijai butų gana laiko 
sutvarkyti raštus ir musų sky
rius išeitų visiems tinkamas, 
nors nebus daugiau po musų 
brangios Mariutės priežiūra.

Atleiskite, kad aš drįstu 
kreiptis į jumis šiuo reikalu, 
Nėra mano mintyje užimti jos 
vietų, nes tas yra negalimas 
dalykas. Bet žinodama, kaip 
Mariutė dirbo ir kaip ji rūpi
nosi ąpje Moterų Skyrių, ir ži
nodama kad jai Motinos Die
nos laida buvo ypatingai bran
gi, aš stengiuos širdingai pri
minti bendradarbėms, kad jau 
laikas raštus tai dienai gamin
ti. —L. Narmontaitė.

O Sekančios, 1940, metais Ve
lykos išpuls kovo 24 dienų. Per
nai buvo balandžio 17.

VELYKŲ MARGUČIAI
Rašo Ona Kubilius

Mes lietuviai, kurie esame gi
mę ir užaugę Lietuvoje, labai 
gerai pamename Lietuvos įspū
dingas Velykas ir įvairius Ve
lykų margučius. Lietuvoje ne 
tik vaikučiai, bet ir suaugę 
žmonės laukia Velykų, kaip 
saulės užtekant.

Kokia man yra graži atmin
tis iš mano jaunų dienų Lietu
voje apie Velykas. Ne tiek apie 
Velykas, kaip tuos gražius nu
dažytus kiaušinius. Nors mes 
gyvenome nuo miesto apie 4 
rusiškus verstus, bet mano ma
mytė prieš Velykas vis būdavo 
važiuoja į miestų Velykoms 
parvežti įvairių gardumynų ir 
dažų (lako) kiaušinių margi
nimui. Dienų prieš Velykas vi
sa musų šeima dirbam krulain 
apie namų. Mamytė kepa pyra
gus, aš su sesule švarinant na
mų, puošiame langus įvairiais 
žalumynais. Pavakariais ma
myte atneša didelį puodų kiau
šinių. Verdame juos, juokia
mės, na, ir dažome juos kol 
dar karšti. Lakas įvairiomis sa
vo spalvomis kiaušinius puo
šia įvairių įvairiausiai. 0 kiek 
to džiaugsmo, kiek to malonu
mo jaunai ir jautriai kūdikio 
sielai. Mes, būdavo, su savo Ve
lykų margučiais pralenkiame 
visų kaimų. Mat, kiti ūkininkai 
kiaušinius dažydavo su svogu- 
inų (cibulių) žievėmis; na, o 
įmes juk laku įvairių spalvų 
kiaušinius numargindavome.

Musų apylinkėje buvo papro- 
itis Velykų rylų eiti namas iš 
namo su geru šluota žalių ka
dugių ir plakti šeimininkių ko
jas, kad ji duotų velykaičių. Ži
noma, šeimininke tunika atneš
davo vaišėms margučių ir taip 
toliau. Kaip malonu būdavo, 
kad kaimynai, būdavo, sakys 
— ponios Krasauskienės (mano 
mamytės) margučiai gražiausi 
už visų. Bet nė mums vaikams, 
nė mano mamytei, nė kitiems 
kaimynams nė į galvų neatėjo 
mintis, kodėl mes kiaušinius 
Velykoms dažome? Mes nė ne
muštame, kad Velykų margu
čiai turi didelę praeities istori
jų. čia aš mėginsiu kiek api
brėžti Velykų margučių praei
tį ir kodėl mes kiaušinius da
žome. Margučių istorija yra 
įdomi.

Margučių praeitis
H. Syer, kuris padėjo daug 

laiko tyrinėjimui kiaušinių pra
eities istorijos, savo straipsny
je “Easter Eggs” sako, kad 
kiaušinių marginimas pareina 
iš senovės pagonių laikų. Grai
kijoje kiaušiniai buvo garbina
mi kaipo šventas dalykas. Grai
kai su Įvairiais nudažytais kiau
šiniais puošdavo savo žinyčių 
langus ir nešdavo kiaušinius 
ant aukuro savo dievų garbini
mui. Jie net tikėjo, kad kiau
šinis turi savyje piktų dvasių 
(evil spirit). Tokiu budu, jei 
jie visų kiaušinį valgydavo, tai 
kiaušinio lukštų sumušdavo į 
šmotelius, kad piktų dvasių iš
vyti. Egyptiečiai vartojo kiau
šinius atgavimui žmogaus sie

los. Žydai kiaušinius padėdavo 
ant stalo, kaip kokį mažų ra
kandų prie savo “pasėliai 
lamb”.

Kiek vėliau krikščionys ėmė 
dažyti kiaušinius su įvairiais 
šventųjų paveikslais ir juos 
nešdavo Velykų rytų į bažny
čių kaip ženklų prisikėlimo 
“future life”. Net 1785 m. Lon
done ant Liverpool gatvės bu
vo rastas kiaušinis su štai ko
kiu atvaizdu. Vienoj pusėj Die
vas leidžias per debesis žemyn, 
antroj Kristaus galva saulės 
spinduliuose su užrašu “Kristos 
voskres” (Christ is risen). Tai
gi, nėra abejonės, kad krikščio
nys ir garbino kiaušinius kaipo 
šventų dalykų; tik jie nesusto
jo pamąstyti, kad kiaušinių 
garbinimas paėjo nuo pagonių 
laikų, 

i
Šiandien kiaušinių šventu

mas jau dingo: ne tik mes jų 
jau negarbiname, bet mes iš 
tų šventų kiaušinių jau pada
rėme “lallipop eggs”. Bet kaip 
ten nebūtų, vis vien reikia pri
pažinti. kad Velykos be margu
čių butų labai neįdomios.

Maistas
Veda MORTA RUGIENĖ

BUROKŲ LAPAI
2ar 3 puodukai burokų lapų

1 didelis šaukštas miltų
¥2 puoduko pieno
“Nutmeg” (tarkuoto),
Druskos, pipirų pagal skonį.
Nutraukite gražius, šviežius la

pus nuo kamblių ir gerai nuplau
kite, kad neliktų smėlio. Užkaiskit 
šaltam vandenyje su druska. Tegul 
verda apie 20 minučių arba tol, 
kol lapai bus minkšti.

Nukelkit nuo ugnies ir užleis- 
kite šalto vandens. Stipriai nu
spauskite ir sukapokite.

Tada padarykite balta sunką 
(white sauce). Įdėkite vieną didelį 
šaukštą miltų į % puoduko van
dens ir išplakite gerai, kad nebūtų 
kramblių.

Įpilkite ¥2 puoduko pieno į puo
dą ir uždėkite ant pečiaus, kad pra
dėtų virti. Tada supilkite miltus 
išplaktus su vandeniu. Kai užvirs, 
jeigu butų pertiršta, tai įpilkite 
daugiau pieno.

Tada sudėkite į šią sunką suka
potus lapus, pridėkite druskos ir 
pipirų pagal skonį ir ant galo įtar
kuokite “nutmeg” (muskatinio rie
šučius).

Tegul pa verda ant mažos ugnies 
penkias minutes, visados maišant, 
kad neprisviltų ir dabojant, kad ne 
butų per tiršta.

Tai yra gardžiausi “špinakai” 
padaryti iš barščių lapų. Galima 
irgi špinakus taip taisyti.

Marė AbraitJ,s—- Narmontaitė.

Troškyta Jautiena.
Gerą šmotą jautienos minkštymo 

prisagyti subadant lašiniais giliai 
skaurądoj išklojus sklypelius laši
nių. Pridėk svogūnų, petruškų, 
morkų, selerų, angliškų pipirirų, 
druskos, puoduką vandens. Trošky- 
kite uždengus geru dangčiu, ant 
mažos ugnies. Duodant stalan, už
pilkite ta pačia sunka-sosu. šitaip 
tušyta jautiena yra sveikas val
gis, net ligoniai gali valgyti.

V. Faiza.

ŠEIMININKĖMS
Mėsos taryba rekomenduoja 

rūkytą kumpį kaipo populia
riausią ir prieinamiausią mėsą 
velykiniams pietums. Visos 
mieste mėsos krautuvės šią sa
vaitę pardavinėja kumpį nupi
gintomis kainomis.

Kiauliena, ypač nuo peties, 
šią savaitę taipgi parduodama 
pigiau.

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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MOTERŲ SKYRIUS b"
i Gabrielė PetKevičaitė

(Tąsa iš 5-to pusi.)

Rašo L. NARMONTAITfi
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Tėvo pasiskundimas
Tėvas skundžiasi, kad jo 

duktė, Petrė, negera mergaitė. 
Sako, kad duktė savo uždirb
tus pinigus atiduoda motinai. 
O ką motina su tais pinigais 
daro? Mat, motina, kuri irgi 
dirba, pridėjo tuos pinigus prie 
savf) taupmenų ir nupirko nau
ją kaurą. O dar tokį brangų 
kaurą! Mat, kokios bobos! Ne
žino ką daryti su pinigais. Se
nas 
ras.

O 
kad
butą, kad gražiai išrodytų, ka
da dukters svečiai ateis, jos 
vaikinai ir draugės. Tėvui ne
patinka, kad jie ateina, pianą 
skambina, cigaretus ruko ir 
juokiasi.

Bet jis su jomis atsilygino. 
Jis pranešė telefono kompani
jai išimti jo vardą iš knygos, 
kad jaunikiai nerastų kur 
skambinti. Bet jaunimas vis 
jaunimas, randa kaip sueiti su 
Petre.

kauras butų dar buvęs ge-

labiausia tas tėvas pyksta, 
jo žmona ir duktė rėdo

Toliau aiškina tėvas, kada 
atsitinka, kad tie jaunikiai at
eina ir jis pats nueina prie du
rų, tai jis tuojau juos išvaro 
arba pasako, kad mergaitės nė
ra namie. O kaip jo žmona ir 
duktė sužino, tai jos “rėkia ant 
manęs”. Ypatingai duktė yra 
pikta, kaip “velnias”.

O faktai šios pasakos yra to
kie. Mergaitė jau sulaukusi 23 
metų, yra baigus aukštesnę mo
kyklą ir turi gerą darbą. Ji 
stengiasi •kuodaugiausia pagel
bėti motinai, kuri naktimis dir
ba plaudama grindis. Motina 
nori gražiau gyventi ir duoti 
Petrei progą sulikti savo drau
gus namie, o ne ant gatvių. Tė- 

nedirba, girtuokliauja ir 
prižiūri-

su savo draugais. Gal būt, kad 
iš nekantrybės apsives su netin
kamu draugu. Tada kas bus iš 
jos gyvenimo?

Šitoj šeimoj nėra linksmumo 
arba ramumo. Tėvas sako, kad 
mergaitė nedora, ir kad motina 
jai pritaria. Jis sako, kad moti
na tankiai verkia, kad ji ir 
duktė jį bara. Pagal jo many-

mą, jeigu mergaitės nebūtų, tai 
jo namuose butų ramu ir jo 
žmona nebūtų tokia drąęi, kaip 
ji yra dabar.

Ir visur tas tėvas eina, skun* 
džiasi, “Duktė nedora”. Aiškus 
dalykas, kad reikėtų pakeisti tų 
jo skundą, kad skambėtų šitaip: 
“Tėvas nedoras ...” Ką jų ma
note, mielos skaitytojos?

Ant šiltųjų vandenų
Rašo Prane L.

iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

va s 
yra jy 
mas.

nemalonus apsiėjimas 
daug nemalonumo ir,

Tėvo 
padaro 
galų gale, gali išvaryti mergai
tę iš namų.

Šitokiam padėjime, Petrė ne
turės progos gerai susipažinti,

(Tęsinys)
Aplankiau daug miestų, ap

važiavau kelias žymiąsias mau
dykles. Kaip pas mus, taip ir 
pačioje Floridoje, atrodo, kad 
garsiausiai skambąs vardas yra 
Miami. Ten daugiausia ir Suva
žiuoja žmonių, perdaug ten vi
sokio triukšmo. Nepasakyčiau, 
kad ir maudyklės butų vienos 
iš puikiausiųjų. Ten daug pri
vačių klubų, jie apsitvėrę turi 
maudyklių plotus, turi sau pri
vačias maudykles ir geresnieji 
viešbučiai. Daug jų pasisavinę 
milionieriai. Viešosios maudyk
lės tirštai nugultos žmonių, jos 
man primena didmiesčių pigią
sias niaudykles Chicago j Jack- 
son Parke ir New Yorke Coney 
Island. Nepatiko man.

Negalėčiau girti nei Palm 
Beach. Ne dėl to, kad ten butų 
labai brangus pragyvenimas, 
kaip dauguma mano, ne. Pra
gyvenimas ten labai įvairus,

kaip ir visur kitur. Net gana 
pigus jis gali būti. Nepaliko 
man, kad ten atrodo žmonės 
lyg ir bijo važiuoti, aš visai ma
ža jų temačiau viešose maudyk
lėse. Mat, los maudyklės gar
sios tuo, kad buk priklausan
čios “aukštesniąjai klasęi”.

Labai gražios Daytono mau
dyklės. Ištisos* lųylios mitysu- 
sios gražiausio smėlio, plačios 
pakrantės, laisvai plaka Atlan
to bangos. Nuvažiavęs su savo 
draugyste gali jaustis puikiai, 
gali jaustis puikiai, jei mėgsti 
vienumą, nes ten irgi kažkodėl 
žmonių daug nesimatė, lyg ir 
pustynai atrodė. Gal ir dėl tos 
priežasties, kad aš ten lankiaus 
sausio pradžioj, kuomet dar 
bendrai turistų neperdaugiausia 
visur buvo. - Be to, ir vanduo 
abejotino malonumo buvo, 
dienos ne karštos, kartais 
vėsokos pasitaikydavo.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Ir saulė ėmė leistis, ir oras 

vėso... o mes vis toje pačioje 
vietoje... .prie stalčiaus su po-1 
pieriais. Nesusilaikiau nepapra
šiusi leisti tarnaitei ateiti. Atė
jusiai įsakiau ruošti vakarienę.

—Mes nevąlgysime! Mums 
neveikia! — ėmė šaukti svete
liai.

—Esu namų šeimininkė, tu
riu savaisiais rūpintis. Pati jau 
šalkau, tur būt, ir namiškiai... 
Pagaliau artinasi ir paprastas 
vakarienės metas, — paaiški
nau.

Tur būt, norėdamas nuobo
dumą nuvaryti, žandaras ėmė 
reikalauti, kad parodyčiau iš 
Vaineikio ir iš kitų “litvoma- 
nų” gautus laiškus.

—Litvomanų nepažįstu, o su 
Vaineikių nesusirašinėjau. To
dėl laiškų negaliu parodyti, — 
atsakiau.

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- 
ami geriausios įstaigose. Kreiptis 
elefonu ar rašyti

MOLER COLLEGE
177 NO. STATE ST. CEN. 6393

Tel. Victory 4965. |
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOSI 
DARBAI. 35 metai bizny, turi Į 
pilną apdraudą už darbus- Leng- ! 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND.

SIIEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

nes 
net

—Rasiu pats, — atšovė ir vėl 
klausia: — Tur būt, vaidinote 
Palangoje?

(Bus daugiau)

Remkile Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Pilnas Pasirinkimas 
PLUMBINGO ir ŠILDYMO REIKMENŲ—NAUJŲ ir SENŲ 

Parduodam tiesiai jums su dideliu sutaupymu pinigų 
NIEKO NEREIKIA ĮMOKĖTI—3 METAI IŠMOKĖTI 

pagal F. H. A. planą 
APSKAITLIAVIMAS DYKAIMAUSOFF PLUMBING AND HEATING SUPPLY CO., INC.

5201-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENWOOD 5109

SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks penktadienį, ba
landžio 7 d., 7:30 vai. vakare, paprastoje salėje, 1750 S.

/Union Avė. Visi nariai prašomi būtinai atsilankyti, nes yra
( svarbių reikalų aptarti. —Valdyba

.kįunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Klubo bertaininis susirinki
mas įvyks penktadienį, balandžio 7 d. 7:30 vai. vak. Cbi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi malo
nėkit atsilankyti. S. Kunevičius, rast.

Morning Star Klubo susirinkimas įvyks balandžio 6 d. Arini- 
tage Hali, 3800 Armitage Avė. 8 v. v. Visi nariai prašomi 

atsilankyti. Raštininkas
Rosclando Lietuvių Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, balandžio 6 d. 7:30 v. v. Liet. Darbinin- 
\ kų svet. 10413 So. Michigan Avė. su programų. Narių pa

reiga susirinkt laiku. S. Dilis, rašt.

S KINO TEATRAS
(MOVIES)

Dar tik astuonios dienos kaip 
paskutinį kartų atsisveikinom 
su šio Moterų Skyriaus vedėja. 
Jos atmintis tebėra skaudžiai

— o gyvi juodveidžiai artistai 
duoda vikrią interpretaciją Gil- 
bert ir Sullivano “Mikado”, šio
je grupėje rasit ir gerų balsų. 
Ar tai “swing” ar tai saldi me
lodija jums geriau patiktų, 
verta susipažinti su šituo “Mi
kado” ir ambicijos pilnus 
“Wife, Ilusbąnd-’hnd: Friend”.

.. ■ 11 11

Suzapha Viliutė.

Keliaukit Aplink Pasaulį su Vytauto 
Beliajaus Šokių Grupe

NEDELIOJ, BAL. 9, 1939
CHICAGO LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 SO. HALSTED STREET

Jeigu nueisit šią savaitę į 
Palace teatrą — pradedant ry
toj — rasit gražiai suruoštą 

t»ip pat yra ku- 
atminčių. Bus 

laikotarpis prieš 
karo ir veiksmas

Vytautas Beliajus ir jo Grupė Palinksmins Jus Su Įdomiais Tau
tiškais šokiais iš Viso Pasaulio Šalių.
Įžanga 50c. Durys atsidarys 5:00. Pradžia Lygiai 6 v. vak.

pinas įvairių 
vaizduojamas 
ir po didžiojo 
seks gyvenimą dviejų viešų
šokėjų—Vernon ir Irene Castle 
per tą sunkų karės laiką. Iš
girsit vėl tas jaudinančias ka
riškas dainas. Regėsi t tų laikų 
rūbų madas, šokius, parengi
mus.

žvaigždės veikalo yra Ginger 
Rogers ir Fred Astaire. Irene 
Castle pati (kuri nuo dabarti
nio vyro Col. McLaughlino ieš
ko perskyrų) prižiūrėjo, kad 
smulkmenos butų tinkamai ant 
ekrano nupieštos.

Perstatymas žingeidus — 
medžiaga autentiška. Maloniai 
praleisite dvi valandas praeityj, 
•r — kad ir nuriedės bent aša
ra kita — išeisit senas, beveik 
ižmirštas daineles bedainuoda
mas. Nepraleiskite “The Story 
if Vernon and Irene Castle”. .

» » »
Karas Europoje, mūšiai turi 

svarbią rolę daugelyje veikalų 
šiais neramiais laikais. Bet tos 
;iubuojančios minios kareivių 
gali būti ir puikus dramatinis 
kūrinys, toks kokį galima pa
matyti Sonotone teatre, kur 
vra rodomas rusiškas “Alexan- 
ler Nevsky”. Fotografija ste
bėtinai puiki. Veiksmas roman
tiškoj senovėj.

» » S
Bet jeigu norite poilsio arba 

įvairumo rasti nuėjusios į mū
vės, pamatykit “Wife, Hushartd 
and Friend” su WarneF Baxter, 
Loretta Young ir Binnie Bar- 
nes Chicago teatre. Čia yra dai
nų — ir lengvų ir operetiškų — 
čia yra juokų, keblių situacijų

DABAR EINA
SERGĖJO-EISENSTAINS 

kūryba
“ALEKSANDER i « NE VSKY”

Galinga epika i? iA3 amž. Rusijos 
“Kovų ant ledo”, kada besivęr- 
žusios vokiečių’ gaujos, vedamos 
teutonų riterių, buvo išvytos iš 
Rusijos žemių.
Prokofievo simfoninė muzika

S O N OTONE
66 E. Ęan Buren St. arti Wabash 
25c iki 1 v. pp. išskiriant šeštad.

ir šventes

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 VVest North Avė. 

prie California

Palikit savo užsakymą

Mes turime visą eilę 
Namų 
Kumpių ir 
tų Kumpių. 
Specialių 
Dešrų, 

žiu

Sugar-Cured 
importuo- 
Taipgi ir 
Velykinių

Lašinių, Švie- 
ir rūkytų 
Butts.

UŽEIKIT ŠIANDIEN Į

ir NAMŲ DARBO
DEŠRŲ KRAUTUVĘ

VELYKŲ KUMPIAI DABAR!
Išverdame Kumpius DYKAI

Iškepame Kumpius su Visais Trimingais Extra tiktai 35c
DUODAME ŠOKOLADO KIAUŠINIŲ VAIKAMS SU

KIEKVIENU PIRKINIU

KOZICKI’S HOME MADE SAUSAGE 
and DELICATESSEN

4178 S. Archer Avė. Phone Lafayette 2783

SAUGOKITĖS
X

Pavasarinių Slogų

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
rantu otas. Taipgi pristatbm an 
glis i visas miesto dalis.

3406 So. Halsted
Šaukit Tel. YARDS 408

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

EPASTOVUS ORAS yra vyliugingas daiktas, ypatingai 
tiems, kurių sveikata nėra kaip reikiant... tiems, kurie 

yra nusilpę arba lengvaus svorio.

Biznis šiandien iš kiekvieno reikalauja daug energijos 
ir atima daug gyvumo. Daugelis varosi patys save persun
kia! •. . dauguma iš musų niekad neišmoksta ir pailsėti. To
dėl, mes lengvai pasidarome influenzos ir slogų auka.

Kai tik dabar yra vienas iš tų laikų, kada reikalinga at
sakančiai pasilaikyti. Jus turėtumėte gerti MALVAZ kasdien. 
MALVAZ pilnas prikrautas energiją teikiančio maisto ir turi 
malonų švelnų skonį. MALVAZ yra ekspertiškai maišytas 
maistas-gėrimas, kuris padeda palaikyti sistemą geroj tvar
koj.

Taip, tad, jei jau bloga, pradėk gerti MALVAZ ir leisk, 
pagelbėti poilsį rasti ir gyvumą atnaujinti, kas taip jums 
reikalinga. Užsisakyk kartoną nuo savo dylerio šiandien ar
ba pašauk CANal 6500 greitam pristatymui.

MALVAZ yra Daromas Monarch Beer Aludarių

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $*19.50 

už ............................ ■
GYDYMAS $Rn<00

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

diena Ligoninėje-- $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama
VISAS LIGAS GYDOMA $4
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL • 
1900 So- Kedzle Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

nn
ture-

FOTOGRAFAS
No. 1972

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė
i Adresas

Miestas Ir valstija

■
NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
1739 S o. Halsted St., Chicago, HE

COPR. im NGGDLGCRAFT SGRV1CG, INC.

FILET CLOTH
__ PATTERN 1972

No. 1972—Prancūziško filet styliaus mezginiai. Jei
šit pakankamai kantrumo numegsti taip, kaip parodyta pa
veiksle, turėsit kuo pasirodyti ir pasigirti. Tai labai elegan
tiška staltiesė.

X<>5.NO.V?'***

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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Veda MIKAS ŠILEIKIS

žinutės iš Meno 
Instituto',

Chicagos Meno Institutas pa
kvietė Arnold Svveet direkto
riaus Dr. Daniel Catton Ridi 
padėjėju. A. Sweet bus skulp
tūros ir tapybos kuratorius. 
P-as Sweet Harvardo universi
tete 1925 m. gavo Badielor of 
Arts laipsnį, o 1930 m. iš to 
paties universiteto gavo Master 
of Arts laipsnį. Vėliau ėjo Port- 
land, Oregon muziejaus direk
toriaus pareigas.

• •
Tarptautinė Akvarelės 
Dailės Darbų Paroda

Meno Institute kovo 23 d. bu
vo atidaryta tarptautinė akva
relės ir tempera spalvom pieš
tų paveikšlų paroda. Viso eks
ponatų yra' 569. Iš užsienių pa
rodai eksponatus prisiuntė se
kamų valstybių dailininkai: Ka
nados—14; Anglijos—19; Pran
cūzijos—52; Vokietijos -- 26;

MADOS

No- 4046— Mergaitėm suknelės. 
Sukirptos mieros 8, 10, 12, 14, ir 
16 metų amžiaus mergaitėm.

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

Guatemala—1; Olandijos—3; I- 
talijos—1; Meksikos—1; Lenki
jos—1; Rusijos—11; Ispanijos 
—8; Švencarijos—3; Turkijos— 
2. Iš Jungtinių Valst.—427. Be 
bendro skyriaus yra paruošti 
specialus skyriai, būtent: ame
rikiečiui John Whorf ir pran
cūzams modernistams. John 
Whorf yra skaitomas geriausiu 
akvarelistu. Premijas gavo: E. 
Shinn—$600, Dale Nichols — 
$400.

Paroda truks iki vidurio ge
gužės mėn.

• •
Paskaita

Balandžio 13 d. Meno Insti
tute (Fullerton Hali) kai 6:30 
vai. vak., įvyks įdomi paskaita 
apie menų tema: “Roundabout 
England”. Skaitys p-lė Helen 
Parker, šį kartą ji patieks sa
vo kelionės įspūdžius, gausingai 
iliustruodama paveikslais įdo
mesnes Anglijos vietas. Įžanga 
nemokama.

• •
Paskaitos 
šeštadieniais 
3:30 vai. Popiet

Taip pat Meno Institute, kiek
vieną šeštadienį kai 3:30 vai. 
popiet, seka serija paskaitų te
ina: “Chinese Pottery and Por- 
celain”. Skaito rytų meno ku
ratorius Charles Fabens Kelly. 
Paskutinė paskaita bus bal. 29 
d. Įžanga taip pat nemokama.

Kovo 25 d. buvo paskutinė 
Europos meno paskaitų serija. 
Skaitė Dr. Daniel Catton Rich. 
Buvo tikrai įdomi paskaita, nes 
referentas paveikslais parodė 
kaip yra padaroma English Lus- 
tre Warc; atpasakojo įvairių in
dų istoriją, iš kur tos rųšies ke
ramika yra kilusi ir 1.1. Tokios 
keramikos Meno Institute yra 
885 šmotai. Visi sudėti Gunsau- 
lus salėje, tai yra Lucy Buck- 
inghani rinkinys.

• •
Miesto Knygyne Nori 
įsteigti Muziejų

Paul Schulze, stambus Chica
gos biznierius, meno mėgėjas, 
dailininkų patronas, kuris daug 
padėo išbujoti miesto Munici- 
pal Art League organizacijai, 
pastaruoju laiku jis sumanė 
naują planą. Per eilę metų p. 
Schulze teikdavo pinigines pre
mijas Meno Institute bengtose 
dailės parodose. Kūrinys, laimė
jęs jo premiją, likdavo Munici- 
pal Art League nuosavybe. Ly
ga yra jau sena organizacija. 
Šiandien ji turi supirkusi šim
tus meno kurinių. Dabartine 
patalpa, kur meno kuriniai su
kabinti, nėra publikai paranki

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, DL

Cfa įdeda 15 eentų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No-----

Mmroa  per knittoę

(Vardas ir pavardt)

(Adresas)

(Miestas far valstija)

■ AuritnA Siunčiam Gėle:LOVE KIS Tv&*.Dalis, j
KVIETKININKAS

GėlSs Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrahams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

f I F) R A G6Iės Mylintiems 
D I K K ji Vestuvėms, Ban- U11U H kietams, La i d o- 

tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

ir ankšta, todėl ir buvo suma
nyta tuos kurinius perkelti į 
viešąjį miesto knygyną. Kad tą 
butų galima padaryti, reikia 
pribudavoti dar vieną aukštą 
virš dabartinio miesto knygy
no trobesio. Kai. tas bus pada
ryta, tuomet atsiras daug tin
kamos vietos sukabinimui pa
veikslų, muziejaus pavyzdžiu.

Toks meno skyrius bus kas
dien leista publikai lankyti ne
mokamai.

• •
Chicagds Tapytojai 
Ir Skulptoriai 
Turi Parodų

64 Chicagos dailininkai, su
siorganizavę aukščiau sakytte 
vardu į draugiją, bal. 1 d., alu
dare metinę dailės parodą ChL 
cago Galleries Assn., 215 N. 
Michigan Avė.

Šitai draugijai priklauso tik 
tokie dailininkai, kurie nėra 
modernistai ir, galifna sakyti; 
visi jie yra geriausi šio miesto 
dailininkai. Jų darbų paroda lai
bai įdomi ir yra kuo pasi
džiaugti. Trumpai paminėsiu 
svarbesniuosius kurinius ir pre
mijas. Kari Brandner laimėjo 
Women’s CIubs premiją už 
sniego peizažą, vardu “Novenų 
ber Hills”. Claude Buck turi šar
vo žmonos portretą. Frank V. 
Dudlėy Indianos parko peizažas 
vardu “A Golden AutUmn Day”, 
nepaprastai vykusiai nupieštas 
kaipo vėlybo rudens vaizdas. 
Elmer Forsberg (Suomijos kon
sulas), Meno Institilto profeso
rius, šį kartą patiekė muzikos- 
poezijos etiudą. Labai įdomus 
kūrinys. Tą kurinį p. Forsberg 
pavadino: “The Origin of Iroii”, 
(“The Kalevala“). Gerald A. 
Frank laimėjo Maude R. Mer- 
ritt garbes premiją už kurinį 
“The Window—Okvarn“. J. 
Jeffrey Grant turi labai natū
ralų, geros kompozicijos peiza
žą. Ed. Grigware gavo pagyri
mą už vakarų peizažą. Oskar 
Gross dvi figūros, pavadinta 
“The Question“, labai geras. 
Benjamin S. Kaime laimėjo 
Municipal Art League premiją 
už moteriškės portretą. Lenkė 
Harriet Krawiec laimėjo pagy
rimą už gėlių kurinį vardu 
“Music”. Auna Lynch turi labai 
gražių gėlių Pionijų kurinį. 
Ruth Sherwood laimėjo L. L. 
Valentine premiją už skulptūrą. 
Antonin Sterba (Meno Institu
to profesorius) patiekė slavės 
portretą vardu “Kadlicka”. Jos- 
eph Tomanek kūrinys, vardu 
“Maudyklėj“, labai žavingais, 
natūralūs ir klasiškas. Albin 
Polasek (Meno Instituto skulp
tūros mokyklos galva) turi 
skulptūros kurinį vardu “La- 
da“.

Paroda truks iki balandžio 
22. Įžanga nemokama.

• • 
All-Illinois 
Akvarelistai

Stcvens viešbutyje dabar yra 
parodai išstatyti All-Illinois So- 
ciety of the Fine Arts draugi
jos narių akvarelės darbų ku
riniai. Be kitų narių, parodai 
atstovauja šio skyriaus vedėjas 
su trimis kuriniais: “Opera Noi 
1“, “Opera No. 2“ ir “Summer 
Afternopn“.

Balandžio 3 d*. Katherine Kuli 
meno salione, 540 N. Michigan 
Avė. buvo atidaryta meksikie
čio dailininko, Carlos Merida, 
kūrybos Įiaroda. Jis atstovauja 
mažamečiui motivams, nes pats

Roselando Lietuvių 
Kultūros Draugijos 
Susirinkimas

Dalyvaus dainininkas 
M. OVERLINGIS

šiandien, balandžio 6 d.,
Roselandb Lietuvių Kultūros 
Draugijos susirinkimas Darbi- 
ninkij svetainėje, 10413 South 
Michigan avenue.

Šis susirinkimas žymiai 
skirsis nuo visų iki šiol buvu
sių, kadangi turėsime tikrai 
šaunų- programą: trumpai 
kalbės Dr. A. Montvidas, bei 
K. Augustas. Drauge su jais 
atvyks ir p. Mikas Overlingis, 
kuris padainuos keletą dainų.

iP-as Overlingis yra šaunus 
dainininkas ir šiaip muzikan
tas. Dainuodamas jis pats a- 
kompanuoja tai pianu, tai gi
tara.

Roselandiečiams greičiausiai 
teks pirmąkart p. Overlingį iš
girsti. Atvykite gausingai, nes 
jo dainavimu busite patenkin
ti.

Susirinkimas prasidės apie 
7:30 vai. vakaro, o kai biznio 
reikalai bus atlikti, tai tada 
seks programa.

—Kvieslys.

nešti, kad, bąl. 25 d. Garfield 
Parko muziejuje, 100 N. Cent
ral Park lilvd., atsidarys taip 
vadinama 14xt a metinė dailės 
paroda, suruošta Chicago No- 
Jury Sociely of Artiste, Ine 
Lietuviai dailininkai, kurie no
ri parodai siųsti eksponatus, 
privalo pasiųsti $2.00 nario mo
kestį ne vėliau bal. 15 <1. Mace
ina Barton, 4 E. Ohio St., Chi- 
cagO) 111. Eksponatai neis per 
“džiūti”. Tik vieną galima siųs
ti.

Balandžio 30 d. Nexv Yorke 
Pasaulinės Parodos patalpose 
atsidarys didžiulė Amerikos 
meno paroda.. Eksponatų bus 
per 1000. 1

Anchor Inn
Pasipuošė Velykoms

BRIDGEPORT. — Visiems 
gerai žinomas degtinės skladas 
ir užeiga, prie kampo 35-tos 
ir S. Halsted ĮSL, “Anchor Inn“, 
3500 So. Halsted St., dabar 
pasipuošė Velykoms. Jų specia
lybė yra tame, kad jie užlaiko 
didžiausį> pasirinkimą visokių 
gėrimų. Kainos taipgi žemes
nės negu buvo1 pernai.

-—VBA.

t

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKUlMAIS .

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
‘“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

dailininkas yra indėnas.
• ti

Ateinantį Šeštadienį, bal. 8* d. 
adresu 227 N. Michigan avė., 
alsidrirys nauja metinė dailės 
paroda, šuruošth Thee Chicago 
Society of Artiste. šiai draugi
jai priklauso veik išimtihai rst-- 
dikaldūs politinio nušistatymb1 
dailininkai, daugumoje moder
nistai.

Pranešimas
Mes esame informuoti pra-

Taisykite Savo, 
Namus Pakol ?
Viskas Atpigę j

Jeigu nėturi pinigų* kreip- i 
kis į Naujienų spulką,— j 
gausi paskolą ant ilgų i 
metų.

- : ' ' . ■ ■ 1 į ■ ■ v

1739 SO. Halsted St.
CHICAGO, ILL. >

Jei Karo Nebus — 
Tikrai Lietuvą 
Atlankys.

Brighton Park. — Kaip ži
nom, dabartiniu laiku Euro
poje Hitleris pašėlusiai triukš
mauja. Toks jo brutališkas el
gesys verčia ne vieną manyti, 
ar nebus ten karas? O jei taip 
butų, tai ne vienas susilaikytų 
nuo važiavimo Lietuvon.

Tokių tarpe butų ir Stan. 
Kazlauskas su žmona Kotryna, 
4552 So. Rockwell st., kuriuo
du yra pasiryžę šiais metais 
atostogas praleisti Lietuvoj.

Bet logiškai mąstant, šis 
klausimas formuojasi atbulai. 
Tai yra kad šiemet Europoje 
nebus karo. Hitleris žygiuoja 
ten, kur niekas ginklu jam 
nepūstoj a kelio.

Juos Žinąs.

Prakalbos
Temoje Pasninkas

ši įdomi paskaita atsibus šį 
vakarą, balandžio 6 d., Liet. 
Liuosybčs svet., 14th ir 49th 
Ct., Cicero, III.

Kalbės Aleksandras Benec- 
kas, lygiai nuo 7:30 v. v.

Kviečiame visus ateiti pasi
klausyti. Sužinosite ką reiškia 
pasninkas arba Gąvėnia, ir ar 
yra reikalinga pasninkauti ir 
kaip.

Įžanga veltui. Rinkliavos nė- 
Rengia ir kviečia

Biblijos Tyrinėtojai.
(Skelb.)

ra.

Dėl Gandą Apie 
“Pirmyn” Chorą

Pranešimas nariams ir 
rėmėjams.

CLASSIFIED APS. Į
PERSONAL 

Asmenų Ieško
AUTOS—TRUCKS FOR SALA

IEŠKAU MERGINOS, su kuria 
buvau susipažinęs 2 metai atgal. 
Gyveno apie Węod St. ir 46 gatvės. 
Jos brolis buvo atėjęs nuo manęs 
pirkti mėsos. Esu ūkininkas iš 
Scotville, Mich. ir vežioja mėsą. 
Atsišaukite laišku, 1739 So. Halsted 
St., Box 560.

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

GARBINGAS, nevedęs VYRAS 
su biznio patyrimu ieško moters 
nuo 30 iki 40 metų pradėti mažą 
gėlių pardavinėjimo krautuvę. Pa
tyrimo nereikia. Kreipkitės tik no
rinčios išmokti. Rašyti angliškai.

1739 So. Halsted St., Box 959.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI ar RENDON mo
derniškas tavernas. Kambariai gy
venimui užpakalyje. Išdirbta 30 
metų. Dirbtuvių apylinkėj. Prie
žastį patirsite vietoje.

856 West 122nd St.
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
NAŠLĖ PAIEŠKO DARBO— vi

dutinio amžiaus, gera virėja, paty
rusi visokiems bizniams. 15 metų 
buvo savo biznyje.

856 West 122nd St.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 2 
aukštų namu, 50 pėdų priešakiu. 
Savininkas vietoj. 5000 So. Western 
Avenue.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA PRIŽIŪRĖTI 3 metų 
mergaitės, 6 kambarių ąąartmentąj 
geri namai ----- mokestis. Atski
ras kambarys, vana, miesto liudy- 
mas. Paprastas virimas.
Silverman, 7018 Paxton Avenue, 

Dorchester 5848.

MERGINA 19-25 lengvam ruošos 
darbui. Rašyti ar pašaukti. Lilyan’s 
Studio. 703 South Marshfield Avė.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS KRIAUČIUS prie 
taisymo senų ir naujų drabužių.

4540 So. California Avė.

FURNITURE-FIXTURE FOR-S ALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
$25,000 Naujų Rakandų Pardavi

mui Nematytomis kainomis—Priei
namomis išlygomis.

$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai ...................... $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai ............................. $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ................................. $175
Atdara vak. iki 9—Ned. iki 5 v. v. 
RAPP STORAGE FURNITURE 

5746 So. Ashland Avė.

KCAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

BARGENŲ GAUSA!
Tik $395 įmokėjus nupirksi 2 fla- 

tų plytinį, garu šildomą — Pilna 
kaina $3950.

Modernas kampas, 6 apartmentų 
namas, garu šildomas, turi likvi
duoti. Tiktai $10,000, Terminai.

ŽIŪRĖK! Kampinis 12x4 kam
barių apartmentai, garas, refrigera- 
cija, rendos $5400. Kaina, dabar 
$17,500. Liberalus terminai.

Geltonų plytų 24 apartmentinis 
namas,' Palmer Sąuare distrikte. 
Rendos $11,680. Reikalaujama $10,- 
000. Kaina $45,000. Geltonų plytų, 
pereinamas kampas, 8 krautuvės ir 
18 apartmentų, garas, rendos 
$13,0U0. $15,00U pinigais. Kaina 
$45,000.
F1KST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540

KAMPINIS 21 APARTMENTŲ— 
metinių pajamų $8,400—$2750.00— 
$5,000 pinigais. Kampinis 12 apart- 
mentų. Frigidaire. Metinių pajamų 
$5,82U—$20,U00—$4000 pinigais.

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4U27 N. Crawford Avenue.

Independence 6870.

šiomis dienomis tarp žmo
nių, ir laikraščių, pasklido 
gandai, kad rezignavo “Pir
myn“ choro dirigentas, p. Ka
zys Steponavičius, ir pirminin
kas Antanas Vaivada. Pastaro
jo vieton buk buvęs išrinktas 
p. Pranas Pūkis.

Tokie gandai apsilenkia su 
tiesa. Su operetės “Laima“ pa
statymu, kovo 26 d., “Pirmyil*’ 
Choras pabaigė 1938-1939 me
tų sezoną. Sezono pabaigoj, 
paprastai, mokytojas pasitrau
kia iš pareigų, o choro valdy
ba tariasi su juo apie moky
tojavimą per ateinantį sezoną.

Po paskutinio parengimo 
choras pirmiau laikydavo re
peticijas iki birželio mėnesio, 
bet šįmet p. Steponavičius pa
reiškė norą nutraukti repetici
jas dabar, kad jisai galėtų pa
švęsti daugiau laiko užvilk
tiems savo privatiškiems rei
kalams. Dėl to punkto tarp 
choro komisijos ir p. Stepona
vičiaus dabar eina pasitari
mai-

Gandai apie pirmininko A. 
Vaivados rezignavimą yra ne
tiesa. Jisai nerezignavo ir te
bėra pirmininku; Pranas Pū
kis buvo išrinktas ne pirmi
ninku, bet vice-pirmininku už
pildymui vakancijos, Įcuri bu
vo valdyboj nuo pereitų metų 
pabaigos.

Antanas Vaivada,
Pirmininkas.

Rytoj Repeticija.
šiuomi Pirjnyn Choro na

riams pranešame, kad rytoj 
vakare, kaip paprastai, įvyks 
choro repeticija, Walter Neffo 
jsalėj.e, 2435 §outh Leavitt st., 
o po repeticijos bus trumpas 
susirinkimas. Pradžia 8 vai. 
vakare. Prašom nesivėluoti. *

—Valdyba.

V. Kelia jaus 
Šokių Koncerto 
Programas

TURI BŪT PARDUOTAS šią sa
vaitę 2-flatis, gražus mūrinis, 5 ir 
6 kambarių j gražus beismentas; 30 
pėdų lotas; arti 63-čios. Pilna kaina 
liktai $3500. Išmokėjimais. Atsi
kreipkite rytmečio laiku iki 12-tos 
—vakarais iki 9:00. CHARLES 
URNICH (URNIKAS), 2500 West 
63rd St. antros lubos, įėjimas iš 
Campbell Avenue.

MAINYSIU 2 FLETŲ MŪRINĮ 
namą ant ūkės ar bizniavo namo. 
Savininkas—5610 So. Morgan St.

Pirmos lubos.

Pirma Dalis
Subatos Linksmumai

Hasidu šokis
Linksmos Vestuvės .... Hasidų
Ačkups .........................  Latvių
Imitacija .............. Amerikonų
Tuljak ............................. Estų
Čšardaš ...................... Vengrų
Į Vestuves pas Vytautą

Lenkų
Baltas Mazūras .......... Lenkų
Krakoviakas ................ Lenkų
šešių Rankų Suktutė .... Airių

| PARSIDUODA DIDELIS ir pui- 
! kus bizniavas namas. Priešais Tau
tiškas kapines. Buvęs pirmiau Jono 
Grybo namas. Parsiduoda labai pi
giai. 8300 So. Kean Avė. JOHN J. 
.lIPSKI, 4018 Archer Avė. Lafayet- 
te 3036.

GREITAM PARDAVIMUI du be 
pagerinimų lotai, šimtas pėdų už 
mięsto ribų Elmhurst. Puiki trans- 
portacija, arti mokyklų, bažnyčių 
ir krautuvių, žemi mokesčiai. Ra
šyti savininkui. Wennerskold, 487 
Parkside Avenue, Elmhurst, III.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Antra Dalis
Pentinai ..............
Jarabe Tapatio .... 
Panele Moka Kolo 
Pasirodimo Valcas 
Krišnos Žyničioj ... 
Ugnies Šokis .......
Velnių Šokis .......
Kardų šokis ..........
Į Tyrumą .............
Dainuok Man ......

Meksikiečių 
Meksikiečių

Jugoslavų 
Amerikonų 

..... Indusų 
... Ražputų 
.... Tibetu 
.....  Balučų 
......  Arabų 
.... Yemenų

Trečia Dalis
Ukrainiečių 
Ukrainiečių 
Ukrainiečių 
.... Lietuvių 
... Lietuvių 
... Lietuvių

Lietuvių 
... Lietuvių

Lietuvių 
... Lietuvių 
... Lietuvių

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto; 
•V'a'd pačios Naujienos 
'yra naudingos.

Kazokėlis ...........
Gervė .................
Kardų Šokis ......
Lengvos Kojos .... 
Nocturna .............
Lietuva Tėvynė . 

Dzūkų ................
Piemenų šokis ....
Vestuvės ............
Pamylėjau Vakar 
Prienų Suktukas

Įvairesnio progranio 
kiasdešimts centų niekur ne
matysit, kad ir pereisit pasau
lį ir skersai ir išilgai. Tad, ne
praleiskit progos ir per Velykų 
dieną užbaigkit linksmas šven
tas linksmai Lietuvių Audito
rijoj. Durys atsidarys penktą 
valandą vakare. Tikietų gausi
te “Naujienose“, 1739 S. Hal
sted St Po programo gros 
Alekso Savulskio Orkestrą.

Z.

uz pen-

40 AKRŲ 3 MYLIOS nuo HART, 
V4 mylios iki ‘ popular ežero. 7 
kambarių namas, gražioj vietoj, 6 
akrų pasėliaus su dobilais— geras 
dalykas. Mažas vynuogynas, kiek 
uogų. Apie 100 vaismedžių, obelų 
ir vyšnių, visi praeitais metais ne
šė vaisių. Savininkas čia negyvena. 
Parduos už $875.00 su $275.00 įmo- 
kėjimu. Verta $1800.00.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich. •

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vai. 
ryto iki 10:30 vakare.

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

Jei Norit
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerų nuolaidų.
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Rinkimams Praėjus
Demokratai Džiaugiasi, — Ir Republiko 

nai Džiaugiasi
Keisti dalykai dedasi Chica

gos politiniuose rateliuose. An
tradienio rinkimų rezultatais 
džiaugiasi nevien laimėję de
mokratai, bet ir pralaimėję 
republikonai.

Aišku kodėl demokratai va
kar “fundijo” vienas kitam ir 
vaišes kėlė. Jų kandidatai da
bartinis meras Kelly ir kiti— 
laimėjo.

O republikonai džiaugiasi, 
kad jie netaip skaudžiai pra
laimėjo kaip tikėjosi. Jie spė
liojo, kad demokratams teks 
bent du trečdaliu balsų, o jie 
gąus likusius 
paš^rodė, kad 
600, prieš 
tad nepasiliko

Taigi jie džiaugiasi ir aiš
kina, kad dabar truputį sun
kiau padirbės, tuos 200,000 pa
trauks pas save ir sekančius, 
1940 metų, rinkimus laimės, 
demokratus nušluodami 
pečkin-

Žinovai, tačiau, aiškina, 
republikonų viltims nėra 
jau tvirto pamato, kiek jie 
mano. Jie užmiršta, sako Chi
cagos politiniai ekspertai, kad 
meras Kelly beveik šį kartą 
nevarė rinkiminės kampani
jos. Jisai žinojo, dauguma bal
suotojų žinojo ir jo pagelbi- 
ninkai žinojo, kad Kelly lai
mės. Tai kam dar pinigus 
kampanijai leisti, kuomet ži
nai, kad laimėsi?

O tuo tarpu republikonai 
varė agitaciją pilnu garu.

Antradienio rinkimuose da
lyvavo 1,478,637 balsuotojai, 
arba beveik 82 nuoš. Chicagos 
piliečių, kurie turi teisę bal
suoti. Balsai tarp kandidatų 
pasidalino sekamai:

Už MIŠRUS 
Edward J. Kelly (Dem.).

gavo .......................... 820,517
Dwight H. Green (Rep.)

gavo .............   637,107
Arthur P. Reilly (3-ji

partija) ..................... 4,921
Už MIESTO KLERKUS 

Ludwig D. Schreiber (D.)
gavo .......................... 813,575

John W. Chapman (R )
gavo ..........................  587,529
J. R. Pulaski (3-ji prt.)
gavo .......................... 15,381
Už MIESTO IŽDININKUS 

Thomas S. Cįordan (D.)
gavo ........L................. 824,972

Clement A. Nance (R.)
gavo .......................... 583,960

Oscar B. Tallacksen (3- prt.)
gavo .......................... 6,736
Demokratai laimėjo ir al

dermanų rinkimus antradienį. 
Miesto taryba turės, rodos, 44 
demokratus, ir tiktai šešis re- 
publikonus. Profesorius Paul 
H. Douglas, kuris kandidatavo 
į aldermanus penktam warde, 
prieš Courtney šalininką Cus- 
ack, laimėjo gana didelę bal
sų dauguma.
“Nusausino” Dalis Chicagos

Be to, rinkimai antradienį 
“nusausino” kelis precinktus 
Chicagoje. Savotiška “prohi- 
bicija” buvo įvesta 5-to wardo 
4-tam, 5-tam, 6-tam, 22-ram, 
23-čiam, 89-tam ir 116-tam 
prec ink tuose- Taipgi 37 tvar
do 12-tam precinkte ir 6-to 
wardo 22-ram. • Taip tų pre- 
cinktų balsuotojai nubalsavo.

Rinkimai Ciceroj.
Ciceroj rinkimus, 

Chicagoj, laimėjo 
tai. Trustee buvo 
Gustav O. Randa, 13,181 bal
sais prieš 11,731 už Charles 
Stastny. Į knygyno globėjus 
pateko abu demokratai kandi
datai, Stanley W. Hines ir 
George Stassetti.

Berwyne, kitam 
priemiesty, taipgi laimėjo de- 42 pasažierių lėktuvai.

trupinius. Bet 
jie gavo apie 
Kelly 800,000, 
jau taip toli.

už-

kad 
tiek

mokratai, o Niles Center už
valdė republikonai.

Kelly Programa Chicagai.
•Priimdamas pritarėjų svei

kinimus dėl laimėjimo rinki
muose, meras Kelly paskelbė 
programą, kurį vykins per sa
vo trečią (antrą pilną) termi
ną kaip Chicagos galva. Jisai 
bandys,

1. Suvienyti transportacijos 
sistemą;

2. Išvesti naujos ekspresi
nius vieškelius;

3- Steigs daugiau mažų par
kų ir sveikatos klinikų;

4. Steigs daugiau naujų mo
kyklų ;

5. Darys lengvatas, kad at
vilioti pramones Chicagon ir 
pagerinti bedarbių būvį;

i -

6. Lengvins sąlygas naujų 
namų statybai, ir

7. Užbaigs statyti vandens
filtracijos stotį. —R.

Kaip Lietuviški 
Wardai Balsavo 
Mero Rinkimuose
Mt. Greenwood, Roselandas 

Green, Kiti Už Kelly
už

žemiau paduotos skaitlinės 
parodo, kaip antradienio rinki
muose pasidalino “lietuviškų” 
wardų balsai. Tuose warduose 
yra didesnis ar mažesnis lie
tuvių susikoncentravimas, tad 
Jie ir vadinami “lietuviškais”.
iWardas

9 ......

12
13 
T4
15
16
19
21
32

kaip ir 
demokra- 
išrinktas

NAUJAS CHICAGOS MIESTO TARYBOS 
SASTATAS

(“Lietuviškų” Wardų aldermanai juodomis, šį sąrašą iš-’ 
sikirpkite ir jklijuokit telefonų knygon, nes gali dažnai tekti 
juo pasinaudoti. Kartu su aldermanų vardais čia paduodam jų 
adresus ir telefonų numerius.)
Wardas Aldermanas Adresas

1— Michael Kenna ....... 430 S. Michigan av.
2— Earl B. Dickerson 3842 S. Parkway
3— Benjamin A. Grant .... 71 E. 46th St.
4— Abraham H. Coben 5059 Ellis av.
5— Paul H. Douglas .... 5658 Blackstone av.
6— Patrick S. Smith .... 6414 Kenwood av.
7— Thomas J. Daley .... 2662 E. 73rd st.
8— Roy E. Olin ..........  8241 Maryland av.
9— Arthur G. Ljndell 10346 Wabash av.

10— William A. Rowan
11— Hugh B. Connelly
12— Bryan Hartnett ...
13— Michael P. Hogan ..
14— James J. McDermott 5423 S. Racine av.
15— James F. Kovarik ...
16— John S. Boyle ......
17— William T. Murphy

O’Hallaren

............................ ......... ...........

New Yorko
Pasaulinės Parodos
Aplankymo Proga

UŽUOJAUTOS LAIŠKAI IR TELEGRAMOS 
DĖL M. JURGELIONIENĖS MIRTIES

Kelly Green 
12,986 .... 14,459 
18,671 .... 7,073 
15,557 .... 10,890 
18,071 .... 14,226 
18,612 ....’ 5,966 
19,647 .... 12,175 
18,915 .... 14,738 
12,700 .... 19,246
16,471 ....
17,755 ....

7,624
6,226
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Budriko Radio 
Valanda

Pereito septintadienio 
re, Budriko radio valanda nu
skambėjo oro bangomis gražia 
muzika ir linksmais daininin
kių ir dainininkų balsais. Apart 
simfonijos orkestros, programe 
dalyvavo taip vadinamas Gra
žuolių Choras su savo origina- 
lėmis, gražiai ir tiksliai sugal
votomis dainelėmis, daininin
kai, p-lė Jadvyga Gricaitė, ir 
kiti. Gricaitė gražiai padainavo 
Pavasario balsus, ’ Indėno dai
ną ir kitas.

Kitas Budriko radio progra
mas bus šįvakar nuo 7 iki 8 
vai., iš stoties WHFC., 1420 
kil. Bus geri dainininkai ir ge
ri akordeonistai. Taipgi bus 
svarbus asmenų ir draugijų 
pranešimai. Pasiklausykite.

Išdaužė Langą ir 
Išvogė Degtinę

BRIDGEPORT. — Pereitą 
naktį nežinomi vagys išdaužė 
tavernos langą ir išvogė visą 
degtinę. Tavemo savininkas p. 
Bruno Gaidymavičius, 732 W. 
31 st St., gyvena prie vietos, 
bet negirdėjo kada vagys iš
daužė langą. —VBA.

Telefonas 
Harrison 0872 

Dearborn 
Drexel 
Central 

Midway 
Midway 

Dor. 
Ran.

Pullman
Si Shore

- Bou,
Laf.
Laf.

Franklin
. 5022 S. Marshfield av. Republic
. 6150 S. Honore st.

6643 Lafayette av.
S. Wood st. , 
Hoyne av. 
W. Taylor st. 
W. 21st st.
g. Ridgeway av.

4144 .W. 15th st.
1326 Independ’ence bl. Central
1311 3. California av.

2’6—Alexander J. Sobota 928 N. Willard st.
27— Harry L. Sain
28— George D. Kelis .... 3146 Franklin blvd.
29— Joseph S. Gillespie 3325 Washington blvd. Central
30— Edward J. Upton
31— Thomas P. Keane .... 2935
32— J. P. Rostenkowski
33— Vincent Zwiefka ....
34— Matt Porten ...........
35— Walter J. Orlikoski
36— Richard M. Walsh
37— Roger J. Kiley .......
38— P. J. Cullerton .......
39— H. L. Brody ..........
40— Joseph C. Ross ....
41— William J. Cowhey
42— Dorsey R. Crowe .... 65
43— Mathias Bauler ....... 333

z 44—John J. Grealis .... 2907
45— Edwin F. Meyer .... 3744
46— James F. Young .... 633
47— Frank
48— Robert C. Quirk
49— Frank Keenan .......
50— James R. Quinn ....

10741 Avenue B.
3653 Emerald av.
3516 Washtenaw av
5102 Archer av.

18— -Bern. J.
19— John J. Duffy ....
20— William V. Pacelli
21— Joseph F. Ropa ..
22— Henry Sonnenschein
23— Joseph Kacena .......
24— Jacob M. Arvey ....
25— James B. Bowler ....

Hilburn
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9033

767
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.2406
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Hay. 
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Rockwell 
Lawndale

New. 
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3149 Washington blvd. State 
Hay.

5072 Monroe st. 
Augusta blvd.
Noble st.
Logan blvd.
N. Fairfield av. 
N. Kimball av. 
St. Paul av.

1349 
2804 
1914 
2600 
4906
5840 Midway Park 
5331 
3722 
4520 
6300

4120
1419
6011
6335

W. Berteau av. 
Eas.twood av. 
N. Francisco av. 
Melvina av.
E. Bellevue pi. 
W. North av. 
Pine Grove av. I 
N. Ashland av. 
Waveland av.
N. Paulina st.
W. Farragut 
Kenmore'av. 
N. Bell av.

Col. 
Hum. 
Bru. 
Bru.

Hum. 
Pal. 

Berkshire 
Franklin 

Berkshire 
Pal. 

Juniper 
Central 

Superior 
Lincoln 
Central 

Bit. 
Central 

State 
‘ Har.av

’A‘ Central
Franklin

0114 
6500 
4945 
0800 
4606 
2311 
1025 
4600 
3400 
4340 
1953 
6619 
5464 
0292 
7900 
4480 
1329 
8766 
5586 
4711 
1364 
4322 
9760 
1770 
0700 
2247 
0812 
5696 
2608 
6488 
3306 
4623 
2490 
1133 
1511 
5464 
0900 
6443 
0147 
6087 
3700 
1374 
0177 
3700 
8826 
1613 
5252 
4451 
5937

Vakar Chicagoje
9 Vakar lijo, bet šiandien, sa
ko oro biuras,, nevien lis, bet 
bus ir sniego.

» »
• Iš Nėr Tamid sinagogos, 
2754 Roosevelt Road, nežinomi 
piktadariai pavogė trijų 
riškių paltus. Jos tenai 
suėjusios “pasoverio” 
goms.

ne patys kandidatai. Kelly yra 
26 metų jaunuolis vardu Way- 
ne, ądresas nežinomas, o Greep, 

metų chicagietis bedarbis.52

mote- 
buvo 
apei-

» » »
> Pavasaris jau tikrai čia. 
Chicagos stadionas pradėjo 
ruoštis cirkui. Vaidinimai pra
sidės balandžio 14 d.

« » »
• Urmininkai skelbia, kad šį
met kiaušinių Velykoms ne
truks. Parsiduoda 16 >/2 centij 
už tuziną urmu.

• Earl Browder, U. S. Komu
nistų partijos sekretorius va
kar kalbėjo Chicagos univer
sitete. Jisai ragino Ameriką su
sijungti su Rusija kovai prieš 
fašizmą. Sako, kovodama vie- 

subankrotuos.

• Federaliam teisme vakar, 
prasidėjo įdomi apdraudos by
la. Security Mutual Life Insur
ance bendrovė traukia atsako
mybėn chicagietę Julia Obar- 
tuch, nuo 2208 West 19th st., 
kuri bandė išsikolektuoti $20,- 
000 apdraudos, kai jos vyras 
mirė 1934 metais. Dabar, sa
ko apdraudos bendrovė, jie su
radę, kad miręs vyras nieko 
apie apdraudą nežinojo ir kad 
jo vietoj kitas žmogus pasida
vė daktaro egzaminacijai. Ben
drovės advokatas toliau spėlio
ja, kad velionis buk buvęs mu
šamas, kad greičiau mirtų ir 
apdraudos mokėtojai galėtų 
greičiau pinigus išsikolektuo
ti.

ranką riešus

na, Amerika 
žmonės neplojo.

• Su skustuvu
ir gerklę persipiovė 29 metų 
chicagietis George Wąde, nuo 
1553 Hollywood. Bandęs nusi
žudyti dėl ginčų šeimynoj. Gu
li Edgewater ligoninėj. Gy
vens.

» » »
• Valstijos gamtos turtų de? 
partamentas skelbia, kad šį
met žvejams bus “rojus”. Eže
ruose ir upėse yra labai daug 
žuvų.

• Keista nelaimė įvyko prie 
Halsted ir Canalport gatvės, 
18-to j Apylinkėj. “Bekiuoda- 
mas” prie degtinės sandėlio, di
delis trokas, pilnas degtinės ir 
“gingerėlo”, įgriuvo į sandėlio 
skiepą ir nulaužė vandentiekio 
vamzdį. Daug bonkų degtinės 
ir “gingerėlo” troko sudužo, 
tad skiepe, su vandeniu ir vis- 
kuom, susidarė didžiulė “high- 
ball”. Niekas jos neragavo,

• Vakar paaiškėjo, kad ba
landžio 12 iš Chicagos ir j Chi- 

Chicagos'cago pradės kursuoti didžiuliai,

• Kelly ir Green vakar atsidū
rė apskričio ligoninėj. Ir vie
nam ir antram antradienio rin
kimuose galvos buvo skaudžiai 
sumuštos. Bet neapsirikite, tai

• 16 metą 
£keahan, nuo 
avenue, 
los. Dėl 
vais,. ji 
Gyvens.

mergaitė Mary
8837 Blackstone 
nemėgolabai 

to susibarusi 
išgėrė • butelį

'■■ 'B. 1 . ,■

mokyk- 
su tė- 
ruodij.

B

Už vos tik $38-95 kelionė į abi 
puse, penkių dienų pragyveni
mas ir dviejų dienų parodos 

įžangos tikietas.
Atsidarė nepaprasta proga 

aplankyti New Yorko pasauli
nę parodą. Ncw York Central 
gelžkelių bendrovė, norėda
ma pasitarnauti norintiesiems 
tą parodą aplankyti, bei su
teikti progos visiems, ypatin
gai tiems, kurie dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių negali 
atsitraukti ilgesniam laikui 
nuo savo tiesioginių pareigų, 
nutarė nupiginti kelionę trau
kiniu. Ir, beto, ji pasiryžusi 
teikti keleiviams visokių kito
kių lengvatų ir progų organi
zuotu budu daugiau pamatyti.

a /

Pagal jos priimtą tvarką, 
vienam keleiviui kelionė šen 
ir ten atseis $38.95. Į tą sumą 
įeina penkių dienų pragyveni
mas—kelionėje ir trys dienos 
New Yorke, nemokamas dvie
jų dienų tikietas į parodą, 
nemokamas apvaži nėj imas 
New Yorko miesto ir apylin
kės įžymesnes vietas. Atseit, 
už vos tik $38.95 galima pa
matyti Amerikos didžiausį 
didmiestį pasaulinę parodą, 
turėti progą pasisvečiuoti pui
kiausiuose to didmiesčio vieš
bučiuose bei restaurantuose ir 
puikiausią kelionę moderniš
kiausiai įrengtuose traukiniuo 
se, kur oras kontroliuojamas, 
kur teikiamas tinkamiausias 
patarnavimas ir kiti kelionės 
patogumai.
Dalyvauja Amerikos Lietuviai

Parodą, žinovų nuomone, 
tiek bus įdomi ir nepaprastas, 
kad be mažiausios abejonės 
tikimąsi sutraukti nepaprastai 
daug-svečių ne vien iš visų J. 
Valstijų miestų ir krašto 
kampų, bet ir iš Kanados bei 
visų kultūringesnių pasaulio 
kraš>j. Kiekviena kultūringa 
valstybė rengiasi dalyvauti, 
visos statosi savo pavilionus ir 
visos kultūringos tautos steng
sis pasirodyti tuo, ką yra įgi
jusios savo pastangomis, pro
greso darbu. Į tų eilų įstojo ir 
Lietuva. Gi Amerikos lietu
viai turi pasirinkę ir savo 
dieną, kurioj jie stengsis' pasi
rodyti savo kultūros vaisiais. 
Laukiama nemažai svečių ir 
iš Lietuvos.

Taigi, puikiausia proga kiek 
vienam Amerikos lietuviui pa
matyti pasaulinę parodą, pa
matyti Amerikos miestų mies
tą ir jo progresą ir ant Hud- 
son upės krašto kiekvienam 
laiką praleisti, kur daugeliui 
iš musų teko pirmą kartą 
Naujasis Pasaulis pamatyti. 
Gal vėl bus tas pats džiaugs
mas ir proga, praeitį prisi
minus, pamąstyti kas buvai ta
da, kokios svajonės galvą var
gino ir kokie buvo tikslai. Tai
gi vėl proga pamatyti anuos 
pirmuosius kelius į šį laisvės 
ir geresnio gyvenimo pažadėtą 
kraštą.

Demokratijos pavilionas.
Kam leidžia gyvenimo ap

linkybės, nepraleiskite šios 
progos. Beto kas jau paminė
ta, bus proga pamatyti ir vie
ną iš įdomiausių šio moder
no j o gyvenimo dalykų, būtent 
žlugusios modernos valstybės 
simbolį, t. y. Čekoslovakjjos 
pavilioną, kuris New Yorke 
šiandien vra vadinamas “De
mokratijos Pavilionu.”

Kajp jau skaitytojams yra 
žinoma Čekoslovakija tapo 
imperialistinėst valstybės auka- 
Čekoslovakų respublika, kuri 
niekad neatsisakydavo parem
ti kilnesnius sumanymus, bu
vo pasirengusi ir New Yorko 
pasaulinėj parodoj dalyvauti 
ir buvo pradėjusi statyti savo 
pavilioną. Bet tuo tarpu ištie
sė pragaištingus savo nagus 
imperializmo slibinas ir pra-

TELEGRAMA

Lithuanian Daily News,
1739 South Halsted St. Chgo.

Please accept my deepest sympathy in your great 
loss of untiring worker Marija Jurgelionis.

A. VASIL,
Hot Springs, Ark

LAIŠKAI
Dr. P. Grigaitis,
Naujienų Redaktorius
1739 So. Halsted St.
Chicago, Illinois.
Didžiai Gerbiamas drauge: .

šiuomi prašau priimti mano gilią užuojautą netekus 
musų visų mylimos darbščios lietuvių visuomenės dar
buotojos, draugės Marijos Jurgelionienės.

P. B. BALČIKONIS
Binghamton, N. Y.

Gerb. P. Grigaitis:
Būdama sekretore L.V.N.K. Moterų Skyriaus atsi

lankiau į susirinkimą balandžio 2, 1939. Apstojo mane 
skaitlingas būrys moterų ir pradėjo kalbėti apie netikė
tą mirtį Marijos Jurgelionienės.

Kalbant kokia jinai buvo darbšti, brangi, nenuilstan
tis asmuo, nevienai mums ašara išsiliejo. Neturėdama as
meniškos pažinties su velione Marija Jurgelioniene, bu
vau gavus jau keletą laiškelių. Neužmiršiu niekuomet jos 
gražius, motiniškus laiškus.

Mes, L.V.N.K. Moterių Skyrius, siunčiame didelę už
uojautų musų garbingam laikraščiui “Naujienoms”, kad 
nelaboji mirtis išplėšė iš jūsų tarpo garbingą ir auksinę 
Moterį, Marijų Jurgelionienę.

ONA VILKAITIENĖ,
2321 Logan St.,

Montreal, Canada

Gerbiamas Dr. Grigaiti:
Aš noriu keletą žodžių pratarti apie vėl. Mariją Jur

gelionienę. Aš tik šiandien gavau žinią nuo teveliu, kad 
tokia baisi nelaimė ją ištiko. Labai man nemalonu tokia 
žinia išgirsti, nes M. Jurgelionienė buvo gera draugė he 
tik mano, bet ir visų. Labai apgailestauju tą nesmagų 
įvyki. Gaila, kad ankščiau nežinojau apie tai.

Merginos su kuriom dirbu, lietuvaitės, pažino p-ią 
Jurgelionienę, jos taip pat apgailestauja.

Lieku su gilia pagarba,
VALERIA ČEPUKAITĖ (Frances Farris), 

Canton, Ohio.

N. Mickevičienė 
Serga

Esu Netinkamas 
“Melagių Klubui”

v

t'*

6925P-ni N. Mickevičienė, 
So. Artesian avė., Joniškiečių 
L. K. Kliubo nenuilstanti vei
kėja ir plačiai Chicagos lietu
viams žinoma gabi lošėja, stai
giai ir labai rinitai apsirgo. 
Jau kelinta diena kaip guli 
lovoje ir gydytojai sako rei
kėsią eiti operacijai.

Vyras ir dukrelė Stella di
džiai susirūpinę. Joniškiečiai 
ir visi jos draugai, kam lai
kas pavėlina, aplankykite drg. 
Mickevičienę. Linkiu jai grei
tai

štai “Pavyzdys”
NORTH SIDE. — Skaičiau 

“Naujienose”, kad šioj miesto 
dalyj yra susitveręs “Melagių 
Klubas”. Todėl, gerbiamieji klu- 
biečiai, šiuomi pranešu, kad nei 
nebandykite prirašyti mane j 
savo klubą, nes aš visiškai ne
moku meluoti. Ką aš sakau bei 
rašau, tai yra gryna teisybė - 
faktas.

pasveikti. —K. B.

api-© Nežinomas piktadario 
plėšė evanstoniečius, C< 
Mark butą, 549 Hinman 
Nerasdamas stambesnių pinigų,
jisai pasivogė Mark'ų mažo sū
naus bankelį, kuriame buvo ke
li centai.

ave.

rijo tą respubliką, prarijo 
kartu ir jos sumanymus. Pa- 
vilionas likosi stovėti — ne
baigtas, kaipo demokratijos 
kovų su rudmarškinių impe
rializmu simbolis.

Dabar iš jo semiasi sau dva
sios pastiprinimo tolimesnėms 
kovoms už laisvę, už savo liau
dies pasiliuosavimo iš paver
gėjų vergijos čekai, ranka 
rankon su jais eina ir slova
kai. Jie rengė jau kelis masi
nius protesto mitingus, toliau 
bus jų daugiau, kad sustiprinti 
jėgas. Pradėta kova eis iki pa
sekmingo galo.

Ir, štai, aš jums patiekiu vie
ną teisingą įvykį, kaip “sampe- 
lį”. Kaip jums daugeliui nėra 
žinoma, aš tarnavau Amerikos 
kariuomenėj pasaulinio karo 
metu. Musų pulke radosi beis
bolo čampionas.

Vieną gražią dieną fronte 
mes valgėme pietus, kurie su
sidėjo iš keptų vištų. Ir mums 
taip bevalgant ir besikalbant, 
kad pradės tie nevidonai vokie
čiai į mus šaudyti, kad pra
dės šaudyti!.. Vienos granatos 
praūžia virš musų galvų, kitos 
gi dar mus nepasiekę pasprogs
ta. Tačiau viena granata, lyg 
iš kanuolės iššauta, žaibo grei
tumu buvo beeduzgianti tiesiai 
j mumis, šitas beisbolės čam
pionas, pamatęs didelį pavojų, 
šoko šimtą pėdų į orą ir paga
vęs tą granatą sviedė ją atgal 
į vokiečių frontą, kur ji spro
gus sumaišė visą vokiečių di
viziją su žeme! —

J. Naujalis

Skelb.
Remkite tuos, kurie 

garsinasi 
“NAUJIENOSE*-

j:




