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Albanijos Valdžia Pasitraukė Iš Sostines
* - - —

i

ITALAI PAĖMĖ KETURIS ALBANIJOS 
MIESTUS

Buvo 11-kos mylių atstumoj nuo Tiranos, 
Albanijos sostines

LONDONAS, Anglija, bhl. 
7. — čia gauta pranešimų, kad 
Albanijos karalius Zog ir mi- 
nisterių kabinetas apleido ša
lies sostinę Tiraną ir persikė
lė j Elbassani. Italai, penkta
dienį paėmę uostą Durazzo, pa
sistūmė pirmyn devynias my
lias į Albanijos gilumą. Kai 
šitie pranešimai gauti Londo
ne, tai italų kariuomenė buvu
si tik 11 mylių toly nuo Tira
nos. Tcdėl Albanijos valdžia Ir 
išsikėlusi iš sostinės.

--X—X—X—
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

7. — Nacių vyriausybė paskel
bė, kad Vokietija pilnai remia 
Mussolinio žygius Albanijoj. 
Vokietija "‘negalėtų suprasti, 
jeigu vakarų valstybės mėgin
tų pastoti kelią Mussolinio ak
cijai”, sako nacių atstovai.

Antraip tariant, naciai įspė
ja kitas šalis nepastoti Musso^ 
liniui kelio.

--X—X—<
TIRANA, bal. 7. — Penkta

dienio rytą Italija užpuolė al
banus. Italija turi kuone 50 
kartų daugiau gyventojų, ne
gu Albanija. Italija turi dau
gelį kartų daugiau resursų, ne
gu mažoji Albanija. Italija ge
riau ginkluota. Vis gi Albani
jos gyventojai stojo karan prieš 
italus.

Italai jau paėmė keturis Al
banijos miestus juros pakran
čių. Tie miestai yra: Durazzo, 
Valona, Santa Quaranta ir San 
Giovanni di Medua. Tačiau jie 
paėmė greičiau miestų griuvė
sius, o ne pačius miestus.

100,000 italų, sakoma, daly
vauja užpuolime ant Albanijos. 
Italai skelbia, kad jie žygiuoja 
pirmyn veik nesutikdami pasi
priešinimo. Albanų žinios kito
kios. Tik karo laivų ugnies 
pridengti italai pajėgė išlipti į 
krantą. Keturi šimtai karo lėk
tuvų padėjo italams nustumti 
albanus atgal. Ir tik apdaužius 
ir apgriovus keturis pakrančio 
miestus italams pavyko užimti 
juos.

Albanijos ūkininkai ir kalnų 
gyventojai stoję prieš Musso 
linio tankus, patrankas ir lėk
tuvus. Pirma negu italai įsi
veržė į Albaniją jie buvo at
mušti kelis kartus.

žymus Albanijos politinis 
vadas, Madiphrasili, pasiuntė 
įspėjimą Mussoliniui. Jo laiš
kas skamba: “Jus turit daug 
kareivių. Jus galite sunaikinti 
Albaniją ir jos vyrus. Bet jus 
užkariausit musų šalį tik per
žengdami lavonus musų vyrų, 
o po to musų moters kariaus.”

jgOjRHSŽ
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra^ 
našauja:

Gal būt lengvas lietus; sau
lė teka 5:22 v. r., leidžiasi 6:22 
vai. va k. Sekmadienį debesuo
ta ir gan šalta.

Kai kurios žinios apie įvy
kius Albanijoj penktadienį 
prieštaravo kitoms. Pranešta, 
pavyzdžiui, kad karalius Zog 
ieško taikos pas Mussolinį, kad 
jis sutinka pasiduoti, jeigu tik 
Mussolinis paliks nors šiokios- 
tokios galios jam, Zogui. Kita 
žinia sako, kad Zog nusitaręs 
greičiau rezignuoti, negu išpil
dyti Mussolinio reikalavimus. 
Dar kitos teigia, kad Zog ra 
gina šalies gyventojus kovoti 
italus, kovoti už kiekvieną sa
vo šalies pėdą, kovoti iki pas- 
kutinios.

Kodėl Mussolinis įsiveržė į 
Albaniją? Italų spauda aiškina, 
kad pavojus grūmojęs italams 
gyvenantiems Albanijoj, kad 
Albanijai buvusi ^ikalinga 
Italijos protekcija. Svetimšaliai 
stebėtojai, ne italai, aiškina, 
kad įsitvirtinęs Albanijoj Mus
solinis galės dominuoti leng
viau Graikiją ir Jugoslaviją, o 
taipgi Adriatiko jurą. Turkai 
dar prisibijo,. ..kad. Mussolinis 
turi ir tolesnių užsimojimų - - 
įsigalėti Dardanelų srity.

Chamberlain kviečia 
Vengriją į sąjungą 

prieš Hitlerį
LONDONAS, Anglija, bal. 

7. — Mussolinio kareiviai penk
tadienį užpuolė Albaniją. Bri
tanijos premjeras Chamberlain, 
atsakydamas į Mussolinio žy
gį, pradėjo derybas tikslu 
įtraukti Rumuniją į Britanijos- 
Ęrancuzijos Lenkijos bloką. Be 
to, Britanijos valdžia kreipėsi 
į Vengriją su pasiulymu už
tikrinti jai nepriklausomybę, 
jeigu ji neleis Vokietijos ka
riuomenei pereiti jos rube- 
žius.

Suradęs būdą van
deniu automobilį 

kūrenti
DALLAS, Tex., bal. 7. — 

Henry Garrett, 76 metų, ama
tu elektrikas, paskelbė, kad jis 
užpatentavo naują automobi- 
liaus karburatorių, dėka kurio 
galima bus automobiliu važiuo
ti, kūrenant vandens ir šarmo 
mišinį vietoj gasolino. Pasak 
Garretto, vartojant jo karbu
ratorių, galionas vandens ir 
šarmo atliksiąs tokį darbą, ko
kį atlieka 2,000* galionų gaso
lino.

Jugoslavijos naciai
triukšmauja

MARIBOR, Jugoslavija, bal. 
7. — Ketvirtadienį įvyko na
cių riaušės šiame mieste, ne
toli Vokietijos sienos. Dešimt 
asmenų sužeista. Keletas poli
cininkų nukentėjo taipgi. Vo
kietijos pasieniu, Jugoslavijoj, 
gyvena nemažai vokiečių. Jie 
ir triukšmauja, norėdami kad 
Hitleris juos “gelbėtų”.

NAUJIENŲ-ACME Photo
Italijos ir Balkanų pusiausalio žemėlapis. Strėlos ženklas parodo Albanijos 

uostą Durazzo, kur, vėliausiais pranešimais, italų karo laivai veža kariuomenę. .

ITALAI SULAIKYTI ALBANIJOJE
SOVIETŲ TORPEDŲ LAIVAI IŠPLAUK^ Į 

VIDURŽEMIO JURĄ
TIRANA, Albanija, bal. 7. Italijos kariuomenė, išlipusi 

į sausumą Albanijos mieste San Giovanni di Medua, pasistū
mė šalies gilumon dešimtį mylių. Tačiau penktadienio vakare 
albanai sulaikė ją ir nustūmė Šiek tiek atgal.

TIRANA, Albanija, bal. 7. — šimtai Albanijos moterų ūki
ninkių įstojo į kariuomenės eiles kariauti prieš italus kartu su 
vyrais.

ROMA, Italija, bal. 7. — Amerikos ambasada Romoje pra
neša, kad tapo nutrauktas jos susisiekimas su Amerikos am
basada Tiranoje, Albanijoje.

LONDONAS, Anglija, bal. 7. — Pašauktas posėdžio Brita
nijos ministerių kabinetas. Ministeriai šeštadienį svarstys ita
lų įsiveržimą į Albaniją.

ISTANBUL, Turkija, bal. 7. — Keturi Sovietų Rusijos tor
pediniai laivai penktadienio vakare iš Juodosios juros per Dar
danelus išplaukė į Viduržemio jurą.

LONDONAS, Anglija, bal. 7. — Britanijos diplomatiniuo
se rateliuose prisibijoma, kad po Albanijos užkariavimo sekan
tis Mvosolinio žygis bus atkreiptas prieš Graikiją. Reiškiama 
nuomonė, kad Britanijos valdžia dėl Mussolinio žygių Albani
joj griežtos akcijos neparodys.

VISUS “NAUJIENŲ” BENDRA
DARBIUS, GARSINTOJUS, SKAI
TYTOJUS IR rėmėjus /^BJ- 
name su'linksma į

Pabasano ' 
švente

“NAUJIENŲ” REDAKCIJA
IR ADMINISTRACIJA.

BERLYNAS ĮSPĖJA LENKUS NESIRA- 
ŠYTI SUTARTIES SU BRITAIS

BRITŲ-LENKŲ SĄJUNGA TAIKOMA APSUPTI VOKIETI
JĄ — SAKO NACIAI

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
7. — Lenkijos ambasadorius 
Vokietijoje, Joseph Lipski, ket
virtadienį atlankė Vokietijos 
užsienių reikalų ministerį von 
Ribbentropą. Jisai mėgino pa
aiškinti, kad lenkų-britų są- 
junga nebus kreipiama prieš liuodama pranešimą apie Bri- 
Vokietiją. Ribbentrop atsakė tanijos-Lenkijos pasižadėjimus,
Lipskiui, kad naciai žiuri į ketvirtadienį pareiškė, kad
britų-lenkų susitarimą kaipo į .Lenkija keliauja labai plonu 
pastangas apsupti Vokietiją'ledu.

ALBANIJA PROTESTUOJA ITALŲ 
ATAKAS

PARYŽIUS, Francuzija, bal. pr žudo neturinčius apsaugos 
7. — Albanijos pasiuntinybė yaikus ir moteris.
penktadienio ryte čia išleido 
pareiškimą, protestuodama bar
bariškus italų lėktuvų ir lai
vų žygius, kurie bombarduoja
neginkluotus Albanijos miestus galboą.

Šveicarija gink
luojasi

BERNE, Šveicarija, bal. 7. 
— Šveicarijos parlamentas ket
virtadienį priėmė bilių, kurs 
skiria $42,560,000 šaliai gink- 

' luoti. Pinigai bus sukelti pa
skola.

nepalankių jai valstybių ratu.
Politikos stebėtojai sako, 

kad kol kas Hitleris lauks Ita
lijos žygių Albanijoje galo, o 
po to pareikalaus grąžinti Vo
kietijai Danzigą. Oficiali Vo
kietijos žinių agentūra, trans-

Albanijos pasiuntinybės atsi
šaukė į visas civilizuotas šalis, 
prašydama siųsti albąnams pa-

Pasikeitė Japonijos 
ministerių kabinetas

TOKIO, Japonija, bal. 7. — 
Penktadienį pranešta apia kai 
kuriuos pakeitimus Japonijos 
ministerių kabineto sąstate. 
Jiems betgi didelės svarbos ne* 
priduodama.

Protestonų kunigai 
atsišaukė į popiežių

NEW YORK, N. Y., bal. 7. 
— Daugiau nei 400 protestonų 
kunigą, atsisukę į katalikų po
piežių Pijų XII, ragindami ji 
pavartoti savo įtaką į Ispani
jos nacionalistų vadą. gen. 
Franco, ir sulaikyti persekio
jimą lojalistų. Protestonų ku 
nigai prašo leisti persekioja
miems lojalistams išvažiuoti iš 
Ispanijos.

Sugrąžino kongresi- 
ni medali c* v.

BOISE, Idaho, bal. 7. — C. 
Neibaur skaitosi Idaho valsti
joje didžiausiu Pasaulinio ka
ro didvyriu. Už narsumą jis 
gavo Jungt. Valstijų kongreso 
medalį.

Pereitą penktadienį Neibaur 
sugrąžino medalį karo depar
tamentui. Esą jam, WPA dar
bininkui, perbrangu garbės me
dalis išlaikyti. Jis bevelijąs 
gauti vietoj medaliaus gerą 
darbą.

Argentina taikosi su 
Vokietija

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 7. — Vokietijos charge 
d’affaires, Erich Otto Meinen, 
kategoriškai pareiškė, jogei 
Vokietija neturėjusi jokio no
ro' užgriebti Argentinos provin
ciją Patagbniją. Ryšium su vo
kiečio pareiškimu Argentinos 
užsienių reikalų ministeris Jose 
Maria Cantilo sako, kad jis ti
kisi, jogei Argentinos Vokieti
jos santykiai pasiliks draugin
gi.

RYTOJ,
• Balandžio 9 d., dėl Ve

lykų šventės, “Naujie
nų” raštinė bus VISĄ 
dieną uždaryta.

“NAUJIENOS”.

Lietuvos Naujienos
KAUNAS, balandžio 5 d.— 

Išsivysčius ir padidėjus dar
bams, J. Norkaičiui palikta va
dovauti deryboms su Vokieti
ja ekonominiais reikalais, Su
sisiekimo Viceministriui Janke
vičiui pavesta vadovauti dery
boms laisvai zonai Klaipėdos 
uoste įrengti, o krašto perda
vimo komisaru paskirtas bu
vęs gubernatorius Viktoras 
Gailius.

GINKLŲ FONDO VAJUS.

KAUNAS, balandžio 5 d.— 
Per keturias ginklų vajaus die
nas ginklams pirkti suaukota 
devyni šimtai tūkstančių litų. 
Daugelis aukoja jungtuvių žie
dus. Visuomenė gausiai stoja 
šaulių Sąjungon ir nesigaili au
kų klaipėdiečiams pabėgėliams 
šelpti.

VYRIAUSYBĖS DEKLA
RACIJA.

KAUNAS, balandžio 5 d.— 
Naujoji vyriausybė paskelbė 
savo deklaraciją, kuri skamba 
taip: “Visuomenės konsolidaci
jos siekimas sutelkiant tautos 
kūrybines pajėgas; vyriausybė 
nebusianti atskirų srovių įtako
je, o daugiausia dėmesio bus 
atkreipta krašto saugumui; 
ekonomikoje teks pertvarkyti 
ūkį atsižvelgiant į naujas są
lygas, siekiant išlyginti Klai
pėdos netekimo žalą; vyriausy
bė rems išeivijos kultūrines pa
stangas, jaunimui lengvins są
lygas mokslintis Lietuvoje; ki
tose srityse tęs jau vykdomus 
darbus.”

PASIKEITIMAI TAUTININ
KŲ VADOVYBĖJE.

KAUNAS/’ balandžio 5 d. — 
V. Mironui ir M. Kvikliui atsi
statydinus, Liet. Tautininkų 
Sąjungos pirmininku paskirtas 
J. Tūbelis, o generaliniu sekre
torium D. Stankūnas. Sąjun
gos linkmė nesikeičia (reiškia, 
nieko nepasimokino. — RED.) 
Ministeris Pirmininkas tauti- 
ninkams pareiškė: “Mano vy

riausybės pareiga laikytis Tau
tos Vado (! — RED.) nustaty
tos ..valstybės valdymo linkmės, 
bendradarbiauti seimui, subur
ti visos organizuotos tautos pa
jėgas vieningam darniam val
stybės kuriamajam darbui.”

KAUNAS, balandžio 5 d. — 
Prancūzijos Min. PirmininYss 
E. Daladier atsiuntė Černiui 
nuoširdžią sveikinimo telegra
mą.
1939/IV/6 d.

—X—X--X—
KAUNAS, balandžio 7. — 
Lietuvos Vyriausybė daro 

žygius suimtiems klaipėdie
čiams iš Vokietijos kalėjimų 
paleisti.

—X--X—X—
Kariuomenės vadas, genero

las Raštikis, gausiai gauna or
ganizacijų ir paskirų asmenų 
pasižadėjimus viską aukoti ne
priklausomybei apginti.

—x—x—x—
Ginklų vajus pratęsiamas iki 

gegužės mėnesio. Apsigynimui 
jau suaukota milijonas litų.

--X--X--X--
Didžiosios Britanijos-Lietu- 

vos Taryba daro vajų Ginklų 
Fondui. Britanijos lietuviai pa
sižadėjo visais budais ginti Lie
tuvos nepriklausomybę.

--X--X--X--
Kariuomenės štabo viršinin

ku paskirtas Generolas Pun
dzevičius, karo mokyklos vir
šininku Pulk. Jodišius.

--X--X—X--
Stiprinama šaulių Sąjunga. 

Vietoje numanyto steigti pa
triotinio fronto, kurio tikslai 
identiški šaulių Sąjungos tiks
lams, vyriausybė siūlo, kad iš
vengti paralelizmo, stoti vi
siems į Šaulių Sąjungą.

Chicagos Lietuvių aukos:
Klaipėdos Komitetas 

$51.83
S. L. A. Moterų Kuo
pa 278 .......... 25.00
Jos narės (p-lė Bren- 
zaitė—$10.00, Dr. Sat- 
koff—$5.00, p. Rak- 
štienė—$5.00, kitos na
rės po mažiau); viso 
30.00.
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Naujienų Kontesto Eiga
(Tęsinys iš vakar dienos)

Lipu “Naujienų” 
Kontestanto 
Kopėčioms

Nors pamažu, bet vis kariuoš 
aukštyn “N.” kontesto kopėčio
mis. Šiuo kartu pagelbėjo palip
ti tomis kopėčiomis šie draugai:

Kazys Beniušis, gyv. 332 No
tre Daine Avė., AVinnipege. 
Drg. K. Beniušis yra atvykęs į 
Kanadą rodos 1926 metais. 
Anksčiau dirbo cemento fabri
ke Fort AVhyte, Man. Būdamas 
socialistinių pažiūrų vyras, se
niau yra daug veikęs organiza
ciniame lietuvių gyvenime. Y- 
pač daug veikė ilgus metus se
kretoriaudamas W.L.D. pašal- 
pinėje draugijoje.

Mikliai valdydamas plunksnų 
praeityje yra daug rašinejęs 
“Keleiviui” ir “Naujienoms” į- 
vairiais kasdieninio lietuvių gy
venimo reikalais. Už tai kaip ir

XTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 

(Gregg Shorthand) 
MOKSLO LAIKAS:

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

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

frxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxk

kiekvienas korespondentas bu
vo keikiamas, baramas ir giria
mas. Lietuvių emigravimo lai
kais su jau mirusiu vaistininku 
p. jBeicu daug dirbo koloniza
cijos reikalu. Bet tais laikais 
kiekvienas rimtesnis klausimas 
buvo ignoruojamas.

Drg. K. Beniušio pastango
mis ir literatūros draugija tapo 
įsteigta. Kadangi toji draugija 
įsivėlė į grynai komunistinį dar 
bą, jis iš jos pasitraukė. Depre
sijos laikams užėjus ir netekus 
fabrike darbo, drg. K. Beniušis, 
būdamas darbštus ir taupus, su
sitaupęs pinigų sumanė eiti į 
biznį. Atidaryti biznį su neper- 
didele pinigų suma, krizio lai
kais, reikia suprasti, kad tai ne
buvo lengva. Nugalėjęs visus 
sunkumus šiandien verčiasi ne
blogai. Užlaiko “second store”, 
adresu 332 Notre Dame avė. 
Viską perka ir viską parduoda. 
Pasirinkimas didelis, ypač kam 
reikalinga drabužiai.

Kadangi drg, K. Beniušio, 
kaip sakiau, yra pažangus, dar
bininkiškos vienybės šalininkas, 
remiąs kiekvieną, rimtai daro' 
mą darbą, todėl ir lietuviai pir
kimo reikalais turėtų neužmirš
ti K. Beniušio rūbų ir kitų reik
menų krautuvės, kuri . randasi 
332 Notre Dame Avė. Winni- 
peg, Man.

Smagu, kad drg. K. Beniušiui 
sekasi, nesmagu, kad drg. Be
niušis dėl biznio reikalų, neturi 
galimybės darbuotis visuomeni-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Lojuise Zarr, kuri žuvo 

lėktuvo katastrofoje netoli 
Oklahoma City.

niuose reikaluose kaip, kad pir
miau. Bet norisi tikėti, kad drg 
K. Beniušis, būdamas kupinas 
energijos, nugalės ir tą kliūtį. 
Tikiu “Naujienų” Kanados Liet, 
žinių skyriaus skaitytojai turės 
progos skaityti jo raštų, kuriuo
se Beniušis nesibijo tiesos pa
sakyti. Rašyk, laukiame!

» » »
R. Twies atsinaujino “Nau 

j ienas” visiems metams. R. 
Twies iš profesijos yra geras 
dailide ir geras naujienietis* To
kių drąsių vyrų, kaip R. Twies 
Winnipege nedaug yra. R. 
Twies musų komunistai labai 
nemėgsta, mat drg. Twies šeria 
tiesą į akis, o šiuo laiku praei
ties tiesa komunistams nemalo
ni. Daug kas čia keikia komu
nistus už akių, o akyse šunuo- 
degiau j a jiems. Drg. R. Twies 
persikėlė gyventi nekuriam lai
kui į Uchi Lake, Ont. Linkiu
gero pasisekimo.

J. Novogrodskas, 
Winnipcg, Canada

Arthuro• • ’

Šląi mano rėmėjai:
J. vVilliams, 3522 W. Gren- 

$hųw. Prenumeravo 2 melatns.
N. William^ 1333 N. Lorel 

avė., vieniams metams.
C. M- Kuteliai, 3631 S. Union 

avė. 1 metams, Uzdaikb Valgo
mų daiktų krautuvę.

G, Kalulio, 4676 West End 
Avė., vieniems metams.

K. Ustupis, . 1347 — 48 Ct., 
Cicero, III.

Taverno savininkas Wuller 
Jurėnas, 561 W. 11 St.

G. Barnatonis, 1251 So. St. 
Louis Avė., 1 metams.

G, Wassll, 43S7 W. Adams 
St.

Taverno savininkas J. Bene- 
kaitis, 1656 N. Troy St., 1 me
tams.

G. TrumpaUskas, 5533 So. 
Everett avė.

Mrs> Gaubas, 1520 N. May- 
field avė.

A. Kaslauskas, 4721 N. Lea- 
vitt St., 1 metams.

J. Keliotis, 3505 W. Adams 
St., 1 metams.

J. Lauchiskis, 411 S. Central 
Park Ave>, 1 metams.

Tariu visiems širdingai ačiū.
Art. Stanionis, 

3950 W. Gladys Avė. 
Tel. Nevala 8856.

Virtuvėj
. — šįryt mačiau, kad tave 
pienininkas bučiavo, — taria 
Šeimininkė tarnaitei. — Nuo 
ryt dienos aš pati pieną pri- 
iminesiu.

— Gerai, — pritaria tarnai
tė, tada aš pamatysiu, ar 
jis man ištikimas.

AKIŲ SPECIALIŠTAi

DR. VA1TUSH, 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.

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

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

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.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 j
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.
Rcz. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Keuvvood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036. 

Residcnce Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

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

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

Valandos: 7 iki 9 vakaro.
Antrad. ir Penktadieniais

Tel. CICERO 3453 W.
Tel. 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

7
Dr. F. Pulsucki Le

Tek Office Wentworth 6331 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

VALANDOS: 9—12, 6—8. Trečia
dienį 9—12.

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Nuo P. Galskio
Tariu ačiū savo rėmėjams:
Jonui Petrauskui, 1750 So. 

Union avė., tavern savininkas, 
kuris prenumeravo Naujienas 
ir davė garsinimą.» B »

J. Govrilovicz, užeigos savi
ninkas, 810 E. 75th St., prenu
meravo “Naujienas” metams.» » »

P. Zygmunt, 4653 Mihvaukee 
Avė., siuvėjas, atnaujino “Nau
jienas” visiems metams.» » »

F. Niptikas, 4451 So. Halsted 
St., valgomų daiktų krautuvės 
savininkas, užraše “Naujienas” 
į Lietuvą, Gestautui.S # »

Boleslovas Pužauskas, taver
no savininkas, 645 W. 18th $t.> 
užsirašė “Naujienas” visiems 
metams. » » »

J. Aksas, 5159 Princeton Ave> 
Taverno savininkas, atnaujino 
“Nau j ienas’'» » »

Anton Shimkus, 4222 S. Rich- 
mond Avė., mašinistas, atnauji
no “Naujienas” visiems me
tams. » » »

Ponas Bernadišius, anglių 
sankrovos savininkas ir alie
jaus distributeris, 16-tos 49tb 
Ct., Cicero, III., davė garsinimą 
į Jubiliejinį numerį.» « $

f

Marie ir S. Zolpai, 8554 So. 
Halsted St., Mill Work and 
Lumber £o., davė garsinimą į 
“Naujienas”.

J. Biabis, 10715 S. Michigan 
Avė., užeigos savininkas, prenu
meravo pusei metų.

Visiems virš įvardytiems, 
kaip biznieriams, taip ir vi
siems kitiems, tariu širdingą H- 
čiu už jų draugišką paramą šia
me konteste. Taipgi pasitikiu, 
kad ir kiti geri mano draugai 
parems ir ant tolesnio laiko už 
ką busiu labai dėkingas.

P. Galskis,
2640 No. St. Louis Avė., 

Chicago, III.

TUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
U ■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

7 DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

LAI

I

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

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792

_ — 4 koplyčios visose
J—' JtS^csLl Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais
7 vaL vakaro iš 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 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 127t

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

M

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Mtuanicą Avenue Phone Yards 4908
....... ..  I. w ^w.e.| , ,, . «. —H * • 1- ' ▼ » *

ĄNTHONY B. PETKUS
6834 So, ^yestern Avė.
1416 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

orTstrikolisT 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel.: Prospect 1930

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEIN ASAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St. 

Tel. Went. 1612 — Res. Yards 3953 
Ofiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser. 

it nedėlioj pagal sutarti.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų oiisas—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
KLAUSOMYBĖS 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI • 
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KLIUBO 
NAUDAI.

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

-
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Muzikos Žinios
Veda—NORA

Apolionija Stoškiutė J
Vis Triumfuoja 
Berlyno Operoj

Malonus jausmas pasireiškia, 
kuomet svetimtaučių spaudoj 
skaitai apie nuolatinius pasise
kimus musų lietuvaitės artis- 
tės-dainininkės, p-lės Apolioni- 
jos Stoškiutes. Ji dainuoja Ber
lyno didžiojoj operoj ir nese
niai dainavo daug reikalaujan
čią Elsos rolę. Wagnerio ope
roj “Lohengrine”. Kokį pasise
kimą ji turėjo, liudija faktas, 
kad apdovanojo ją gėlėmis, iš
šaukė net tryliką kartų po 
spektaklio, ir skaitmeningos 
eilės operos lankytojų laukė

ir lydėjo ją gražiausiais linkė
jimais.

P-lė Stoškiutė yra dramati
nis sopranas, kuri laimėjo ke
lias stipdendijas čia Ameriko
je, paskutinė kuri buvo studi
juoti Europoje. Tenais studi 
juodama, ji specialiai prisiren
gė Wagnerio operoms, buvo 
priimta Berlyno operon ir jau 
antri metai kaip ji ten pasek
mingai darbuojasi.• • •
Įspūdžiai iš Birutės 
Sarpaliutės “Senior” 
Recitalės Illinois 
Universitete

Praleisti kelias valandas uni- Naujienų-Acme Telephoto

LIETUVOS
Bus ištiesinta pasienio 
upės Širvintos vaga
KAUNAS. — Kovo 7 d. Min. 

taryba nutarė patvirtinti Lie
tuvos Vokietijos delegacijų 
1938 m. rugpiučio 18 d. Gum
binėje sudarytą protokolą dėl 
Širvintos upės ištiesinimo tarp 
Lietuvos ir Vokietijos sienos

I

jos išeinant iš teatro, sveikino

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba I’lymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U VVILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

versiteto muzikos mokyklos 
jaukioj atmosferoj, tarp žmo
nių, kurie supranta ir įvertina 
muzikų iki augščiausio laipsnio, 
ir dar girdėti įdomių ir artis
tiškai išpildytą programą, bu
vo malonumas, kurį šių žodžių 
rašytoja turėjo praeitą antra
dienį, nuvykus į Urbana, III. 
Illinois Universiteto muzikos 
mokyklos studentė, Birulė Sar- 
paliutė, duktė musų gerai žino
mo, gabaus ir daug lietuvių 
muzikos veikloj darbavusio 
kompozitoriaus, Petro Sarpa- 
liaus, pildė savo taip vadinamą 
“senior recital” prieš baigiant 
keturių metų muzikos studijas 
Šį pavasarį.

Birutė pradėjo savo progra-

KANSAS CITY, MO. — Agnės Gregory, kurios ger
klė buvo pradėjusi susitraukti po to, kai ji per klaidų 
išgėrė “lajaus”. Kad gerklė “neužaugtų” ji turėjo vis 
ryti prietaisą, kurį laiko rankoje.

nię su tradiciniu Bach’u, pil
dydama jo “English Suite No. 
5, E minor”, kurį sekė Brahms 
“Sonata in F minor, Op. 5”.

Reikia pripažinti, kad Biru
te padarė tikrai žymų progre
są savo piano studijose. Jos 
technika pasiekus augšto tobu
lumo, tonas puikus ir ji paro
do tikrai aiškų supratimą. įvai
rių reikalavimų visokio stiliaus 
kurinių.

Kiti programos kuriniai bu-

ant bilietų Vytauto Beliajaus 
šokių recitalės, kuri įvyks Ve
lykų dieną, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, kaip penktą valan
dą vakare.

Sprendžiant iš Vytauto Be
liajaus ir jo grupės programų 
praeityje, dr iš skelbimų šios 
Velykų dienos programos, šie 
vizitai ištikrųjų ir šį kartų bus 
kelionė aplink pasaulį. Juk ten
ka paviešėti ir tolimoj Indijoj, 
kaip ir spalvingumo pilnoj

stulpų Nr. 73 ir Nr. 75. Re- 
guliuotinos upės senoji vaga 
1,6 km ilgio 8 perkasais bus 
sutrumpinta į 868 m. Tuo bu- 
du bus gretimos žemės apsau
gotos nuo potvynių ir siena 
bus ištiesinta.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE” *

Kaip Sumažinti ■

Jusu Nuosavybes 
Pervedimo Nuostolius

% I
JUS NEGALITE visiškai išvengti nuosavybės 

vertės puolimo pervedimo laiku. Bet jus ga
lite padaryti tinkamus žygius, kad juos suma

žinti iki minimumo. Ar jau mėginote suplanuo
ti savo turto pervedimą tokiu budu, kad nuo 
to vertė mažiausiai nukentėtų?

Nuo jūsų turto gros vertės bus atimta skolos, 
mokesčiai ir administracijos išlaidos. Tatai daž
nai susideda iki 25'/ nuosavybės vertės. Vienok, 
šiaip ar taip, žymi dalis to nuostolio galima iš
vengti.

Imkime pavyzdžiui paprastą atsitikimą, kada 
reikia turtą parduoti pinigų sukėlimo reikalui. 
Turtas parduotas priverstinu budu, paprastai ne
ša mažiau n'gu jo t k oji verte. Atsargus p’ana-

1 vimas išanksto gali dažnai padaryti gana pini
gų, kad išvengti nukritimo.

Gal jus ir jūsų advokatas norėtumėte aptarti 
savo turto planus su mumis. Iš savo ilgo paty
rimo Chicagos nuosavybių administravime, mes 
galime nurodyti budus kaip sumažinti pervedi
mų nuostolių. Mes noriai sutnkame apkalbėti 
dalykus be jokių jums prievolių.

8

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHEK AVENUE 
(North East Comer Archer and

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

$5,000.00

Išmokėj om 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Pnsko1n<’ ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO

LINKSMŲ VELYKŲ VISIEMS LIETUVIAMSPALACE GARAGE
JOHN MIKSIS, Prop.

General Auto Repairing — Battery and Tire Service 
OPEN DAY AND NIGHT

724-26 W. 19th St. Canal 2824

LINKSMŲ VELYKŲ VISIEMS!THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.
PETRAUSKO RŪBŲ KRAUTUVĖ

3310 So. Halsted St. Chicago, III.

vo:
Habanera .... Gasper Cassado 
Gymopedie No. 3 Erik Satie 
Toccata ........... Marrice Ravel

Iš visos programos aiškiai 
matyti, kad Birutė įdėjus daug 
nuoširdaus ir rimto darbo sa
vo studijose. Beklausant jos 
dabar, jauties klausydamas ar
tisto, kuris jau yra pasiekęs 
gan augšto laipsnio ir kuris 
eis toli muzikos pasaulyje.

Man buvo gaila, kad šiame, 
taip tikrai gražiame, muzikos 
vakare, nebuvo daugiaus lietu
vių dailės mylėtojų, nes kon
certas buvo įdomus, tokis, ko
kiu lietuviai gali drąsiai pasi
rodyti tarp svetimtaučių ir su
silaukti vien tik pasveikinimo 
ir pagyrimo išraiškos. Neberei- 
kalo po koncerto rodos visa 

■ auditorija ėjo sveikinti jauną
ją pianistę, linkėdami jai at
siekti tų viršūnių savo profe
sijoj, prie kurių - ji yra taip 
gausiai apdovanota ir kvalifi
kuota, kaip prigimtu talentu, 
paveldėta meile dėl muzikos ir 
rimta mokykla, kuria Birutės 
tėvas pasišventusiai teikė savo 
.dukrelei.

Taip, rodos, ir jaučiau, kad 
tos ašaros, kurios nuriedėjo 
Petro skruostais — bet kurias 
niekas neturėjo pastebėti — 
buvo kartu liūdesio ir džiaug
smo .... Juk jo troškimai 
ir viltis pildosi. Ji taip noriai 
seka pėdomis savo tėvo. Mu
zika turi taip didelę reikšmę 
jos gyvenime. Ir ji moka tą 
muzikos reikšmingumą perduo
ti ir kitiems.

Birutės išvaizda ir užsilai
kymas scenoje buvo visai “ių 
keeping” su jos skambinimu, 
ir ji susilaukė daug gražių gė
lių nuo savo kolegų ir drau
gų.

Po recitalės p-lė Watt, Bi
rutės mokytoja, turėjo arbatė
lę dėl savo gabios mokinės. 
Buvo gražus būrys jaunuolių 
studentų, kurie taip nuošird
žiai džiaugėsi, kad Birutė pa
sekmingai išlaikė šiuos svar
bius kvotimus.

Geriausio pasisekimo jai ir 
ateityje. 

• • •
Kelionė Aplink Pasaulį 
su Vytautu Beliajum ir 
jo Šokėjų Grupe

Tokiu antgalviu skamba pa
kvietimai, kuriuos randame

Vengrijoj, Rusijoj, Lietuvoj ir 
daugelyje kitų šalių.

Tikslas šio vakaro yra su
kelti fondą, su kurio pagelba 
Beliajus ir jo grupe, suside
danti iš keturiolikos šokėjų, 
galės vykti į Washington, D. C., 
kur pradžioje Gegužės mėnesio 
įvyks Tarptautinis dainų ir šo
kių' festivalis A Vytautas Belia-f 
jus ir jo grupė labai gražiai 
pasižymėjo tam festivaly pra
eitą pavasarį. Apari to, jie sve
timtaučiams gražiai atrekomen- 
davo Lietuvius, ir patys šokė
jai irgi turėjo naudos iš to
kios kelionės, nes daug ko pa
matė ir pasimokino. Šie jau
nuoliai sugrįžo pilni gražiau-* 
šių įspūdžių ir kiekvienas gė 
rėjosi, kad jis yra lietuvis.

Mes visą laiką kalbame, kad 
reikia palaikyti musų jaunimą 
nuo ištautėjimo,u.kad jie nuo
latos dalyvautų musų visuome
ninėj Veikloj ir butų prirengti 
užimti vietas senųjų veikėjų, 
tų, kurių eilės perdaug tankiai 
pradėjo eiti retyn. . . . .

čia kaip tik ir yra būrys 
jaunimo, kuris drąsiai vadina
si lietuviais ir nori, kaip toki, 
eiti į pasaulį ir dirbti.

Tad, paremkime savo kalbas 
tikrais darbais, atsilankydami 
jų parengiman rytoj. 

• • •
Ar Žinote, Kad?

Nors pirkimas fonografų re
kordų bėgyje pastarųjų penkių 
metų pakilo nuo dvylikos mi
lijonų iki trisdešimts penkių 
milijonų, bet visgi d'ar toli 
gražu nėra to, kas buvo 1929 
metais, kuomet parsidavė net 
šimtas dvidešimts milijonų re
kordų.

—o—
Mes skaitome, kad vyrų 

choras, susidedąs iš penkių tuk*^ 
stančių balsų, pildys du kon
certus Taikos Aikštėj e-Pasau? 
linėj Parodoj, Liepos pirmą ir 
antrą dieną.

—o—
Balandžio 23 d. sukaks 375 

metai nuo William Shakespeare 
gimtadienio.

Ir taip, nuoširdžiai linkėda
ma visiems Muzikos žinių Sky
riaus skaitytojams maloniausių 
Pavasario švenčių, liekuos iki 
sekamo šeštadienio,

Ta pati,
—Nora. ...
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Chicagos demonstracijos vado
vybę paėmė į savo rankas če
kai. Čekų Nacionalis Susivieni
jimas ir “Naujienas” pakvietė 
prisidėti.

Kai pirmame ofganizricijų at
stovą pdšitarime paaiškėjo, kad 
bolšeVikuojriričiriji “taikos ir 
deihdkfatijos lyga” siulb savo 
plahą demonstracijai (ir jau 
turi atspausdinusi lapelius, pa
garbinusi maršavimo kėlią ir t. 
t.), tai čfeką Veikėjiiosfe kilo įta
rimas. Bent keli jų atsistojo ir 
klaiisia tris lygos atstovą, atėju-

Naujas fašistiškų piratų žygis: Italija užpuolė drau
gingą jai šalį Albaniją. Nors Albanijos žnibiiės užpuoli- 
kams priešinasi, kiek galėdami, bet atsiginti jie, žinoma, 
nestengs. Albanija tūri viso tik apie milioną gyventojų, 
o Italija — daugiau, kaip 40 milionų!

Šis i|alų žygis yra toks pat nepateisinamas smurto 
aktas, kafip Hitlerio pagrobimas čekų žemės. Jį padikta
vo grynai strateginiai sumetimai.

Kaip vakar “Naujienose” buvo nurodyta, Italija jau 
seniai turėjo Albaniją beveik pilnoje savo kontrolėje. Al
banijos karalius Zog ir jo valdžia buvo Mussolinio užlai
komi. Jeigu Mussolini dabar užsimanė tą kraštą visai 
paversti Italijos kolonija, tai matyt, kad jisai kartu su 
savo partneriu Hitleriu planuoja tolimesnius karo žygius 
piet-rytinėje Europoje.

Kol anglai, franėuzai ir lenkai suspės suorganizuoti 
apsigynimo bloką, Romos-Berlyno “ašis” skubinasi įsi
tvirtinti Adriatiko juroje, kad prie Jugoslavijos negalė
tų prieiti britų laivynas. Po to italai, veikiausia bandys 
pasiekti Dardanelų sąsmauką, kad prie anglų-francuzų 
bloko nedrįstų dėtis Turkija.

Tai yra pasiruošimai visos Ėuropos karui. Vokietija 
ir Italija baigia užimti svarbiausias strategines pozici
jas, kurios bus joms reikalingos tokio karo atsitikime. 
Anglija ir Francuzija, leidūsios italams užkariauti Ispa
niją, o vokiečiams paimti Čekoslovakiją ir Klaipėdą, da
bar yra pavojingoje padėtyje. Jeigu jiedvi nesuskubs 
veikti, tai fašistų “ašis” turės visus triupus savo ranko
se, pirma negu pradės maršuoti armijos. ,.

Europa stovi prie Slenksčio į naują pasaulio karą.

KAIP ŽIŪRĖTI Į NAU
JĄJĄ LIETUVOS 
VYRIAUSYBĘ

Pastebėjęs, kad naujosios 
Lietuvos vyriausybes priešaky
je stovi armijos generolai ir į 
ją nėįėiria šočial’dėriiokratų at
stovai, “Keleivis” sako:

“Dabar klausimas; kaip 
mes, pažangieji Amerikoj 
lietuviai, turim žiūrėti į ndu- 
jąją Lietuvos vyriausybę?

“Mums atrodo, kad iheš 
turirii palaukti, kol dteis iŠ 
Lietuvos aiškesnių žinių. Mes s| i šUširinkiintį: “Ar jus nesa- 
turėsim vadovautis tuo, ko-1 te kortlUnistai ?. Pasakykite, ko- 
kią poziciją užims Lietuvoš 
socialdemokratai. Mės daf 
nežinom tikrai ir liaudininkų 
vadovybes nusistatymo. Krik
ščiūnas ir Tamošaitis, kiirie 
įeina į genefolų kabinetą, 
kaip liaiidihiiikai, mums ma
žai žinomi; Ar jie atstovatija

straipsnis: EDUCATION IN 
JTHUANIA — by K. Masilid- 
las, Undersecretary of the 
\Iinistry of Education of Litli- 
uania; ponas Masiliūnas pasta
ruoju laiku tapo aprinktas Li
tuanistikos Instituto direkto
rium Kaune.

Tahie jo straipsny parodyta 
mokyklų organizacija, mdkyk- 
ų istorija, statistikos duomens 
it keletas paveikslą sti Rimšos 
“Lietuvos Mokykla”.

“SCHOOL LIFE” yra paplitęs 
Amerikos mokyktrišė ir todėl 
lietuvių moksleivių tėvams ver
ta tatai žiboti.

Maža to, tas p. MašiliUbo 
straipsnis tiek sudomino Anie- 
rikoš Vidaus Ministeriją, kad 
jis išleido specialį komentarą a- 
pie tą straipsnį “EdUcatibn in 
Lithuania.” Pats konlėrilai’as 
čia irgi yrd jungiattias abgią 
kalboje. L. P. Ž.

Tilžės kraštas

Bespalvė vyriausybės deklaracija

kię jUs'ų tikštai, neš žiūrite, kad 
AmėfikOjė komunistai nėra 
mėgtaihi;”

“Taikos ir demokratijos ly
gos” atstovas aiškinosi ir baži- 
josi, kad sti kdintihizmu ji nie
ko behdro. netufiriti. feet čekų 
veikėjai dar nebuvo patenkinti.

tbnai visus liaudininkus, at| Pirmininkas paskyrė specialią 
tik patys save
nėra žinių. Taigi, kol situa
cija nepaaiškės, geriau 
išvadų nedaryti.”
Kai kurias išvadas betgi 

galima padaryti. Naujoji 
riausybe nėra vienos tautinin
kų partijos monopolis. Joje 
dalyvauja ir dviejų buvusių 
opozicinių partijų atstovai.

Kad Lietuva atsisakė nuo 
“totalitarines” valdžios, tai yra 
sveikintinas reiškinys. Reikia 
manyti, kad tolesnė evoliucija 
eis link demokratinės santvar
kos atsteigimo — panašiai, 
kdip buvo Suomijoje.

Tačiau kolkas valdžioje dar 
tebėra dvi partijos, kurios 1926 
m. drilyvavo valstybės pervers
me — tautininkai ir kr. derilo- 
kratai, ir yra armijos genero
lai, kuriems eiti į valdžią ne
reikėtų visiįi, —t taip, kaip ne
reikėjo "ir^kimigui Mironui. 
Toks valdžios sąstatas liudija,

Vukiečiai naikina viską, kas primena lietuvybės pėdsa
kus. — Pakeičiamas seniausio dienraščio vardas. — 
Naciškas gyventojų sdrašinėjitnas. — Vietų vardai 
Vokiėiiftattit — Nėra kam Prūsų Lietuvos lietuvius 
Užtarti. — Naciai išleido naują Tilžės krašto žemė
lapį sU naujais pavadinimais.

(Musų specialaus kdrešįioiiderilo Lietuvoje)

Naujasis ministerių pifhiininkas, gen. Černius, pa
skelbė savo kabineto vardu deklaraciją, kurios turinį te
legrama iš Kauno praneša taip:

“Visuomenės konsolidacijos siekimas, sutelkiant 
tautos kūrybines pajėgas; vyriausybė nebusianti at
skirų srovių įtakoje, o daugiausia dėmesio btlš at
kreipta krašto saugumui: ekonomijoje teks pėrtViai1- 
kyti ūki, atsižvelgiant į naujas sąlygas, siekiant iš
lyginti Klaipėdos netekittio žalą; vyriausybė rems iš
eivijos kultūrines pastangas, jaunimui lengvins sąly
gas mokslintis Lietuvoje; kitose srityse tęs jau vyk
domus darbus.” H
Iš šito pareiškimo matdine, kad naujoji vyriausybė 

rūpinsis krašto apsaugos reikalais daugiau, negu kuo ki
tu. Gal būt, kad tai yra neišvengiama dabartinėse apy- 
stovdše. ttet krdšto šatigumas pareina nė tiktai nuo gink
lų stiprumo; Pati vyriausybė pripažįsta, kad turi būti vy
kinama ‘visuomenės konsolidacija, “sdtėlkiaht tdutbs kū
rybines pajėgas”; . . .

Jeigu norima sutelkti tautos kūrybines pajėgas, tai 
reikia iėškbti jtį ViŠUOŠO visuomenės šluokshiuošė ir vi- 
sdėe vnistybihiki RUsistaŠiusibse srovėse. O gen. Černius 
apie srovfee kdlbk taip) kad atrodo, jogei jisai šu jbhiis 
visai heftrifi skaitytis^ noi-Š srovių svarba jau tapo pri
pažinta) sudarant nktljųjį kabinetą, nes šeši ministeriai 
yra paimti iš trijų atskilų srovių.

Deklai-acija žada remti išeivijos kultūrines pastan
ga^ bet nieke nesako apie plačiųjų Lietuvos liaudies ma
sių būkles geHnimą. Lietuvos darbinihkai) kaip Visiems 
žinoma, gyvena labai skurdžiai; daugelis jų yra privėrs- 
ti ieškoti Uždarbių svetimose šaljrfeė; Smulkiųjų ūkininkų 
padėtis ifgi Varginga. Pagerinus šitų sluoksnių materia
linę būklę, Lietuva pasidarytų stipresne, negu didindama 
savo armiją. f

Per dvyliką metų diktatoriško Viešpatavimo Lietu
voje tautininkai tų žmonių gerove nesirūpino. Bet jie šel
pė buvusius dvarininkus, kUHų žemes nusavino Žemės 
Reformos įstatymas, ir leido urnai pralobti visokiems 
spekuliantams ir karjeristams. Naujoji vyriausybė turė
tų padaryti tam galą.

Pagalios, gen. Černiaus deklaracijoje nėra nieko pa
sakyta apie grąžinimą demokratinės santvarkos kraštui; 
Tik demokratinėse sąlygose galės atgyti žmonių iniciaty
va, kurią per ilgus metus slopino biurokratizmas. Kul

velniškai apniurusią padangę. 
Tadangi pas mus Europoje (vy
riai taip sparčiai rutuliojasi, 
tai aš čia daugiau politikos ir 
neliesta — įvykius jus greičiau 
susirasite: svastikos banditiz
mas dar sujudins pasaulį; jei
gu smarkiu tempu jam nepasi
priešins demokratiniai kraštai.

Nežinau, ar aš dar daug laiš
kų parašysiu iš Nepriklauso
mosios, tačiau turėčiau Dėdę 
labai ir labai daug kartų atsi
prašyti, kad taip ilgai tylėjau 
ir net neatsakydavau į Tavo 
piibds meilės ir nuostabaus 
takto IdiškUS. Tiesa, nors aš 
lygidi tokių pat įsitikinimų % 
žnidgUS, ^kaip ir lU, Dėde, ir ’ 
nuo gimnazijos suolo laisvas 
nuo kuniginių prietarų, tačiau 
turinčiam šeiriią (Šimus El- 
iliantas 2 mbt. ir 4 ineh.) ir 9 
metUs biivusiairi gimnazijos 
mokytojui ir progimn. direkto- 
fidi, buvo galima lik iš tam 
tikros aukštumos šypsotis, kai 
matydavau, kad kunigai neno
ri paleisti Lietuvos iš viduram
žių. Vėliau Kaune atsakingos 
pareigos taip pat neleido būti 
aktingam plačių savo pažiūrų 
reiškėjui, kas galima pas mus 
laisvos profesijos žmogui. Ta
čiau savo 12 m. valstybinės 
tarnybos melu visada buvau 
liesus ir aktyvus biurokratiz- 
mo slopintojas ir paslaugus

Didžiulė vokiečių tauta nai
kina viską, kas tik Tilžės kraš
te primena Čia iš sėlio lietuvius 
gyvenančius; buvus Lietuvos že
me. Vokiečiai jau net lietuviš- 
ktimo šešėlių bijosi ir atrodytą, 
kad tos savotiškos baimės veda
mi net istorines tradicijas lau
že), seno Ves paminklus naikina, 
štai Gumbinės mieste jau šim
tas dvidešimts ašttioili mėtai 
kaip eina vokiečių kalba dien
raštis “Prėušsiche-Litauische 
Zeitung”. šilas Vokiečiui dien
raštis Vos trys metai kaip iš
kilmingai šventė savo 125 mė
tą stikaktilves; tai seniausias 
Prūsų dienraštis, kuris Pi'UsU 
Lietuvoje pradėjo vokiečių kal
ba eiti; tai buvo ir vienintelis 
anuomet vokiečių laikraštis, nes 
kiti prieš šimtą metų buvo lei
džiami liėtUVią kalbū;

kaip tašai diUnraštis pradėjo 
eiti, tai riet Vokietijos vyrtaii- 
sybėš raštuose tasai kraštas bu
vo •Vddiriamaš > “Preussisch-Li- 
tauen”, o to krašto Vyriausybė 
vadinosi Treussisėli-Litauišche 
Regiefung” — Veiškia, lietuvių 
Vyriausybe.

Anuomet lasai dienraštis aiš
kiai VišUr sakėsi, kad jisai Ifei- 
džlaiiias tik vokiėčiariis, ries lie
tuviai Vokiškai heinoką kalbėti 
ir jieiiis valdžios iždo pinigais 
buvo leidžiamas lietuvių kalba 
laikrhšliš. Rodos, kas čia dabar 
tokio, jei if šiandiėii tasai laik- 
rdšlis Senti savo pavadihinlu va
dintųsi, tai tik tuo pačiu butų 
U’g ii’ šritigojania ti;adicija, dl- 
šėit, sėboVes liekdha.

Bet štai jari to diėhrhščio pa- 
VatiiriimaS ’ Jabar keičiamas į 
‘‘AltpfeušSiŠchė Volks Zbituhg” 
Vaidą.

Jiiu vokiečiai daugiau kaip 
kelis šimtus įvairių tenykščių 
sodybų lietuviškais pavadini- 
lilais Vadiiiamų pdkčilė vokie
čių VUedąiš; bėt štai dabar Vėl 
šušigriėbė, kad tikri dai’ kėleid$ 
tokią lietuvišką vardą, kdip u-

Vokiečiai pasiryžę visa tume 
krašte išhaikiiiti, kas tik prime
na lietuvystės bet kokius pėd
sakus ir kartu sako buk jie ho- 
rįv patirti kokiai tautai vietos 
gyventojai priklaUso; lai tik a- 
khį mulkihiindš!

Juk jau dabar nacių agentai 
ziija ir gyventojams įsakinėja 
pasisakyti vokiečiais esą, ne tik 
įsakinėja, bet net ir grąsina...

Tai dviveidė, šlykšti politika, 
tai kiškių darbas, kurie jau iš 
anksto bijosi, kad lietuviai ne
parodytų savo gyvybės ženklų.

O kas žino koksai likimas 
hitleriškos Vokietijos laukia, 
gali čia netikėtai lietuvių dva
sia atgyti ir dar ko gero progai 
pasitaikius prisiglausti prie Lie
tuvos...

kol kas dab i komisiją iš penkių, kad ji, išė
jusi į kitą kambarį, apsvarsty
tų klausimą ir duotų savo re
komendaciją. Į tą kOhiisiją bu
vo pakviestas ir “Naujienų” te- 
daktoriliš.

Pasitarusi, komisija viėnbal- 
siai rekomendavo denloiištraci- 
ją rengti, bet iie po “taikos ir 
demokratijos lygos” vadovybe 
ir nė pagal jos plaiią; Lygai bu
vo leista dalyvauti (kaip if ki- 
toinš gritpėinš, riorihčioiiiš He- 
monstrU'oti prieš iiitlėfį); bėt 
Vadovybę paėiriė į savo rankas 
čekai if slaVokrii. BUVo atiiiės- 
ta lygos pasiūlytoji demonstra
cijos data, buvo uždrausta neš
ti kokius nors komunistiškus 
arba sovietiškus ženklus, ir bu
vo visai pakeistas maršavimo 
planas (pakeitimas buvo pada
rytas pagal rekomendacija p. 
Sebastijono} Dariaus-Girėno po
sto komanduotojo);

Nors dėlr netikėtos M. Jurge- 
lionieilės mirties “Naujienos” 
negalėjo aktingai dalyvauti to
lesniame demonstracijos Orga
nizavime; bet “NaUjiehos” ją 
garsino. Tačiau komunistai ra
do reikalinga po derilonstmci- 
još atakuoti “naujieniėčiuš” ir 
redaktorių Grigaitį; Pasirodo, 
kad komitnistai, negavę progos 
uždėti stalinišką spalvą pačiai 
demonstracijai, vistiek neišken
tė neparodę savo davatkiškos 
nėapykantos “Naujienoms”.

Tokia pat rieapykanta tryška 
ir iš Bimbbjs žodžių apie Ėrook- 
lyiio socialistus. Todėl be reika
lo jisai bribdo ieškoti “Naujie
nose“ rifguriiehtų prieš miisų 
draugus brooklyniečius.

GeritlU tegu jisai prišako, ko
dėl Amėfikds kdiiiUništai “iib- 
susikalbri” SU sriVo StaMiU: ji
sai pareiškę; kad ttė; kUfie 
“iitiodija” Santykius larpb so
vietų Valdžios if Hitlerio, yrd 

I buržuaziniai proVUkdidriiii; o 
tuo tarpu kortiunlstai nuolatos 
ragina Liėtlivą ir kitas tatilas 
dėtis su sovietų Rusija prieš 
hitlerišką Vokietiją!

bus

jau
vy-

dar nėra nusistovėjus.
Naujoji vyriausybe turėtų be 

atidėliojimo paleisti smetoninį 
seiriią ir paskelbti naujus rin
kimus demokratiniu pagrindu.

ČIGONIŠKA POLITIKA <

Brodklyrid socialistus, kurie at
sisakė dalyvauti kovo 25 d. 
priėš-hitlbkiškoje demonstraci
joje. het jisai sako, kad “pana
šioj demonstracijoj Chicagdje 
socialistai iš ‘Naujienų’ dalyva
vo”.

Štai ir rusai savo laiku Lie
tuvos vardą visai iš Europos že
mėlapio buvo išbraukę ir Lie
tuvą “Sievro Zapadny krai” va
dino. Šimtą įlietų toksai pa va
dinimas buvo į visokius žemė
lapius brukamas ir štai dabar 
kur jau tame rusų biurokratų 
krašte veik lietuvystė lyg ir bu
vusi oficialiai panaikinta, rusų 
jokio pėdsako nebeliko ir Lic 
luva ant kojų atsistojo.

Kas gal pasakyti, kaip gali 
išlikti su Prūsų Lietuva, todėl 
vokiečiai skuba visus lietuvystės 
pėdsakus ištrinti.

Berlyno raginami ir Klaipė
dos krašte vokietininkai skuba 
visame brukti vokiškumą ir 
naikinti visa, kas yra lietuviš
ka.

irias tiesą: ne piliečiai valsty
bei, bet valstybė piliečiams! 
Buvau valdininkas ir dar aukš
tas, kol girto savo šefo vice
ministro kun. prof. Iz. Tamo
šaičio neišpašolvonijau... Po to 
aš pasidariau “nepakenčiamas” 
žmogus, kad netyliu, ir mane 
patį, atskiru įstatymu, atleido 
iš tarnybos. Dabar jau praėjo 
1/^melų, kaip aš, pripažintas 
gabus ir su talentu - žmogus, 
esu bedarbis. Truputį juokinga 
tiesa? Na, bet gali būti blogiau 
— gali greitai pakarti ne tik 
mane vieną, bet daug daug tik- j 
rų lietuvių. Svastika nepasigai
lės, jei ji nebus sulaužyta.

KORESPONDENCIJA
East St. Louis, III.

“Taigi”, tęsia. Bimba, 
“Ėk'oOklyrto ir Chicagos so
cialistai nesusikalba. Brook- 
lyne juos visai suėdė sklokiš- 
ka politika?’

komunislai seniai vartoja; 
stėilgdaintesi sukiršinti vientlš 
socialistus su kitais. Dažniausiu 
jiė vis bahdo prirodyti Skirtu
mus tarpe “Keleivio” ir “Nau
jienų”, pirmąjį girdami, o pd- 
starasias smerkdami. Šį kartą 
jie surado “nesusikalbėjimą” 
tarp brooklyniečių ir čikagiė- v ♦ 31U.

Tikrumoje čia jokio “nesusi
kalbėjimo” nėra. Chicagos de
monstracija /(įvykusi bal. 1 d.) 
galėjo liuli paiidši ( New Yctf; 
koį bet ji kai kllFittib atžvilgiais 
bUVo kitokia.

Ok-igindliai Chicagos detaoli- 
štrttbiją buVd šumanittsi ta pil
ti “American Lėague for Peabė 
ririd De«Wdrdcy^ t. y. kbmU- 
nistą “nekalto fronto” orgaiit- 
ždbija, kaip ir New Yorke. Bėt nalo

Amerika Domisi Lie 
tuvos Švietimu

Vei- 
Fė-

Vdšibgtohe; kaip žinoma, 
kia Office of Education -■■■■ 
deralės valdžios Biuras švieti- 
thd reikalams. Tas fiiuraš drba 
črtišds yra dalis Departniėht of 
Irileribi’ ir jiš leidžia iriėbėšinį 
laikfaštį vadinamą SCHOOL 
Life — Mokyklos Gyvenimas; 
šių metų kovo menesio td žur-

• laidoje tilpo išsamus

tūriniam masių judėjimui teikia laisvės.
Politikos sistema, kuriiį Lietuvoje po gruodžio (1926 

fti.) pelveršmo įvedė tautininkai, atnešė kraštui dabg ne-1 
laimių. Dabar, kai Lietuvi jau neteko ir Klaipėdos, rei
kėtų tą sistemą kaip galirit gtei'čiati likvidūoti.

Bet naujasis ministerte pirmininkas žada eiti “tau
tos vado’* nustatytu keliui Ar dar nepakako'tų smūgių, 
kurie ištiko Lietuvą iki šiol?

tas tlpfeš pakeitę Irikidis vhrddis: 
Torifliese if Ileidettiuss.

Naitjdi's Vafliais vietbveS pa- 
Vadinits jau net ir visdi naują 
Šito ki’dšt'd žėmčiapį išleido ir 
štai vėl susigriebta, kad vis dėl
to dar lietuviški vardai užsili
ko, t'rii dabar ir tlios vardlis į 
Vokiečių pakeitus tėkš vėl liati- 
ją žemėlapį leisti...

Ir kaip tai keistai skamba vd-» 
kiečių vyfiaušybėš išleistas at
sišaukimas, kad šiemet gegužės 
ftlėnCšyjė btisiąs. visos Vokieti
jos žėmią gyvėhtojų suraŠiriėjb 
hiaš ir gyventojai būtinai ragiĮ 
narni alvifrii pasisakyti kuriai 
tautybei jie priklauso, kokią 
krilbą riariuiošė motina vartoja; 
kokios kilmes jų tėvai, kokid 
kraujo jų gentys. Esą vokiečių

kokios tautos žmonių Vokietijo
je gyvena, todėl visi atvirai ra- 
gmumi pasisakyti kurios tauty
bės gyVėiitojhi ėsą; o čia kUltii 
toksai mtbžmUs Visų VietOvią 
lietuviškais vardais vadinamą 
naikinimas!

Dalinai jiems sekasi, nes su
sidėjus tokioms politikos aplin
kybėms Lietuvos vyriausybė 
Klaipėdą kapituliavo. Tokie 
Berlyrib pulilikoš žygiai aiškiai 
šakb; hdd Vokietija nėra tikra 
fylbjdtis dibiia ir lodei skuba 
viską vokiėtihtl.

() jų tdkšal spiirlds ddfbaš, 
tasrii HetuvyMėš pėdsakų haiki- 
lliniiiš tiktai Įrodo, kad l^itišų 
Liėlttvojti itaf riėhi išinirhši lic- 
itivių dVdšia, ries; roddš; lielll- 
vyslčš šešėlių kėlių dėšimių ihl- 
lioitų tautai netektų bijotis.

(Bus ddugiau)

Minėjimas gimimo dienos
Plačiai žinomas ir pasekmin

gas biznierius, draugas Juozas 
Bulota, minėdamas savo gimi
mo dieną nepamiršo užsiprašy
ti svečių net ir iš kitų miestų, 
iš ht. Louis, Mri., buVo Dr. J. 
Vižgifd ir Mrs. Vizgi rd, M r. ir

LAIŠKAS IŠ 
LIETUVOS

nas įžymus veikėjus, kurio 
pavardės dėl suprantamų 
priežasčių beskelbiame.

—Red.

Rašati tdd šį laišką didelio 
bėrimo apimtas ir susisielojęs 
dėl lietuvių tautos ateities ir 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Tiesa, rašau dar iš Nepriklauso
mosios; tačiau nujautimas dik
tuoja, kad ryt poryt galime bū
ti sunaikinti.

Pardavė Austriją, pardavė 
Čekoslovakiją — kunigai: Ne
pametame ir mes vilčių... Todėl 
taip klaikiai skauda širdis, kad 
ateitis be jokių prašvaisčių po

Mes. Walter Daipach, iš \Vil- * 
scnville, III., ponai K. Pačesai 
ir jų dukreJė; iš Collinsville, III., 
Mrs. Petrauskienė ir daugiau 
buvo, bet man mažai pažįstami. 
Taipgi vietinių buvo ponai John 
kdrshy. A. Giržaičiai, V. Mila
šiui; p-ia Dambrauskienė, pp. 
PlėbaitiS ir jos motina iš Cbi 
chgbs, Iii. Draugas Plenaitis yra 
Ubpapraslas tuo, kad jis yra v įe
itas iš aukščiausių lietuvių šio
je apylinkėje. Jis yra () pėdų ir 
7 bdlių aukščio ir yra geras 
veikėjas SLA 314 kuopos.

Svečiai praleido tą trumpą 
laiką prie skaniai pagamintų 
valgių ir gūbibių. Tonia Bulotie
nė, kuri taip mandagiai svečius 
vaišino, pareiškė, kad tie ska
nus grybai yra iš Lietuvos, nes 
Juozas Bulota buvo Chicagoi

še ir iš tėh parsivežė atgaben
tų iš Lietuvos grybų. Grybai 
buvo labai skanus.

Draugas J. Bulota pasakė 
trumpą prakalbą ir pareiškė, 
kad p-ia M. Jurgelionienč liko 
mirtinai sužeista auto nelaimė
je. W. D.

Kiek pelrnai sugauta 
žuvies

KLAIPĖDA. — 1938 m. Klai
pėdos krašto žvejai pagal “Klai
pėdos statistikos biuro” žinias C 
sugavo 1,278,869 kg žuvies, o- 
1937 m. sugauta 1,486,988 kg.
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NAllirKINKIMAI CICERO! ŠIANDIEN 
IR KITI CICERO ĮVYKIAI

Mirty s. Sužeidimai, Susirinkimai, Etc.
CICERO — Antanas Matas, 

senas vietos gyventojas, trum
pai pasirgęs apleido šį pasaulį. 
Palaidotas švento Kazimiero 
kapinėse. Paliko šeimyną ir pla
čią giminę, brolį Praną ir Al
bertą. Pastarasis yra taverno 
biznyj.

Sužeidė L. Shvegždą
O, štai, Leo Shvegždą, plačiai 

visiems žinomas senas vielos

Kita nelaimė
štaij praeitą šeštadienį po pie

tų ties 14-tos ir 50 Ct., stovėjo 
trokas prie italų krautuvės. 
Taipgi smarkus automobilistas 
irgi italas, smogė trokan. O jei
gu ten butų pasitaikęs žmogus 
— tai gyvybės ir nėra. Tai vis 
greituolių darbas. Nors įstaty
mai ir yra aštrus už neatsargų 
važiavimą, bet dar neganėtini.

.»

veikėjas, Raudonos Rožės Kliu- 
be ir politikoj, pavojingai su
žeistas automobilio. Pirmadie
nio vakare po vakarienės, • ėjo 
skersai 16 ir 49th Ct. Važiavo 
automobilistas R. Kučius, p. 
Stonių žentas, nespėjo sustoti, o 
greičiausia pekščiojo nepastebė
jo. Leo Shvegždai sulaužytos 
kojos ir visas sudaužytas. Tuo
jau pribuvo policija, sužeistą 
nuvežė ligoninėn. Automobilis
tą paliuosavo, kaip yra sakoma, 
nelaimė — tai viskas.

CHICAGO STADIUM
TRIUMPHAL RETURN

GREATER EUROPEAN OLYMPIA

CIRCUS
STARTIjĮG
FRIDAY

Ad4
T EVERY ACT 
ASENSATION
W 0 R L D ’ S 
GREATEST 
THRILLERS

NIGHTLY 8:15 Mats. - Wed.. Sat., Sun., 2:15

DDIPFC* 40c. 75c. $1.10. $1.65 and 
rnlVLO. box Seats $2.20 — Tax Ine.
TICKETS NOW — BOND S.'čS w. Modiion and 

STADIUM GRIU 1824 W. Mad Jon

Garsinki f ės Naujienose

R. R. Sidabrinis Jubiliejus
šį penktadienį pripuola mė

nesinis susirinkimas Raudonos 
Rožės Kliubo, Lietuvių Liuosy- 
bes svetainėje. Kliubo nariai 
dalyvaukite skaitlingai ir visi 
noru apsiimkite darbuotis Kliu
bo Velykiniame parengime. 
Rengimo komitetas darbuojasi 
iš širdies. Užkvictimo laiškus 
siuntinėja visoms pašalinėms 
organizacijoms ir nėra abejo
nės, kad turės tūkstantinę mi
nią. Tad pačių kliubo narių už
duotis dalyvauti, parodyti, kad 
mes patys įvertinam savo orga
nizaciją, nes šįmet švenčiam 
savo Sidabrinį Jubiliejų. Tas 
iškilmes pradedame su Vely
koms. Antras parengimas — lie
pos 9 d. — piknikas Liberty 
Grovc. Trečias — bankietas 
spalio 21 d. Tai pati anlspalida 
viso musų triūso Sidabrinio ju
biliejaus. Prisidek ir tamsta ii* 
visi kiti.

SLA Nariai — Ar Atlikote 
Pareigą?

SLA 301 kuopa turės savo 
mėnesinį susirinkimą bal. 10 d. 
pirmadienio vakare, 7:30, p. 
Shameto svetainėj, 1500 S. 49tb 
Avė. Nariai-rės ateikite visi, nes

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
POWELL, Wyo.—Tipton Cox, 17 metų mokinys, ku

ris su paskolintu šautuvu Ųašovė žmogžudį Earl Du- 
rand, kuris vėliau pats nusišovė.

/ Linkime Linksnių Velykų Švenčių Visiems Musų
) Kostumeriains ir Draugams

ARCHER MARKET
•JONAS ir MARIJONA WAIZDŽIUNAI, Sav.

4214 Archer Avė. Tel. Lafayette 4247

tai priedermė kiekvieno kartą į 
mėnesį pašvęsti valandą —- ki
tą savo reikalams. Priklausote 
prie organizacijos, tad turite ir 
žinoti kam priklausot. O musų 
organizacija SLA, tai nebent 
kokia pašelpihė draugija, bet 
milijoninė. Pažangos Vajus jaU 
eina prie pabaigos. Ar tamsta 
atlikai savo pareigą, prirašei 
vieną naują narį? Juk lai obaL 
sis vajaus vedėjo. Daug, labai 
daug narių to nepaklausė, lieka 
skolingi organizacijai viciią 
naują narį. O neatlikus savo 
.pareigos, likti skolingu labai 
ologai. Dar yra taiko pasisteng
ti tą skolą išlyginti. SLA nariai 
gyvenanti Ciėėroj, o priklausail- 

i kitoms kuopoms, savo para li
etimui persikelkit ‘vielinėn kuo
jom Tas nieko nekainuoja, o 
<urgi patogumas. Tad apsirū
pink savim ko pats pajėgi. Su
taupysi kitiems (rūbelių.

Šiandien Vėl Rinkimai

“Melagių Kliubo* 
Dėmesiui

J

Antras pavyzdys

LINKSMŲ VELYKŲ LINKIME VISIEMS MUSŲ 
DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

MALELO ELECTRIC CO.
P. K. MALELO, Sav.

3336 So. Halsted St. Phone Yards 6067

CRAkE COAL ČOMPANY 
5332 So. Ldhg Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022

POCAHONtAs Mine Run $7.50
(Screened) Ikonas ...............................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau 
BLACK BAN Tonas

Perkant tdną ar daug j au .............. w

Rinkimai — politika, jau 
po rinkimų. Laimėtojais išėjo 
demokratai, bet . republikonų 
balsai irgi pakilo. Demokratai 
labai susirūpinę ir turi gerai 
dirbti, kad atlaikyti savo pozi
cijas. Bet amžino nieko nėra, 
laikas viską nuspręs. Šiandiėd 
vėl rinkimai. Mokyklų tarybos 
3 dariai bus renkami. O kandi- 
ddtų yi’a apie 20. Tai geras pa
sirinkimas, bet pi liečia i tais 
rinkimais mažai įdomaujasi, 
neina balsuoti. Mokyklų larybd 
nėra partinė. Taip visi sako, be! 
ar taip yra? Ne. Partijų bosai 
stalo kandidatus ir juos remia. 
Gdl 
turi

ir

taip ir reikia, mat, vistir 
būti sutartis.

dindavo, nuo miesto. Ir “po- 
žarna komanda” ir gyventojai 
buvo nustoję vilties išgelbėti 
iniestelį nuo pražūties. Motė- 
i'ys ir kūdikiai gatvėsę verkė 
nesavu balsu.

Šitas prunkštuolis, sužinojęs 
tokią blogą padėlį, pasileido 
greitai į ežetą. Įbridus ežere iki 
pažastų prisitraiikė pilhą bur
ną Vaiidehš ir šU vienu pruiikš- 
tėlėjhhu Užgtešino gaištą!

J. Naiijališ.

Prezidento Šeimos 
Nariai Chicagoj
Užvakar Chicagoj lankėsi pre- 

židento Rooseveito žmoriA ir 
<sunus Elliott. RUošėveltietiė 
važinėja po Ameriką su pas
kaitomis, o sūnūs Elliott —čia 
lankėsi biznio reikalais. Jis 
yra viršininkas radio stočių 
tinklo Texas valstijoj.

Lietuviai Parduoda

BUICK’US
Halsted ir 31st St.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIŪS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

yra viendš 
Advokatas 
Plačiai ži-

Remkime Lietuvį
Mokyklų taryboj 

vienintelis lietuvis 
Norbert Tumavick.
lomas Antano Tumavičiaus šu
nis. Jisai taryboj iižirhd svam
bią vietą ir puikiai atstovauja 
lietuvius. Svarbesnius įvykius 
praneša spaudai. Jeigu jo ten 
nebūtų, lai nies lietuviai nieko 
hėžihotume apie jų veikimą. Vi
sų lietuvių priedermė p. Tuma- 
Vick’ą remti balsavimo laike.

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

u
A

Pilnas Pasirinkimas
PLUMBINGO ir ŠILDYMO REIKMeMŲ—taAtljŲ ir SENŲ 

Parduodam tiesiai jums sU dideliu sutaiipythu pinigų 
NIEKO NEREIKIA ĮMOKĖTI—3 METAI IŠMOKĖTI 

pagal F. Ii. A. planą 
apskaitliAVimas dykai

MALISOFF PLUMBING AND HEATING 
SUPPLY CO., INC.

5201-9 SOUTH STAtE STREET PHONE KENWOOD 5109

Devynis Žmones 
Uždare Seife

Pabėgo SU $285
Naktį iš ketvirtadienio j 

pehktadiehį keli “plėšikai 'įsi
brovė į Standard Oil of In
diana raštinę, ties 1350 South 
Leavitt st.

NORTII SIDE. — Jeigu “Me
lagių Klubas” vis dar abejoja 
mano teisingumu, tai dar vieną 
pavyzdį duodu.

Miisų miestelyj, Liethvdj, gy
veno tdlas pilietis, kuris prisi
gėręs burnoj vandens ntiprunk- 
šdavo toliausia už visus kiltis. 
Vieną naktį miestelyj iškilo 
gaisras. Ir kadangi vėjas buvo 
pusėtinai stiprus, tai ugnis šo
ko nuo vieno triobesio ant ki
lo, it ta bitely rinkdama medų 
šoka nuo vieno žiedo ant kilo. 
Į trumpą laiką beveik pusė 
miestelio paskendo liepsnose. 
Gyventojai pabudę iš miego 
nebežinojo nei kur bėgti, nei 
ką bedaryti.

“Požarna komanda”, kaip 
tais laikais buvo vddinama, be- 
gėsindama ištuštino visus mies
telyje šulinius. O ežeras buvd 
geras verstas, kaip tuomet va-

ia»*MLr4b»v<« ‘ "Į

Boston Shoe Store
Sveikina Visus Savo Kostumerius

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA

BOSTON
SHOE STORE

— HARRY POTICHA, Sav. —

3435 SO. KALSTEI) STREET
FLORSllEiM ir RED CROSS KRAUTUVĖ

Devynis ofise buvusius žmo
nes jie uždarė seife ir pabėgo 
su $285 grobiu. Uždarytieji pa
tys išsigavo iš seifo, nes pik
tadariai sutiko duris palikti 
neužrakintas.

MICH1GAN AVĖ, 
KLINIKAS

ši įstaiga yra apylinkės svei
katos centras, kur1 gali gauti pil
ną sveikatos patarnavimą. įren
gta didgnozui nustatyti vėliau
siomis

KLINIKOS NRAY IR 
LABORATORIJOS 

PRIEMONĖMIS
Nežiūrint nuo kokios ligos te

ktų kentėti ateikite diagnozul 
nustatyti ir gydykitės

Kraujo, inkstų, pūsles, skilvio, 
žarnų, širdies, plaučių ar krūti
nės ligos pasekmingai gydomos 
kasdien. Varicose veins ir ulse- 
riai kojų galima pagydyti į ke
lias savaites. Kraujagyslės, Fis
tula galima išgydyti be darbd 
sugaišties.

Gydoma akis, ausis, nosis ir 
gerklės; pritaikome akinius jei 
reikalinga.

Gimdyttid atsitikimais teikia
ma ūmi pagalba ligoninėje. Visi 
priimti ir moksliški budai var
tojami, kad išgydyti ligas bė 
operacijos. Klinikas turi visiį 
formų elektrikos energijos maši
nas, kaip tai, Diathermy, saulės 
šviesa Infra raudona ir trumpos 
bangos. Storosios žarnos gydy
mas sū įvairiais antiseptikais. 
Medikai i ir chirurginė priežiurA 
galima už labai nebrangią kainą. 
Vaistai, jei reikia, taipgi, ne
brangiai parūpinami.

Dauguma gydymų ir ekžami- 
nacijų teikiama už vos tik $1.00, 
kai kas kiek brahgiad.

Visi gydymai atskiruose gy
dymo kambariuose. Jei sergi ir 
reikalingas gero gydymo, tai 
kodėl nepasitarti su

MIC H IG A N A VE, 
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ. 
tel. CALUMET 4178.

• - ■ •

KEISTUTI)
Building and Loan 
Associrdion Ho. I

Duoda Paskolas ant Pirmų Morgi- 
č?ų Nuo 5 iki 20 Metų

Išmoka 4tą nuošimtį už padėtus 
Pinigus

PINIGAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 

3236 So. Halsted Street 
Telcphone—-Cahmiet 4118 

JOS. M. MOZERIS 
(Sekretorius)

PATOGUS CYiMlAS

$1.00 PILĖS
Specialistas 20 metų patyrimu

Įrodo ofiso gydymu už $2.00 ar B 
už $10.00 ofiso budu be operacijos, 
peilio ir laiko sugaišties. DYKAl 
ekzaminacija ir namų gydymas 
$1.00. Veik dabar, venk komplika
cijų.

Dr

1869

P. B. Schyman
Specialistas.

N. DAMEN AVENUE 
CHICAGO, itL.

$1.00 GYDYMAS

Paraisčiai Kylos
Stato naujus audinius kaip oisteriš 
perlus be operacijos, skausmo lai
ko sugaišties. Išgydymas įrodomas 
specialisto — per 10 dienų. Vartok 
seną paraištį ar gauk naują —ma
žas mokestis $5.00 E-Z mokėjimas. 
Moterys gydomos moters priežiū
roj. Kreiptis dykai ekzaminacijoS 
ir gydymo. $1.

Heal-Ur-Rupture 
Service

Laisinuotas Dr-s prižiūrėtojas.
1869 N. DAMEN AVENUE 

įsteigta 18 metų.'

«
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ATVIRAS LAIŠKAS T0WNSHIP Diena Iš Dienos

No. 39 ŽMONĖMS
Pastangos paneigti mano legales amerikoniškas teises 

kandidatuoti į School Trustee of Township 39, kur jau
čiuos esąs tinkamu ir gerai kvalifikuotas, atsiduoda tokia 
politikos ryšimi, kurios pagelbos, esu įsitikinęs, žmonės sa
vo mokykloms nepageidauja.

Ciceroj ir Berwyne be manęs, Frank Broz vardu, yra 
du žmonės. Vienas iš jy gyvena ties 1806 South 58th Court 
ir kitas ties 2124 South Scoville avenue. Juodu abu davė 
man pasirašytus pareiškimus, kad jiedu nekandidatuoja nė 
yra kada ieškoję kandidatūros į mokyklos trustisus. Vienok, 
“Frank Broz” pavardė buvo paduota, tikslu suklaidinti bal
suotojus vardy vienodumu ir vienkart, sumažinti mano lai
mėjimo progas.

Kada patyriau apie šią peticiją, aš paklausiau George 
VV. Berns, miestelio iždininko, kieno $9,000 metinis darbas 
priklauso nuo mokyklos trustisy, už “netikrąjį Frank 
Broz’s” adresą. Jis atsakė, kad jis nematė to adreso. Tuo tar
pu aš patyriau, kad “netikrąją” peticiją padavė du mieste
lio tarybos nariai ir Berns, jy darbininkai. Vienas trustisas 
yra taipgi dalinis savininkas Cicero-Berwyn Life.

Tada šis nuostabus intrigy ir misterijos tinklas pasida
rė dar daugiau supainiotu. Nors įstatymas nusako, kad 
kandidatai į miestelio tarybą turi būti paliudyti Rinkimų 
Komisijonieriy Tarybai laike penkių dienų po peticijos pa
davimo, Berns nepadavė “netikrojo Frank Broz” registra
cijos rinkimų komisijonieriams iki pirmadienio piety, kol 
nepraėjo šešios dienos po paskutinės padavimo dienos, tuo 
pačiu automatiškai diskvalifikuodamas peticiją. Įstatymas 
taipgi duoda teises kiekvienam piliečiui patikrinti bet ko
kio kandidato peticiją, bet po to kai aš pranešiau Berns, 
kad aš noriu patikrinti “netikrojo Frank Broz” petic’ją, j’«s 
dingo iš ofiso ir negalima buvo rasti penktadienį, šeštadie
nį, sekmadienį, pirmadienį, nė antradienį. Tuo metodu 
Berns tikėjosi sutrukdyti mano galimybes prieštaravimus 
tai peticijai pateikti pirm negu praeis legalusis laikas, kad 
palaikyti “netikrąjį” vardą ant baloto.

Betgi šis/dvigubas politinis veikimas, Berns ir mieste-. 
lio tarybos /nariams nedavė nieko, nes Rinkimų Komisio- 
nieriy Taryba patyrusi apie “netikrąjį Frank Broz” įsakė 
išbraukti iš baloto. Tiesioginiai pasityčiodamas iš to įsaky
mo Berns įsakė Cicero-Berwyn Life, kuris spausdino balo
tus, kad “netikrasis” vardas turi palikti balote.

Ištikryjy, miestelio taryba nepasitrauks su ta savaran
kia taktika ir balotus reikės perspausdinti — mokesčių mo
kėtojų lėšomis.

Man sakė Frank Broz, kuris gyvena ties 1806 South 
58th Ųourt, kad pas jį lankėsi miestelio mokyklos tarybos 
nariai prašydami, kad jis paduotų kandidatūrą tai pačiai 
vietai, į kurią aš kandidatuoju. Jis griežtai atsisakė. Tada 
aš gavau iš abiejų: iš jo ir Frank Broz, kuris gyvena Ber- 
wyne notarizuotus pareiškimus apie ats’sakymą, taip, kad 
dabar negali būti klausimo apie jy kandidatūras.

Kitais žodžiais, du miestelio trustisai abejoja mano tei
sėmis kandidatuoti. Atsakydamas, pats norėčiau jy paklaus
ti keletą klausimų:

Kodėl trustisai ir Berns taip stengiasi mane iš baloto 
išbraukti, arba, mažiausia mano vardą pakirsti kitu Frank 
Broz vardu ant to paties baloto?

Ar yra kas nors jy ofise, ką jie norėtų paslėpti?
Jie neteisingai skelbia, kad aš neturiu teisės kandida

tuoti į mokyklos trustisus. Jei taip, ar jie negalėtų mano 
vardą iš baloto išbraukti teisėtu budu?

Mano galutinas klausimas. Jei, taip, kaip tie trustisai 
tvirtina, kad jy ofisas nesimaišo su politika, tai kaip buvo 
galima šiems džentelmenams imtis seniausio politinės be- 
smegenės budo, kad sulaikyti žmones nuo balsavimo už 
mane?

Kreipiuos i Cicero ir Berwyn balsuotojus, prašydamas 
šiandien atiduoti balsus už mane į school tvustee of town- 
ship 39 ofisą. Mano vardas yra šeštas ant baloto. Pasipil- 
dykite, kad aš nežinau nieko ko turėčiau sarmatytis, nes 
aš legaliai ir moraliai esu tinkamas kandidatuoti į šį ofisą. 
Prašau širdingos paramos kiekvieno vyro ir moters, kurie 
norėtų prisidėti prie protesto prieš taktiką, kokia buvo pa
vartota, kad paneigti mano kaipo piliečio demokratiškas 
amerikoniškas teises.

(Pasirašo) FRANK J. BROZ, 
Superintendent of Water Dept. Town of Cicero.

Pasveikino su 
Vardadieniu

BRIGHTON PARK. — Per 
Vincentų vardadienį F. S. Kuz- 
marskio orkestros muzikantai 
ir kostumeriai šauniai pasvei
kino biznierių Wm. Razutį, 
2631 W. 39 Place. Visi velijo 
jam ilgo amžiaus ir geros svei
katos.

Bazučio žmona Antanina ir 
sūnus Kazimieras prižiūrėjo 
svečius ir juos širdingai pavai
šino. —Ten Buvęs.

Papasakojo Pasaulinio 
Karo Baisenybes

ATLANTIC. — Julius Bal- 
ch tinas, 240 W. 51 S t., papasa
kojo kokias karo baisenybes 
patyrė ant savo kailio beginant 
nuo vokiečių kareivių Paryžių. 
Jis karo fronte išbuvęs 22 mė
nesiu.

Legionierius Balchunas sako, 
ei Amerikos galingoji armija 
lebutų spėjusi laiku pribūti 
raneuzams į pagelbą, tai die

vai žino kokio likimo butų su
silaukęs Paryžius, tas pasaulyj 
gražiausias miestas.
šia vokiečių armija jį butų pa
vertusi į griuvėsių liūdną vaiz
dą. Mat, vokiečiai buvo sukon
centravę dideles karines pajė
gas sunaikinimui Paryžiaus. 
Bet tuo metų Amerikos armija 
visu frontu atmušo vokiečių 
atakas.

Ir taip iki pabaigos karo tarp 
aliantų 
atkakli

Greičiau-

ir vokiečių kareivių ėjo 
ir žūtbūtini kova. Ga- 
vokiečiai buvo paklup- 
priversti iškelti baltasdyti ir 

vėliavas.
Julius Balchunas tose kovose 

iš keletą kartų buvęs sužeistas 
ir guėljęs be sąmonės. Jis ir 
pats dabar nekartą stebisi kaip 
galėjęs išlikti gyvas.

Juos Žinąs.

Malisoff Plumbing 
and Heating 
Supply Co., Ine

Tautiškos
Parapijos 
Balius

šv. Marijos Bažnyčios narių, 
draugų ir rėmėjų, draugiškas 
pasilinksminimas įvyks šį sek
madienį (Velykų šventėje), 
Parapijos svetainėj, 3501 So. 
Union Avė. Pradžia 7 'vai. vak.

DABAR EINA
SERGĖJO-EISENSTAINS 

kūryba 
“ALEKSANDER NEVSKY”

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

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

ir šventes

Tel. Victory 4965. 11
STOGDENGYSTfi IR BLEKOSM 
DARBAI. 35 metai bizny, turi I 
pilną apdraudą už darbus Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND i 

SIIEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

5201-09 S. State St.

N. Malisoff

Užprašome visus tautiečius 
skaitlingai atsilankyti, kas tik 
nori linksmai laiką praleisti. 
Parap. įtini. Linkus ir Rengėjai.

(Skelb.)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOJ

jvai-Chicagoj randasi daug 
rių “Plumbing” ir “Heating” 
kompanijų. Tarpe jų yra ir ži
noma kompanija. — Malisoff 
Plumbing and Heating Supply 
Co., Ine.

ši kompanija daro platų biz
nį su lietuviais. Per paskuti
nius 14 metų randasi gerai 
įrengtoj ir patogioj 'vietoj, 5201 
S. State St. Reikia pažymėti, 
kad ši kompanija parduoda tie
siai savo kostumeriams, be jo- 
jdo tarpininko. Kas perka šioj 
įstaigoj, sutaupo daug pinigų, 
nes nereikia mokėti jokiems 
tarpininkams.

Jei kas nori įvesti į namus 
apšildymo reikmenis, tai ši 
kompanija atsiunčia inžinierių 
į namus ir apskaitliavimą su
teikia dykai.

šios kompanijos skelbimas 
telpa “Naujienose” kasdien. 
Patartina remti tuos biznie
rius, kurie garsinasi “Naujie
nose”.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j) %

John Levandowski, 23, su Vi
ta Sanferd, 23

Mike Migasiuk, 24, su Gene- 
vieve Bartush, 19
Andre Williams, 29, su
rine Tūlis, 23

Vai. Linkaitis, 24, su 
Kaskevvicz, 20

Reikalauja
Perskirų

Patricia Walters nuo
Walters

Kathe-

Sophie

Henry

Gavo
Perskiras

John A. Twengelis nuo Euge- 
nia Twengelis

Malvina Auksorius nuo Fr. 
Auksorius.

— Pažįstamas.

Pittsburgho Lietu
vių Vaizbos Butas 
Šaltimiero Programe

Atvažiuoja apie 40 žmonių

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpinio Klubo mė
nesinis susirinkimas įvyks nedelioj, balandžio 9 d., C’ccro 
Lietuvių, Liuosybės svetainėj, 14th St. ir 49th Ct. Cicero 
III., pirmą valandą popiet. Lawler Mali, 3929 \V. Madison 
St. kur buvo laikomi susirinkimai, receiverio paimta ir už
daryta. Prašome atsilankyti į naują svetainę.

M. Medalinskas

^^z—PAREN GIM AI
Linksmybes Mylėtojų Klubas rengia lietuviškų šokių kontestą, 

sekmadienį, balandžio 9 d., Hollywood Salėje, 2117 W. 43rd 
St. Pradžia 6 vai. vakare, įžanga 25c. ir prie įžangos bus 
2 dovanos. Šokiams griež J. Pilitausko orkestrą. Visi links
mybės mylėtojai esate kviečiami atsilankyti.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Draugams, Kostumeriains ir 

Visiems Lietuviams

ŠUKYS DOODY ANTONISEN
3320 South Halsted Street

PRANEŠIMAS TOWNSHIP 39 BALSUOTOJAMS
Mėginate legalėmis priemonėmis išbraukti “Frank 

Broz’* vardą, kuris oficialiam balote yra ketvirtuoju kan
didatu į mokyklų trustisus nuo Township 39.

Savo nuolatiniu pasišalinimu ir manevrais George W. 
Berns ir mokyklos tarybos trustisams pasisekė tą vardą ba
lote išlaikyti.

Mano vardas Balote yra ŠEŠTUOJU.
Ar aš laimėsiu ar nelaimėsiu rinkimus, vienok, pasi

rengęs esu pirmadienį, balandžio 10 dieną iškelti teisme by
lą prieš George W. Berns, Township 39 iždin'nką, už paša
linimą, už nelegalu veikimą ir atsisakymą leisti man maty
ti fiktyvio mano oponento peticiją, kuri buvo taikoma prieš 
mane.

Raginu visus šio distrikto žmones šiandien, šeštadienį, 
balandžio 8 d. eiti balsuoti ir pažymėti kryželį prieš mano 
vardą, kuris yra ŠEŠTUOJU. Taip darant, bus pamoka po
litiniams šposininkams, kas taip pasireiškė mokyklų siste
moje, kas jiems NĖRA LEISTA ir NEVALIA laužyti įsta
tymus.

(Pasirašo) FRANK J. BROZ, 
Superintendent of Water Dept, Town of Cicero.

♦ ( This notice was published and paid for personally by Frank 
J. Broz, Superintendęnt of Water for the Town of Cicero.)

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar nevisos 

užimtos.
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

LINKIU LINKSMŲ VELYKŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS IR 

DRAUGAMS

PAUL M. SMITH
Smith’s Palm Gardens

Gauta žinia, kad 40 ar dau
giau lietuvių iš Pittsburgho da
lyvaus antrame šaltimiero “šu- 
rum-burum” programe. ši eks
kursija susideda daugiausia iš 
Pittsburgho lietuvių biznierių.

Jie atvyks sekmadienio, bal. 
16 dienos, rytą, aplankys žy
miausias lietuvių kolonijas ir 
įstaigas, ir tada, vyks į Ashland 
Boulevard Auditoriją, kur 
įvyks šaltimiero programas.

Iš Waukegano ‘ gauta žinia, 
kad atvyksta du busai, arti 70 
asmenų. Indiana Harbor, Mel- 
rose Park, St. Charles, Rock- 
ford ir iš kitų kolonijų, arti 
Chicagos, daugelis lietuvių tai
sosi dalyvauti šiame milžiniš
kame parengime balandžio 16 
d. Ashland Boulevard Auditori
joje.

Šaltimiero “Šimtinis Klubas” 
(100 Club), kuris yra sutver
tas šio vakaro bilietus platinti, 
praneša, kad bilietai smarkiai 
eina, visur, visiems.

Advok. Antanas Dubickas 
(Dobbs), rengimo komisijos 
pirmininkas, praneša, kad di
džiulė Ashland Boulevard Au
ditorija bus tą vakarą pripildy
ta. Bus gardžių lietuviškų val
gių, kuriuos gamina Audito
rium Valgyklos savininkai, p-ia 
Kavarskienė ir Povilas Balchu
nas.

Liko tiktai keletas dienų. Įsi
gykite bilietus dabar! Pasima- 
tysite su giminėmis, seniai ma
tytais draugais ir pažįstamais, 
pasikalbėsite, sudainuosite. Ne
patingėkite nei vienas! Bukite 
visi su šaltimieru, su lietuviais, 
balandžio 16 d., Atvelykių sek
madienį, Ashland Boulevard 
Auditorijoje. —Mikas (Skl.)

Keliaukit Aplink Pasaulį su Vytauto 
Beliajaus Šokių Grupe

NEDELIOJ, BAL. 9, 1939
CHICAGO LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 SO. HALSTED STREET
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.

LINKSMŲ VELYKŲ LINKIU VISIEMS SAVO 
DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

Siuvėjas — Valo — Prašina — Naujus Nubus Siuva 
, ir Pasiutus Parduoda

4146 Archer Avenue Laf. 9832

LINKIME LINKSMŲ VELYKŲ VISIEMS MUSŲ 
KOSTUMERIAMS, DRAUGAMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS

MR. IR MRS. MIKE BIAGO
CALIFORNIA INN

4358 S. California Avė. Tel. Lafayette 1490

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKIME VISIEMS 
SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

<MAPLEWOOD INN
PETRAS ir ONA MUREIKAI

2539 W. 69 St. Chicago, Illinois

4177 Archer Avenue
Tel. Virginia 9665

Skelbimai Naujienose 
oda naudą dėlto, 

• d načios Naujienos 
ra naudingos.

Kviečiu visus draugus ir pažįstamus atsilankyti į

VARDUVIŲ PARE
— įvyks —

Šeštadienį ir Sekm., Balandžio 8 ir 9 dd.
po antrašu:

3538 South Halsted Street
Bus skanių užkandžių ir gera muzika.

WILLIAM ZIECK, Savininkas.

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 «3rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

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 pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

. JOHN YERKES
2422 W. 69th Št

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVĖ

VISKAS DEL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937

Tel. YARDS 3899.
Zelvis Building Co.

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

CHICAGO, ILL.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $4Q.5O 

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

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

diena Ligoninėje ___  $ I5.00
REUMATIZMAS $0.00

Greitai Palengvinama .... “ 
VISAS LIGAS GYDOMA $4 Aft 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

h
1

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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



šeštad., balandžio 8, 1939 NAVJlĘNOS, Chicago, UI.

Balandžio 23-čią — 
Iškilminga 
“Jaunuolių Šventė”
Kalbės konsulas P. Daužvardis, 
dalyvaus daug jaunimo grupių

Balandžio 23 d. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje įvyks 
“jaunuolių švente”, kurių ren
gia Brighton Parko Jaunuolių 
Draugija.

Jaunuoliai loš veikaliukų 
“Brangi Meile”, parašytų ’ M. 
Misevičiaus. Bus statoma pir
mų kartų. •

Muzikalia programas
Koncertinė dalis programo 

bus įvairi. Dalyvauja “Jauno
sios Birutės” šokėjai, po vado
vyste mok. A. Andrejevo; Da
riaus-Girėno “Drum Bugle 
Corps”, Bridgeporto Jaunuolių 
Draugijėlė, po vadovyste mok. 
H. Dabulskaitės; Roselando 
Jaunuolių Draugijėlė, po vado
vyste mok. S. Niutautaitės; 
kanklininkas K. Shimkus, ir 
Mandalinų Orkestras, po vado
vyste mok. I. Budrevičiaus.

Dalyvauja dar II. Puniškai- 
tė, E. Miščikaitė, solo šokėja, 
K. Budris, K. Misevich, B. Go- 
gol, Shimanskas, S. Stankiutė 
ir V. Adašiuniutė. Mergaitės 
loš berniukų roles.

Sparčiai rengiasi visi jaunuo
liai prie šio debiuto, o tai tik
ra rugiapiutė — tinkamai pri
rengti lošimai, dainos ir šokiai. 
Šventėj kalbės gerb. P. Dauž- 
vardis, Lietuvos konsulas Chl- 
cagoj.

Programo vedėja bus mok. 
Eufrozina Mikužiutė; ji taipgi 
kalbės apie jaunuolių organiza
vimo svarbų. Antra kalbėtoja 
bus Julė Skeberdytė.

Galite spręsti iš šio viso su
stato, kad “jaunuolių šventė” 
bus tikrai nepaprasta.

< ‘ Išlietai 40c.
Mums senesniems reikia pa

remti šį jaunuolių parengimų 
savo gausiu atsilankymu. Ba
landžio 23 dienų visi į Chica- 
gos Lietuvių Auditorijų, 3133
S. Halsted St. Pradžia 1 vai. po 
pietų, įžanga iš anksto 40c., 
prie durų — 50c.

Jaunuolių Rėmėja.

Remkite tuos, kurie, 
garsinasi 

“NAUJIENOSE'

STANISLOVAS PAMEDIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 4 d., 6:30 vai. ryto, 
1039 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

motiną Marijoną, po tėvais 
Vengaitę, sūnų Stanislovą. Jr., 
4 posūnius: Joną, Franciškų, 
Juozapą ir Victor, podukrą 
Marijoną, seserį, pusseseres 
ir pusbrolius ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 12316 So. 
Peoria St. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, balandžios 10 d., 
8 v. ryto iš namų į šv. Petro 
ir Povilo par. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Pame- 
džio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Sūnūs, Sesuo ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

ĮRSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
•“THE HOME OF FINE FURNITURE”'SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069
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ĮDOMUS 'VELYKŲ VAKARAS MELROSE PARKE
S1TUATION WANTED 

Ieško Darbo

Šįmet taip kaip per praeitus tris metus, Velykų Dienos vakare,- Proviso Lithua- 
nian Athletic Club, vėl rengia įdomų vakarų, įvairių įvairiausių margumynų. Pro- 
grame dalyvauja vyrai ir merginos, šokėjai ir dainininkai, lavinti gyvuliai ir taip 
toliau ir taip toliau. Pavyzdžiui, kaip parodo paveikslas, bus “moteriškas” bale
tas susidedantis iš vyrų. Po programo bus geras orkestras, kuris palinksmins visus 
su smagia ir švelnia šokių muzika. Šis parengimas įvyks Balandžio 9, 1939, tai yra, 
rytoj, Velykų dienos vakare, Blue Goose svetainėje, prie 23-čios ir Lake gatvių. 
Jeigu norėsite pasijuokti ir pasilinksminti po Gavėnios laiko, atvykite į Melrose 
Parkų, ir turėsite užtektinai juokų visiems metams. —V. L.

Rockfordas 
Laukia Chicagos 
Dainininkų

Vyrų Choras važiuoja su 
dainomis ir vaidinimu

Balandžio 16 d. š. m., lai yra 
pirmų sekmadienį po Velykų, 
Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras pildys programų Rockford 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
parengime. Karlu su daininin
kais važiuoja ir lošėjai, nes bus 
sulošta labai juokinga komedi
ja “Nutraukta Meile”.

Taigi beliko tik truputis vir
šaus savaitės laiko, ir reikia 
gerai prisirengti. O tuo tarpu 
Vyrų Chore pastebimas lyg ir 
apsnūdimas. Vieni suserga, ki
ti lyg ir per anksti paima “ato
stogas” ir t. p., o tuo kartu 
darbas nėra baigtas.

Taigi šių savaitę visi daini
ninkai yra kviečiami kaip ga
lint atsilankyti laiku ir skait
lingai į pamokas. Pamokos, 
kaip paprastai, įvyks p. Neffo 
svetainėj, 2435 S. Leavilt St.

Turėsim sutvarkyti ne lik 
programų, bet ir kelionės rei
kalus. O taip pat nu tarsim ir 
apie exlra pamokas. Choro mo
kytojas p. K. Steponavičius bus 
’iuosas antradienio ir ketvirta
dienio vakarais ir jei nu tarsim, 
lai galėsim Inos vakarus išnau
doti choro naudai.

Taigi visi pasimatysim sek
madienio ryta.

Choro Korespond.

i Siunčiam Gėlesj Telegramų į
L v “ LI n t v Xis.“s PasauUoDalis.

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

M
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
kietams, Laid o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE S800

Budriko Radio
Valanda

Septintadienį, Velykų dienos 
vakare, nuo 5:30 iki 6:30 vai. 
bus gražus Budriko radio dai
nų ir muzikos programas su 
tyčia paruoštu Velykų šventei 
vaizdeliu iš galingos stoties 
WCFL, 970 k.

Programe dalyvaus žymios 
musų .muzikos ir pieno jėgos— 
Budriko simfonijos orkestrą, 
du kunigaikščiai, kvartetas, du
etai ir solistai. Jie suteiks klau
sytojams visa, kas pas juos ge
riausio yra. Taigi, nepraleiski
te progos pasiklausyti šilo tik
rai gražaus programo ir pasi
gerėti juo. —J.

Girdčkite Specialiai 
Gražų ir Įdomų Velykų 
Radio Programų

Progress ■ baldų bendroves 
krautuvė ruošia specialiai gra
žų ir įdomų radio programų, 
kuris bus transliuojamas ryloj, 
Velykų dienų, 11 valandų prieš 
piet. Programas susidės iš tam 
tikrai pritaikintų gražių dainų, 
meliodijų, pasveikinimų ir sma
gios muzikos. Programo išpil
dyme dalyvaus žymus daini
ninkai, muzikai ir kalbėtojai, 
tarpe kurių girdėsite O. Skeve- 
riulę, J. Romanų, adv. K. Gugį 
ir kitus. Visi paliks tikrai ge
rus įspūdžius visiems, kurie tik 
turės progos šio programo pa
siklausyti. Taigi patartina ne
pamiršti atsisukti radio rytoj 
11 vai. ryto ant WGES stoties, 
per kurių programas yra per
duodamas. —Rep. J.Namų Savininkai

Jau ateina pavasaris atgims
ta gamta, savininkai pradeda 
ruoštis ir apžiūrėti savo na
mus. Galvoja kų nors naujo 
pristatyti ar pataisyti.

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

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

Paieškomi
1. Brizgys-Brizer, Antanas

—Andriaus sūnūs, gimęs Kau 
ne. Būdamas 21 met. amžiaus, 
1905 m. išvyko į JAV. Iki 1927 
met. gyveno Turner Fąlls, 
Mass. •

2. Bernotas, Benediktas— 
kilęs iš Raseinių apskr., Kra
žių valse., Paalksnių kaimo.

3. čerkauskis, Ilerijonas— 
kilęs iš Tauragės apskr., Kal
tinėnų valse., Pempių kaimo.

4. Daigina^ ' Antanas—An
tano sūnus,- išvv^ęs į JAV prieš 
25 riiėtuŠ'. " Gįį&erio Brookįynej 
N. Y., bet’• paskutiniu laiku ke
tino vykti dirbti į kasyklas.

5. Dargis, Antanas—kilęs 
i*š Tauragės apskr., Kaltinėnų 
vaisė., Giralės* kaimo.

6. Dočkus, ‘ Jurgis ir Kazys 
—du broilai, kilę iš Panevėžio 
apskr., Smilgių valse., Manastų 
kaimo. Išvyko į JAV 1910'inet. 
Apsigyveno Philadelphijoje.

7i. Granceyičienė - Januševi- 
čiutė, Bronislava—išvyko į JAV 
iš Rygos 1932 met. Pastaruo
ju laiku gyvepo Bronxe, N. Y.

8. Gužauskąs, Jonas—kilęs 
iš Tauragės apskr., Kaltinėnų 
valse., Pempių kaimo.

9. Krauklys-Kraul, Adomas
—kilęs iš Rudamino, Marijam
polės apskr. Į JAV atvyko prieš 
45 metus ir apsigyveno Pitls • 
burghe, Pa. *

10. Kuras, Juozas—1904 m. 
išvykęs į JAV. Manoma, kad 
gyveno Hoboken, N. J. ir Har- 
risone, N. J.

11. Morkūnas, Pranas—išvy
ko į JAV 1912 met. Kilęs iš 
Ukmergės apskr., Padboriškių 
kaimo. Turi giminių Pittsbur- 
ghe, Pa.

12. Narbutis, Balys—Gaspa
ro sūnūs, gimęs apie 1883 m. 
Utenos apskr., Užpalių valsč., 
Gaigalių kaime. Išvyko į JAV 
1913 met.

13. Nastalskis, Antanas—ki
lęs iš Alkų kaimo, Alsėdžių 
valsč., Telšių apskr. Išvyko į 
JAV 1913 met. rugsėjo 29 d. 
ir apsigyveno Kensingtone, Pa.

14. Pavydįs, Romualdas ir jo 
sūnėnai Kazimieras ir Aleksan
dras—kilęs iš Alionių kaimo, 
Pabaisko valse., Ukmergės ap
skr.

15. Pocius, Jonas—išvykęs į 
JAV 1911 met. Kilęs iš Jur
gaičių kaim., Gruždžių valsč.,

NAŠLĖ PAIEŠKO DARBO— vi
dutinio amžiaus, gera virėja, paty
rusi visokiems bizniams. 15 metų 
buvo savo biznyje.

856 West 122nd St.
PAIEŠKAU DARBO kaipo jani- 

torius. Esu unijistas arba galiu dir
bti ir ant ūkės. Patyręs.

LOUIS STASIULIS
3442 W. 13th Pla. Crawford 5674.

NEVEDĖS VAIKINAS ieško dar
bo į tavern už bartenderio padėjė
ją, arba indų plovimo. Moku leng
vą patarnavimą. Blaivas ir atsako- 
mmgas. Tel. Boulevard 0127.

PAIEŠKAU DARBO. Aš galiu 
dirbti karpenterio darbą, cabinet 
darbą, finišerip, forničių, senų ir 
naujų. Galiu dirbti visokį darbą. 
Kalbu kelias kalbas. CLEM LIN- 
GIN, 1306 So. 48th St., Cicero, III.

PAIEŠKAU DARBO už barten- 
derį. Esu nevedęs ir teisingas. 
MILLER, Phone Boulevard 8428.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

Dorchester 5848.

PARTNERS WANTED 
_____ _  Reikto Partnerių________

PAIEŠKAU PUSININKO į ta
vern biznį — moters ar vyro. Dide
lė svetainė šokiams ar susirinki
mams. 5 kambariai gyvenimui 
Stock Yardų apylinkėj. Vienam 
sunku apsidirbti. Atsišaukite va
karais. 1701 West 43rd St., Yards 
0056.

riJKNlSHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON FORNIŠIUOTAS švie
sus kambarys, prie mažos šeimy
nos, gera transportacija. Antros 
lubos frontas. 3429 So. Union Avė.

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.
PARDAVIMUI TAVERNAS su 2 

aukštų namu, 50 pėdų priešakiu. 
Savininkas vietpj. 5000 So. Western 
Avenue.

PARSIDUODA TAVERNAS la
bai pigiai arba priimsiu pusininką. 
Gera vieta •— Geri fikčeriai, daug 
stako. Kaina $675. Galima pirkti 
ant išmokėjimo. Kreipkitės po 7:00 
vai. vakaro. 5239 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS su 
ar be namų, Biznis gerai išdirbtas, 
per daug metų. Gerai įrengtas — 
apleidžiu miestą. 919 W. 35th St.

PARSIDUODA BARBERNĖS
biznis, shoemakerio mašinos ir visi 
įrankiai ir didelis ice box’is. 2339 
So. Hoyne Avė.

SENATVĖS priežastis verčia mus 
parduoti Omaha, Neb. per daug 
metų išdirbta gj.’osernė su namu už 
$11,000. Kas yra labai pigiai arba 
mainysim į Chicagos namą, ir kuo
met tokia priežastis yra, kam nors 
prie maino duosim geresnę pusę, 
čia yra graži vieta gyventi. Atsi
liepkit tik laišku, Box 962, 1739 
So. Halsted St.

PARDUOSIME labai PIGIAI ar
ba renduosime už $100.00 į mėnesį 
Randas Roselando apylinkėj, nuo 
senų laikų įkurta Tavern su barais 
ii’ didelis flatas viršuj, su gražia 
didele dancing pavilion, ir gražus 
gero saizo daržas aplinkui, ir prie 
vandens. Labai patogi vieta gerą 
biznį daryti. Ir dabar biznis eina, 
bet kada baigias leasas ieškom kup- 
čiaus arba naujo rendauninko. čia 
yra gera proga kam nors. Kas pir
mesnis, tas gęresnis. Atsiliepkite 
laišku tuojau. Ir parodysime vietą 
bile kada. Box 961, 1739 So. Hals
ted Street.

mais. , '
Lietuvių įstaiga,

ZOLP MJLLWORK and
■ BER CO., Šelvestras Marie 
Zolp, Sav., 3554 So. Halsted 
St„ Tel. Yards 2576.

J O, . • (Skelb.)

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Aotomobjliai ir Trokai Pardavimui

4 DURŲ TOURING Sedan 19^7 
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.

furniture-fixtuUe for-sale
Rakajndaii ir Įta^i Pardari
$25,009 Naujų Rakandų Pardavi

mui Nematytomis kainomis—Priei
namomis išlygomis.

$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai ...................... $15—$20—$25
$150 Amen 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.

KEAL ESTATE FOR SALI? 
Namai-Žeme Pardavimui

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. 
L1PSKI, 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.

PARSIDUUD/i z rLETŲ po 7 
kambarius, mūrinis namas. Parsi
duoda pigiai iš priežasties mirties. 
1424 So. Christiana Avė. šaukite 
Melrose Park 1205-M.

6 APARTMENTAI, refrigeracija, 
6 karų plytinis garažas. Metinių 
pajamų $3516. Tiktai $13,000. Pini
gais $3,000. Kampinis 16 apartmen- 
tų, metinių pajamų $7290. $28,500. 
Pinigais $5,000.

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 N. Crawford Avenue. 

Independence 6870.

INVESTORIŲ ATIDAI!
PIRK DABAR!

12x4 kambarių apartmentinis, 
elektriką, refrigedaire, garu šildo
ma metinės rendos $5400. Nesumu- 
šamas, $16,500—$5,000 Įmokėti.

3x5 kambarių apartmentai, už
dari porčiai, tile maudyklės, randos 
$18.00, $1,000 pinigais, tiktai $10,500 
•—viskas už $1800.

21 apartmentų, geltonų plytų na
mas, rendos $8600 metams, $8,000 
reikia, greitam pardavimui $28,000.

Pereinamas kampas, 6 krautuvės, 
11 apartmentų, metinių pajamų 
$7600, pilna kaina $22,000,
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540

DVIEJŲ FLATŲ plytinis po 6 
kambarius. Geros sąlygos. Trijų 
karų plytinis garažas. Gera apy
linkė. Blokas iki bažnyčios, mokyk
los, ir transpoftacijos. Parduoda 
savininkas. 6125 So. Richmond St.

Šiaulių apskr. Iki 1930 met. 
gyveno Duąuesne, Pa.

16. Sidaras, Vincas—turįs gi
minių Poškėčių kaime, Pakruo- 
jaus valsč., Šiaulių apskr. Gy
veno Baltimorėje, Md.

17. Staišiunas, Justinas—iš
vykęs į JAV 1914 met., daly
vavo JAV kariuomenėje. Po 
karo gyveno Bridgeporte, Conn. 
1931 met. sunkiai sirgo/ Gal 
miręs.

18. Tamošaitis, Izidorius— 
kilęs iš Raseinių apskr., Jur
barko valsč., Naujininkų kai
mo. Atvyko į JAV 1894 met. 
ir apsigyveno Chicago, III.

Visi žiną apie paieškomuo
sius malonėkite' kreiptis j Lie
tuvos Generalinį Konsulatų 
New Yorke šiuo adresu: Con- 
sulate General of Lithuania, 
16 West 75th St., New York, 
N. Y.

JULIUS NAMON 
prezidentas suteiks jums finansi
nius ir nejudinamo turto patarimus 

ir informacijas.
BIZNIS ĮSTEIGTAS 1919 M.

S^olinam pinigus ant namų mor- 
gičių, taipgi ant automobilių ir 
ant parašo iki $300.00. Neimam ko
miso. Perkam morgičius, apkainuo- 
jam nuosavybes. Turim pardavimui 
kelias dešimts bungalows ir 2 fla- 
čių—Marųuette Parko apielinkė; 
su $200.00 įmokėjimo ir daugiau 
Likusius lengvais mėnesiniais iš
mokėjimais. Išmainom namus, ukes 
lotus ir visokios rųšies biznius.

NAMON FINANCE CORP. 
6755 SO. WESTERN AVENUE 

•Tel. Grovehill 1038. 
CHICAGO, ILL.

MARQUETTE PARK APYLINKĖJ 
Forklozuotų namų nupigintas 

kainas tiems, kurie pirks tuojau.
20 flatų po 3, 4 ir 5 kambarius.
16 flatų po 3 ir 4 kambarius.
10 flatų po 4 ir 5 kambarius. 

$18,000, kampas. 8 flatis po 5 kamb. 
prie Marųuette Parko. 4 flatis po 4 
kambarius prie Marąuette Parko, 
$12,000. Dviflatis po 5 kambarius, 
labai gražus $7,000. Dvifletis 5 ir 
6 kambariai gražus beismentas 
$3,500.

Mūrinė bungalow 6 kambarių 
$4450.00. Medinė katedž, 8 kamba
rių $2550.00. Turime taipgi gražių 
mainų bizniškų ir privatiškų namų, 
mažų ir didelių.

CHARLES URNICH
(Kazys Urnikas)

2500 West 63rd St. antros lubos 
Valandos Rytmečiais iki 12 

vai. Vakarais iki 9.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-fcemė Pardavimui

NAMAI—FARMOS
Kas norite greitai parduoti arba 

išmainyti namus — farmas, — lo
tus, biznius. Taipgi 4 kas norite 
pigiai pirkti namą arba fauną — 
gausite geriausį bargeną pas —

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

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ ūkio 
namas — 4-4 kambarių flatai. Mo
dernas, puikus susisiekimas. Paja
mų $1,104 kasmet. Savininkas. 

1433 Wolfram Street.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žemė Mainais

MAINUI
Mainysiu 10 flatų namą į di

desnį apartmentinį namą nuo 12 
iki 25 fliatų. Turintį tokį mainą 
atsišaukite.
F. G. LUCAS and CO.

4108 ARCHER AVĖ.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDUODAME 160 AKRŲ India
noj arba mainysime į nuosavybę. 
1752 West 51 St. užpakaly Cottage.

68 AKRŲ ŪKIS netoli mažo 
miestelio, puikus pastatai su elek- 
trikos šviesa ir vandeniu namuose 
ir barnėse. 15 akrų miško, kur au
ga 400 cukrinių klevų. 15 akrų pa- 
sėliaus ir 10 akrų rugių, 1 akras 
braškių. Gerai užlaikomas, pelnin
gas ūkis. Savininkas serga, turi 
parduoti. $3200.00. Terminais, jei 
reikia. Eva Hanson Osborn, Hart, 
Michigan.

“PALOS HILLS TYPE” 12 akrų 
nuosavybė prie didžiojo vieškelio 
gražus reginys, patogu į Beverly 
Hill ir Chicago— dauba, medžiai. 
Viską aukuoja už $3,000. $750 pi
nigais. $30 mėnesy. Savininkas.

1739 So. Halsted St., Box H-21

CICERO AVENUE SUPER HIGH- 
WAY POULTRY

daržovių ūkis—tuoj už miesto ribų, 
elektriką, nėra asesmentų, didysis 
susisiekimas, maži mokesčiai. Kaina 
$450. $90 pinigais. $6 mėnesy. Sa
vininkas 1739 S. Halsted, Box K-15

TUOJ UŽ PARK RIDGE (arti 
Higgins-River Road) 6 akrų nuosa
vybė, tekantis upelis užpakaly, ar
ti gražus Golf Club —piltas įėji
mas į nuosavybę, elektriką, maži 
mokesčiai, be asesmentų. Kaina 
$.13^5, $275 pinigais. $15 mėnesy. 
Savininkas 1739 So. Halsted Street, 
Bok L-52.

TURTINGAS JUODŽEMIO ūkis 
2% akrų tarpe Touhy ir Bryn 
Mawr, į rytus nuo Mannheim Road 
ant grįsto kelio, elektriką, gretimai 
gražus Country Club, maži mokes- 

; čiai. Kaina $975, $200 pinigais, $12 
mėnesy. 1739 So. Halsted, Bok S-42

MIDLOTHIAN COUNTRY CLUB 
DISTRIKTO sodininkystės ūkis — 
virš 18,000 ketv. pėdų prie kelio, 
elektriką, maži suvaržymai, turtin
ga žemė. Kaina $375, $75 pinigais, 
$5 mėnesy 1739 So. Halsted Street, 
Box M-88.

HILL TOP POULTRY OR 
TRUCK ūkis prie Archer kelio arti 
151 gat. Gasas, elektriką, gražus 
namas — busai eina pro Šalį, didy
sis auto kelias, maži mokesčiai. 
Kaina $575, $100 pinigais, $10 mė
nesy. Savininkas 1739 So. Halsted 
St., Box Z-55.

FARMS WANTED 
Ieško Pirkti Ūkius

KAS TURITE FARMĄ parduoti 
arba randuoti su staku arba be 
stako. Atsišaukite pas KAZ. VA
LAITIS, 7104 S. Emerald Avė. Chi
cago, III.

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis--•Pardavimui.

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

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

Jei Norit
k KA PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS

VISI SKAITO.

PASAUKITE mus tuojaus
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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JAUNUOLIAI “PASMERKĖ” SAVO TĖVUS, 
MOKYKLAS IR BAŽNYČIĄ

Įdomus “Jaunuolių Teismas” Evanstone
• Y.M.C.A. skyrius Evan

stone, Ilk, šią savaitę surengė 
labai įdomų “teismą”, kuriame 
jaunuoliai teisė tėvus, bažny
čią ir mokyklas.

Jaunuo’iai buvo ir teisėjai, 
ir liudininkai, ir advokatai ir 
prokurorai ir džiurininkai. Vie
ni gynė, kiti kaltino tėvus, baž
nyčią ir mokyklas.

Vakar teismas pasibaigė, ir 
jaunuoliai nusprendė, kad baž
nyčia yra perdaug nutolusi nuo 
žmonitj ir užsiima smerktinais 
“bizniais”; mokyklos neganė
tinai primosią mokinius gyveni
mui, o tėvai — tėvai dažnai 
savo vaikų nesupranta, nuolat 
primena jiems, kokie jie buvo 
geri, kai patys buvo jauni, ir, 
svarbiausia, neparuošia juos 
švarioj formoj patirti ir su
prasti žinias lytiniais klausi
mais. į

“Teismo” sąstatas buvo la
bai įdomus. Vyriausiu teisėju 
buvo 15 metų jaunuolis, pro
kurorai buvo penki berniukai 
ir mergaitės, nuo 15 iki 17 me
tų amžiaus, ir tokio pat am
žiaus jaunuoliai tėvus bei kal
tinamas įstaigas gynė su ke
lių suaugusių žmonių .pagal
ba.

šis “Jaunuolių Teismas” bu
vo suruoštas su kelių vietos 
pilietinių organizacijų ir Evan- 
stono miesto teismo pagalba.

Y.M.C.A. Evanstone planuo
ja panašius teismus įvairiais 
visuomenės gyvenimo klausi
mais ruošti dažniau. Tai įdo
mus ir girtinas jaunuolių la
vinimo būdas, kuriuo turėtų 
pasinaudoti ir kai kurios lietu
vių jaunuoliij organizacijos, 
kaip L.U.C. (Studentų Kliu- 
bas), S.L.A. jaunuolių kuopos 
ir t.p. R.

NAUJIENOS, Chicago, III.
’***“*"*   ■■ ..... ■  .................. .... ..... ........ ..... ■----------- - ., ».ljl diK

Nsujienų-Acme Telephoto
KLAIPĖDOS BĖGLIAI: uniformuoti naciai žiuri į bėgančius iš miesto žydus.

šeštad., balandžio 8, 1939

Vakar Chicag'oje

Baisi Jauno
Berniuko Kelionė

Taip pasakoja motoristai, 
kurie įvykį matė. Prie 55-tos 
ir Archer avenue apie 14 metų 
berniukas bandė užšokti ant 
gana smarkiai važiuojančio 
troko. Berniukas įsikabino į 
troką, bet paslydo ir jo kojos 
pakliuvo į mažą/tarpą tarp ra
tų ir “fenderio^ Kai keli auto
mobilistai pagaliau pasivijo 
troką už kelių bliokų, ir jį su
stabdė, tai berniuko kojos bu
vo sutriuškintos.

Skaudžiai sužeistasis berniu
kas yra George Walters, nuo 
2539 West 45th Place.

/ ACME-NAUJIENŲ Foto.

Kent universiteto studen
tė, kuriai teko Ohio studen
čių gražuolių titulas. Ji yra 
Jean Ulmer iš Cuyahoga 
Falls, Ohio.

I ACME-NAUJIENŲ Foto]

WASHINGTON, D. C.— 
Franco valdžios vėliava vir
šuje Ispanijos ambasados.

Liūdnos
Velykos

Liūdnos šįmet bus mano Ve
lykos, nes laiškanešys nesustos 
prie mano durti ir negausiu 
pasveikinimo nuo savo bran
gios Mariutės Jurgelionienės. 
Ji niekados nepamiršdavo, ar 
tai Velykoms, ar tai Kalėdoms, 
aplankyti mane su pasveikini
mu, o kada išeidavo didesnis 
“Naujienų” numeris, tai pa
kviesdavo prie darbo.

Musų Mariutės jau nėra... 
Barbora Gurskienė.

Redakcijos 
Atsakymai

B. G. — Visas prisiųstas raš
tas tilps Moterų Skyriuj, ketv., 
balandžio 13. Ačiū.

Iš Morning 
Star Klubo

Paaiškinimas
“Naujienų” nr. 79 š. m. til

pt/ žinutė apie šio klubo veiklą, 
bet rašytojas apsilenkia su tie- 
ta kas link “kortų purės”. Jis 
rašo:

“Nauji sumanymai
Nutarta surengti kortų purę. 

Tam sumanymui visi pritarė.”
Tiesa, kad įnešimas buvo, 

bet į nešėjas dėl kokių tai su
metimų su renkamais komite
tais nesutiko ir visas užmany
mas tapo likviduotas.

Kas link finansų, tai dar vis 
reikalas nelikviduotas. —X. X.

Acme-Naujienų lelephoto
AVASHINGTON, D. C. — “Armijos diena”. Dvidešimt dviejų metų nuo karo 

paskelbimo sukaktuviu minėjimas.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Majoras Edvvard Kelly (viduryje), Ludwig D. Schreiber (mie

sto klerkas po kairei) ir Thomas S. Gordon (miesto iždininkas po dešinei): Ant
radienio rinkimuose jie vėl liko išrinkti.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto _
VICKSBURG, MISS. — Apie keturiolika žmonių žuvo, kai jų automobiliai nusirito nuo tilto. Nelaimė 

įvyko dėlto, kad vieną pusę tilto suardė potvynis.

• Iš Miami, Florida, vakar 
Chicagon atėjo žinios, kad šian
dien ar rytoj gubernatorius 
Horner grįš prie pareigų 
Springfielde. Jisai tenai gydė
si nuo lapkričio mėnesio. Ne
trukus po gubernatoriaus rin
kimų lapkrityj, Horner susir
go širdies liga.

» » »
• Mrs. Mary Brehni, nuo 179th 
ir Sayre, Chicagos priemiestyj 
Tinley Parke, sutiko pavėžėti 
37 metų moteriškę Ethel Har
dy, nuo 182nd ir Sayre, ir jos 
6 metų dukrelę. Oak Parke, 
automobilis sustojo ant Rock 
Island gelžkelio bėgių, ir atsi
sakė važiuoti. Mrs. Brehm iš
šoko, ir bandė savo bendra
keleives ištraukti .iš automobi
lio, bet nesuspėjo. Atvažiavęs 
ekspresinis traukinys abi už
mušė. Dėl įvykio Mrs. Brehm 
įpuolė isterijon ir vos nepami- vso.

» » »
• Ties 3911 Irving Park bou- 
levard, automobilis užmušė ties 
tuo adresu gyvenantį 68 metų 
chicagietį Thomas Rose. Prie 
16-tos ir Ashland kitas auto
mobilis užmušė 49 metų čeką 
Frank Vientek, nuo 1801 West 
17th Street. O prie Central ir

Trys Bankai Moka 
Dividendus

Valstijos auditorius Barrett 
vakar paskelbė, kad trys už
sidarę bankai grąžina depozi- 
toriams $373,646 dividendų. 
Po 5% atmoka Chicago Bank 
of Commerce ir Norvvood Park 
Trust and Savings, o Phillips 
State Bank and Trust Company

Universiteto Kliubas 
Prašo Paramos nuo 
Chicagos Chorų
Prašo Atsilankyti Į “College 

Night” Šokius
Lietuvių Universiteto Kliu

bas prašo paramos nuo Chica
gos jaunų dainininkų. Kviečia 
tą jaunimą, kuris myli lietu
viškas daineles, lietuvišką gy
venimą, ir lietuvišką darbą.

Balandžio 15 dieną įvyks 
Lietuvių .Universiteto Kliubo 
metiniai “College Night” šo
kiai Stipendijos Fondo Nau
dai. Tai tikras lietuviškas dar
bas pagerinimui lietuviško jau
nimo gyvenimo.

Prašom atsilankyti BIRUTĖS 
choro, KANKLIŲ choro, PIR
MYN choro, NAUJOS GADY
NĖS choro, ROSELAND cho
ro ir kitų. Tai tikrai bus labai 
draugiškas 'vakaras. Visi, ku
rie atsilankys, bus patenkin
ti.

Harrison, Garfield parko ele- 
veiterių linijos traukinys už
mušė motorciklistą Charles 
Koiss, nuo 3324 West 23rd st. 

» a »
e Iš New Yorko Chicagon at
vyko 14 metų mergaitė Phyllis 
Liga, nuėjo į garsaus šokių di
rigento Russ Morgan butą, 200 
E. Chestnut, ir paskelbė savo
tišką “sėdėjimo streiką”. Pa
reiškė, kad tol neišeis, kol di
rigentas nepasamdys ją dai
nuoti su orkestru. Už kelių 
valandų streikas pasibaigė, kai 
Russ Morgan pašaukė polici
ją. Dabar mergaitė jaunuolių 
teismo rankose.

» n »
• Gavęs nurodymą telefonu 
nuo nežinomos moteriškės, po
licijos departamentas suėmė 31 
metų piktadarį John Sands, 
ties 4126 Lake Park avenue, 
kur jisai slėpėsi. Sands yra 
kaltinamas narkotų platinimu, 
vogimu ir plėšimais. Jisai jau 
daug metų sėdėjo kalėjime.

» » S
• Vakar kai kuriuose Chica
gos parkuose prasidėjo- šokola
dinių “kiaušinių” ir velykinių 
margučių medžioklė. Ji tęsis 
kelias dienas. Laimėję “med
žiotojai” gaus dovanų ir suve- 
nirų. Gali dalyvauti vaikai ne
daugiau 14 metų amžiaus. “Me
džioklės” vyksta sekamuose 
parkuose, Cornell Sųuare, Ar- 
mour Sųuare, Chase, Portage, 
Shabbona, Maręuette, Sauga- 
nash, Edison, Christ, Jensen, 
Avondale ir Mayfair.

» » »
• Adresu 3308 Diversey mi
rė 92 metų chicagietis Charles 
Kostka. Jisai buvo Franci jos 
Prūsijos karo veteranas.

» » »
• Vakar Field muziejuj, prie 
12-tos ir ežero, prasidėjo įdomi 
viso pasaulio margučių paroda. 
Apsimoka atsilankyti.

» » »
• Northwestern universiteto 
globėjai vakar paskelbė, kad 
išrinko Dr. Franklyn Bliss 
Snyder nauju universiteto pre
zidentu. Dr. Walter Dili Scott, 
dabartinis prezidentas, pasi
traukia į privatišką gyvenimą. 
Dr. Snyder ikišiol buvo univer. 
vice-prezidentu ir anglų kalbos 
profesorium.

» » »
• Neseniai W.P.A. nugriovė 
seną namą ties 1061 Milwaukee 
avenue. Dabar apylinkėj pa
sklido gandai, kad namo- sie
nose griovikai surado didelius 
aukso, brangių akmenų ir pi
nigų turtus. Per 40 metų ta
me name krautuvę užlaikė auk- 
sakalvis Ernest Lau ir, depre
sijai užėjus, jisai buk pradėjęs 
šelpti pinigus, etc. namo mū
re. Adv. S. Sidney Stein, buvu
sio namo savininko sūnūs, da
bar pradėjo turtų ieškoti. Jie 
buk siekią apie $30,000.

Vakaras įvyks Amalgamated 
Centro gražioj Lincoln Salėj, 
333 S. Ashland gatvės. Šokiai 
prasidės 8:30 vai. vak. Bilie
tai 55 centų asmeniui.

Atsilankykime visi ir parem
kime Stipendijos Fondą.

A. Faiza.

Lietuvių Auditorijoj 
Rytoj Bus—

—Gyva, žingeidu, keista, gra
žu, nepaprasta, įdomu, marga, 
kilnu, linksma, malonu, puiku, 
patrauklu, žavėtina, gaivu, džiu- 
ginga, reikšminga. Tiek, ir 
daugiau matysit ir taip pra
leisi! savo laiką atlankydami 
Vytauto Beliajaus koncertą Lie
tuvių Auditorijoj. Gera proga 
užbaigti linksmai Velykas ir 
“tikrai” pradėti pavasarį. Du
rys atsidaro penktą valandą va
kare, programas prasidės ly
giai šeštą. Įžanga penkiasde
šimts centų. Z.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto 
CAVE-IN-ROCK, III. —

Earl Ąustin, kuris liko už
muštas, kai ekspliodavo pa
dėtas į jo automobilį dina
mitas.
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1914-1918 meti) karo bėgliai MIESTAS, KURIS ŽUVO PER 40 SEKUNDŲ
Lietuvių Tautos Keliai į 

N epriklausomybę

Fragmentai iš Sf. Ličku- 
no užrašų apie klaipėdiš
kių ir žemaičių tremtinių 
vargus svetimoje šalyje.

Klaipėdos Krašto Tremtiniai
Kadangi žymią Klaipėdos 

krašto dalį užpuolusi rusų 
kariuomenė labai apiplėšė ir 
tų vietų gyventojus, kurių di
di dauguma buvo lietuviai ar
ba suvokietėję lietuviai, ištrė
mė Rusijos gilumon,' tai yra 
reikalas ir apie jų vargus bei 
kančias čia paminėti.

1915 m. kovo 3 d. rusų ka
riuomenes dalys, pažengusios 
toliau Klaipėdos kraštan, su 
vietos gyventojais, kaip su 
“priešais”, pradėjo žiauriai elg
tis. Gyventojai jau ir taip ne
apkęsdami rusų, dar iš šalies 
patariami, kaip tada jie sa
kydavo, įvairiais budais pra
dėjo priešintis ir kenkti rusų 
kariuomenės veiksmams.

Tada rusų kariuomenė pra
dėjo nežmoniškai plėšti gy
ventojus, atiminėti jų visą 
turtą, o pačius tremti Rusijos 
gilumon. Dalį tremtinių vary
davo pajūriu Liepojon, iki ge
ležinkelio stoties virš 80 km. 
(kitus varydavo per Kauno 
rėdybą), kurių tekdavo matyt 
atvarant didokus būrius.

Kovo 7 d. vakare rusams už
ėmus Klaipėdą, po poros die
nų pirmą partiją klaipėdiškių 
tremtinių iš 135 žmonių atva
rė Liepojon ir patalpino šal
tose kareivinėse. Dauguma bu
vo moterys ir vaikai bei kele
tas senų vyrų. Visi buvo labai 
plonai apsirengę. Kai kurie 
vienomis kojinėmis- Oras buvo 
šaltas. Todėl visi tremtiniai bu
vo sušalę ir labai alkani, nu
siminę.

Matydami tokią nelaimingų
jų padėtį, sudėję pinigų nupir
kome jiems užkandžių ir ar
batos. Kai kurie vaikučiams 
aprengti atnešė ir drabužių. 
Bet žiaurus 164 Vologdos dru- 
žinos kareiviai, kurie varė 
tremtinius, neleido jiems nieko 
duoti, sakydami; testimpą ba
du ir iššąlą, nes esą “baisus 
priešai”. Tik su komendanto 
padėjėjo pagalba šiaip taip 
viską, kas tremtiniams buvo 
skirta, atidavėme. Vokiškai 
kalbantieji, ypač moterys, ne
norėjo maisto priimti, sakyda
mos, kad maistas galįs būti 
užnuodytas 1 Pagaliau matyda
mos, kad lietuviškai kalban
čiosios motinos musų maistu 
drąsiai valgydina savo vaiku
čius, jos priėmė ir valgydino 
savuosius. Tik pavienės (be
vaikės) vokietės nieko nepri
ėmė iŠ musų, sakydamos, kad 
geriau įnirsiančios, negu iš 
musų priiinsiančios maistą. 
Jos ir tas koliojo, kurios pri
ėmė ir valgė. Tokias kareiviai 
gerokai apstumdė ir, kur pa- 
puolant, priraišiojo.

Kovo 13 d. rusai parvarė ki
tą būrį iš 79 tremtinių, tarp 
kurių buvo 13 senų vyrų, o ki
tos — moterys ir vaikai 1-14 
metą amžiaus. 3 vežimai buvo 
prisodinti labai menkai apsi
rengusių tremtinių. Kai kurie 
jų buvo užnugary prie ratų 
pririštomis rankomis. Nors 
nuo šalčio buvo pamėlynavę, 
bet koliojosi ir spiaudė į juos 
žiurinčiuosius. Palydovai prie 
šių arti eiti ar ką jiems duoti 
neleido. Nakvino juos šaltuose 
kareivinėse. Teko girdėti iš 
kareivių, kad 13 tremtinių to
liau vežti nebereikėję ...

Kovo 17 d. 164 Vologdos dru- 
žinos leareiviai vėl parvarė 
23 tremtinius ir 18 vienkinkių 
vežimų, prikrautų geresnės 
tremtinių mantos. Tarp trem

tinių buvo 8 augę vyrai, ku
rių 5 sakėsi esą lietuviai, o ki
ti buvo—moterys ir vaikai. Jų 
arklius, vežimus ir visą man
tą sukrovė į prekinius vago
nus, o tremtinius susodino į 
kitus. Palydovų vyresnis sakė, 
kad tremtinius vešią į Volog
dos guberniją apgyvendinti, 
kurie pas vietinius gyventojus 
turėsią darbus dirbti. Tremti 
nių daiktus ir arklius išdalin
sią rusų armijon paimtųjįi ka
rių šeimoms.

Galima įsivaizduoti kančias 
ir vargus tų nelaimingųjų, y- 
pač moterų su vaikučiais, ilgo
je kelionėje šaltu oru į šaltą 
ir tolimą Rusijos šiaurę. Dau
gelis jų buvo išvežta tiesiog 
mirtin. Gera dalis jų jau ne
begrįžo į savo gimtuosius na
mus ...
Žemaitijos ir Kuršo bėglių pul
kai traukia šiaurės link. Vo
kiečiai juos apšaudo. Šiurpu

lingi Reginiai.
Balandžio mėn. 12 d. vokie

čių laivynas apšaudydamas 
pajūrį Palangos apylinkėje, su
žeidė daug gyventojų ir trau
kusių Liepojos link bėglių iš 
kurių 3 buvo užmušę, o 8 sun
kiai sužeistus atvežė Liepojos 
ligoninėn.

Vokiečiams einant toliau 
Kauno gubernijoj! ir vykstant 
mūšiams, rusų karo vadovybės 
įsakymu, visi gyventojai buvo 
varomi Tukumo-Rygos link, 
kurių ilgiausios eilės su gal
vijais ir dalimi maisto kas
dien traukdavo keliais. Oras 
buvo šaltas, ypač naktimis. Iš 
nuovargio ir peršalimo daug 
jaunų ir mažų gyvulėlių kris
davo kely. Pagaliau nebeturė
dami kuo šerti, žmonės ir ge
rus galvijus parduodavo net 
už trečdalį kainos.

Didžiausius vargus kentėjo 
nelaimingosios motinos su vai
kučiais. Kur neužvažiuok, kur 
nesustok, visur buvo pilna bė
glių. Iššalus per dieną kely, 
šaltą naktį reikdavo nakvoti 
ratuose po atviru dangum. Re
tas tegaudavo nakvynei jau
ją, pirtį ar kitą kurią pasto
gę. Todėl kely ir pakeliais die
nas naktis tesigirdėjo vežimų 
ratų bildesys, motinų ir vai
kų verksmas ir galvijų įvairus 
balsai.

Tikėdamiesi, kad rusai su
laikys ar atgal atstuųis vokie
čius, bėgliai nuo savo gyve
namųjų vietų toli nesitraukė. 
Remiantis to laiko statistikos 
daviniais, iki balandžio 21 d. 
vakarų Žemaitijos ir taip pat 
Kuršo srities bėglių buvę su
stoję Grobino apskrity (Lie
pojos apylinkėje) virš 1000 
vežimų.

Balandžio 22 d- vokiečiams 
pradėjus siausti Liepoją pagal 
jurą ir Liepojos-Roinnų gele
žinkelį, kaip vietos gyventojai, 
taip ir visi bėgliai skubiai tu
rėjo trauktis Bygos link. Su
sidarė virš 2000 bėglių vežimų 
ir daugybės galvijų, kurie 
bėgdami turėjo trauktis beveik 
vienu keliu. Tarp Liepojos- 
Durbės būriai vokiečių žval
gų, pastebėję kelią kimšte pri
kimštą bėglių, vežimų, ėmė į 
juos šaudyti. 3 žmones užmušė, 
sunkiai sužeidė 7, o lengviau 
apie 12 žmonių. Nušovė daug 
galvijų.' Bėgliai persigandę, 
pliekė savo arklius ir galvi
jus. Kiek galėjo visi skubiai 
4>ėgo, mindžiodami vieni ki
tus. Daugelis vieni kitus su
žeidė, sulaužė daug vežimų.

Vokiečiai labai nenorėjo, kad 
vietos gyventojai su turtu bėg
tų Rusijon. Jų orlaiviai mėty
davo atsišaukimus — lapelius, 
kur buvo šmeižiami rusai ir ža
dama daug “kultūringų geradė-

tik galėjo, bėgo nuo vokiečių. 
Todėl vokiečiai, pamatę ilgas 
eiles bėglių, su turtu ir negalė
dami jų sulaikyti, juos apšau
dydavo, arba, užklupę kely, 
dažniausiai viską atimdavo, o 
pačius varydavo Vokietijon. La
bai retus bėglius grąžindavo į 
savo gyvenamąsias vietas.

Taip įbauginti žmonės už 3 
—4 dienų atsidūrė kitame Kur
šo pakraštyje. Jų dalis čia gy
veno iki vokiečiai užėmė Kur
šą (rugpiučio mėn.), o kiti per 
Rygą išvyko toliau. <

•
BėgTai grįžta tėvynėn

1918 metų vasario 19—20 d. 
d. vokiečiams užėmus Vidžemę 
ir Estiją, čia buvusių bėglių pa
dėtis dar labiau pasunkėjo. Pa
šalpų nebebuvo iš ko gauti, o 
savo sutaupą jau labai retas 
kiek beturėjo. Vokiečiai gi jais 
visai nesirūpino. Daugeliui vėl 
teko badas ir skurdas kęsti. Tik 
baimė, kad tas tęsėsi tik 2—3 
mėn. Bėglių būriai nedavė ra
mybės vokiečių vietos okupaci
nei! valdžiai, prašydami pagal
bos -— maisto ar duoti leidimus 
gęįžti į savo gyvenamąsias vie
tas. Pradžioje vokiečiai nieko 
neatsakydavo ir pašalpų taip 
pat neduodavo; Bet patyrę, kad 
kai kurie bėgliai iš bado serga 
ir miršta, o gal dėl musų (lie
tuvių ir latvių) centrinių komi
tetų padarytų pastangų, apie 
balandžio 15 d. vokiečiai pa
skelbė, kad Lietuvos ir Kuršo 
bėgliams leidžiama grįžti į sa
vo gyvenamąsias vietas; pir
moj eilėj tiems, kurie turi lėšų 
užsimokėti už geležinkelį. Ne
turintiems lėšų už geležinkelį 
užsimokėti, leista grįžti pės
tiems. Neturintiesiems lėšų su
sidarė gana kebli padėtis. Grįž
ti tėvynėn kiekvieną širdis 
traukė, bet, nors karo veiksmų 
ir nebebuvo, tačiau grįžti buvo 
daug sunkiau, negu bėgti kad 
reikėjo. Svarbiausia, kad bėg
liams nebebuvo lėšų, bet kad 
jų ir butų buvę, tačiau reika- 
lingiausio žmogui daikto — 
maisto, ypač arčiau kelių, už 
jokius pinigus niekui' negalima 
buvo gauti. O pasilikti vietose 
irgi nebebuvo išeities. Tai ir 
sunkiausiomis kelionės aplin-, 
kybėmis bėgliai buvo priversti 
grįžti.

Balandžio 17 d., susirinkę iš 
Ermės apylinkės 23 lietuviai ir 
48 Kuršo latviai nutarėme nors 
ir labiausiai vargdami grįžti tė
vynėn, sykiu pasižadėdami vie
ni kitiems padėti kelionėje. Iš 
šių žmonių 5 lietuviai ir 16 lat
vių galėjome vykti traukiniu, o 
likusieji iškeliavo pėsti.

Vytauto Didžiojo Kultūros Muziejaus vidus—Čiurlionies galerijos viena0 salė.

jysčių” ir t. L ir įkalbama gy
ventojams, kad jie nebėgtų, bet 
liktų savo vielose. Tačiau gy
ventojai nei vokiečių žvalgų 
kalbų, nei jų mėtomų lapelių, 
ypač latviai, neklausė ir, kurie

Važiuojant nuo Valko Rygos 
link, kelyje jau matėsi būriai 
bėglių. Pavieniui, su vežimais 
ar vienu kitti, galviju jie trau
kė Rygos link. Tai buvo Kur
šo ir Lietuvos bėgliai, kurie 
grįžo į savo! prieš 3—i metus 
paliktinas gyvenamąsias vie
tas. Dauguma jų buvo labai su
lysę, suvargę ir nudriskę. Ke
lionė jiems buvo labai sunki 
ir varginga. Oras šaltas. Keliai 
labai, blogi.' Dauguma gana 
menkai apsirengę. Maisto tokiai 
ilgai kelionei labai retas teturė
jo pasiėmę. O pirkti jo nebuvo 
kur. Todėl jie kentė badą ir 
šaltį. Kurie varėsi kokį gyvulė
lį, neturėdami kuo misti, pasku
tinį piove ir> valgė be duonos 
ir druskos. Nors vokiečiai Si- 
gulde, Jelgavoj ir kai kuriose 
kitose vietose?vlr buvo įsteigę 
bėgliams > maitinimo punktus, 
kur virdavo daugiausia iš lau
kų surinktas žoles su trupučiu 
arklienos mėsos, bet ir tos 
“sriubos” labai mažas kiekis 
bėglių tegaudavo, neš mažai jos 
teišvirdavo; Tik Jelgavos punk
te, kiek teko ragauti ir iš bėg
lių pirdėti, virdavo gerą kruo
pu tyrę (košę) .. kavą ir duoda
vo grįžtantiems .bėgliams.

Turint galvoje to meto vo
kiečių tra” ' ;nius, greit pasie
kėme Sigu? į, didįjį, bėglių la
gerį ir skirstymo punktą, bet 
savo pėsčiųjų bendrakeleivių iš 
Erinės ir Valko apylinkės su
laukėme tik 9 dieną.

Bėgliai miršta badu
Siguldos punktas buvo šiuo 

keliu keliaujančių bėglių pas
kutinė kankinimo vieta, kurioj 
daugybė bėglių laikomi po 1— 
3 savaites. Dalis bėglių talpi
nos! pastatytose laikinuose ba
rakuose, o kiti visi karo nualin
tos apylinkės laukuose atviram 
ore, nes namai buvo sunaikin
ti; čia menkiau apsirengę žmo
nės ilgas ir šaltas naktis turė
jo drebėti nuo šalčio. Ypač la
bai varginga padėtis buvo mo
tinų su mažais vaikučiais. Pa
gal vokiečių vedamą registraci
ją ir jų kalbas, kai kuriomis 
dienomis bėglius čia būdavo į 
5000. Čia buvo gydytojas, 2 fel
čeriai ii* sergančiųjų barakas. 
To čia ir reikėjo. Nes daug 
bėglių apsirgdavo ir nemaža 
dalis iš sergančiųjų numirdavo. 
Bėgliai sirgdavo iš didelio nuo
vargio, o daugi* ” iš bado.

Visai neturintiems kuo mis
ti, lagerio administracija kasryt 
duodavo po puodelį juodos ka
vos ir 2—3_ kąsnius duonos. 
Dieną išvirdavo iš įvairių lau
kuose surinktų žolių “sriubą”, 
kurion įdėdavo smulkiai pjau
stytos nebetinkamų, nušautų 
arklių arklienos. Bet išėj šios 
“sriubos” teduodavo visai ma
žą porciją. Vakare nieko ne
duodavo. Kartais ta adminis

tracija pardavinėdavo labai ma
žais kiekiais juodos ir baltos, 
su medžių pjuvenomis maišy
tos, duonos ir marmelado. Ki
tur niekur nieko nebuvo gali
ma gauti pirkti, nes plačiose 
apylinkėse nebuvo jokio gyven
tojo. Taigi, jei kurie iš bėglių 
ir turėjo kiek pinigų, tiek pat 
priversti buvo badą kęsti. To
dėl alkani bėglių būriai per die
nas ii' vaikščiodavo po stovyk
lą, prašydami gelbėti juos nuo 
bado, duoti duonos kąsnelį ai' 
bulvę. Gailestingieji, kurie ką 
nors dar turėjo, šiek tiek juos 
šelpdavo. Tačiau dauguma jau 
buvo pripratę ir į išbadėjusių 
draugų prašymus visai nekreip 
davo dėmesio. Daug tokių iš
badėjusių nusilpdavo ir par- 
griudavo, nebepaeįdavo. Kai 
kuriuos tokių nelaimingųjų la- 
gėrio administracija paimdavo, 
atgaivindavo ir dieną kitą mai
tindavo. Bet daugelį tekdavo 
patiems bėgliams atgaivinti ir 
jiems padėti.

Negalima čia nepaminėti vie
no matyto šiurpulingo reginio. 
Vienas iš kelionės suvargęs bė
glys vakare atsisėdo prie ug
nies, kur buvo verdamos bul
vės. Bulves virusi šeimininkė 
žadėjo jam jų duoti. Išvirusi 
keletą jų padėjo šalia jo, pra
šydama valgyti, bet keleivis sė
dėjo rankomis pasirėmęs, lyg 
užmigęs. Veidas jo atrodė bai
sus, sudžiūvęs, pajuodęs, akys 
Įdubusios; atrodė, kad visai ne
bėra jo kūne raumenų.

Praslinkus apie valandą lai
ko, šeimininkė, manydama jį 
esant prisnudusį, palietė jo pe
tį, bet šėdėjusis buvo lyg su 
styręs. Tuoj duota žinia lage 
rio felčeriui, kuris atėjęs ir ap
žiūrėjęs sėdėjusį konstatavo, 
kad žmdgus jau be sąmonės ir 
nugabeno į ligonių baraką. Ki
tą dieną buvo padarytas skro
dimas. Pasak daktaro, kad tas 
žmogus keletą dienų buvęs ne
valgęs ir miręs iš bado, nes jo 
viduriai visai buvę tušti. Am
žiaus buvęs apie 34 metų ir 
stipraus kūno sudėjimo. Tai 
baisi mirtis, kokių šiame lyge- 
ry buvo nemaža.

Vienuolika parų iškentėjus 
Siguldo bėglių lagery ir prisi
stebėjus šiurpulingų baisenybių, 
vokiečiai vėl mus prekiniuose 
vagonuose išvežė Rygos link.

Pageidauja “Lietūkio” 
skyriaus

KRETINGA. — Kretingos 
apskrityje yra tik vienas “Lie
tūkio skyrius Skuode. Pagei
daujama, kad butų įsteigta 
Gargžduose Ir Salantuose. Tų 
apylinkių ūkininkai neturi kur 
parduoti grudų ir kt. ūkio ga
minių, o taip pat negali gauti 
nusipirkti žemės ūkio mašina 
bei įrankių.

kurie ant inkaro stovėjo už 
uosto, staiga pranyko atsivė
rusiose didžiulėse juros skylė
se. Visos jų įgulos žuvo.

Tuo metu vėjas pavirto į 
orkaną ir iš dangaus pradėjo 
kristi vandens srovės. Lyg dar 
norėdamas padidinti mieste ki
lusią paniką, daugely vietų iš
siveržė liepsnos. Liepsnojo 
miesto griuvėsiai.

Iš visų didesniųjų viešųjų 
Mesinos pastatų sveikesnė liko 
tik 800 metų senumo katedra, 
šimtai išsigelbėjusių žmonių 
puolė į šią paskutinę pastogę, 
kur pašnabždomis pradėjo mel
stis. Jiems besimeldžiant, įvyko 
antras’ dar stipresnis smūgis. 
Katedra susvyravo ir griuvo, 
po griuvėsiais palaidodama vi
sus tuos, kurie po jos stogu 
ieškojo pastogės.

Po to dar sekė silpnesni po
žeminiai smūgiai, bet jau ne
bebuvo ko griauti. Gyvi likę 
žmonės bandė organizuoti pa
galbos tiekimą. Tačiau jų pa
stangos buvo beviltiškos. Mies
te nebuvo maisto, nė medika
mentų. Ligoninės buvo sugriau
tos. Daugumas jose gulėjusių 
ligonių, gydytojai ir sesutės bu
vo žuvę. Susisiekimas su kitais 
miestais buvo nutrauktas.

Visą dieną būriai susiorgani
zavusių žmonių kasinėjosi po 
griuvėsius — bandydami išgel
bėti sužeistuosius ir identifi
kuoti mirusius. Tas darbas bu
vo tęsiamas ii' per naktį, ne
žiūrint smarkaus lietaus ir ar
šaus vėjo. Šviesti nereikėjo — 
švietė degančios griuvėsių krū
vos.
, Kitą rytą pirmą pagalbą ne

laimingam miestui suteikė at
plaukęs rusų karo laivas. O vė
liau dieną atplaukė britų ir 
italų laivai, prie kurių prisidė
jo ir Amerikos Jungt. Valsty
bių karo laivai, kurie tuo metu 
kaip tik buvo savo kelionėj ap
link pasaulį.

Pasiėmę kirkas ir kastuvus, 
jurininkai pradėjo kasti iš po 
griuvėsių lavonus. Kai kur 
jiems reikėjo kasti net iki 18 
m. gilumos. Sužeistieji buvo 
sugabenti į skubiai pastatytas 
palapines.

Dieną ir naktį inžinieriai dir
bo, kad atstatyti gelžkelį ir po 
keleto dienų iš sugriauto mies
to išvažiavo pirmas traukinys, 
pilnas sužeistųjų.

Vis dar tebelijo. Tūkstančiai 
lavonų eilėse buvo suguldyti 
permirkusiose gatvėse. Lavonu 
pradėjo 'dvokti. Tą smarvę tuo
jau užuodė pesliai, kurių šim
tai atskrido į tą ištuštėjusį ir 
sunaikintą miestą . Kai daugu
mas žmonių Mesinoj badavo, 
pesliai smarkiai tuko...

Palaidoti visus žuvusius bu
vo tiesiog neįmanoma. Tuomet 
lavonai buvo sukrauti į didžiu
les krūvas ir sudeginti.

Pamažu per keletą savaičių 
šiokia tokia tvarka buvo grą
žinta, o po kelių mėnesių bu
vo pradėta miestą atstatyti.

Dabar Mesina vėl yra nema
žas miestas. [“L. Ž.”]

Gruodžio 28 d. suėjo lygiai 
30 metų nuo to laiko, kai Itali
joj, Sicilijos saloj ,žemės drebė
jimas sugriovė didžiulį Mesinos 
miestą.

Tai buvo viena didžiausių 
žmonijos katastrofų. Joje žuvo 
irti 100,000 žmonių. 12,000 kv. 
km. plote teliko sveiki nesu
griauti tik keli pastatai. Ne tik 
pats miestas, bet ir 40 jo apy
linkės kaimų buvo nušluoti nuo 
žemės paviršiaus.

Mesina yra vadinama “kan
čių miestu”. Tikrai, jos likimas 
yra nepavydėtinas, jai daug 
kartų teko nepaprastai kentėti. 
1743 m. joje labai siautė ma
ras, kuris į kapus nuvarė 40,- 
000 žmonių. 1783 m. Mesinoj 
buvo didelis žemės drebėjimas, 
per kurį žuvo 20,000 žmonių. 
1848 m. per revoliuciją prieš 
Neapolio Burbomis tas miestas 
buvo tris dienas iš eilės nepa
prastai smarkiai bombarduotas. 
Tačiau vis dėlto nė viena šių 
tragedijų negali susilyginti su 
1908 m. gruodžio 28 d. trage
dija — didžiuoju žemės drebė
jimu.

Jis prasidėjo anksti rytą. Tuo 
metu apie 150,000 Mesinos gy
ventojų ramiai miegojo. Naktis 
buvo labai ūkanota. Ankstybo 
ryto valandomis labai tamsus 
debesys atslinko virš miesto. 
Juodos tirštos masės buvo ap
dengusios dangų.

Anksčiau atsikėlę žmonės 
galvojo, kad jie gal dar per 
anksti atsikėlė, nes rytas buvo 
labai tamsus. Jie jautė, kad kas 
nors yra netvarkoje. Gyvuliai,.ir 
paukščiai jautėsi kaž kaip ne
jaukiai. šunys staugė. Katės 
ieškojo vietos pasislėpti, o ga
nyklose arkliai ir karvės taip 
pat kaž kodėl buvo neramus.

Vos prašvitus, buvo girdėti 
ypatingas žemas šnypščiąs 
triukšmas. Jis vis darėsi garses
nis ir garsesnis, kol staiga pa
virto į perkūnišką triukšmą, 
kuris kilo iš kaž kur žemės gel
mių.

Kitą minutę žemė pradėjo ne
paprastai virpėti. Ji pradėjo kil
ti ir raitytis. Gatvės pradėjo 
banguoti. Visas miestas šokinė
jo ir krito. Žemėj atsivėrė di
džiulės bedugnės, prarydamos 
visus namus. Pastatai svyravo, 
lingavo ir braškėdami griuvo.

Mažiau kaip per 40 sekun
džių iš Mesinos buvo likę tik 
vieni griuvėsiai.

Tuo tarpu mieste buvo dau
gybė neapsakomai šiurpių vaiz
dų. Tie žmonės, kurie suspėjo 
išbėgti iš namų, visonrs i ėjo
mis veržėsi į uostą. Tačiau ke
lias į jį nebuvo laisvas. Gatvės 
buvo užverstos namų griuvė
siais. Nepaprastai išgąsdintų 
žmonių riksmai maišėsi kartu 
su sužeistųjų ir po griuvėsiais 
mirštančiųjų pagalbos šauks
mais ir dejonėmis.

Vis dėlto po kiek laiko tuks- 
stančiai gyvų išlikusių žmonių 
panikos apimtų, virpančių iš 
baimės, susirinko uosto kranti
nėse. Daugumas jų buvo tik ši 
tą sp";ę užsimesti, o nemaža 
buvo ’r visai nuogų, šokusių iš 
lovų. Čia prie juros, toli nuo 
namų, jie manė, kad bus sau
gus. Bet įvyko baisiausias da
lykas. Staiga juroj už uosto ki
lo milžiniška banga. Pakilusi 
daugiau negu 13 metrų į aukš
tį, ji su baisiu trenkimu įsiver
žė į miestą, užliedama daugiau 
kaip 100 ha plotą žemės. Ji nu
šlavė visus uoste susirinkusius 
žmones. Nė vienas neišsigelbė
jo.

Žvejų laiveliai buvo sutrupin
ti į šipulius. Didesni laivai bu
vo nutraukti nuo inkaro ir ban
ga juos užplukdė tenai, kur 
prieš porą minučių dar buvo 
miesto gatvės. Prekiniai laivai,

Didelis susirūpinimas 
viešbučių stoka 

Kaune
KAUNAS. — Nors jau daug 

kartų spaudoje rašyta, kad 
Kaune bus statoma modernus 
turis tanife-tekskursi joms namai 
ir reprezentacinis viešbutis, 
bet vis dėlto iki šiol nieko kon
kretaus dar nepradėta. Įstai
gos, kurioms tenka rūpintis 
ekskursijų ir turistų priėmimu, 
tiesiog nežino kur atvykusius 
patalpinti ir dėl to joms ten
ka patirti nemaža nemalonu
mų.



FELJETONAS Galva Bastučio

SPRING FEVER(Versta iš. Italų Kalbos)
Trumparege mis Eris (H»r-. ris) šiandien dažnai šluosto savo akinius. Iš ofiso lango matosi saulė aplieti žemesnių

jų dangoraižių stogai ir šypsosi aplink miestų dangus. Įėjusi į boso kambarį, ji rado j j vienmarškinf—ženklas, kad jau ir lauke šilta. Parūdijusių papročių mis Errš vis atrodydavo, kad vyrams raštinėse būti tik su vienomis liemenėmis yra nepadoru, nors taip Amerikoje ir visi daro- To* paties mis Eris nemanydavo* apie tirštų, rudoką, (beveik, kaip silpna kava) pudrą, nuolat apkraunamą savo karpą pas nosį. Ta pati amnestija lietė ir jos kumpą, lyg mikroskopiškų duobe lyčių pilną nosį, kuri vis būdavo stropiai apsaugodama nuo, kažin kodėl pavojingo, “žibėjimo” ...Kai pažiurėjus į “Times” mis Eris rado, jog Čikagoj prasidėjęs ankstybas pavasaris, ji savo širdy nutarė dovanoti tai, kad jos viršininkas sėdėjo vienmarškinis ... Priešingai, dabar ją kiek intymiškai pakuteno toks vyriškas tualetas ir ji ton sąskaiton kelis syk daugiau “pravalė” savo akinius . .. Už laikraščių praneštą pavasarį ir staiga atkalusią mis Eris širdį šiandien kentėjo jos akiniai—atrodė, kad tos senmergės pirštai šiandien visai stiklus pralrins...Mis Eris buvo viengungė ”iš principo”. Nei stambi karpa pas nosį, nei pačios nosies stambumas, žinoma, čia “sąskaiton neėjo”, kaip ir jos blauzdos, storėjančios į atbulą pusę, (todėl mis Eris buvo ir principinė trumpų sukne

lių priešininkė). Aplamai, at- sfane na n i panos Eris tuos trn- i tumus, (kurių ji nelaikė savo 'principų šaltiniu), ji buvo keistų atkaklaus amerikoniško1 Modernizmo* ir perdėto “kuklumo”1 mišiniu -. . šiaip,’ ji savo kitnui ir dūšiai aplika- i vo viską, kas buvo kitų aplikuojama. Aplikacija dūšiai reiškėsi lankymu labai išgar-: sintų filmų, kurias sumanus biznieriai, jų prestyžo iškėlimo! dėlei, pirma rodė žymiai bran-i gesnėmis kainomis, su mime- i motomis vietomis—visai kaip1 dramos teatruose. Lankyti to-. kias filmas buvo mada ir...,• biznis, (nes tos pačios filmos ,po to vis eina į visus kitus kinus, už dvigubai ir trigubai pigesnę kainą ,.. ). O kunui mis Eris aplikavo viską, kaą | tik prie jo kibo: nežiūrint vi-' su jos principinių karpų ir bukumų galuose, ji uoliai garbino grožio dievus, jų garbei* laikydama tankiai apstatytą įvairių įvairiausiais buteliukais ir puodynėlėmis visą savo komodėlę nedideliame butuke, (tas “altorius” dievams :r buvo visa jos buto įžymybė ir siela),—taip pat mis Eris visuomet pilną prigrūstą tų pačių dalykų kopijų nešiodavosi ridikiulį, tai yra kiek senamadišką pustarbį, kurį kituose kraštuose greičiau pamatysi nešiojantis “ponų ubagų” luomo atstovės ...Taip, laikraštis teisingai rašė—virš miesto plaukiojo ankstybas Amerikos pavasaris! Gyvai plevėsavo viena ir kita tangoraižių viršūnėse ’ vėliavos, atrodė gražiais paukščiais kartais pralekiu keleiviniai aeroplanai, kurių sidabriniai šonai tviskėjo nuo saulės kaip
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• NAUJTENŲ-ACME PhotoCHICAGO. — Apie šimtas fabrikininkų prisiuntė savo dirbinius į parodą, čia yra rodomi tų dirbinių pavyzdžiai.

Iš Lietuvos
Kovoja su brakonie

riais

šarvai “Lohengrino” operos karžygio, kuris ateina į veikimo vietą iš nežinomų kraštų, gal iš dangaus ...

minties kupinoj banguotoj ir ratuotoj galvutėj”, (pavasaris taip maloniai vadina net senbernio plikę...), jau “kom- binavosi šviesios mintys apie tokios pat spalvos paltuką ir apie keletą jo priedų iš apačios, apie kuriuos kitur paprastai priimta netik' nerašyti, bet net ir “nežinoti”, (žinoma, išskyrus tam tikras legales padėtis,, kuriose tokie žinojimai pasidaro visai teisėti ir net butini ...o Amerikoj jų paveikslais ir aprašymais užpildyti laikraščiai ir žurnalai. Ir užkandžiaujant mis Eris pajujp norą “lengvumo”: pasiprašė dau- e

rankos uždėjimu porai ant peties ...Taip, mis Eris šiandien gerai jaučiasi ir visus amnestuoja! Gal tas todėl, kad ji pirmu syk pajuto save esant moterimi, ((bet tai tebus tik musų spėliojimas, kuris mis Eris gal neatėjo nė į galvą ...)“Pavasaris vienodai žaviir aviną ir kvąįlą avį .. . ”—•
..Čia leisime sau atsiminti kadaise atėjusį į galvą cinišką posakiuką. Mis Eris, po sėkmingo pasėdėjimo parke, daug ką atsiminė, daų^kas joje staiga “briaunomis” iškilo ir vėl

Po antrašte, kuri pagyriškai bendra panašiais atvejais, komentarai bylojo, jog gražuole mis Harris yra misterio Hop- kinso sužadėtinė ir busima 
birželio mėnesio nuotaka . .. (kas yra labai svarbu ir romantiška) Apie nuotakos metus, kurie paprastai tokiais atvejais ypač pabrėžiami, jeigu jie dar perdaug nedvelkia matematika, komentaruose buvo kukliai nutylėta... Ten taip pat nebuvo ir žinios, jog mis- ter Hopkins buvo teksikeb šoferis. Pagaliau, tas nesvarbu, ir demokratiškoj,Amerikoj nesudaro jokio skirtumo ...

ROKIŠKIS. — Panemunio nuovados policijos viršininkas Valentinas Liorentas, žinodamas, kad jo nuovadijos ribose vis dar atsiranda brakonierių, specialiai pats įstojo Taisyklingos medžioklės draugi j on, kad galėtų glaudžiai bendrauti su vietos medžiotojais, o per juos — sklandžiau aiškinti žalingąją brakonierių veiklą.Kartais nuo karto atitrukdamas iš tarnybos nuovados viršininkas V. Liorentas atsidėjęs aiškino brak. veiklą, o paskutinį kartą bemedžiodamas sužinojo, kad senai jo sekami brakonieriai Pranas Kubilius ir Adolfas Minkėnas, abu iš Gar čionių km., valstybiniame Rok- salos miške nušovė stirną.Kadangi šie du brakonieriai yra įgudę ir labai atsargus — dargi šautuvų nelaiką savo namuose — tai surasti jų nušautą stirną pavedė senam ii prityrusiam painiųjų nusikaltimų aiškintojui, vyr. pol. Povilui Štarui, kuris nuvyko pas brakonierius, kurie nuo vienas kito gyvena už vieno km atstu, paimti stirnos.Atvykęs pas brakonierius, P. Štaras rado stirnieną jų jau pasidalintą.Pandėliojos gydytojas nieną maistui kratosbiaurotą — tad vietoje sunaikino.Abu brakonieriai prisipažino kalti nušovę stirną. Byla perduota teismui.

LINKSMŲ VELYKŲ
VISIEMS!

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

3261 So. Halsted StiPhone Victory 5048

Linksmų Velykų Linkiu Savo Draugams ir Pacientams
DR. J. MOCKUSDENTISTAS

3401 S. Halsted St.Phone Yards 3557

rajono veterinari- Masiulis, stir- apžiurėjęs, pripažino esant netinkamą — metu beslapstant su-

Telefono tinklasplečiamas statant rajoni- autematines stotis — Za-bus nes liakalny ir kitur. Telefono abo-

Linksmų Velykų Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pacijcntams
DR. C. I. VEZEL’ISDon tįstas
4645 So. Ashland Avė.arti 47th StreetTel. YARDS 2246 -

švenčių Visiems Musų Kostumeriams Draugams ir Pažįstamiems Velija
Julia’s RestaurantM r. ir Mrsr. Pocius, Sav.
4656 S. Western Avė.Tel. Lafayette 2879

Arkadijus Buchovas, tas senas rusų literatūros jumoristas, Arkadijaus Averčenko 1 “idėjinis dešinioji ranka”, rašydamas savo “Atlukštentą erosą” nežinojo-, kad tie patys dėsniai tinka ir Amerikos pavasariui, kuriame yra dango- I raižių, o juose—ofisai su akiniuotom mis Eris ♦.. ši gerų papročių lady, po musų rašinio įžangos išėjusi lunčo, tikrai !' nusitarė, jog galima pradėti i jaustis kiek lengviau. Jos iš-
LINKSMŲ VELYKŲ 

LINKIME VISIEMS SAVO DRAUGAMSIR 
KOSTUMERIAMS

LOVEIjKIS
KVIEKININKAS

3316 SOUTH HALSTED STREET 
Phone YARDS 7308

■....— ............... ....................... . ‘ —

giau salotų, o į kavą mažiau! įsipylė grietinėlės ... žodžiu, “persirengimas” ir “persiorientavimas” į lengvesniąją pusę mis Eris sieloj ėjo visu frontu! ...Visa tai dar butų nieko. Bet svarbiausi pavasario laimėjimai šioje sieloje1 buvo tokie:Pabaigusi savo valandas o- fise mis Eris pajuto didelį nenorą eiti namo ♦.. Padoriai “gerų papročių saugotojai” tas nėra taip jau lengvai pergyvenama sielos -istorija!..—ir mis Eris, su visa karpa ir gerais papročiais, po darbo, džiūgaujančia (senos mergos!) širdimi, nuvažiavo į vieną iš miesto parkų.“O, glorious spring!.. ”— musų mis Eris norėjo jau net balsu, užsidusdama, kaip jaunystėje, už deklamuoti Šekspyrą—apie pavasario garbę, vos atsisėdo ant suolelio prie pat pirmųjų žali učių pumpurų, pra kuriuos matėsi pralinksmėjęs žalvarinis Linkolnas.Mintyse senai ofiso kempei drykstelejo iš tolimos praeities malonus kraščiukai. .. Net nesiimdama nosies tinkavimo, (to nuolatinio “moderniškų lady” amato, kai- jos turi nors kiek laiko), musų dorovingoji mis ėmė gėrėtis žvirbliuku—•• tuo nurukusiu ir apipešiotu triukšmingo didmiesčio relių*...Priešais, ant suolelio, si “ėmė meiliai sėdėti”

i tuojau sklandžiai susiklostė. Bet tikruoju parke “išsėdėtu” rezultatu turbut teks pripažinti tai, kad mis Ęris dabar atsiminė, jog per llaujus metus buvo kai kam taip atsakiusi į paklausimą apie kitą pasima- tyifią, (į tą taip retą jai dalyką):“Soon, I hope ... (Aš manau, netrukus...)” •• ‘Ir ką jus pasakysite,—grįždama iš parko mis Eris, užėjusi į vaistinę, didžiulėje telefonų knygoje susiieškojo vieno šoferio numerį ir paskambino .. . Gatvėse dundėjo vienas po kito tramvajai, tat skambinimas neturėjo reikšti kilusios susisiekimo problemos išsprendimo...Už dviejų savaičių “Times” “jūsų apylinkės” 1 miešto skyriuje buvo fotografija—-profi-1 liu, (kad nesimatytų karpos).
ti.
i

pada-atėju- porelė. Ir—ar tai nito staiga afši- radusios motiniškos meilės tam žvirbleliui, ar nuo to, kad• mis Eriš viduriai šiandien nebuvo užkietėję—ji nepajuto jokio pasipiktinimo net tūo- iinet, kai jaunuolis kalbėdamas i lankstėsi labai arti prie savo poros antrojo- ekaempltioriaus veido. . • Pirmiau mis Eris vi-• suome t negalėdavo ramiai žiu- , reti į viešųjų papročių negerbimą, pasireiškiantį kad .7 ir

Taigi matome, kad “pavasari o karštligė” (angliškai spring fever) nebūtinai turi būti nevisai estetiška prasme komentuojama. ..
nentų skaičius per metus padidėjo apie 20%.Remkite Tuos Biznierius, kurie Garsinasi “NAUJIENOSE”
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ARE YOU SUFrERiNG FROM

EYE STRAIN 
due to dust, sun, light-g'ore, 
driving, r-pvies/reading, ete

Do vour eyes bum—fee! 
tirea, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 Help* 
fui ingredients which 
cleanse and clear eyes red- 
dfened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alive! Much more effective than boric acid. 
Send for trial bottle. Mail 10c («tamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., Dept. MF * Chicago, III.
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Pasityčiojimas iš liaudies
Jų gali ir bepročiai mokyti
Savųjų bizūnas skaudesnis. 

Nešė musų liaudis sulenkėjusios 
bajorijos vergijos retežius, iš
kentė caro despoto priespaudos 
žaizdas, šiandien vėl tos pačios 
kančios, tie patys priespaudos 
varžtai, pajuokimas ir pasity
čiojimas iš josios aukų ir savis
tovaus gyvenimo siekių.

Nepaprastos ištvermės, pasi
ryžimo ir neišsamių aukų dėka 
ji, nors ir lėtais žingsniais, bet 
nuosaikiai ir nepaliaujamai 
veikdama sugebėjo savo atsiek
ti. Ji ant despotizmo ir dvasi
niai nusibankrutavusios bajori
jos pamatų griuvėsių, be paša
linės pagalbos ir svetimo kapi
talo atstatė nepriklausomų poli
tinį gyvenimų, ir nepalyginamai 
puikų ekonominį žydinį. Ir tai, 
palyginti į gana trumpų laikų.

Dvidešimts metų laikotarpis 
valstybiniame gyvenime, ypač, 
toks laikas, kokį teko Lietuvos 
valdžioms pergyventi pirmosio
se dienose, yra gana trumpas. 
Kraštas buvo pasaulinio karo 
nualintas, žmonės vietomis, dar 
tebegyveno urvuose. Tad, iš jų 
ne pagalbos prašyti, bet duoti 
jiems reikėjo, o čia veržiasi į 
kraštų raudonoji armija, ber- 
montijada ir lenkų bajorijos 
suorganizuotos gaujos. Visų tik
slas buvo vienas — pavergti 
kraštų.

Prie tokių aplinkybių joks 
kūrybinis darbas nėra ir nega
li būti pasekmingas. Jau nekal
bant apie apšvietos darbų. Vi
sur stoka žmonių, stoka mo
kovų. Viską, teko dirbti pasku
bomis, žaliomis rankomis. Bet
gi per pasiryžimų, pastangas ir 
norų darbas buvo atliktas. Dar
bo stvėrėsi seni, stvėrėsi jauni, 
neatsiliko ir moterys. Niekam, 
tada nerūpėjo prabanga, pui
kus rūmai, visi gyveno vien ry
tojaus viltimi. Kitas nesigailėjo 
ir sveikatos, ir dėlto “mokyto
jų” neteko ieškoti ne) Kalvari

jos, nei Klaipėdos psichiatrinė
se ligoninėse.
“Tautiškosios” konsolidacijos ir 

vienybės periodas
Bet vos tik spėjo atkusti po

nija, vos suspėjo Juozeliai nu
mesti kaimo pilkąjį milinį ir iš 
“algelės susitaupę” įsigyti dva
rus, atgimė ir tradicinė “poni
jos” baimė. Atgimė baimė ne
tekti “majontkų”, baimė netek
ti privilegijų kitus valdyti ir iš
naudoti. Nusigando jie, kad 
kartais tas, kuris pastate savo 
juodomis rankomis jiems dva
rus, puikius rūmus, nepareika
lautų ir sau priklausomos da
lies. Jie negalėjo ir suprasti, 
kad darbininkas prie plytų dir
bęs per dienų, gali reikalauti 
atlyginimo penkių litų už savo 
darbų. Nesuprato jie ir smul
kiojo ūkininko reikalavimų. 
Juos pikčiau karo skerdynės 
gąsdino streikai, dar labiau dar
bininkiškas vardas. Į viskų jie 
pradėjo žiūrėti pro bolševizmo 
akinius.

Ir štai iš los perdėtos baimės 
ir tuščios garbes troškulio gim
sta tautininkiškasis dievaitis jr 
menkos valios, bet su dideliais 
tikslais jo garbintojų gauja. 
Viskų tarėsi iš pamatų pakeisti 
ir pastatyti ateities rūmų ant 
praeities, tuščios svajonės ir nu
sidėvėjusių idėjų pamatų. Men
kas buvo dievaičio kilimas, dar 
menkesni tautininkiškieji idea
lai. Atrodė, kad susispietė nykš
tukų pulkas su didelėmis ten
dencijomis, arba, geriau, nykš
tukai pasiryžo nugalėti neregi
mų milžinų — bolševizmų. Na, 
ir prasidėjo tautiškoji konsoli
dacija, vųdo mylėjimo moky
mas, tautos įsųmoninimas. Juo
zeliai kurie pirm tai vos pavar
des sugebėjo pasirašyti, šautu
vais apsikarstę per naktis ėmė 
siausti po kaimus ir miestų na
mus kratydami ir areštuodami 
kaltus ir nekaltus ir juos grūs
ti į kalėjimus, bei koncentraci
jos stovyklas.

Taigi, prasidėjo inkvizicijos 
darbas. Bet liaudis tylėjo. Ji ty
lėjo dėlto, kad buvo priversta 
tylėti. Dar negana to, kad bu
vo ir tebėra visos laisvės pri
vilegijos atimtos, kad “tautos 
konsolidavimas”, jos protas bu
vo migdomas policinėmis, karo 
komendantų priemonėmis, kra
štų apleido viduramžių suskiu. 
Jei nepakako savų vienuolių, 
pasikvietė iš Vokietijos, kad tik 
liaudis užmigdyti magiškomis 
priemonėmis, kad tik kiek il
giau jos vargais naudotis. Ne 
duonos kųsniu jų aprūpinti, ne 
apšvielų jai duoti ir protų la 
vinį i, bet krovė jai ant pečių 
mokesčių našta, o dejuojančius 
už save ir kitus grūdo į Varnių 
ir Kretingos katorgas. Vietoj 
mokyklų, suaugusiems gimna-
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ACMK-NAUJTENU Tftlephoto
SOUTHHAMiPTON, ANGLIJA. — 42 tonų Amerikos juros lėktuvas, kuris iš Baltiinore nuskrido į Angliju.

zijų, liaudies universitetų jai 
pasiūlė rožančių ir davatkynų 
naštų. Vietoj protų lavinti ir sų- 
moninti, jėgas bendrinti, ugdy
ti, kad priešui atėjus liaudyje 
rasti pasiryžimų ir galingų dva
sių, jai buvo opijumas duoda
mas. Tad, nenuostabu, kad iš 
visų galingų tautininkiškųjų šu
kių išėjo menkas “piš”, nenuo
stabu, kad galijotams, likusiems 
be liaudies paramos, teko ir 
ta ii) negarbingai priešui pasi
tursinti. Nusiimi tas Vilniaus 
atvadavimas, prarasta Klaipėda, 
galimas daiktas, jei ir toliau 
bus taip konsoliduojama tauta, 
bus prarasta ir Lietuvos nepri
klausomybė.

Štai prie ko privedė negar
bingi klerikalų ir dvarininkiš- 
kai nusiteikusios valdininkijos 
sauvalė. Prie krašto nualinimo, 
prie praradimo to, kas sunkiai 
per kovas ir aukas buvo liau
dies įgyta. Jei valdžia davė u- 
kininkui viena ranka, ji pasisten
gė kita atimti. Jei ūkininkui, 
pralaukusiam neretai ir po tris 
dienas, kol koks suburbėjęs ir 
apsvaigęs nuo privilegijų valdi
ninkėlis atims “bekonų” duoda 
šešiasdešimts litų, tai ta pati 
valdžia kita ranka iš jo atima 
dvidešimts. Bet savo privilegijų, 
kad sumažinti sunkių krašto 
būklę ji gera valia > nesisten
gia. Geriau iŠparduoš iš varžy
tinių visus ūkius, bet sosto ne
išsižadės.

Favoritizmo komedija
Bet grįžkime prie apšvietos 

ir mokslo. Kiekviena kultūrin
ga valdžia visur deda galimas 
pastangas krašto gyventojų pro
tui pakelti. Mokytojais skiria 
geriausiai išlavintus žmones ir 
sveikais protais. Mokomi kūdi
kiai, mokomi suaugę, visur ei
na varžytinės, kad daugiau su
radus priemonių, kad daugiau 
įsteigus mokyklų, o Lietuvos 
“tautiškoji” valdžia rūpinasi 
kiek daugiau įkūrus bažnyčių ir 
daugiau vienuolių priveisus. 
Dar to negana, per apakusį fa
voritizmą, nepastebi koki žalin
gų darbų jie varo. Ar yra kur 
pasauly vieta, kad mokytojais 
galėtų būti protiniai sirgę ir 
sergu žmonės? Lietuvoje, pasi
rodo, ir tai galima.

Štai faktas. Prieš kiek laiko j 
Tauragės apskritį atsikėlė Me
lanija Kisel-Kiškytė. Sako, gi
musi ir augusi Rusijoje. Dar 
gimnazijų eidama pradėjo sirg
ti proto liga. Bet šiaip taip gim
nazijų baigė ir pradėjo per pro
tekcijas mokytojauti. Paskirta 
Girininkų pradinėj mokykloj 
mokytojauti. Čia ištarnavo apie 
5 metus. 1936 metais išteka už 
pasiturinčio ūkininko Antano 
Zemeckio sunaus, gyv. Pagra- 
mantėlio vnk. ir paskirta mo
kytojauti Pūtvės pradinėje mo
kykloje, Šilalės valsč. Po dviejų 
mėnesių netenka proto ir išbė
ga iš namų. Vėliau surasta ir 
patalpinta Kalvarijos psichiatri
nėje ligoninėje. Po dviejų sa
vaičių seserys jų atsiėmė tebe
sergančių ir bandė gydyti na
muose. Bet negalėjo, teko iš
vežti į Klaipėdos psichiatrinę li
goninę. Čia ji išbuvo nuo gruo
džio mėnesio 1936. metų iki ba
landžio sekančių metų. Po to 
kaip pasveikusi grįžta ir paski
riama į Aukštupių, Sartininkų 
valsčiaus pradinę, kur ir šian
dien tebemokytojauja.

Visų tų komedijų vaidina 
Tauragės apskričio pradžios 
mokyklų inspektorius seserų, 
geriau jų vyrų įtakoje. Viena, 
kad vienas iš jųdviejų turįs 
“svorį” valdžios sferose — - 
Tauragės apskričio karo ko
mendantas, buterit, pulkininkas 
Genys, kitas, Tauragės nuova- 
dijos policijos pareigūnas — 
Rczgys. Abu geri tautininkai lai 
ir viskas. Genys prie to dar tu
rįs ir dvarų. —Papartis

Atleido viršaiti

KRETINGA. — Apskr. vir- 
šininkas atleido iš tarnybos 
Kartenos valsčiaus viršaitį My
kolą Urbonavičių už tai, kad 
darydamas įvairius išmokėji
mus iš savivaldybės kasos su
darydavo fiktyves sąskaitas. 
Taip pat išaiškinta, kad buvęs

viršaitis pateikdavęs sąskaitas 
pasirašyti, be išmokėjimų, sa 
vo samdiniams ir mokyklinio 
amžiaus vaikams. Už tai jam 
iškelta baudžiamoji byla. Nau
ju Kartenos valsčiaus viršaičiu 
išrinktas ūkininkas Gagilas.

Garsinkitės “N-nose”

SERVEL ELECTROUM 
GAS REFRIGERATOR
...irS DIFFERENT 

FROM ALL OTHERSI

Nėra kito automatinio refrigera- 
toriaus, kurs šaldytų be judomų 
dalių ... Tai reiškia, kad nėra 
nusidėvėjimo, nė trukšmo; ge
resnis valgių apsaugojimas, nes 
per šią naudą daugiau sutaupo
ma metų metams.

• Neturi judamų dalių šaldy
mo sistemoj

• Nuolatinė tyla
• Visad žemos operavimo iš

laidos
• Daugiau patikimo patarna

vimo metų
• Santaupos kurios jį apmoka

Turime kiek 1938 modelių nu
mažintomis kainomis.

Englewood Stove &
RepairCo. .

6850 So. Green St.
bloko į vakarus nuo Halsted

Tel. WENtworth 0937

— SAVAITRAŠTIS — >

“Argentinos
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. B a 1 s a s ”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

J "Is
AR ŽINOTE KA 

RAŠO

“KELEIVIS?"
Ar žinai, kodėl vieni ji gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
į j skaityti ?

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

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

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

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, {domių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadvvay,

. SO. BOSTON, MASS.
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Lietuvos trumpųjų bangų radio 
mėgėjų draugija

šis tas apie Lietuvos trumpųjų bangų radio mėgėjų 
veiklų

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Lietuvoje ne taip seniai įsi
kūrė Lietuvos trumpųjų bangų 
radio mėgėjų draugija. Tai 
draugijai priklauso visi tie, ku
rie turi savo radio siunčiamas 
stotis. Tokių Lietuvoje yra ga
na apsčiai, iš viso net 50 asme
nų.

šioji draugija jau spėjo savo 
veikimu pasirodyti, nes pirmų 
kartų Lietuvoje suruošė trum
pųjų radio mėgėjų konkursų. 
Vyrai visas dvi dienas dirbo at
sidėję. Tenka pažymėti, kad kai 
kurie iš radio mėgėjų turi nuo
latinius pasikalbėjimus oro ban
gomis net su tolimos šiaurės 
Amerikos radio trumpųjų ban
gų mėgėjais.

štai radio mėgėjas jaunutis 
vyras, kurio ženklas LY1AP jau 
turėjęs ryšius su Šiaurės Ame
rikos mėgėjais \V3F00 ir su 
W2GSA. šitas jaunas radio mė
gėjas su pasididžiavimu pasa
koja, kad, Naujienų bendradar
bis K. Augustas jam iš Chica- 
gos yra atsiuntęs kai kurias 
jam reikalingas radio siųstuvui 
reikmenes.

O vienas iš Lietuvos radio 
mėgėjų, būtent, LYIJ susikalbė
jo net su vienu lietuvių ameri
kiečiu ir jiedu dabar labai daž
nai pasikalba.

Lietuvos radio mėgėjai sa
vais siųstuvais dirba šiokiomis 
bangomis: 10, 20, 40 ir 80. Jie 
daugiausia dirba ketvirtų ir aš
tunta valandų vakare Lietuvos 
laiku. Tai Š. Amerikos lietuviai, 
kurie turi stiprius priimtuvus, 
tomis valandomis kartais galė
tų nugirsti Lietuvos trumpųjų 
bangų radio mėgėjų kalbas. 
Spėju, kad tikrai butų įdomu 
oro bangomis išgirsti iš Lietu
vos sklindančius garsus.

Kas juos išgirstų kalbant, ga
lėtų jiems net ir laiškus para
šyti. Lietuvos trumpųjų bangų 
radio mėgėjų draugijos adresas 
toks:

Pašto dėžutė 100, 
Kaunas, 

Lithuania.
Lietuvos trumpųjų bangų ra

dio mėgėjų draugija jau įstojo 
nariu į tarptautinę sąjungų, ku
rios būstinė Šiaurės Amerika.

Tai kaip matote, Lietuvos ra
dio mėgėjai glaudžiai bendra
darbiauja su š. Amerikos radio 
mėgėjais.

Rodos, šį pavasarį Š. Ameri
kos radio mėgėjai ruošia tarp
tautinį konkursų, neabejotinai 
Lietuvos radio mėgėjai tame 
konkurse dalyvaus, nes jau ir 
seniau tokiuose tarptautiniuose

Tautinių drabužių propagandos baliuje, Kaune. Dabar tautiniai lietuviški drabužiai 
labiau plinta miestuose, negu sodžiuose. Miestietes lenklyniuodamos taisosi puošniuosius 
tautinius drabužius, kartkartėmis juos demonstruodamos ir specialiuose tautinių drabužių 
baliuose. Vaizdelyje matome būrelį ponių, apsirėdžiusių tautiniais drabužiais. Viduryje Res
publikos Prezidentas Antanas Smetona. VDV foto.

Lietuvos Padangėje
Šiauliuose atidaryti pir- 

j mieji liet, verslininkų 
kursai

įJubaudė pinigų 
meisterius

ŠIAULIAI. — Kovo 6 d. prie 
V. prekybos mokyklos atidary
ti pirmieji liet, verslininkų s- 
gos išlaikomi verslo kursai.

Į kursus priimti 46 nuolati
niai klausytojai.

Į

Kursų vedėju patvirtintas 
valstybinės prekybos mokyklos 
dir. Paliulis, lektoriais Los mo
kyklos mokytojai. Kursai tęsis 
iki gegužės 6 d.

TAURAGĖ. -- Šiaulių ap? • 
gardos teismas A. Šimulį ir I. 
Gvazdauską nubaudė po 6 mėn., 
K. Baltrušaitį 4 mėn. papras
to kalėjimo už pinigų dirbimą.

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ LINKIME 
VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

MAROZAS BAKING CO.
C. L. MAROZAS, 'Pres.

4330-4334 S. California Avė. Lafayette 1515

LIETUVIŠKUS ŠOKIUS
Rengia LINKSMYBĖS MYLĖTOJŲ KLIUBAS

Velykų Sekmadienį, bal. 9 d., 6 v. vak.
Hollywood Salėje, 2417 W. 43rd Street
Bus 6 Dovanos: Už Polką, Valcą ir Prie įžangos Bilieto 

šokiams Grieš J. Pilitausko Orkestrą Įžanga tik 25c

LINKSMŲ VELYKŲ LINKIME VISIEMS MUSŲ 
•• DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

CONRAD
FOTOGRAFAS ' 

u 
420 W. 63 St. Tel. Englewood 5883-5840

LINKSMŲ VELYKŲ LINKIME VISIEMS MUSŲ 
DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

B. R. PIETKIEWICZ AND CO.
MORTGAGE BANKERS

2608 W. 47 St. Tel. Lafayette 1083

SVEIKINU VISUS SAVO DRAUGUS IR KOSTUMERIUS 
IR LINKIU SULAUKTI LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ

N. ABARAVICZ
PIRMOS RŪŠIES VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ

4600 S. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 1340
CHICAGO, ILLINOIS

konkursuose yra dalyvavę ir 
turi tam tikrų laimėjimų. š. A- 
merikos lietuviams trumpųjų 
bangų radio mėgėjams tikrai 
tektų užmegsti glaudžius ryšius 
su Lietuvos radio mėgėjais, gal 
pavyktų net užmegsti nuolati
nius kontaktus ir tuo budu jie 
kiekvieną minutę turėtų prdgą 
kalbėtis su Lietuva ir net pa
tirti kas Lietuvoje gero girdė
ti.

Tai tikrai kultūringa ir gera 
pramoga. Šioji pramoga yra vi
sais atvejais sveikintina.

Lietuvos trumpųjų bangų ra
dio mėgėjų draugija jau net iš
leido knygą apie radio siųstuvų 
ir priimtuvų įtaisymą. Toje 
knygoje yra sudėti visų Lietu
vos radio mėgėjų adresai.
kad radio trumpomis bangomis

Šia proga tenka pastebėti, 
pradėjo plisti pirmiausia š. A- 
inerikoje 1917,.metais, bet tais 
melais visi lic bandymai dar ne
turėjo rimto pasisekimo, O Lie
tuvoje radio trumpomis bango
mis susidomėta jau 1918 me
tais. Taigi veik kartu kaip ir š. 
Amerikoje Lietuvos radio mu
gėjai jau pradėjo mėginti trum
pas bangas ir štai dabar jau 
Lietuvoje tokių pasekėjų net 
penkiasdešimts, atsirado ir jų 
skaičius tolydžiai auga ir didė
ja. ’ -

Jau ir Lietuvoje 'galvojama 
suruošti tarptautinis radio įnė- 
gejų konkursas. Visai galimas 
daiktas, kad toksai konkursas 
bus suruoštas sekančiais melais. 
Lietuvos radio mėgėjų konkur
sus dabar bus ruošiamas kas
met sekmadienį prieš vasario 16 
dieną. Rodos, norima tą kon
kursą padaryti tradiciniu.

Šilą turėtų įsidėmėti ir š. A- 
n.erikos lietuviai radio mėgėjai, 
kurie gal taip pat savo jėgas 
galėtų išmėginti su Lietuvos tos 
srities darbuotojais. Lietuvos 
radio mėgėjai konkursą laimė
jusiems skiria dovanas ir vi
siems konkurso ’ dalyviams iš
duoda atitinkamą diplomą.

Lietuvos radio mėgėjai yra 
įvairių profesijų žmonės: kariš
kiai, valdininkai, studentai, 
mokiniai ir vienas kitas iš dar
bininkų. Didžiulė dauguma jų 
gyvena Kaune ir vos keletas 
provincijoje: Mariampolėje, Pa
nevėžyje, Šiauliuose ir kitur. Jų 
siųstuvai mažučio galingumo, 
b-'t susikalba su viso pasaulio 
radio mėgėjais. Jų žymi dalis 
ji u yra susikalbėję su viso pa
saulio kontinentų radio mėgė
jais ir užtai yra gavę iš tarp
tautinės radio mėgėjų sąjungos 
atitinkamus diplomus.

Taigi, ir Lietuvos radio me- 
gėjai žengia kartu su- viso pa
saulio radio mėgėjais ir garsi
na Lietuvos vardą po visą že
myną.

Tai tokios kaip ir naujienos 
iš Lietuvos padangės.

—Betkas

PASIKALBĖJIMAS DZŪKO SU DRAUGU
Dzūkas: Nu, bracia, aš su

mušiu jus visus bedzievius su 
šitais faktais!

Draugas: Ką tu čia dabar 
kalbi? Kokiais faktais ir kokius 
bedievius tu čia atėjai mušti?

Dzūkas: Nugi, ve, šitais fak
tais, kų viena moteriške nupir
ko airišių svypšteiko tikietų ir 
meldėsi ant savo motkos kapo, 
kad jos motkos dūšia išprašy
tų Dzievo, kad jai padėtų iš
lošei daug pinigų. Ir štai, ve, 
žiūrėk, šita amerikoncka ga- 
ziela Evcning American nuėmė 
jos portretą klupaujančios ant 
to kapo ir poteraujančios. Tai 
yra faktas, ;kų ir tu pa c gali 
regčei ir negali man užginčyci, 
kad tai nėra/faktas. Nu, ir tap 
Dzievas davė,; kad ji išgrajino 
50,000 dolerių! Ar tai dar ge
resnių faktų reikia priparodzy- 
ci, kad Dzievas padeda ciems, 
kur prie Jo meldžiasi?

Draugas: Na, ar jau pabai
gei?

Dzūkas: Aš jau pagynėjau, 
ale kų tu ant šilo atsakysi? Ar 
ir dar sakysi, kad Dzieyo nėra?

Draugas: Pirmiausia, drau
ge, aš tau turiu pasakyti, kad 
aš labai nemėgstu kalbeli apie 
Dievą tokioj prasmėj, kokioj tu 
nori, kad aš kalbėčiau. Antra, 
šitie “faktai” nėra faktai, o lik 
prietarai ir apie kaip tokius 
mes čia kalbėsime.

Dzūkas: Tai tu, ragi, nori 
paversei šituos faktus į *zabo- 
bonus?

Draugas: Drauge, aš jų ne- 
paverčiu prietarais, nes jie yra 
tokiais patys savaime.

Dzūkas: Tai kap gi tu gali 
sakyci, kad šieie faktai yra 
prietarai, kada tu pac ragi ši
ton gazieloii; ..šitos moteriškės 
pikeierių klupaujančios ant sa
vo motkos kapo ir poterius 
kalbančios? Cik šita gaziela 
tap parodo ii* pasako.

Draugas: Kad šilas dienraštis 
turi įdėjęs jos klūpojančios 
ant kapo paveikslą ir kad jis 
sako, kad šita moteris meldė
si nusipirkus tikietą ant tų ark
lių ' lenktynių, tai faktas. Ta
čiau, kad ji laimėjo tuos pini
gus vien lik dėl to, kad ji mel
dėsi, tai jau ’ grynas prietaras, 
arba geriau pasakius, žmonių 
mulkinimas. Tas jos pinigų iš
lošimas, tai tik vienas atsitiki
mas iš daugelio. Bet aš norė
čiau žinoti, ką tu žinai apie tą 
“airišių svypšteiką”?

i t

Dzūkas: Nugi, aš cik ciek ži
nau, kad Anglijoj buvo arklių 
lankcynės, o airišiai pardavinė
jo tikietus ant tų lankcynių. 
Nu, ir šitoj moteriškė nusipir
ko tikietų ant šito arklio, ku 
Dzievas painačino bėgei grei
čiau už visus kitus, kad šitoj 
moteriškė galėtų išgrajici 50,- 
000 dolerių.

Draugas: Maž-daug nusima

nai, tačiau aš paaiškinsiu tau, 
kaip iš tikro buvo. Anglijoj 
tos arklių lenktynės įvyko, o 
Airijoj yra tokia ligoninė, kuri 
pardavinėjo tikietus beveik po 
visą pasaulį ant tų lenktynių, 
kad padarius pinigų tos ligoni
nės palaikymui. Ir tų tikietų 
buvo išparduota milionai.

Dzūkas: Tai, ragi, iš ciek 
milijonų Dzievas painačino jai 
išgrajici ciek daug pinigų, ba 
ji meldzėsi.

Draugas: Tu čia vėl su savo 
prietarais. Kad tu pamirštum 
apie šituos burtus ir atydžiai 
klausytum mano aiškinimo iki 
galo, lai gal ir pats tuomet su^ 
prastum, kad tos moters mal
da neturėjo nieko bendro su 
išlošimu tų pinigų.

Dzūkas: Tai jau klausau, 
klausau.

Draugas: Gerai, nes aš dabar 
pavariusiu tikrus faktus pa
remtus skaitlinėmis. Ta ligoni
ne išpardavė tikietų už suvirs 
12 milionų dolerių. Na, ir su
virš 6 milionų dolerių ji pasky
rė įvairiems prizams, kurie 
prasideda su 150,000 dolerių, 
kaipo pirmi prizai, ir baigiasi 
su kelių šimtų dolerių prizais. 
Ir kadangi tikietai buvo par
duoti ir prizai nuskirti, lodei 
tuos prizus ir laimėjo tie žmo
nes, kurie buvo pirkę tuos ti
kietus, tai >yra tuos tikietus ant 
tų arklių, kurie pabaigė tas 
lenktynes — pirmas, antras ir 
trečias. Na, ir tai moterei pasi
taikė nupirkti tikietą ant to tre
čio arklio.

Dzūkas: Nu, ot, ragi Dzievas 
painačino tam arkliui atbėgti 
trečiam.

Draugas: Pagal tavo, los mo
ters ir Chicago Evcning Ame
rican manymu, tai išvedimą 
galima padaryti sekamą: kaip 
lik ta moteris nusipirko tikietą 
ant to arklio, tai Dievas nemie
gojo naktimis, mąstydamas, 
kaip tą arklį padaryti greites
niu, kad jis išloštų tas lenkty
nes, o moteris daug pinigų! Jei
gu tu skaitei tą žinią apie tas 
arklių lenktynes, tai tu turi ži
noti, kad 10 tik vienų ameriko
nų, kurie visai nesimeldė ir tar
pe kurių radosi gal, kaip tu sa
kai, bedievių, išlošė pirmus pri
zus po 150,000 dolerių kiekvie
nas. Tai kur gi čia tavo logika? 
Juk tu lokiu žmonių mulkini
mu pažemini patį Dievą, kurį 
persistatai visagalinčiu, visama* 
taučiu! Prie to dar, lošimas ark
lių lenktynėms yra ’gemblerys- 
tė, o juk žinote, kad Dievas 
gemblerystes nepakenčia.

Dzūkas: Nu. tai, bracia, aš 
jau nežinau nei kų tau atsaky- 
ci. Pasirodo, kad tu mano fak
tus sumušei į gurinius. Tu bū
damas bedzieviu daugiau išklu- 
močinai man apie Dzievą, negu 
kunigas. -—J. Naujalis.

Už abortą 6 mėn. 
kalėjimo

TAURAGĖ. — Praeitais me
tais, Katyčių km., Kaltinėnų 
valsč., gyv. St. Dabulienė sa
vo kaiminkai Kinderienei pa
darė abortą. Iš to gavosi krau
jo užnuodijimas ir Kinderienė 
mirė, palikdama 3 mažus vai
kus.

Kovo 3 d. Šiaulių apygardos 
teismas St. Dabulienę nubaudė 
6 mėn. paprasto kalėjimo, pa
skiriant 6000 Lt užstatą.

LINKSMŲ VELYKŲ LINKI
ME VISIEMS SAVO DRAU
GAMS IR KOSTUMERIAMS

V

CENTRAL
DISTRICT

FURN1TURE
COMPANY

JOS. JUOZAITIS, Mgr.

3410-12 S. Halsted St.

3621-23-25 S. Halsted 
Street

LINKSMŲ VELYKŲ LINKIME VISIEMS MUSŲ 
DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

A. F. CZESNA BATHS
1657 West 45th St., kampas S. Paulina St

Telefonas BOULEVARD 4552
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Linksmų Velykų!
Linkime Visiems Savo

Draugams ir

Kostumeriams

■T^HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK 
HALSTED ST. AT 19th PLACE 

Member Federal Reserve System and 
Federal Deposit Insurance Corporation

SVEIKINU VISUS SAVO DRAUGUS .
IR KOSTUMERIUS IR LINKIU 

LINKSMŲ PAVASARIO 
ŠVENČIŲ VELYKŲ!

Jos. F. Budrik
3409-21 SOUTH HALSTED STREET
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Vitaminai
Rašo Dr. Br. J. ZubricKas

(Tęsinys)
. Vitaminas B.

Jau anksčiau vienoje šio 
straipsnio vietoje esame pami
nėję gydytoją Eijkmann ir jo 
bandymus su paukščiais (višto
mis). Dideles garbes jisai yra 
užsitarnavęs ir neveltui Nobe
lio premija l ’ivo jam suteikta.

Jo padaryti bandymai buvo 
lyg pamatinis akmuo atradime 
kitų giminingų vitaminų pri
klausančių šitai grupei B. Ben
drai kalbant jis savo darbais 
daug prisidėjo prie patobulini
mo mokslo žinių susijusių su 
vitaminais. Taip pat esame pa
žymėję, kad Dr. Christian Sijk- 
inann maitindamas paukščius 
vien nugludintais (nulukšten- 
tais) ryžiais iššaukė pas juos li
gą, kuri savo panašumu primi
nė jam žmonių susirgimą Beri
beri liga. Medžiaga, kuri sulai
kydavo tos ligos vystymąsi ar
ba kitais žodžiais tariant turėjo 
išgydomosios galios buvo pa
vadinta vitaminu B. Pradžioje 
tik mielėse surasta didelis kie
kis vitamino B. Po nckurio lai
ko buvo pastebėta, kad mielė
se yra daugiau vitaminų, kurie 
savo chemine sudėtimi yra la
bai giminingi ir panašus į kitą, 
bet atsižvelgiant į jų išpildo
mąsias funkcijas (užduotis) 
jie žymiai skiriasi nuo vienas 
kito. Todėl pastarais laikais tos 
srities žinovai yra linkę suvie
nyti visą eilę tokių medžiagų į 
vieną grupę pažymėdami ją 
raide B. Juos atskiriame nuo 
vienas kilo pažymint raide B 
įvairiais skaitmenimis, kaip an
tai: Bl, B2, B6 ir t. t. Savaime

LINKIME LINKSMŲ VELYKŲ VISIEMS MUSŲ 
KOSTUMERIAMS, DRAUGAMS IR 

PAŽĮSTAMIEMS

BILL’S TAVERN
ONA ir VINCAS iPOPELL, Savininkai

4358 S. Maplewood Avė. Tel. Lafayette 2649

LINKSMŲ PAVASAIUO ŠVENČIŲ VELYKŲ LINKIU 
VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAKTORIUS

6800 S. Maplewood Avė. Tel. Hemlock 2323

Linksmų Velykų Visiems Linki Atstovas p. 
Frank P. Speecher, kuris reprezentuoja

ALLWEIDEN ALŲ
iš

White Eagle Brwg. Co.
3755 So. Ratine Avė. Tel. Yards 7460

suprantama, kad kiekvienas vi
taminas B pažymėtas su skir
tingu skaitmeniu atlieka taip 
pat kitoniškas funkcijas. Pa
vyzdžiui, nesant maiste vita
mino B (dabar pažymimas B) 
atsiranda Beriberi liga. B2 va
dinamas lactoflavin turi didelės 
įtakas į augimą. B6 yra žino
mas kaip nuo Pellagra ligos 
apsaugojai!ti medžiaga. (Beri
beri ir Pellagra yra ligos atsi
randančios dėl stokos tik ką 
minėtų vitaminų. Apie jas su
žinosime vėliau). Vitaminas B 
yra vienintelis iš visų kitų, ku
ris, turi savyje sieros. Jis leng
vai tirpsta vandenyje ir randa
si apsčiai kviečiuose, ryžiuose 
ir mielėse. Net bakterijos arba 
kitokio pobūdžio mažybiniai 
organizmai sugeba padaryti vi
taminą B. Jei kartais gyvuliai 
ir negauna pašaro turinčio vi
tamino B., tad jų žarnose įvyk
stanti bakterijų medžiagos apy
kaita jį pagamina, o vėliau per 
žarnų sieneles įtraukiamas ir 
tokiu budu organizmui perduo
damas apsaugojant jį nuo ati
tinkamos ligos išsivystymo. Vi
tamino B cheminė sudėtis yra 
tiksliai žinoma. Toliau yra pa
stebėta, kad vitaminas B atlie
ka gan reikšmingą veiksmą 
angliavandeninių medžiagų apy
kaitoj. Jo dėka angliavandeni- 
nės medžiagos kaip krakmolas, 
įvairus cukrus, cehilozė ir taip 
toliau daug greičiau sudega ir 
jose užlaikoma energija pavirs
ta į šilimą bei darbą. Nesant 
pakankamai šilo vitamino su
skaldymas tik ką minėtų me
džiagų būna žymiai sutrukdy
tas, ir tokiu budu musų orga-

NAUJIENOS, Chicago, III.

. . . . _ Naujietių-Acme Teiephoto,William C. Douglas, kurį prezidentas Rooseveltas paskyrė Aukščiausiojo teis
mo teisėju, su savo šeima.

VISIEMS LIETUVIAMS

nizmas nesugeba juos tinkamai 
sunaudoti. Kiek iš tikrųjų žmo
gui per dieną yra reikalinga 
tai priklauso nuo įvairių aplin
kybių. Sakysime, kūdikiai, 
žmonės su tam tikrais skydo 
liaukos negaliavimais, nėščios 
ir žindančios moterys turi di- 
džiausį pareikalavimą. Kitas 
svarbus faktorius yra žmogaus 
dietas. Valgant maistą, kuris 
susideda iš saldumynų arba 
tam panašių medžiagų, mes 
privalome tuo pačiu laiku pa
didinti vitamino B kiekį, idant 
galėtume juos daug geriau su
naudoti. Dabar pasiklauskime, 
kur galima jisai daugiausiai at
rasti? Vitaminas B užtinkamas 
labai apsčiai juodoj duonoj, 
bet ne baltoj, kiaušinio tryny
je, kopusiuose, ridikuos, gana 
daug mėsoj, riešutuose ir net 
kavos pupose. Maitindamiesi 
maistu, kurs neturi vitamino 
B — kaip jau sakėme — gau
nama Beriberi liga. Ir maži 
Kūdikiai nuo musų neatsilieka. 
Pas juos pastebimas išblyški
mas, skubus susierzinimas, su
liesėjimas, širdies ir vidurių 
trukumai, įvairiausios rūšies 
sutinimai elc. Tokiame atsiti
kime tik pakeičiant dietą, bū
tent, pridedant daugiau vitami
no B mes matome nuostabų 
pagerėjimą ir išnykimą visų 
nenormalių reiškinių. Medici
noje šis vitaminas yra plačiai 
vartojamas. Juo toliau, juo 
daugiau jis randa platesnę dir
vą. Ypatingai tam tikruos ner
vų suirimų atsitikimuos arba 
nusiskundimais su viduriais 
gaunama puikus rezultatai.

\
(Bus daugiau)

JUOKAI
KAS YRA “MAŽOJI 

SCENA”?..

Nevykusi kandidatė į dideles 
artistes susitinka draugę, kuri 
jos paklausia:

— Vaje, kaip senai besima
tėme!.. N!a, kaip pavyko su 
svajonėmis apie scenos karje
rą?!.. Ar, pagaliau, patekai į 
sceną?..

Paklaustoji sutriko, nes iš 
tikrųjų jos “talentai” tebuvo 
“vyrams bauginti” ir pasibai
gė su tuo, kad ji persėkmingai, 
pagal save, ištekėjo. Ji, lyg 
“pagauta”, patylėjo patylėjusi, 
dirbtinai gudriai ir laimingai 
nusišypsojo ir tarė:

— Ta-aip... Tik — aš pasi
rinkau mažąją sceną...

Draugė gal ir nesuprato, kad 
“mažąja” scena” nevykusioj! 
artistė pavadino savo šeimyni
nį gyvenimą, tai yra — progą 
savo nuolatinėms scenoms...

Ar. Vitk.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti i tas Krautuves, 
koriai Skelbiasi Naujienose.

Lietuvos Naujienos
Painios Dvarininko By- j u, Filipavičius davė arklius 

los Su Klebonu *r Lernus klebono laukams 
..........  dirbti, o dabar susipykęs, iš-

LINKIU SAVO DRAUGAMS IR

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

Prie plento tarp Kelmės ir 
Tauragės, Kražių vals. yra 
Pakražančio dvaras.

Kadaise tame dvare gyve
nęs vysk. M. Valančius. Bai
giantis vokiečių okupacijai, 
infliacijos laiku, tą dvarą nu
pirko mažažemis ūkininkas 
Idz. Pilipavičius.

Dvare dabar jis yra įsitaisęs 
garinį malūną ir lentpiuvę.

Kadangi Pakražančio dva
ras yra prie pat Pakražančio 
bažnytkaimio, tai p. Pilipavi
čiui tenka turėti nemaža- rei
kalų su klebonu nes jis yra 
praktikuojąs1' katalikas ir at
lieka parapijiečio pareigas.

Be tiesioginių savo prievo
lių p. Pilipavičius Pakražančio 
bažnyčiai dar įtaisė katafalką 
ir morūs (lifeštuvus) ir kt. li
turginių dalykų. Tačiau pra
ėjusį rudenį Pilipavičius su 
Pakražančio klebonu susipyko. 
Susipyko dėl nieko, bet ka
dangi parodytas užsispyrimas, 
tai dėl to piktumo kilo kelios 
bylos.

Pradžia piktumo buvo tokia: 
Vieną šventadienį Pilipavi
čiaus šeimyna vežė avižas, nes 
avižos buvo ^sausos, o dangus 
apsiniaukęs.

Apie tai buvo parašyta (a- 
pie nesilaikymą švenčių ir po
ilsio įstatymo) ir “Liet. Aide”.

Be to, klebonas iš sakyklos 
per pamokslą Pilipavičių iš
baręs, sakydamas, kad tai da
rąs artimiausias dvarininkas.

Už tai Pilipavičius “Liet. 
Aido” redaktoriui ir klebonui 
iškėlė baudž. bylas, nes kle
bonas, kitiems girdint, Pilipa
vičių buvo iškoliojęs Pakra
žančio alinėje (toje alinėje 
yra ir pašto agentūra).

Būdamas su klebonu geruo-

SUSTOK—ŽIŪRĖK 
SKAITYK! 

Sensacinis Akinių

Išpardavimas
Musų Reguliari Kaina $10.00 
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$5.95'
Musų Reguliari Kaina $15.00 
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

mas arba grąžinsime pinigus.
Dr. R. J. Berkovitz
3505 So. Halsted St.

Tel. YARDS 3565.
................ ................. .........- " ' -.........•—» —

Garsinkites “N-nose”
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kėlė klebonui civil. bylą, rei
kalaudamas 75 Lt.

Kelmės apylinkės teisėjui 
sprendžiant šias bylas, kilo 
šalies ginčai.

Be ko kita klebonas pasakė, 
kad Pilipavičiui nė dvaro ne
užteksią bylinėjimosi išlai
doms..

Į tai Pilipavičius atsakė:— 
Manai, kad kai tamsta tu
rėdamas mano įtaisytą kata
falką, kaip melžiamą karvę!” 
Vadinasi, turįs 'klebonas daug 
pajamų iš jo įtaisyto katafal
ko.

“Aa, girdite, ponas teisėjas 
—įžeidžia šventą daiktą! at
kreipęs teisėjo dėmesį klebonas 
į šį Pilipavičiaus pasakymą ir 
paprašė teisėją, kad už tai Pi
lipavičių nubaustų.

Kelmės teisėjas Petras At- 
kočaitis Pilipavičių tuojau pa
traukė tieson ir išėjo rezoliu
cijos rašyti.

Pilipavičius rezoliucijos ne
laukdamas teismo salę aplei
do.

Teisėjas Pilipavičių pripa
žino kaltu ir nubaudė šešiais 
mėnesiais paprasto kalėjimo. 
Paskyrė ir kardomąją prie
monę—5 tukst. Lt arba areštą-

Turto laidą už Pilipavičių 
padėjo jo duktė.

’ Pagaliau Pilipavičius susita
rė su klebonu taikintis. Pilipa
vičius prižadėjo atšaukti prieš 
kleboną visas bylas valstybės 
teisme ir skundus Telšių vys
kupui (Pilipavičius kleboną 
buvo apskundęs ir vyskupui) 
ir sumokėti 1 tukst. Lt. “kon
tribucijos”. Taigi, juodu nu
važiavo pas Kelmės notarą St. 
Ridzevičių ir pasirašė taikos 
sutartį. Sutarimi Pilipavičius: 
a) Pakražančio bažnyčiai pa
aukojo 900 Lt ir klebonui prieš 
Pakražančio parapijos klebo
ną sumokėjo 100 Lt bylinėji
mosi išlaidų, b) pasižadėjo pa
siųsti vyskupui atsiprašymą 
dėl skundų ir pasižada ateity 
tokių skundų daugiau nerašy
ti, c) nutraukti visas bylas 
prieš kleboną Ričkų, d) ir a- 
teity remti Pakražančio bažny
čią ir t. t.

Bet pasirodė, kad Pilipavi
čius apsigavo: .svarbiausia by
la, kurios dėliai Pilipavičius 
ir taikos paprašė, lieka nenu
traukta (kurioj jis nubaustas 
6,mėn. kalėjimo), nes toji by
la yra viešojo kalinimo byla/ 
o Pilipavičius manė, kad ir to
ji byla bus nutraukta. Kadan
gi toji byla nenutraukta, tai 
Pilipavičius taria, kad klebo
nas neišpildo taikos sutartieš 
ir kėlįa klebonui civil. bylą, 
reikalaudamas gražinti 1 tukst. 
litų.

Taigi, nežinia dar, kuo Pili
pavičiaus ginčas su klebonu 
baigsis.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

Nariai Cmcagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET Phone YARDS 1419

I. J. ZOLP Phonc YARDS 0781
1646 VVEST 46th STREET YARDS 0782

S. P. MAŽEIKA Pilone YARDS 1139
3319 LITUANICA AVENUE YARDS 1138

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 WEST 23rd PLACE Phe/.e CANAL 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108111 Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS 
4704 SO. VVESTERN AVENUE Phode LAFAYETTE 8024

ANTHONY B. PETKUS
6834 SO. VVESTERN AVĖ. Phone GROVEHILL 0142
1410 SO. 49th COURT Cicero Phone CICERO 2109

1

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 3572

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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Pas Kražių didvyrius
NAUJIENOS, Ohicago, III šeštad., balandžio 8, 1939

Surusinimo tikslais rusų val
džia buvo suskatusi uždarinė
ti katalikų bažnyčias, kai ku
rias jų paverčiant cerkvėmis. 
Vienur kitur jiems tas pavyko, 
tačiau Kražių įvykiai tokių ru
sinimo politiką sustabdė. Ta
tai įvyko 1893 m.

Vilniaus Generalgubernato
rius Orževskis, pravoslaviją 
priėmęs lenkas, norėdamas ru
sų carui įsiteikti, įsakė tuolai
kiniam Kauno gubernatoriui 
vokiečiui Klingenbergui užda
ryti gražią istorišką murinę 
Kražių bažnyčią. Žemaičiai ra
šė prašymus, maldavo caro ir 
carienės ir kitų aukštų parei
gūnų, bet niekas negelbėjo. Ir 
tuomet ne tik vieni kražiečiai, 
bet beveik visa Žemaitija nuta
rė stoti į kovą ir bažnyčią už
daryti neleisti. Apie tas kruvi
nas ir didvyriškas kovas anuo 
laiku rašė viso^pasaulio spau
da. Pernai rašytojas Jonas 
Marcinkevičius parašė apie 
Kražių įvykius “Kražių sker
dynės” dviejų tomų gražų ro
maną, už kurį laimėjo katali
kiškos visuomenės KVC 2000 
litų literatūros premiją. Kražių 
įvykiai tada ir Amerikoje bu
vo garsus; keletas dalyvių ir 
jų artimųjų yra net užjurin 
pabėgusių. Įdomu dabar patir
ti įspūdžių ir pasikalbėti su dar 
užsilikusiais Kražių didvyriais 
seneliais.

Rodos, mažai kuo skiriasi 
Kražiai nuo kitų Lietuvos vie
tų. Ir gamta tokia pati, ir upe
lis, ir bažnyčia, tačiau jau įva
žiavus į miestelį, pamačius gra

žų ąžuolyną, tuojau sukyla šir
dyje kažkas nepaprasta. O dar 
nepaprastesni tie žmonės: ra
mus, tarp savęs nesivaidiją, 
vaišingi ir gyvena savo didžią 
ja praeitim, kaip niekur kitur 
Lietuvoje. Pirmiausia teko su
tikti visai pražilusį senelį Ur
boną, Kražių skerdynių dalyvį. 
O jis prisiminė tą įvykį:

— Kai mus jau du šimtai 
kazokų, su arkliais įjojusių į 
bažnyčią, išvaikė, tai penkias
dešimt kazokų jodinėjo po 
miestelį, gaudė bizūnais, kala
vijais paženklintus žmones ir 
varė pas gubernatorių. Ties 
Kražante būrys kazokų pasivi
jo bebėgančius, bet šie puolė 
į vandenį, plaukė, klampojo, 
nors vanduo buvo ledeliu ap
siklojęs. Iš kai kurių trobų net 
pro langus mėtė pusgyves mo
teris ir vaikus. Ties bažnyčia 
buvo surinkti 225 basliai ir 
Vėzdai, kurie dar labiau kazo
kus bei žandarus suerzino. Ir 
jie nesigailėjo net mirštančių
jų. Prie valsčiaus jau buvo su
varyta apie 400 žmonių. Mo
terys vaitojo, vyrai dantis 
grieždami laukė savo likimo. 
Kai mus nuvedė prie valsčiaus 
namų, išėjo gubernatorius ir 
žandarmerijos rotmistras. “Pri
sipažinkite kiekvienas atskirai”, 
rūsčiai sugirgždėjo gubernato
riaus balsas. Visi tylėjo. “Prisi
pažinkite bent tie, kuriuos aš 
pažįstu.” Tyla. Tik kojos su- 
kauštėjo; nosys sušnypštė. “Tu 
dalyvavai metieže?” pirmiau 
kreipėsi gubernatorius į Žutau
tą. “Aš buvau bažnyčioje”, a t-

IACME-NAUJIENU Foto |

PHILADELPHIA, PA. — Betty Madamut bando 
naujos rųšies elastiško stiklo tvirtumą. Tą stiklą išrado 
Franklino instftuto mokslininkai.

sakė jis. “Bažnyčioje? O ar aš

LINKSMŲ VELYKŲ LINKIU SAVO 
DRAUGAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS

BEN. J. KAZANAUSKAS
2202 W. Cermak Rd. Phone Canal 8887

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ VISIEMS 
LINKIU MUSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS! .

JOHN G. MEZLAISKIS
General Contractors and Builders A

6909 So. Rockwell St. Tel. Grovehill 0036

Linksmų Velykų švenčių Visiems Musų Kostumeriams, 
Draugams ir Pažįstamiems Linki

Green Valley Products
WM. J. KAREIVA, Savininkas

4644 So. Paulina St. Tel. Yards 5350

LINKSMŲ VELYKŲ LINKIME VISIEMS 
MUSŲ DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

S. PETRAUSKAS BAKERY
1721 S. Union Avė. Phone Canal 7358

| LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELY-^ 

KŲ LINKIME VISIEMS SAVO DRAU
GAMS, DRAUGIJOMS IR VISIEMS 

LIETUVIAMS!

JONAS MAKUTENAS
BIRUTES DARŽO — GROVE CAFE 

SAVININKAS

Telefonas Willow Springs 58-42
.............................................................................

neliepiau jums išeiti? Na, pa
žinsi dabar, kad esu guberna
torius. Veskite į vidų — po 
dvidešimt!” “Klausau”, atsilie
pė keletas stražninkų. “Ir mo
terys drauge, tegu pamato, kad 
vyrai bizūnų gaus”. Gubernato
rius įėjo į vidų. Jau buvo at
vykęs Raseinių apskrities gy
dytojas Vasilenka ir kiti vyres
nieji laukė. “Krėskite jiems bi
zūnų! Bizūnų, kiek lenda!” su
šuko gubernatorius šėlte šėlda
mas. Šonuose buvo pastatyti 
suolai, kertėje stovėjo pulkelis 
moterų, dešinėje vyrai. Kazokai 
su stražnikais laikė bizūnus 
rankose, laukdami įsakymo.

Stražnikų laikomą guldyda
vo ant suolo, nuogai nureng
davo, surišdavo kojas ir krės
davo po 15, po 30, o kai ku
riems net po 60 bizūnų.

—Kalba, kad pats guberna
torius skaičiavo kirčius?

—O kaipgi, skaičiavo ir vis 
šaukė: ar dabar pripažįsti gu
bernatoriaus valdžią?

Atsimenu, kaip mano kaimy
nas Rimgaila, dabar jau a. a. 
miręs, priėjo prie suolo su
gniaužęs kumštis. “Bene šitas 
su spragilu švaistės?” paklausė 
gubernatorius isprauniką Vich- 
maną. “Rodos, jis”. “Pas ausį 
veidas perkirstas, tas pats. 
Duoti tam valkatai penkiasde
šimt bizūnų”. Puolė prie Rim- 
gailos slražnikai, užlaužė ant 
nugaros rankas ir parmetė ant 
suolo. Rimgaila pokštelėjo kak
ta į lentą, kaip į akmenį. Vie
nas smūgis, kitas, trečias, de
šimtas. Aptemo galvoje, su
zvimbė. Skausmas toks pašėlęs, 
tartum sveikus dantis traukio
tų, sukaustė Rimgailą bema
tant. Jis nešaukė, tik aičiojo 
tyliai, dusliai, purtėsi ištrukti. 
Gavęs dvidešimtą apalpo. Gy
dytojas, pačiupinėjęs pulsą, 
mostelėjo ranka. “Apsimeta. 
Galite dar krėsti”. “Dar dvide
šimt!” “Jūsų viršenybe, jau 
kaulai”. “Darykite, kas įsaky
ta !” pripuolė gubernatorius ir 
suskaičiavęs dvidešimt čakšte- 
lėjimų į kruviną mėsą, įsakė 
Rimgailą nuvesti į kampą. Mo
terys suklykė, puolė ant kelių, 
tiesė rankas į gubernatorių. Jis 
siuto, siuto lyg laukinis azija
tas, be mažiausio gailesčio.

—Kalba, kad ir neščiaš mo
teris mušė?

—Ką tie azijatai žiūrės. Alų- 
žienė nuo Šiaulių, kampininkė, 
klykė, žegnojosi, slinko keliais 
prie gubernatoriaus, rodė esan
ti nėščia. Klingenbergas tik try-' 
pė kojomis, o į kazokus laidė

sakojo tokių graudžių dalykų.
— Ar daug jūsų buvo areš

tuotų ir teisiamų? — pagaliau 
paklausiau.

—Berods, šimtas dvilika.
—Ar sunkiom bausmėm nu-i 

baudė?
Vienus po 10 metų, kilus į 

Tobolsko guberniją, o kilus ir 
lengviau. Ponai kalbėjo,, kad 
pats Danijos karalius už mus 
užsistojo.

— Sunkiai, tur būt, dabar gy
venat senatvėje?

—Žemėje vis ne danguje 
Diena sunkesnė, die^t lengves
nė, — šyptelėjo senelis. — Be 
lik nepalyginsi, kaip anksčiau 
gyvenom. Rodos, nė peklos 
knygose nėra tiek prirašyta, 
kiek mes nuo ruskio iškentė
jom. Bet nepasidavėm, ir lai
mėjom. Dar, ačiū Dievui, pus
brolį, kuris Kražių skerdynėse 
dalyvavo, Amerikoje turiu. Ko 
kį dolerį kada atsiunčia...

VDV.

JUOKAI

Pirk Sau Automobilį Iš Autorizuotos 
Financinės Kompanijos

Cook County Finance Company Illinojaus 
Valstijos Laisniuota ir turi Dvidešimts 

Metų Garbingo Dylinimo Rekordų.
ATIMTI AUTOMOBILIAI YRA 

GERESNI AUTOMOBILIAI
šio statemento teisingumą paliudys tūkstančiai musų kostu- 

merių.
Kiekv’enas karas yra musų ekspertų tiksl’ai patikrintas pirm 

negu padedamas parodos kambary parodai, musų garantuotas, kad 
duoti daug metų tarnybos ir oafenkinimo ir, beto, mes absoliu
čiai užtikriname, kad sutaupysite šimtus dolerių.

Virš 300 karų pasirinkimui, daug naujutėlių atimtų nuo ban
krutuojančių dylerfų.

Turime kiekvienos Rdirbystės karų.
1938 ir 1937 BUICKS. Chryslers, Oldsmobilcs’ Chevrolets, Fords, 

Pontiacs, Plymouths, De Sotos, Studebakers, La Šalies, Packards, 
Dodges, Grabams, WiPys už vos tik $285.

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

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

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

Minėdami savo 20 metų sukaktį daliname dovanas visiškai DYKAI 
Gražiausią dovaną kiekvienam, kuris atsineš šį skelbimą. Tai ir 

viskas ką turite padaryti.

piktus žvilgsnius. “Nieko, ina- 
tuška, greičiau gimdysi”, nu
tverė ją plakikai ir užvertė ant 
kruvino suolo. O moterys cypė, 
o šaukės visų šventųjų! Dvide
šimt vieną bizūną gavusi, žnek
telėjo ant grindų ir nešvarios 
putos ėmė sunktis pro sukąs
tus, girgždančius dantis.

Ilgai dar senelis Urbonas pa

Maloni mirtis
i

Rašytojas Christijonas Diet- 
richas Grabbe buvo smarkus 
gėrėjas, ypač rašyti jis nega
lėdavo be daug vyno.

— Dėl Die'vo, — tarė kar
tą jis savo tarnui, — aš vis 
jaučiu baisų troškulį, ir vieną 
dieną iš didelio gėrimo galiu 
numirti.

— O, pone Grabbe, — krei
pėsi į jį tarnas, — leiski ir 
man kartu su tamsta mirti.

Skelbimai Naujienose 
(uodą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vru naudinerob

LINKSMŲ VELYKŲ LINKIME MUSŲ 
DRAUGAMS, DEPOZITORIAMS IR 

VISIEMS LIETUVIAMS 
c i

SIMANO DAUKANTO 
Federal Savings 

and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2202 W. Cermak Road Tel. CANAL 8887

~~ t ........ ....................................... ..................

LINKSMŲ VELYKŲ
Linkime Visiems Savo Draugams ir 

Kostumeriams!

ROOSEVELT 
Furnitūra Cumpany 

INCORPORATED 
t

M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Sav.

2310 W. ROOSEVELT ROAD
• Phone SEELEY 8760 

CHICAdO, ILL.

MASTER WlND0W SHADE CO. '
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)
........ .... ...... .......................... ............. . ...... .............................. /

S
 Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di

džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių
0 apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių
_ brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš-

Y ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš-
j- kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy-
Jgj & non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau

jiems nariams priimti.

A
 Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel

no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė.
0 Eet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
” negu apdrauda. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

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

Nr. 153. LITHUANIA.

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

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

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADY'NĖ” 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:

ardas ....e.—
Numeris ir gatvė _
Miestas ir valstija 



ŠeŠtad., balandžio 8, 1&89 NAUJIENOS, Chicago, III.
Jonas Montvila

Laikrasiinis skBlbimas.s Amerikoje
(Amerikoniško skelbimosi studija)

Jokiame kitame pasaulio 
krašte taip neįvertinama skel
bimosi laikraščiose ir žurna
luose reikšmes, kaip Ameriko
je. Na, ir jeigu praktiškiaus ų 
pasauly biznierių krašte taip 
įvertinama skelbimosi laikraš
čiuose reikšmę, tai tas yra aiš
kiu įrodymu, kad laikraštinis 
skelbimasis yra geras investa
vimas.

Praktiški jankiai puikiai su
pranta, kad lenktyniuojant biz
nyje, skelbimasis bendrai, ir 
skelbime, sis laikraščiuose ypa
tingai, yra milžiniškas veiks
nys. Jie žino daugiau negu tai, 
būtent, jie žino, kad reikalinga 
yra lenktyniuoti ir skelb’anti?,

grynai asmeniško pelno) ir tuo 
patenkinti žmogaus kompetici- 
nį instinktų.

Užtenka lik pasiskaityti ru
sų dienraščiuose “Pravda” ar
ba “Iz vieš Ii ja”, kur jus neiš
vengiamai susidursite su termi
nais — naujadarais, kaip jau 
sakytas “socialističeskoje so- 
revnovcnijc”, “udarniki”, “sla- 
chanovci”,ir t. t.

Vadinami “udariiikf” arija 
“stachanovci” ir kt. yra juk ne 
kas kita, kaip tokios “socia’i?- 
iiškos kompeticijos” čempionai 
ir didvyriai.

Reklamine (skelb’mos) kom 
peticija buvo priežastimi 
kad amerikoniškas skelbimasis

I NAUJIENŲ-ACME Photo
Karališkos vedybos: Egipto princese Fawzia ištekėjo už Irako princo Moham- 

medo. Jaunoji laiko gėlių pluoštų, o jaunais stovi šalia jos. *
____________________________________ . ■ ■ ___________________ ■ - ■_________________________ ______________________________________________ •_______________________________

yra geriausi prekių pardavėjai,!jus ir siekęs iki 100 mil. svarų 
yra sutraukiami iš (arpo gabių 
krašto piliečių, jaunų ir senų. 
Besigainiodami dolerius, šie 
samdyti reklamuotojai laužo

pėl* metus? P.’-iduk!o išdirbė
jai kaip ir reikėjo I-uk’.i, už- 

(Tęsinys ant 8-ta pusi.)

ir tai ne vien skelbimosi gau- bendrai, ir laikraščiuose skelbi- 
sumu (dažnumu bei turiu), bet masis ypatingai, yra pasiekęs 
ir beieškant vis naujesnių, gnd- tokių milžiniškų proporcijų.
resnių, labiau į publikos sąmo
nę apeliuojančių skelbimosi bū
dų, kad sumušti savo kompeti- 
torių biznyje.

Nes kompeticija yra, kaip ži
noma, didžiausiu visokio pro
greso strmuhi. Net ir bolševi
kai Rusijoj, pasirodo, negalėjo 
apsieiti be kompeticijos. Neig
dami vadinamų “kapitalistinę 
kompeticijų, jie vistik buvo 
priversti įvesti pas save savo 
rųšies kompeticijų, kurių jie 
yra gražiai pavadinę: “Socialis- 
tičeskoje sorevnovenije” (“so
cialistinė kompeticija”).

Ši vadinama socialistinė 
kompeticija buvo reikalinga 
pritaikyti, norint užkišti spra
gų, atsiradusių išmetus iš rusų 
tarpo vadinamų “kapitalistinę 
kompeticijų” (kaipo siekiančių

Tūlo rusų pedagogo-ekono- 
misto apskaičiavimu per vienų 
dienų visoj Amerikoj išspausdi
nama tiek daug įvairiausių 
garsinimų, kad vienam žmogui 
perskaityti visus tuos, per vie
nų dienų išspausdintus garsini
mus, reikėtų apie penkis šim
tus metų!

Bet šis garsinimosi turis, pa
sirodo, visai nestebina pačių 
amerikiečių, kurie žino, kad 
gausi pasekminga reklama, di
dindama interesų tarpe galimai 
didesnio skaičiaus vartotojų, 
operuoja pareikalavimo pompų, 
kuri įgalina gamybos mašinų 
tęsti jos funkcionavimų aukšta
me našumo laipsnyje.

Metę žvilgsnį į skelbimų iš
sivystymo istorijų, mes atrasi
me, kad dar žiloje senovėje,

Linksmų Velykų Visiems Savo Kostumeriams, Draugams 
ir Pažįstamiems Linki

PERPLĖŠ REŠTAURANT
ANNA HARPER, Sav.

1628 W. 47th Street Tel. Boulevard 2385

LINKSMŲ VELYKŲ VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS, 
DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS VELIJA

J. W. ZACHAREWICZ
903 West 33rd Si. Tel. Yards 5423

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ VELYKŲ LINKIME 
VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

EAGLE REŠTAURANT
1745 So. Halsted St. Chicago

Linksmų Velykų Visiems Lietuviams!

A. BELSKIS
AFT1EKORIUS

2422 W. Marųuette Rd. Fhone Republic 8222

Linksmų Pavasario Švenčių Velykų 
Visiems Musų Kostumeriams 
Draugams ir Pažįstamiems!

P. NOVER
LAIKRODININKAS

Parduodam lengvais išmokėjimais

4148 ARCHER AVĖ.

vos atsiradus primityviškiau- 
sioms rašymo formoms, atsi
rado ir skelbimai atlyginimui 
už pabėgusius vergus, bei tar
nus. Tie skelbimai būdavo už
rašomi ant papyrusų, kurių pa
vyzdžiai, išlikę pilnai sveikais, 
buvo atrasti kasimuos ties The- 
bes.

Pirm negu buvo išrastas raš
tas, šaukliai ir ženklų lentos 
buvo naudojami skelbimams. 
Skelbimai beraščiams buvo 
vartojami senovės Romoje, Pa
lestinoje. Įvairus ženklai, bei 
šaukliai, būdavo naudojami ne 
(ik viešiems pranešimams, bet 
ir privatiško biznio reikalams. 
Pompėja teikia daugybę ženk
lų, raudonai ir juodai įrašytų 
sienose, arba žinomi Romos 
ženklai: amphora (romėnų uz- 
bonas) ir du vergai, kaip gar
sinimas vyro parduotuvei, ožka 
— kaip garsinimas pieninei ir 
mušamas vaikas, kaip skelbi
mas mokyklai. Dar ir vidur
amžiuose įvairus ’ ženklai ir 
viešasis šauklys, buvo žymios 
įstaigos miestuose. Tačiau tik 
spaudos ir, vėliau, laikraščio 
atsiradimas davė ganėtinų tar
pininkų skelbimams.

Seniausias iš žinomų laikraš
čio skelbimų yra tilpęs vokiš
kame laikrašty “Nachrichten- 
buch” (Naujienų knyga), dar 
1591 m. Pirmas franeuzų laik
raščio skelbimas užtinkamas 
1012 m. Anglų seniausias laik
raštis su skelbimais atranda
mas 1652 m. .

Pirmas laikraščio skelbimas 
Jungt. Valstybėse tilpo laikraš
ty “Boston News Letter” dar 
1704 m. Vėliau (1728 m.) New 
Engiami Weekly Journal’e” 
(Bostone) ir neužilgo po to1 
laikraščiai pradėjo spausdinti 
įvairius prekybinius skelbimus.

Taip vadinamuose “kolonia- 
liuosc laikraščiuose” tilpę skel
bimai teikia istoriškos medžia
gos. Trumpos pastabos tuose 
laikraščiuose teikia žinių ap’e 
naujas prekes, tik kų impor
tuotas iš Anglijos, apie vergų 
prekymečius, apie pabėgusius 
vergus bei žuvusius galvijus.

Bet tikros reklamos išsivys
tymas prasidėjo lik atsira
dus garlaiviams, gclež. n ke
liams, moderniškam paštui, te 
legrafui, ir po įvykusių pra
monėje didelių pasikeitimų 19 
Šimtmetyje.

Skelbimai augo kartu sti 
laikraščiais. 1795 m. Amerikoj 
buvo lik 200 laikraščių; 1850 
metais 2:,526; 1913 m. — 24,- 
381 laikraštis. Skelbimų paja
mos duodavo 55% bendrų laik
raščių pajamų 1899 melais; 
56.6% — 1904 m.; ir apie 60% 
1909 metais. Dabartiniai laik
raščiuose skelbimai duoda nuo' 
% iki % bendrų laikraščio 
įplaukų.

Greitas skelbimų augimas 
nuo nereikšmingos pradžios 
yra aiškiausia pastebimas iš 
bendrų sumų (dešimtmečiais) 
kaip metinės išlaidos skelbi-, 
rriams, Amerikoj. Taip: 1870— i

$10 039,000; 1880 — $30 030,- 
000; 1890 — $90,000,000; 1900 
- - $203,000,000.; 1910 — $600,- 
000.000; 1920 — $850,000 000; 
1925 — $1,200,000,000! 1929— 
$1,500 000,000; 1932 — $1,000,- 
,000,000.

Laikotarpy 1929—1932 pa
stebimas sumažėjimas dėl žino
mos priežasties — nepaprasto 
ekonomiško krizio.

Jeigu ankstyvesniais laikais į 
skelbimus buvo žiūrima kaip į 
kurjozų, tai dabar skelbimasis 
yra; girna rimtu daiktu, kainuo
jančiu amerikiečiams apie 
1.4—1,5% jų bendrų tautinių 
pajamų (national income). 
Taip, pav., 1934 melais, laike 
kurių visų amerikiečių (126 
mil.) metinės pajamos siekė 
apie 48,490,000,600 dol.; skel
bimams periodifiįj spaudoj (įs
kaitant magazinus bei žurna
lus) tais metais buvo išleista 
610,000,000 dol. Gi 1935 me
tais skelbimams išleista suma 

•siekusi apie $700,000,000, tai 
yra maždaug >apie 10% dau
giau. Sulig “Adverlising Age” 
žurnalo analizu, kuriuo nėra 
pagrindo netikėti, augant bend
roms pajamų^išauga ir skel
bimams išlaiddšT'taip kad Ame
rikos skelbimams išleistu srimu 
kreivoji, beveik visada sutam
pa su kreivųjų bendrų pajamų 
(national income).

šios astronomiškos skaitlines 
dar kartų įrodo, kaip labai1 
amerikiečiai įvertina laikraš
čiuose garsrnilUųsi. Žiūrint į 
šias sumas išleidžiamas skelbi
mams periodinėj sapudoj, gali 
atrodyti’, kad tai gali būti eik
vojimu pinigų, kad tokie skel
bimai vargu gali apsimokėti ir 
kad jie gal yra tik brangus 
liikstisas, kurį sau leidžia mil
žiniški biznio konsernai.

Kad tinkamai įvertinti skelbi
mus, du dalyku reikia turėti 
domėn: (1) kad skelbimai
kompetentiškai vartojant, yra 
išlaidų bei darbo taupymas, su
mažinant aukštas kainas (kaš
tų) asmeniškai pardavystei 
(salesmanshipj, kurių bendros 
(pardavimo) išlaidos siekia iki 
/■■■ ■ ^■■■..,■1 .,.i—....i,...SABERGM.V

1524 W.63'dST.ZY?į
TF.tlPROSPECT 344o/feJH

' Cor. 63rd and Justine
BERGMANE PAVASARIO 

išpardavimas
I inulcvif, Hienų [)oi>iei*iauH ir lanjftj Behlij. 
Ateikite t didžiųjų, krautuvę prie Justine 
jratvilH kumpo, Ir įraukite dykai sienų 
poperiaus pavyzdinę knygų. Dekoruokite 
dabar—niokokite včliau pagal BERG- 
MAN’S naujuoju Lengvaus BudŽeto pla-

i nu1. 10' savaičių nlokčlis. Ateikite it* pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popiečių ntitrimuoja' dykai 
PRISTATYMAS DYKAI.

KsH-A-llec vhhnra* žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms mnlova.
Ess-A-Bee Fiat Maliava luboms ir miega
mosioms blilta ir 1*2 SphV. EHrt-A-Bee 4 
valandų varnifias gerai UCvisi ir nesidč- 
inSjtt baltai valkleOy. • CdR
• GALIONAS ____ _____|

Popierių Vtclyklis arba II. R. II. po 6c 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir Sefita- 

dionlais ik 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440* y

2% daugeliui prekių (kaip 
avalinė), palyginant su skelbia
ma preke; (2) kad skelbimos’ 
išlaidos Amerikoj nėra siekę 
2% bendros biznio apyvartos, 
tačiau yra neabejotinai prisi
dėję prie bendros apyvartos pa
kėlimo, dėl skelbimosi masinio 
apšvietimo (educalion) efektų 
reikalingų masine’ gamybai ir 
masiniam paskira' v m u i (mass 
distribution).

Užtenka suminėti Keletu pa- 
sekmingiausių Amerikos fir
mų, kurios yra didžiausiais 
skelbėjais, kad išblaškyti bet 
kieno abejonę kai dėl skelbimo
si apsimokamumo. Pav., For
das, kuris visada žino, kų jis 
daro, išleidžia per melus iki 
1 mil. dol. skelbimams vienos 
prekės — automobilio. Viena 
degtinės ir taip gerai žinoma 
firma ryžtasi išleisti 1,600 000 
dol. skelbimų kampanijai. Ar
ba “General Motors Corp.” ar 
imtųsi išleisti iki 30 mil. dole
rių, kad reklamuoti savo išdir
binius, jeigu tekis skelbimasis 
neapsimokėtų. Ta suma, žino
ma, padengė ne vien laikraš- 
čitupse skelbimus.

Reta firma tačiau prisiarti
no bent kiek artėliau prie šios 
sumos.

Arba, ar mokėtų praktiškas 
biznierius už viename savait
rašty (American Weckly) pa
talpintų vienkartinį ištiso pus
lapio didumo skelbimų — 18,- 
000 dolerių.

Juk tai fantastiška! Bet tik 
taip išrodo, nes bent kiek įsigi
linę į dalykų mes pamatysime, 
kad čia jokios fantazijos nėra, 
o vien praktiškas biznis yra 
skelbtis tame laikrašty, nors 
mokant ir tokių sumų, nes 
(kaip tas nėra sunku apskaity
li) vienas skelbimas, patalpin
tas tame laikrašty, pasiekia 
kiekvienų jį skaitančių šeimynų 
už išlaidas lygias Vb cento, nes, 
mat, to laikraščio cirkuliacija 
(tiražas) siekia virš 5,860,000 
egzempliorių!

Nebe įdomumo yra pastebėti, 
kad vidutiniškai vienas ameri
konas išleidžia skelbimams per 
metus apie 10—10.50 dol.. t. y. 
beveik 5 kartus tiek kiek iš
leidžia bile kurio kito krašto 
pilietis.

Kaip jau buvo sakyta aukš
čiau, amerikiečiai veda kovų ir 
skelbdainiesi. Jie yra prigimti 
kovotojai, paveldėję tų kovoji
mo dVasių iš savo pro lovių- 
pionierių. Jie konkurencijos- 
kompeticijos kovos nevengia. 
Jie jų, galjįu sakyti, mėgsta, ja 
dažnai žaidimu, vieton kovos 
Vadindami, ir, skaitydami tų 
kovų, ar žaidimų, ar kaip no
rite, savo rųšies sportu. Šiame 
“sporte” jie yra gerokai paty
rę, užsigrūdinę.

Ir kokių , būdų kariais tenka 
griebtis kompeti toriams, kad 
sumušti savo priešų biznyje. 
Čia turiu galvoje skelbimosi 
kompetitprius. Gerai apmoka
mi pasekmingi skelbė ja i-rekla- 
muotojai, kurie, prie progos,,

savo galvas, įtempdami visų sa
vo minties pajėgumų ir varto
dami visų savo, kų amer:’kicčia; 
vadina “wit”, kad tik sumuštų 
savo kompetitorių.

Tokie nepaprasti skelbėjai 
arba naujų skelbimo būdų iš
radėjai, gauna milžiniškas al
gas. Konkuruojančios firmos, 
pasitdydamos vis aukštesnes al
gas tokiems skelbimų “geni
jams”, stengiasi juos patraukti 
kiekviena savo “skelbimų de
partamentam”, be kurio neap
sieina nė viena bent kiek di
lesnė firma.

“Praplėsti rinkų gaminiams 
arba bankrutuol” — alternaty
va, kartais verčia firmų grieb
tis kraštutinių priemonių, mo
bilizuojant visus esamus resur
sus, kuriuos pavedama nuožiū
rom firmos darbuotojų avan
gardo, reklamos specialistų.

Didelių diskusijų visoj Ame
rikoj iššaukė viena skerdykla, 
gaminanti (tarp kita ko ir) 
konservuotų mėsų šunims. To
ji firma garsindamosi pavarto
jo frazę: “Tinka žmonėms var
toti”.

Senatorius Dicksonas pareiš
kė, kad ši frazė visai netinka
mai ir nepadoriai buvusi pa
vartota, esant krašte ekonomiš
kam krizini. Esu, šunims mais
to vartojimas žmonėmis didė-

2 Asmeniškai Lydimos

per Gothenburgą, Sveduą 
Pirmoji Gegužes-May 31 d.

(nepersėdant iki Klaipėdos) 
Antroji Liepos-July 1 d.

Antra ekskursija va
dovauja VI. Mučins- 
kas, Švedų Amerikos 
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
Kelionė: Gothenburg- 
Stockholm. 13 čia lai
vu “MARIEHOLM” j 
Klaipėdą.

Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am. 

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinj lei

dinį “Turizmo žinios”.
Kiti iSplaukimai iš New Yorko:

Drottningholm.. bal. 15, geg. 13
Gripsholm ....... geg. 4, geg. 31
Kungsholm ..... birž. 3, rugp. 19

Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar 
Swedish American Line 
181 N. Michigan Avė., Chicago, II).

Linksmų Velykų Visiems Lietuviams!

ARCHER AVENUE FURNITURE
COMPANY

JOE KAZIK, Sav.
4140 Archer Avė. Tel. Lafayette 3516

Linksmų Velykų Linkime Visiems Lietuviams!

Turner Bros. Clothing Company
ŽINOMA LIETUVIAMS VYBŲ BUBU KRAUTUVĖ

Halstted ir Roosevelt Road
Telefonas CANAL 1476
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' NAUJIENOS, Chicago, III. šeštad., balandžio 8, 1939
LAIKRAŠTINIS SKELBIMASIS AMERIKOJ(Tęsinys iš-7-to pusi.) ginčijo Šios statistikos autentiškumą, pareikšdami, kad gal esą ir tiesa, kad kai kuriose pietų bei pietvakarių valstijose žmonės ir vartoja šunims skirtus konservus, bet tas. esu, buvę daroma ir prieš pavartojus šią “tinka žmonėms vartoti“ frazę. Ir Wilson’o B-vės skelbimų vedėjo (advertising mana- ger) pareiškimu, ši mėsa iš tikrųjų nekenkianti žmogui. Laikraštinis Skelbimasis AmerikojeTokia skelbimosi frazė, esą, raginanti kitas firmas pardavinėti aukštesnės kokybės produktus.Kaip ten bebūtų, išrodo, kad toks skelbimosi būdas nėra visai etiškas ir primena tuos laikus, taip nuo 1870 iki 1905, kada skelbimo scenoje viešpatavo patentuotų vaistų skelbimas. Didelis skelbimų pelno laukas (margin) šiame bizny, tais laikais, davė galimybės gerokas sumas tiems tikslams išleisti. Be to, šios firmos savo neatsakomingomis pretenzijomis, kai dėl vertės jų reklamuojamų patentuotų vaistų, ilgainiui padarė skelbimą bendrai įtartinu. Laimė, jau ir tuo laiku atsirado keletas išmintingų skelbėjų, kurie nepriimdavo įtariamos rųšies skelbimų. Taip prasidėjo švarinimas skelbimų. Ir 1909 metais tas “kryžiaus karas“ prieš nepadorius

skelbimus virto tikra audringa kampanija dėl teisingumu skelbimuose. Ko rezultatu vėliau buvo išleisti Įstatymai, bendradarbiaujant įstaigai “Bet- ter Business Bureau“, kad užkirsti kelią nepamatuotiems skelbimams, šis švarinimo pro cesas pasiekė aukščiausio taško, kada 1932 m. laikraščių redaktoriai savanoriai pasidavė “Federalinės Prekybos Komisijos“ reguliacijai.Atkaklus kompetitoriai už nacionalio maštabo skelbimosi dolerius, yra radio ir masinės cirkuliacijos žurnalų bei magazinų. Keisčiausiu aspektu jų kompeticijos yra tai pardavimo efektiškumo rodiklis (yard- stick).Radio žinomoji kiekybė, skaičius aparatų randančiųsi klausomajame transliuojančių stočių atstume, numušamas žemyn, kad galėtų sužinoti ak- tualę audienciją duotu momentu.Bet periodiškų leidinių žinomoji kiekybė netto apmokama cirkuliacija (tiražas), retai yra pakeliama aukštyn sužinojimui atatinkamą potencialą audienciją.Neseniai žurnalas “Life“ viešai paskelbė ne tik savo, bet ir kitų trijų didelių cirkuliacijų žurnalų apžvalgą, kuri buvo padaryta^—nepriklausomų ekspertų, parodžiusių, kad jeigu skelbėjai norį pirkti audien-

NAUJIENŲ-ACME TelfiphotoST. JOSEPH, Midi. — Nathan Rosenberg iš Michi- gan City ir Mildred Stanle^ iš Hartford, Mich- Jie buvo surasti negyvi turistų kabinoje. 
----- --------- ----------------------- --------------------- - ■ ---------------------------------------------------------------------------------------— - -------------------------------------------------------- -

lamos efektą galima pavadinti masiniu pardavimu. Kada koks nors daiktas yra publikos reikalaujamas ir perkamas dideliais kiekiais, mažmenomis pardavimo kainos žymiai numušamos. Boto skelbimasis, platindamas žinias apie pageidaujamą prekę praktiškai didina prekybos apyvartą ir tuo mažina bedarbę. Reklama beto, daro didelės įtakos į žmonių gyvenimą, gerindama, t. yra pakeldama pragyvenimo bei sveikatos standardą, supažindindama su moderniškais patogumais, kaip maudyklėmis, sanitarijos reikmenimis, šildymo bei švietimo pabūklais ir t. t. t'Pagal modernišką reklaminę psichologiją — “psichologinę mechanizmą“ kuriuo reklama operuoja, kad butų/ga- lima parduoti prekesf^gali būti susumuota šiaip: 1) Nuola-

VISA APYSAKA VIENOJ 
MAŽOJ KNYGOJ

YRA apysaka apie taupumą, ambiciją ir pasisekimą veik kiekvienoj Chicagos LIVE STOCK NATIONAL BANKO taupomųjų sąskaitų knygoj. Kiekviena atstovauja įsikūnijimą ir augimą žmogaus sapnų jam pačiam, jo šeimai ir jo bizniui.(PLANUOK DABAR ATIDARYTI TAUPOMĄJĄ SĄSKAITĄ PAS MUS
THE LIVE STOCK 

NATIONAL BANKc/CHICAGO 
Narys FEDERAL RESERVE SYSTEMOS ir 

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

4150 SO. HALSTED ST.

cijas, tai žurnalai, pagal tą sistemą, galį duoti gana įspūdingą demonstraciją. Nustaty darni skaičių potencialės skaidančiosios publikos Amerikoje apie 107,300,000 asmenų, virš 9 m. amžiaus, išskiriant aklus, nebylius ir esančius įvairiose institucijose, ekspertai padarę 8,030 pasikalbėjimų (inter- views), kad nustatyti skaičių žmonių, kurie mato, atidengia ir bent dalinai paskaito 'vidutinišką laidą žurnalo “Collier’s“, “Liberty“, “Life“ ir “Saturday Evening Post“, atrodo, kad: 14,8% buvo Collier’s ^audienci- ja, 13% Liberty audiencija, 16,1% Life ir 12% Saturday Evening Post.
VYNAI ^lykiniai GĖRIMAI
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Netto percentažas buvo nustatytas padarius dar 5,700 užklausimų, kuriais buvo pašalinama perdėjimai, pakartojus “konfuzijos kontrolės“ bandymą.Kada buvo padarytas galutinas percentažas, 107,300,000 žmonių, žurnalų audiencija pasirodė štai kokia: M *Netto apmokama Nustatytacirkuliacija audiencija
KENTUCKY SEAL

U Ei (j 1 90 Proof. Tikrai bus didžiai mė
giamas kaipo straight ar maišy 
mui. ši degtinė yra 2 metų se 
numo.
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Collier’s 2,633,878 15,900,000Liberty 2,485,395 14,000,000Life 2,029,761 17,300,000Sat. Eve.Post 3,055,123 12’,900,000
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Mfilliam A. Levvis
Žinoma.Lietuvių Vyrų ir Moterų 

Rūbų Krautuvė

4716 SOUTH ASHLAND AVENUE
Phones YARDS 2375
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Jeigu tikėti šiais daviniais, mes matome, kad periodinių leidinių cirkuliacija ir jų audiencija, toli gražu, nėra tas pats. Yra laikraščių, ypač labiau susikimšusiose apylinkėse didmiesčiuose, kuriuos (tą pačią kopiją) skaito ne viena, bet dvi, ar daugiau šeimynos. “Let’s sce your paperi“—yra labai paprastu daiktu išgirsti labai susigrūdusių kaimynų tarpe.Kadangi radio kompanijos nėra linkę sutikti su tokiais aukščiau sakytais periodinių leidinių pardavimo efektingumo rodykliais (yardsticks) o periodinių leidinių b-vės stengiasi, kad prie “padidintos“ audiencijos laikytis, nacionalio maštabo skelbėjų magazy- nas “Advertising Age“, pataria, kad butų sudaryta mišra komisija tokiems skelbimų rodyklių efektingumams nuspręsti.Nacionalio maštabo skelbimai (nationąl advertising), galima sakyti “suskaldo“ skelbimo dolerį maždaug taip: laikraščiams tenka 25%, žurnalams 20%, radio 5%, meno dirbiniams 8 %, paštui ir kt. 20%, profesionaliams laikraščiams 4%, gatvekariams ir kt. lauko skelb. (outdoor ad.) 3%, įvair. kt. 5%, administrat. 10%. <Buvo minėta, kad apie 2/3- 3/4 Amerikos laikrašuių bendrų pajamų sudaro rinkliava už skelbimus, štai kodėl amerikoniško laikraščio atskiro ekzempliorio kaina yra tokia žema. Imkime pav. “Chicago Tribūne“, kurio vienas egzem- plioris kainuoja vos 2 centus.Jeigu ne milžiniškos sumos,

kurias toks “Chicago Tribūne gauna už skelbimus, laikraščio leidėjai jokiu budu nesugebėtų pardavinėti vieną eg- zcmpliorį po 2 centus, nors turėdami ir apie 900,000 egz. circuliaciją (tiražą).Tačiau skelbimų gausumas tame laikrašty, ne tik leidžia tą laikraštį pardavinėti tokia žema kaina, kaip 2c, bet duoda laikraščiui daug pelno, iš kurio užlaikomos armijos pirmos rųšies žurnalistų, ne tik Amerikoj, bet ir kituose pasaulio kraštuose.Kaip ir kitos didžiosios A-* merikos pramonės, amerikonų spauda, gausiai remiama pasekmingų biznierių skelbimų pavidale, yra pagimdžiusi daugelį vadinamų žurnalizmo karalių, kaip W. R. Hearst, kuris yra savininkas keliasdešimties laikraščių bei žurnalų.Reikia žinoti, kad Amerikos spauda yra septinta didžiausia iš eilės prariibnė, kurią prašoka tik plieno, skerdyklų, liejyklų ir mdšitterijos, medžių dirbimo, malif/io ir1 rūbų pramonės.Nežiūrint, kaip aukštai yra pastatytas amerikoniškas skelbimosi biznis/ sulyginant su kitais kraštais;* amerikonai skaito, kad jis nėra dar pastatytas tinkamoj aukštumoj, ir kad skelbimasis randasi dar tik empirizmo stadijoj. Ar duota skelbimų forma bus pelninga, paliekama spręsti skelbimų ekspertams. O kadangi ir ekspertai nėra neklaidingais, kartais atsitinka, kad kaiku- rios ir gana išlaidingos skelbimų kompanijos, pasirodo bergždžiomis ir nuostolingomis.Todėl yra buvę skatinama panaudoti eksperimentalę, pritaikomąją reklamos psichologiją, kad pašalinus neefektingus pinigų eikvojimus skelbimams.Buvo daromi eksperimentai Harvardo bei Northwestern Universitete, tų laboratorijose tikslu nustatyti moksliškų skelbimo metodų efektingumą. Tačiau, praktiški skelbėjai, nors prileisdami tokių studijų vertę, bendrai, skeptiškai žiuri į galimybę laboratorijoje sudaryti sąlygas, su kokiomis skelbėjams tenka susidurti gyvenime.Klaidinga butų manyti, kad tik vien skelbėjai ir laikraščiai spausdinantieji skelbimus pelnosi iš skelbimų. Tiesa, kad skelbimosi kaštai yra pridedami prie prekių kainos, bet nereikia užmiršti, kad kitokios išlaidos kaip tiesioginės par- davystės (direct salesmanship), yra, sumažinamos, arba sutaupomos.Masinės gamybos ekonomija yra gana gerai žinoma. Rek-

tinis vardo pakartojimas “išmina taką“ žmogaus atmintyje. Vartotojas, geidžius tam tikros prekės, yra linkęs eiti markės—vardo “išmintu taku”. 2) Associacija idėją duoda panašų efektą žmogaus pasąmonėj. Jeigu daiktas yra skelbiamas si s i emalis kai, su skoniu, elegantišku budu, arba jeigu malonios rųšies žodžių, arba paveikslų įtaiga (suggestion) prie jo pridedama, tai tas kaip lik tą, o ne kitą prekę priverčia pirkti.Moderniška — moksliška pardavystė (salesmanship) atrado, kad jausmai lošia mažiausia, tai lygią rolę su šaltu galvojimu prekių pasirinkime. Patraukiantis ir gero skonio perstatymas, kaip prekių taip ir skelbimų, apeliuoja su jėga, kuri yra nenugalima.Jeigu ir yra amerikiečių biznierių, kurie nežino šių elementarinių skelbimosi psichologijos taisyklių, tai labai ne
daug yra amerikiečių, kurie 
nežinotų, kad reikalinga yra 
skelbtis jau vien dėlto, kad jo 
kaimynas — biznierius, su juo 
lenktyniuojantis skelbiasi. Reklamai jie išnaudoja įvairiausias galimas progas, kad pa
kartoti savo skelbimą, ir tuo- mi nęduoti publikai apie save 
užmiršti- Naudojamasi progomis įvairių švenčių, ekskursijų, piknikų, sporto įvykių, politinių mitingų bei suvažiavimų, įvairių nacionalinių įvykių ir tt. ir tt.Savo skelbimų biudžetams sudaryti skelbėjai ima pagrindai! statistinius davinius, kurių čia, Amerikoje, laimei, netrūksta.Kad sumažinti galintį kilti skaitytojo galvoje nusistebėjimą dėl amerikoniško skelbimosi “ekstravagantiškumo,“ leiskite pastebėti, kad be laikraštinių skelbimų, amerikiečiai išleidžia dar apie pusę tiekio dolerių, kitokios rūšies reklamai, kaip “lauke skelbimams“, (outdoor advertising), skelbimams talpinamiems geležinkeliuose, strytkariuose, autobusuose, radio ir lėktuvų skelbimams (rašomiems padangėse) ir tt. Apie ką gal teks kalbėti kada nors ateity.Baigsiu straipsnį išreikšdamas pageidavimą, kad lietuviški biznieriai, kaip savo pačių naudai, taip ir naudai lietuvių kolonijų, kuriose jie daro biznį ir taipogi palaikymui lietuvių spaudos, taptų kiek sąmoningesni skelbimosi naudingumo ir apsimokamumo atžvilgiu. Tuo tarpu, deja, reikia pasakyti, kad lietuviški biznieriai gerokai atsilieka nuo vidutiniško amerikono skelbimosi reikšmės supratimu.Laikas jau ir lietuviškiems biznieriams suprasti, jog gyvename skelbimosi amžiuje.Jeigu šis straipsnis bent kiek prisidės prie “išjudinimo” bent tų lietuvių biznierių, kurie visai netiki į skelbimąsi, skaitysiu, kad mano tikslas buvo atsiektas.




