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Kariuomene Graikijos Pasienyje
ITALAI SUORGANIZAVO SAVO REŽIMU 

ALBANIJOJ
Francuzijos ir Britanijos ministeriai ta

riasi dėl Mussolinio žygių
TIRANA, Albanija, bal. 9.

— Italu kariuomenė užėmė Al
banijos miestus Adrijos pa
kraščiu. Šalies sostinė Tirana 
italų rankose. Italijos užsienių 
reikalų ministeris Ciano atlan
kė Tiraną ir suorganizavo Mus
solinio režimą Albanijoj, šalies 
armija išblaškyta. Kaujasi dar 
kalnuose partizanai, tačiau 
tenka pažymėti įvykusį faktą
— italai užkariavo Albaniją.

Albanija maža šalis. Neten
ka stebėtis, kad Mussolini grei
tai ją užkariavo. Bet vėlesnės 
žinios sujaudino Britaniją ir 
Francuzija: italai okupavo Ar- 
giro ir Castro apygardas, prie 
pat Graikijos sienos, ir suda
ro pavojų Graikijai. Reiškia
ma taipgi baimė, kad jie gali 
paimli Graikijos salą Korfu, 
kuri randasi tuoj į pietus nuo 
Albanijos ir kad jų tolesnis 
tikslas yra veržtis Dardanelų 
link. Dardanelai yra išėjimas 
iš Juodosios juros j Vidurže
mio jurą.

--X--X--X--
PARYŽIUS, Francuzija, bai. 

9. — Premjeras Daladier su
šaukė posėdžio svarbiuosius 
Francuzijos ministerių kabine
to narius. Kabinetas svarstė 
galimumus suteikti Graikijai 
ir Turkijai pagalbos, jeigu 
joms grūmotų pavojus iš Ita
lijos pusės. Kabineto posėdy 
dalyvavo pats premjeras Dala
dier, užsienių reikalų ministe
ris Bonnet, oro laivyno minis
teris Guy La Chambre, jurų 
laivyno ministeris Cesar Cam- 
pinchi ir kolonijų ministeris 
Georgės Mandel. Be jų dar po
sėdy dalyvavo Francuzijos ar
mijos generalaus štabo virši
ninkas, generolas Gamelin, ir 
keletas kitų aukštų kariuome
nės vadų.

—X—X—X—
LONDONAS, Anglija, bal. 

9. — Premjeras Chamberlain, 
nutraukęs Velykų atostogas, 
skubiai sugrįžo į Londoną. Pir
madienį šaukiamas visų mini
sterių kabineto narių posėdis. 
Svarstys klausimus, kurie lie
čia italų okupavimą Albanijos, 
o taipgi italų pavojų Graiki
jai, Turkijai ir ypač Dardane
lams.

Sekmadienį Britanijos užsie
nių reikalų ministerį Halifaxą 
atlankė Graikijos pasiuntinys 
Londone. Po to Halifax tarėsi 
su Chamberlainu, o dar vėliau 
jis pasimatė su Francuzijos 
ambasadorium.

Daug svarbos priduodama 
Graikijos pasiuntinio atsilan
kymui pas Halifaxą. Mat, gir-

...... ................ ....... -ssa

^ORHSž
Chicagai ir apielinkei tede

ra! io oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugiausia apsiniaukę; tar
pais lietus; truputį šilčiau; 
saulė teka 5:19 v. r., leidžiasi 
6:24 v. v.

dai nesiliauja, kad sekantis 
Mussolinio žygis bus atkreip
tas prieš Graikijos salą Kor
tu.

Nepilnas Britanijos ministe
rių kabinetas turėjo pasitari
mą pereitą šeštadienį. Sakoma, 
visi dalyvavę posėdy ministe
riai sutiko rekomenduoti pil
nam posėdžiui stiprią priemo
nę — išleisti deklaraciją, kad 
Britanija teiks pagalbos Grai
kijai ir Turkijai, jeigu jas už
pultų priešai.

Jungt. Valstijos pa
smerkė Italijos žygi

WASHINGTON, D. C., bal. 
9. — Jungt. Valstijos pereitą 
šeštadienį pasmerkė Italijos 
įsiveržimą i Albaniją. Valsty 
bės departamento sekretorius 
Cordell liuli, užgiriamas prez 
Roosevelto, pasakė, kad fašis
tų užpuolimas Albanijos nusi
žengia visų žmonių pasaulyje 
norams.

Washingtone kai kurie auk
šti valdininkai reiškia nuomo
nę, kad užkariavimas Albani
jos yra preliudiją (įvadas) Į 
naują tarptautinę krizę. Numa
toma, kad dar šią savaitę Hit
leris gali užsimoti Danzigą pa
siimti.

Amerika dominuo
sianti pasaulį

CLEVELAND, Ohio, bal. 9. 
— Bertrane! Russel, britų me- 
tematikas ir filosofas, kalbėda
mas bankiete šiame mieste, 
šeštadienį pranašavo, kad se
kantis pasaulinis karas prasi
dės 1939 metais. Karas paliki 
iŠ Anglijos, Francuzijos, Itali
jos ir Vokietijos tik griuvė
sius. Po karo Jungt. Valstijos 
.pasirodys pasaulio šeiminin
kės.

Paskelbs Albaniją 
Italijos dalimi

ROMA, Italija, bal. 9. — 
Benito Mussolini, Italijos dik
tatorius, pasiuntė savo, žentą 
užsienių reikalų ministerį Cia
no, j Tiraną, Albanijos sosti
nę. Ciano suorganizavo naują 
Albanijos valdžią, kurią, žino 
ma, kontroliuos Italija. Lau
kiama, kad Mussolini artimoj 
ateity paskelbs Albaniją esant 
Italijos imperijos dalimi.

Albanijos karalius 
pabėgo Į Graikiją
SALONIKAI, Graikija, bal. 

9. — Albanijos karalius Ach- 
med Zog, karaliene ir kara
liaus seserys atvyko į Saloni
kus, Graikijoj. Zog pareiškė, 
kad jis ir toliau kovos italus, 
kurie užkariavo jo karalystę. 
Zog tikisi sugrąžinti sau so
stą, jeigu kiltų bendras Euro
pos karas.

VOKIETIJOS KARIUOMENĖ JUDA
HITLERIS PRISIRUOŠĘS

BERLYNAS, Vokietija, bal.
9. — Pereitos savaitės gale pa
saulio dėmesis 
tas į Albaniją, 
Mussolini. Tuo 
jautė, kad ir

buvo nukreip- 
kurią okupavo 
tarpu Berlynas 
Hitleris ruošia

Jaukus Kuršių marių pakrantės kampelis lies Juodkrante, Klaipėdos krašte. VDV foto.

sensacingus žygius.
šeštadienį visą dieną Berty- 

ne buvo didelis kariuomenės ju
dėjimas. Traukiniams išeinan
tiems iš Berlyno teko laukti 
valandas laiko. Mat, kariuome
nės judėjimui teikta pirmeny
bė.

Berlyniečiai klausinėjo vie
nas kitą: ar jau siunčiama ka
riuomenė Danzigą išvaduoti ?

Nacių tarpe Danzigo klausi
mu reiškiasi dvejopa nuomonė. 
Vadinamieji radikalai nori, 
kad Danzigo vokiečiai sukiltų, 
Vokietijos kariuomenė Įsimai
šytų ir Danzigas bei kitos Len
kijos dalys, kurios yra svar
bios Vokietijai, pereitų Į nacių 
rankas pirm balandžio 20 die-

VAJUI PRIEŠ VARŠUVĄ
nos — Hitlerio gimtadienio. Tą 
dieną Hitleriui sukaks 50 me- 
tų.

Vadinami konservatyvieji na
ciai norėtų išvengti ginkluotų 
jėgų pavartojimo. Jie argu
mentuoja, kad Vokietijos spau
džiami lenkai galų gale nusi
leis ir sutiks išpildyti Vokieti
jos reikalavimus.

Vokietijos kariuomenės ra
teliuose vyriauja nuomonė, kad 
naciai ilgai nedels. Karininkų 
manymu, trys Lenkijos punk
tai yra ypač svarbus Vokieti
jai: Danzigas ir Danzigo kori
dorius, o taipgi Oderberg ir 
Teschen. Taip Oderberg, kaip 
ir Teschen yra pakeliu iš cen
trai i n ės Europos į Danzigą ir 
Gdynią, o iš čia į Skandinavi
jos šalis, kurios varo platų 
biznį su centraline Europa.

Tescheni pernai lenkai atėmė 
čeko-Slovakijai, o dabar naciai 
planuoja atimti jį lenkams.

Pulk. Lindbergh at 
vyksta Į Jungt.

Valstijas
CHERBOURG, Franciižija, 

bal. ’9. — Garsusis Jungt. Val
stijų lakūnas, pulk. 
Lindbergh, šeštadienį 
Aųuitania išplaukė į

Klausinėjamas laik-

Charles 
laivu 

Jungt.

Angliakasių strei- [Balkanų šalys svar

9.

Valstij as.
raštininkų, koks esąs jo ke
lionės tikslas, jis atsakė — 
biznis. Girdai eina, kad Lind
bergh raginsiąs Jungt. Valsti
jų valdžią skubiai ruoštis ka
ro pavojų pasitikti, ypač dau
ginti karo lėktuvų laivyną.

PITTSBURjGH, Pa., bal.
— Jau antra savaitė eina nuo 
to laiko, kaKtapo paskelbtas 
angliakasių,’' streikas, palietęs 
daugiau nei 388,000 darbinin
kų. Unijos ir kompanijų atsto
vai, vedę derybas sutarčiai at
naujinti, sugrįžo iš New 
ko namo šventėms.

sto galimumus są
jungos su Britanija

Lietuvos Naujienos

Yor-

kad

Beck sugrįžo Į 
Lenkiją

VARŠUVA, Lenkija,
Lenkijos užsienių

9.bal.
reikalų 

ministeris Beck sugrįžo namo 
iš Londono, kur jis padarė su
sitarimą su Britanijos valdžia 
teikti lenkų pagalbą Britanijai, 
o britų pagalbą Lenkijai, jei
gu tai ar kitai šaliai grūmotų 
pavojus. Lenkai pasitiko sugrį
žusį Becką entuziastiškai.

Reiškiama nuomonė, 
sunku tikėtis sutarties atnau
jinimo pirm poros savaičių. 
Taigi 
pirm 
reitą 
vertė 
ly. Anglis buvo gabenama iš 
ne linijinės kasyklos. Unijistai 
angliakasiai laikė susirinkimą 
ir paskyrė pikietus, kurių už
duotis bus sulaikyti bet kolr 
gabenimą minkštosios anglies 
iš kasyklų į markeius.

• pirm poros
ir streiko galo nematyti 
to laiko. Tuo tarpu pe- 

savaitę streikieriai iš- 
50 tonų anglies šioj sri-

Įspėja rusus prisi 
ruošti karui

Albanijos pasiunti 
nys pasiliks lega- 

cijoje
WASHINGTON, D. C., bal. 

9. — Albanijos pasiuntinys 
Washingtone, Faik Konilza, 
šeštadienį pareiškė, kad jis pa
siliks pasiuntinybėje ir atsto
vaus Albanijos valdžią, nors 
jo šalį ir pagriebė Italija.

Britanija protes 
tuoja

LONDONAS, Anglija, 
9. — Britanijos valdžia 
madienį įteikė Italijos charge 
d’affaires, Guido Crolla, pro
testą dėl to, kad Italija oku
pavo Albaniją. Italijos 
vas paaiškino Britanijos 
nių reikalų ministeriui 
faxui, jogei okupavimas 
nų žemes busiąs “riboto 
džio”.

bal. 
sek-

atsto- 
užsie-
HalL 
alba- 

pobu«<

BUDAPEST, Vengtu a,K bal 
9. — 7" " " " .
bes paskutiniuoju laiku 
stė Britanijos pasiūlymą 
ti į jos organizuojamą 
prieš nacius ir fašistus, 
kanų šalys, sako stebėtojai, 
pritaria tokiam blokui. Bet ita 
lų užkariavimas Albanijos įva
ręs kylį tarp Jugoslavijos ir 
Graikijos. Italija užėmusi po 
ziciją, iš kurios jai lengva at
kreipti ataką prieš Jugoslavi 
ją arba Graikiją. Taigi Balka
nuose stiprėja nuomone, kad 
geriau bus nepykinti fašistų ir 
nacių ir nestoti į organizuoja
mą prieš juos frontą.

Mažos Balkanų valsfy- 
svar- 
įstOr 

bloką 
Bal-

Paskendo britų pre 
kybinis laivas

MASKVA, Sovietų Rusija, 
bal. 9. — Raudonosios armijos 
organas, “Krasnaja Zviezda”, 
pereitą šeštadienį įspėjo rusus, 
kad taikos laikotarpis gali nu
trukti ir kad Rusija turi būti 
prisiruošusi karui. Esą, kuo
met Rusiją apsupa kapitalisti
nės valstybės, tai rusų ramus 
gyvenimas tebus tik laikotar
pis tarp ginkluotų susikirtimų 
su pasauline buržuazija. Kapi
talistinis apsupimas ; 
nuversti sovietų galią ir pa
skandinti socializmą darbinin
kų kraujuje. Vienas 
esąs neišvengiamas — 
šis tarp socializmo ir 
iinio kapitalizmo.

SEATTLE, Wash., bal. 9. — 
Britų prekybinis laivas, Temple 
Bar, Jungt. Valstijų pakrašty, 
Pacifiko vandenyne, atsimušė 
j uolą ir paskendo. Laivas ga
beno geležies laužą Japonijai. 
37 laivo Įgulos nariai išgelbė 
ti. Nors Temple Bar paskendo 
negiliame vandeny, tačiau abe
jojama ar pavyks jį iškelti.

Pasikorė medžio viršū
nėje dėl kortų

Vasarid 13 
d., Berčiūnų miške, rastas me
dyje pasikoręs Kozakevičius 
Ignas, apie 45 m. amž., gyv. 
Panevėžy, Tilvyčio g-vėj 11 
Nr.

Jis tarnavo Panevėžio Savi 
tarpio kr. draugijoj vyresniuo
ju buhalteriu. Ant papirosų po- 
kelio cheminiu paišeliu para
šyti trys atsisveikinimai.

Viename jų prašo dėl mir
ties nieko nekaltinti, kaip tik 
iį pati. Prašo dovanojamas, kad 
neatsisveikino. Antrame — kad 
jo lavoną gali atsiimti Univer
siteto klinika. Trečiame atsi
sveikinimo laiškely, iš kurio 
matosi pasikorimo priežastis, 
parašytas reikšmingas testa
mentas. Jame sakoma, kad 
nors ir pagerbti kortų klubo 
•ošikai, bet azartinį lošimą rei
kia ‘nutraukti.

Apie kortų klubus, kuriuose 
košiami įvairus azartiniai loši
mai, daug rašyti netenka.

Panevėžiečiai neseniai buvo 
iudininkais agr. Kubiliaus ir 
šeimos tragedijos dėl kortų.

Tikimasi, kad ketvirta kor
tų auka nenueis veltui.

Smarkiai plinta 
džiova

Beveik kiekvienam

Italai traukiasi 
iš Ispanijos

LONDONAS, Anglija, 
9. — Dienraščio 

s va jojąs cbange Telegraph

dalykas 
tai mu- 
tarptau-

Graikijos laivynas 
prisiruošęs

9.ATĖNAI, Graikija, bal.
— Prisibijoma, kad, Albaniją 
užkariavęs, Mussolini briausis 
į Graikiją. Graikijos karo lai
vynas prisiruošęs netikėtu
mams, tačiau Graikija neskel
bia abelnos kariuomenes mobi
lizacijos.

bal.
Ex-

Jija, 
“The 

korespon • 
dentas iš Lisbono, Portugali
jos sostinės, praneša, kad 20,- 
000 italų kariuomenės ištrau
kiama 
leidžią 
meria.

Fašistai ir naciai tik 
pradedą žygiuoti

ROMA, Italija, 
šeštadienio vakare 
riausybė paskelbė 
Albaniją. Italijos
.spauda įspėjo kitas šalis, kad 
fašistai ir naciai tik 
•savo planus vykdyti 
niekas neprivalo jiems 
,tis.

bal. 9. — 
Italijos vy- 
užkariavusi 

gi fašistinė

iš Ispanijos. Italai 
Ispaniją iš uosto

ap-
Al-

pradedą 
ir kad 
priešin-

Vengrija paėmė slo
vakų teritoriją

BUDAPEST^ Vengrija, bal. 
9. — Pereitos savaitės gale 
Vengrija oficialiai užėmė Slo
vakijos teritorijos 386 kvadra- 

buti užgriebimas graikų salos tinęs mylias. Kartu su ta te- 
Korfu, kuri randasi tuoj j pie-! ritorija Vengrijai teko 45,000 
tus nuo Albanijos, prie įplau-'Slovakijos pasienio gyvento- 
kimo Į Adriatiko jurą. lįų.

Bijo, kad italai už
griebs graikų salą

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
9. — Paryžiaus diplomatiniuo
se rateliuose kalbama, kad se
kantis Mussolinio žygis gali • i k w • « * 1 a« «

ŠIAULIAI. — Paskutiniuoju 
laiku Šiauliuose pastebėtas žy
mus džiovos plitimas, kurį ge
rokai jaučia ir miesto sociali
nė komisija, kuriai tenka be
turčius džiovininkus šelpti. 
Pernai šituo laiku savivaldybė 
šelpė vos keletą džiovininkų, 
o šiemet tokių yra jau kelios- 
dešimtys.
posėdžiui paduodami vis nauji 
prašymai, tačiau savivaldybė iš 
savo lėšų nepajėgia visų pa
tenkinti ir pirmoj eilėj šelpia 
tik tokius džiovininkus, pas ku
riuos džiova pasireiškia jau at
vira ir užkrečiama forma. Už
dara forma sergantieji džiovi
ninkai, kurių yra žymiai di
desnis skaičius, vilkina savo 
dienas, pasitenkindami vien
kartinėm pašalpom iš savival
dybės ar labdaringųjų organi
zacijų, o pagaliau visi jie guls 
sunkia našta miesto savivaldy
bei. Ypatingai džiova pasireiš
kia biednuomenės rajonuose, 
kur nėra nei tinkamų butų nei 
gyvenimo sąlygų. Didelį gali
mumą džiovai plisti sudaro ta 
aplinkybė, kad džiovininkai gy
vena išsisklaidę po miestą, kil
nojasi iš vieno buto į kitą, tie 
butai gyventojams keičiantis 
nei remontuojami, nei dezinfe
kuojami, ir džiovos bacilos ima 
vis daugiau naujų aukų. Mie
sto savivaldybėje buvo iškel
tas atskirų namų džiovinin
kams statymo reikalas, Jačiau 
lėšų stoka šį skubų reikalą vis 
atidėlioja, juo labiau, kad da
bar pasiryžta rimtai pradėti 
ligoninės statybą, kuriai taip 
pat reikės 
Atrodo, kad 
su džiova
valstybės pagalba, atitinkamas 
Įstatymas (kaip kovai su Ve
neros ligomis), nes vietos sa
vivaldybių darbas eina veltui: 
susirgusiems džiovininkams pa
dedama pašalpomis pratęsti ku
riam laikui gyvenimą, tačiau 
šiai socialinei nelaimei plėstis 
jos nepajėgia kelią užkirsti.

milžiniškų sumų.
sėkmingai kovai 

būtinai reikalinga
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MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

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

KLINIKOS X-RAY IR 
LABORATORIJOS 

PRIEMONĖMIS
Nežiūrint nuo kokios ligos te

ktų kentėti ateikite diagnozui 
nustatyti ir gydykitės.

Kraujo, inkstų, pūslės, skilvio, 
žarnų, širdies, plaučių ar kruti
nės ligos pasekmingai gydomos 
kasdien. Varicose veins ir ulse- 
riai kojų galima pagydyti į ke
lias savaites. Kraujagyslės, IFiš- 
tula galima išgydyti be darbo 
sugaišties. /

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

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

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

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

MICHIGAN AVĖ
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. CALUMET 4178.

t,
T
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Iš Lietuvos
Palanga pavasario 

ženkle

TeL Office Wentworth 6S89 
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 subatomia

ir naujai statomos vasarinės, 
Sanatorijos. Papludymy bus 
pastatytas dar vienas pavilijo- 
nas, nusirengimui
t.t. Be to, kaip teko 
be dūdų orkestro šią 
numatoma vasarotojus 
sminti du tris kartus
ir simfoniniais koncertais.

LIETUVIAIė

Ką Žmones Mano
Romos Katalikų Bažnyčios Nurodytu Keliu

Visi žinome, kad Romos ka
talikiški laikraščiai nurodo, jog 
šių laikų bėdos kyla dėl pa
miršimo Dievo ir nutolimo nuo 
Romos katalikų bažnyčios. To
dėl kad išsigelbėti, tai reikia 
grįžti prie Dievo ir eiti Romos 
katalikų banžyčios nurodytu 
keliu.

Ar jus žinote,.kad viena tau
ta tą receptą ir bandė. Pasek
mės pasirodė nekokios: paci- 
jentas. mirė. Tur būt, suprato
te, apie kurią tautą kalba eina: 
*pie Čekoslovakiją.

Po trijų mėnesių po pirmo
jo Čekoslovakijos apdraskymo 
vienas Lietuvos katalikiškas j 
laikraštis štai ką pareiškė:

“Kai Čekoslovakų tautą išti
ko 
aštri 
tarvininkų kritika, 
net 
Po 
yo 
ka 
slovdkijos sistema, 
liau suprasta, kad visa proble
ma (klausimas) yra ne tik dip
lomatinio bei politinio, bet ir 
moralinio (doroviško) pobū
džio. Ir tuo mctti, kada nusivy
limo ir kartumo jausmui išsi
liejus reikėjo imtis naujo kū
rybinio darbo, čekoslovakai su
skato ieškoti šaltinių, iš kurių

katastrofa, tai pasireiškė 
Prancūzijos ir kitų san- 

kuri virto 
Prancūzijos neapykanta,

to su dideliu kartumu bu- 
kritikuojama Benešo politi- 
ir ligšiolinė politinė Čeko- 

Bct paga-

HRH skaitomas “originaliu” MALEVOS VA- 
Ejh LYKLIU ir veik per pusę šimtmečio teikia 

nailonams namų malonų patenkinimą.

semtųsi stiprybės naujam ir 
be galo sunkiam darbui.

“Didžioji tautos nelaimė, ga* 
Įima sakyti, nuskaidrino tau
tos sielą. Ji nusprendė grįžti 
prie krikščioniškosios moralės 
(dorovės). Naujosios respubli
kos pagrindai kaip tik aht tos 
moralės ir stdtomi. Visose Vals
tybinėse mokyklose kabės kry
žius, tikėjimo mokymas pada
romas privalomas visiems mo
kiniams ir visose klasėse, šei
ma turi būti neišgriaunamas 
visuomenės pagrindas. Tautinė 
čekų partija pasižadėjo atitin
kamomis priemonėmis globoti 

[gausingas šeimas ir apsunkinti 
išsiskyrimus. Visa naujosios 
valstybės teisinė santvarka tu
rės būti pagrįsta tautos globė
jo šv. Vaclovo tradicija.

“Ir taip pat Čekoslovakijoje 
religiškai abejutiškų žmonių 
vietoj stojo didelės asmeny
bės, kurios duoda garantiją, 
kad Čekoslovakijoje visu gaju
mu pasireikš tikėjimo dvasia 
darbais. Dabartinis Čekoslova
kijos prezidentas Dr. Hacha 
yra ne tik giliai prityręs vals
tybės reikalų specialistas, bet 
taip pat ir praktikuojantis ka
talikas; tuoj po išrinkimo pre
zidentu jis dalyvavo iškilmin
gose pamaldose, kurias laikė 
kard. Kašparas, ir pabučiavo 
šv. Vaclovo relikvijas. Karpatų 
Ukrainos premjeras Vološinas 
yra graikų katalikų kunigas; 
katalikų kunigas yra ir Slova
kijos ministeris pirmininkas 
inons. Tiso.

PALANGA. — Pavasaris pa 
langiškiams, _ kaip ir ūkinin
kams, teikia daug rūpesčių. 
Prasideda tuoša besiartinan
čiam vasaros sezonui, nes jau 
po trijų mėnesių ir vasara.

Artinantis pavasariui vasar
vietėj ima reikštis daugiau gy
vybės. Viens po kito grįžta va
sarinių savininkai. Prasideda 
remonto ir kiti įvairus pagra
žinimo ir patobulinimo dar
bai.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometricaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuri? I 

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 atkieipiama 
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.

Vasarvietės centre baigiami 
nugriauti buv. gimnazijos rū
mai, kurių vietoj išdigs dide
li 3 aukštų pašto rūmai. Pui
kiai išsistatė ir galutinai susi
tvarkė graži auto;;.stotis. Kiek 
toliau -— jau vieno baigti im
pozantiški pradžios mokyklos 
rūmai. Ir varguomenės namai 
smarkiu tempu varomi į prie
kį. Norima ligi vasaros sezo
no baigti. Jau ir naujosios kle- 
bonijos pastatas kyla į viršų. |4712 Ashland Av.

Jei statybos žinybos lengviau 
ir greičiau išdavinėtų leidimus, 
bematant atsistatytų graži mū
rinė Palanga. To slogučio at
vykę vasarotojai tikrai nebe
pamatytų ir galėtų nerūpestin
gai, kaip ir anksčiau, leisti sa
vo atostogų dienas.

šiaip šiai vasarai smarkiai 
ruošiamasi: tvarkomas miesto 
sodas, gatvės, remontuojamos

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Akinių Dirbtuve

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai______
kabinos ir 

girdėti, 
vasarą. phone CANAL 6122 Į 

savaitėj Į DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Keuwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036. 

Residcnce Tel. BEVERLY 8244 
DR. T. DUNDU LĮSI 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

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

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

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

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

Valandos: 7 iki 9 vakaro. 
Antrad. ir Penktadieniais 

Tel. CICERO 3453 W.

Telefonas.J>nrfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
\čyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
ausius metodus X-Ray ir kitokius 
-.lektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th S L, 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

Ofisas ir 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

Dr. Charles 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.

S

f LAHIOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. EudeikisS

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

ekonomiškesnis ir nevargintas namų valy- 
. mas. Galit vartot kempines jei norit, bet 
minkšta skara ar skurlis saugu. Jie sulaiko 
taikymosi alnt sienų ir grindų. Del žinios 
skaityk HRH paragrafą, kaip valyti malevą, 
ant kartonų, bet vartok skarą ar skurlį vie
toj kempinių. Vienas brūkis padaro Vene
cijos Užlaidas kaip naujas.

JEI dar niekad ndžiaugiaties lengvu va
lymu su HRH. pirk dėžę ar dvi tuoj iš 
savo dylerio ir patirkit kaip greitai ir tiks

liai. Volkan ški Pelenai HRH sudėty ištri
na labiausia įdžiuvusius purvus ir riebalus iš 
malevotų sienų, medžio darbų, porcelino, tile 
akmens, grindų ir kitokio sunkiai valomo 
paviršio. mažų nugarą negadinančiu darbu, 
fgauk HRH valymo paprotį dabar.

m o valandų, Čekoslovakija iš 
religiškojo abejotiškumo grįž
te i gyvą^elij 
gyvenimą/ kur

Taupyk-
saugioje įstaigoje

Itųfftlrišką 
^|^jįos *r 

valstybės pagrindas.- Tai didelė 
ir gyvenimiška painoka vi
soms tautoms ir valstybėms.”

Taigi, matome, kad čekoslo
vakų tauta buvo pasukusi į 
Romos katalikų bažnyčios nu
rodytą kelią. Na, ir pražuvo. 
Prezidentas Dr. Hacha prakti
kuojantis katalikas, sugrąžinęs 
kryžius į mokyklas, apsunki
nęs išsiskyrimą, bučiavęs šv. 

__Vaclovo relikviją, pasirašė do- 
■*5 kumentą, kuriuo Čekoslovakų 

tauta. pavedama Hitlerio ap- 
veizdai.

SENIAUSIA K DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais

P. ŠALTIMIERAS.

4

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

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

Telefonas SEELEY 7330. 
į Namų telefonas Brunsvvick 0597
I ------ --- - - - -

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 

, ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Miesto 
Kamb. 
Namų

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

4631 SO. ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723.DR. STRIKOL’IS

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

Taip, Čekoslovakijos pasuki
mas iš religiškojo abejotišku- 
mo i gyvą religiškai kultūriš
ką gyvenimą yra didelė pamo
ka visoms tautoms ir valsty
bėms. Tas grįžimas parodė, kad 
iš to nieko gero neišėjo. Pakol 
Čekoslovakija buvo religiška
me abejingume, tol jinai buvo 
laisva ir nepriklausoma. Ta
čiau kai jos vairą paėmė vai
ruoti tokie giliai prityrę vals
tybės reikalų specialistai ir 
praktikuoją katalikai kaip Dr. 
Hacha, tai tuojau Čekoslovaki
ja neteko savo nepriklausomy
bės. Tai matote, prie ko prive
dė tokių praktikuojančių kata
likų bučiavimas Šv. Vaclovo re
likvijų ir dalyvavimas kard. 
Kasparo laikomose iškilmingo
se pamaldose.

O kas atsitiko su Klaipėda?
Kalbant apie Čekoslovakijos 

iielaimę dėl netekimo savo ne
priklausomybės, o musų lietu
vių Romos katalikų peršamu 
receptu, kad tik pasukus iš re
ligiškojo abejingumo į gyvą re
ligiškai kultūrišką gyvenimą 
tėra tautoms tikras išganymas 
ir, suprantama, išlaikymas sa- 
vo tautos nepriklausomybės. 
Tad šitą tezę turint omenyje, 
pažiūrėkime kaip Lietuvos ro
miški katalikai valdė Klaipė
dą ir prie ko privedė tas jų re
ligiškas gyvas kultūrinimas 
Klaipėdos.

(Bus daugiau)

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

YARDS 1419

■•v

TURIME 
KOPLYČIAS VISOSE MIESTO 

DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

MOKAME

4%
Yards 1139
Yards 1138

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. * Phone Lafąyette 8024

J. LIUEEVICIUS
4348 Š. Calitornia Avenue Phone Lafayette 3572

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1274

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Groyehill 0142
1410 South 40th Čourt Cicero Phone Cicėro 2109

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

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.

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St. 

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

ir nedėlioj pagal sutarti.

• Užtikrink savo inde
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

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”

*«oo<x

TAUPYK IR SKOLINKIS

UTHUANIAN BUILDING,
LOAN & SAVINGS ASS’N

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

feventadiepiais tik susitarus.
Phone YARDS 7209

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.



-

Pirmad., balandžio 10, 1939 ' NAUJIENOS, Chicago, fil.

PITTSBURGHO NAUJIENOS
PER 25 METUS SU NAUJIENOMS

(Biskis prisiminimų)

DAR APIE MASINI LIETUVIU 
SUSIRINKIMĄ

(Tęsinys iš pereito numerio)
Grįždamas pėkščias į Pitts- 

burghą jau jaučiau pakanka
mai pavargęs, o ypačiai eida
mas gatvekario trekėmis per 
laukus. Kitokio kelio nežinojau 
į Pittsburghą. Žinojau, kad ta
sai gatvekaris arti Pittsburgho 
lenda per tamsų ir gana ilgoku 
tunelį, tai aš, žinoma, ir baukš- 
tinausi pėkščias eiti iki pat 
Pittsburgho.

Sustojau prie vieno steišinu-

man

į gatvekarį ir važiuoti iki Pitts
burgho su ta viltimi, kad esan
čių pas mane pinigų gal pa
kaks už gatvekarį iki Pittsbur
gho ir iš Pittsburgho į Bridge
ville, Pa.

Sėdęs į gatvekarį, nė juste 
nejutau kaip jau atsidūriau 
Pittsburghe ir konduktorius ei
damas per gatvekarį šaukė: 
“Pittsburgh”, “Pittsburgh”. 
Daug žmonių lipa lauk iš gat
vekario, lipu ir aš. Bet nežinau, 
kur yra Unijos stotis, o
ten reikia gauti traukinį į Brid
geville. Angliškai vos tik galė
jau pasakyti kelis žodžius. Var
gais negalais paklausiau kur y- 
ra Unijos stotis. Betko neklau
siu, o tik policisto tikėdamasis, 
kad jisai suteiks man teisin- 
giausį patarimą.

Klausiu vieno policisto, kur 
yra Unijos stotis, klausiu kito. 
Jie man patarė ir parode, į ku
rią pusę, tik visa bėda buvo su 
manim ta, kad nepergeriausiai 
galėjau suprasti jų patarimus.

Tačiau vargais negalais susi- 
- . radau ir Unijos stotį. Einu pirk

ti tikietą į Bridgeeville. Pasiro
do, kad jau man trumpa kelių 
centų. Reikia nugalėti ir šią 
kliūtį. Nusiperku tikietą vieną 
stotį nedavažiavus iki Bridge
ville. Ten nusitariau išlipti ir, 
žinoma, be jokio sunkumo 
pėkščias traukli apie trejetą 
mylių. Įsėdęs į traukinį ir pri
važiavęs tą vietą apsimečiau, 
kad aš snaudžiu. Jei tik kon
duktorius man nieko nesakys 
tai aš važiuosiu iki Bridgeville. 
Mano pavargusių kojų laimėk 
pilnas traukinys buvo žmonių 
ir kunduktorius man nieko ne
sakė, kai privažiavau tą stotį, 
iki kurios buvau nusipirkęs ti- 
kietą. O kaip traukinys atvažia
vo į Bridgeville, tai nereikėjo 
nė konduktoriaus paraginimo,— 
pats išlipau ir netrukus jau bu
vau namie.

apie anglių kasyklų ekspliozi- 
ją. Rašiau kaip aš mokėjau ir 
žinojau, be jokių pagražinimų, 
paduodamas visus faktus apie 
iclaimingą atsitikimą. Rašiau 
taip, kaip aš juos buvau suži
nojęs ir patyręs, kreipdamas 
didžiausį dėmesį į žuvusių lie
tuvių angliakasių vardus pavar
des, amžių, iš kur jie buvo ki
lę, kaip seniai šioje šalyje ir 
kiek šeimynos paliko.

Taip dalydamas besivadova
vau ’ta mintimi, kad aš gal pa
gelbėsiu žuvusių giminėms ne 
tik šioje šalyje, bet ir Lietuvo
je sužinoti apie savuosius. Ne
žinau, ar tikslas buvo pasiek
tas ar ne, ar mano raštas pa
gelbėjo žuvusių giminėms, ar 
ne.

Tą patį vakarą aš pasiuncFau 
ir savo korespondenciją į Chi
cagos “Lietuvą”, kurią tais lai
kais redagavo B. K. Balutis. Tai 
buvo pirm “Naujienų” gimimo 
ir tais laikais Amerikos lietu
viai neturėjo nė vieno dienraš
čio. Savo korespondenciją pa
siunčiau į Chicago pirmadienio 
naktį ir tos pačios savaitės nu- 
neryje jau mano koresponden

cija “Lietuvos” pirmame pusla
pyje buvo įdėta su visokiais pa
gražinimais, pridėčkais ir su 
daug daugiau sensacijų, negu 
aš buvau parašęs, žinoma, ma
no korespondencijos įdėjimas 
pirmame puslapy kaipo “specia- 
io” korespondento man sutei
kė daug garbės ir pasitenkini
mo. Tas paskatino mane dau
giau rašyti ir neduoti plunks-

Hitleriui užgrobus Klaipėdą, 
mes Pittsburgho lietuviai pui
kiai supratome padarytą musų 
tautai skriaudą ir tam klausi
mui išspręsti kovo 26 dieną bu
vo sušauktas masinis mitingas 
- susirinkimas.

Susirinkimo atidarymas
Susirinkimą atidarė mums 

gerai žinomas veikėjas Pivoru- 
nas, mylintis savo tautą, kaip 
pats save. Jis priminė, kad mes 
Amerikos lietuviai iki šioliai 
kovojom už musų brolių lais
vę ir musų tautos nepriklauso
mybę, tad ir toliau privalome

Toliau gerb. Pivoriūnas krei
pėsi į publiką pareikšdamas, 
kad mums gerai žinomas veikė
jas Povilas Dargis supažindins 
su Klaipėdos istorija ir šių die
nų įvykiais.

P. Dargis mums papasakojo, 
kaip buvo sunkiai atvaduota 
Klaipėdą, kuri yra musų tautos 
išeitis į platųjį pasaulį. Po to 
gerb. P. 
vokiečių 
mylimą 
skriaudą

Dargis išaiškino, kaip
Hitleris užėmė musų
Klaipėdą ir
yra

dausi rašyti savo koresponden
ciją apie visas surankiotas per 
lokį didelį vargą dienos žinias:

Tai toks mano buvo pirmasis 
nuotykis kaipo korespondente 
gerokai prieš 25 metus. Būda
mas “Naujienų” korespondentu 
per 25 metus turėjau visko per
gyventi ir visko matyti, bet a- 
pie tai papasakosiu vėliau.

Pirmas susipažinimas su 
“Naujienomis”
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Pirmasis “Naujienų” pavyzr 
dinis numeris mane pasiekė 
Bridgeville begyvenant ir nuo 
tada aš pradėjau skaityti “Nau
jienas”. Netrukus, žinoma, pra
dėjau ir rašinėti žinutes. Kaip 
tik “Naujienos” virto dienraš
čiu pradžioje pasaulinio karo, 
tuojau “Naujienos” užėmė pir
mą vietą tarpe Bridgevillės lie
tuvių. Atsirado ir daugiau dien
raščių; “Katalikas” virto dien
raščiu, “Lietuva” taip pat. Bet 
tiek “Katalikas”, tiek “Lietuva” 
kaipo dienraščiai tarpe Bridge- 
villės lietuvių neturėjo jokio 
pasisekimo. Be to, tie dienraš
čiai ir negyvavo ilgai.

—S. Bakanas
(Bus daugiau)

M.
M.
M.
ar

Jaunųjų Lietuvių Pittsbur
ghe draugija pavyzdys 
Pittsburgho jaunimui

$20.69 ŽEMIAUSI COACH FARES 
Iš Chicagos į 

NEW YORK 
$7.53 CLEVELAND

Iš Chicago 9:40 A. M. 11:20 P.
I Cleveland 5:50 P. M- 7:59 A.
J New York 8:12 A. M. 5:42 A.

Bagažas paimamas iš vietos
hotelio ir vežamas tiesiai į New 
York prieplauką. Klauskit savo lai
vininkystės agento. Prašant prane
šame asmeninių, grupių ir turis
tinių tikėtų kainas.

Tel. VVABASH 2780
Niekei Plate Road

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

į Po kun. Misiaus kalbėjo adv. 
Šulcas, šis kalbėtojas labai at
siprašė publikos, pareikšdamas, 

(kad jis negali kalbėti lietuviš
kai, todėl kalbėjo angliškai. Jo 
kalboje buvo jaučiamas didelis 
patrįoiizmas. Jis nurodė, kad 
diktatoriai Hitleris ir Mussolini 
nieko gero neneša pasauliui, bet 
pametę žmoniškumo prievolę, 
kaip gyvuliai skriaudžia silp- 

inuosįus savo brolius, kaimynus.

Amerikos prez. Rooseveltą jr 
prašyti jo ir kitų galingų vals 
lybių užtarimo. P. Dargis baig
damas savo kalbą pareiškė, kad 
jis turi vilties, kad mes lietuviai 
ištversime, su pasiryžimu dva
sioje ir Dievo padedami vėl 
džiaugsimės savo tautos ir bro | 
Hų laisvę, ateityje su visa mu- l°dėl jie turi būti sustabdy 
sų tautai priklausoma terilon-

bos skaitė rezoliuciją, kuri bu- 
Toliau iš kalbėtojų kalbėjo'v<> pasiųsta j Washington, D.

kun. Misius. šis didis patriotas, 
mylintis savo brolius lietuvius, 
tikra kunigišką, ištikima meile, 
kreipėsi į publiką šiais žodžiais*. 
“Broliai nepameskime vilties, o 
su likru pasiryžimu ginkime 
savo tautą nuo skriaudėjų, ku
rie šiuo laiku taip yra sužalo
ję musų tautos kūną ir stengia
si išplėšti iš lietuvio jo tautos

J G., Amerikos vyriausybei, ir ki-

Paskutinis iš kalbėtojų buvo 
kapitonas Petruševičius, nese
niai atvykęs iš Lietuvos ir lai
kinai užsukęs pas savo gimines

išreikšdąmas savo liūdesį, kuris 
kiekvienam lietuviui yra skau
dus ir aiškus, o jam kaipo ka- 

Toliau šis kalbėtojas nurodė, riui, stovinčiam tautos nuolali- 
kad Europos politikai savo šių'nėję sargyboje, yra ypatingai 

verti nei'sunkus. Toliau kapitonas Petru- 
kun. ševičius nurodė, kad jam yra

Misius kreipėsi į mus lietuvius malonu matyti tokį tvirtą užju- 
ąmerikiėčius, nurodydamas, kad !’o brolių vieningumą tautos 
kas bebūtų, bet Vilnius ir Klai-. laisvės klausimu. Jam baigus 

i ovacijo-

dienų politika, nėra 
sulankstyto cento, po to

kokią pėda buvo ir turi būti Lietuvos, kalbėti, publika savo 
mums padaręs, o dabartinius tų dalių valdovus ? hiis privertė jį dar pasakyti kę-

Toliau kalbėtojas nurodė, kad pavadino vagiais, 
mes lietuviai turime kreiptis į gražų pavyzdį.

ATEIVIU REGISTRACIJOS BILIUS PENN 
VALSTIJOS LEGISLATUROJE

Jei bilius bus priimtas, tai visi ateiviai nepiliečiai turės 
būti registruoja ir mokėti per metus po $5.

Pennsylvanijos legisla toroje 
ziarrisburge Alleghcny County 
senatorius James Geltz, republh 
konas, įnešė bilių, kuri senatas 
jau priėmė 32 balsais prieš 5 
Pagal tą bilių visi ateiviai nepi- 
liečiai (vadinasi, neturį nė pir-x 
mų pilietiškų popierių) prade
dant nuo 18 metų amžiaus tu
rės būti suregistruoti ir visados 
su savim nešiotis registracijos

eiviai nepiliečiai turės užsire
gistruoti Valstijos Darbo ir In-

Department of Labor and In-

buvo rinktos aukos broliams 
vilniečiams, už kurias bus už
sakyta laikraščių.

Buvo skaityta antra rezoliuci
ja nuo visų Pittsburgho lietu
vių. Ji vienbalsiai buvo priimta 
ir nutarta taip pat pasiųsti į 
Lietuvą kaipo užuojautą Lietu
vėms žmonėms.

Masinis mitingas — susirin
kimas buvo uždarytas su Lie
tuvos himnu. —Ąžuolas

pridedamas lotą žodžių.
Per mitingą — susirinkimą

uz

Bette Davis
V/ARNER BROS. ŽVAIGŽDE
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dustry) ir kas metas turės mo
kėti po $5 už registraciją. Ne- 
pilietis ateivis visados turės ne
šiotis su savim registracijos 
kortą ir ant kiekvieno pareika
lavimo parodyti. O jei kuris po
licijos užklaustas neturėtų su 
savim registracijos kortos, tai 
nors jisai ir butų registruotas, 
vis vien pagal tą registracijos 
bilių galės būti areštuotas ’ ir 
uždarytas į kalėjimą iki jis pri
statys savo registracijos kortą.

Bet ir tai dar neviskas. To
kiu atsitikimu registruotas atei
vis, kuris buvo patekęs į kalė
jimą už neneštoj imą su savim 
registracijos kortos 'gali būti 
baudžiamas kalėjimu arba pi
nigine bausme.

Tas registracijos bilius gali 
būti atkreiptas ne tik prieš ne- 
piliečius ateivius, bet ir prieš 
piliečius. Bus suteikta policijai 
ir visokiems “konštebeliams” 
neribota galia rie tik ateivius 
užpuldinėti, bet ir piliečius, ku
riuos toji registracija visai ne
liečia. Jie galės būti areštuoja
mi po pretekstu tų Įstatymų. 
Kaip policija galės žinoti, kas 
yra pilietis, o kas ne? Gal pagal 
pavardes arba kalbos akcentą? 
Vadinasi, policija turės pilniau
sią teisę kaišioti visur nosį ir 
visus užpuldinėti, žodžiu sa
kant, bus įvesta Penn. valstijo
je tikra žandariška sistema, pa
naši į tą, nuo kurios daugumas 
šios valstijos gyventojų prieš 
daugelį metų pabėgo.

'ui kiausi \!aidinima

Tas registracijos įstatymas, 
žinoma palies daugelį ir musų 
tautiečių, kurie dar nėra pilie
čiai ir vargiai jau galės būti, 
kadangi dabar gauti pilietybės 
popieras yra daug sunkiau, ne
gu kad buvo nelabai tolimoje 
praeityje. Dabar norintiems tap
ti šios šalies piliečiais reikia 
daug daugiau žinoti ir daugiau 
būti išsilavinusiems, negu pra
eityje.

Tiek praeityje, tiek dabar tie 
musų tautiečiai nors ir daug 
metų išgyveno šioje Šalyje, bet 
visai nepasirūpino likti šios ša
lies piliečiais. Teisybę pasakius, 
kai kurie tie musų tautiečiai ne
piliečiai per visą savo gyveni
mą šioje Šalyje mažai ką dau
giau ir težinojo kaip tik dirb
tuvę, pasilinksminimą ir bažny
čią. Šiaip jie visai nepaisė nei 
šios, nei kurios kitos šalies po
litikos bei tvarkos. I tai jie žiu
rėjo kaipo į “bedievių” išmis
tą. O musų dvasiškiai tiek pra
eityje, tiek dabar mažai tepaisė, 
kad jų parapijonai butų pilie
čiai ir rūpintųsi šios “ašarų pa
kalnės” gyvenimo pagerinimu.

O dabar, kada nepiliečiai yra 
metami iš WPA darbų, kada 
nepiliečiams yra atimama be
darbių pašalpa, nors jie visą sa
vo gyvenimą ir gerąsias savo 
dienas yra atidavę šios šalies 
industrijai ir bizniui, tai jau 
tikra bėda.

DEL RŪKYMO MALONUMO
Prieš ir po matymu Bette Davis veikale "Dark Victory" p‘,"*Sr.m".'4«« 

gėrėkitės Chesterfield’s Linksma Kombinacija 
pasaulio geriausią cigareto tabąkę

* ■ ’ • • ■ -T .

Ačių jų nenukopijuojamui sumaišymui Chesterfields 
yra gaivinančiai lengvesni, geresnio skonio ir turi 
daug malonesnę aromų. Ghesterfield jums suteikia to 
ko jūs pageidaujate cigarete. <

Kuomet juos pabandote jūs žinosite dėl- 
ko Chesterfields suteikia milijonams 
vyrą ir moterų daugiau rūkymo ma
lonumo ... dėlko JIE PA TENKINA

Kaip aukščiau jau buvo ra
šyta, Pittsburghe yra susitvėru
si Jaunųjų Lietuvių Pittsburghe 
draugija, kuri susideda iš gra
žaus būrelio jaunimo, — taip 
vaikinų, taip mergaičių. Drau
gija yra pavyzdis visam Pitts
burgho lietuvių jaunimui.

šios draugijos nariai neužsi
ima politika, bet užtai puikiai 
dirba lietuvišką, patrijotišką ir 
menišką darbą, ir per trumpą 
laiką spėjo parodyti publikai 
savo gražius vaisius.

Ir štai vėl po Velykų sekma
dienį rengia teatrą ir šokius. 
Bus vaidinama puikus veikalas, 
ką tik gautas prieš du mėnesius 
iš Lietuvos. Veikalas vadinasi 
“Teta iš Amerikos”, vakaras j- 
vyks Lietuvių Piliečių svetainė
je, 1723 Jane St., S. S. Pitts
burgh, Pa. —Ąžuolas

i

Dčl kalbamo registracijos bi- 
liaus ne tik Pittsburgho, bet ir 
visos Penn. valstijos lietuviai 
turėtų pareikšti griežtą protes
tą kartu su kitais laisvę mylin
čiais piliečiais, kad ta policinė 
sistema butų numesta į gurbą.

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIJKE US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virgiui* 1515

esterfield
TIKRA kombinacija pasaulio geriausią cigareto tabaky, Jie Lengvesni.. Jie Geresnio Skonio

TnmobCm
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Didelės algos
J. V. kongreso komitetas paskelbė vardus asmenų, 

kurie gavo daugiau kaip $15,000 algos pernai metais. Pa
sirodo, kad didžiausias algas ima krutamųjų paveikslų 
kompanijų viršininkai ir artistai.

Loew’s, Ine., ir Metro-Goldwyn-Mayer kompanijų vir
šininkas, Louis B. Mayer, “uždirbo” daugiausia: $1,296,- 
508. Kitas tų pačių kompanijų viršininkas, J. 'Robert Ru- 
bin, gavo $754,254, o N. M. Schenck, Loew’s kompanijos 
prezidentas — $541,602.

Iš artistų didžiausias algas gavo Frederic March — 
$484,487, ir Greta Garbo — $472,499.

Tarpe laikraščių leidėjų aukščiausia alga yra Wm. 
R. Hearst’o — pusė miliono dolerių. Tarpe pramoninin
kų pirmoje vietoje stovi Thomas J. Watson, tarptautinės 
mašinų korporacijos prezidentas, su $419,398. Paskui ei
na Eugene G. Grace, Bethlehem Steel korporacijos pre
zidentas, su $394,586; George W. Hill, American Tobac-| 
co kompanijos prezidentas, su $380,976, ir k.

Tos milžiniškos algos, žinoma, nėra tikras atlygini
mas už darbą. Nes nė vieno žmogaus darbas nėra tiek 
vertas*

Kovo 22 d. Smetonos-Mirono 
valdžia nutarė išpildyti Hitlerio 
ultimatumą ir atiduoti Vokieti
jai Klaipėdą.

Jau už keleto dienų prieš tai 
Amerikos spaudoje buvo pilna 
žinių apie Vokietijos pasiruoši
mus atimti iš Lietuvos tą kraš
tą: — kaip užsienių reikalų mi- 
nisteris Urbšys kalbėjosi su Rib- 
bentropu, kaip Urbšys sutiko 
priimti nacių reikalavimą ir 
perduoti Kaunui, ir t.t.

Tačiau Lietuvos laikraščiuo
se apie tai nebuvo rašoma nė 
vieno žodžio. Dar kovo 21 d. 
“Lietuvos Žinios” įdėjo tiktai 
trumpą “Eltos” pranešimą apie 
miiMsterio grįžimą iš Berlyno. | 
Tas pranešimas, įdėtas smul
kiomis raidėmis Kauno dienraš
tyje, susideda iš vieno sakinio 
ir skamba taip:

“Kaunas. Elta. Kovo 21 d.
11 vai. 35 min. sugrįžo už
sienio reikalų ministeris J.

[ Urbšys.”
Nepasakyta net, iš kur jisai 

sugrįžo. O apie tai, kad Urbšys 
parvežė iš Berlyno ultimatumą 
Klaipėdos reikalu, laikraštis nė, 
neužsiminė. Aišku, kad cenzū
ra neleido.

Tokiu budu tas Klaipėdos ati
davimas Vokietijai buvo atlik
tas patylomis, Lietuvos' Visuo
menei apie tai nieko nežinant!

180 narių, įvairios partijos turi 
tiek vietų:

Komunistai 1 (buvo 3)
Socialdemokratai 64 (buvo

59)
Jaunieji Ūkininkai 3 (buvo

3)
Demokratai 16 (buvo 21)

1 Nepriklausomieji 15 (buvo
0)

Radikalai Demokratai 31 (bu
vo 30)

Evangelikai 2 (buvo 3)
Krikščionys Socialistai 15

DANIJOJE HITLERININ
KAMS NEPASISEKĖ

Naujienretis Jonas Kairys ga- rašėsi seni Kl. lietuviai, rašėsi 
vo įdomų laišką iš savo drau
go, gyvenančio Klaipėdoje. Laiš
ke kaip ir pačioje rašysenoje 
matosi tikro lietuvio klaipėdie
čio susijaudinimas ir nusivyli
mas. Dėlto ir turinio žvilgsniu, 
manome, “Naujienų” skaityto
jams bus jis įdomus.

Amerikos neitraliteto klausimas
Kuone visi žino, kad J. V. neitralumo įstatymas yra 

netikęs. Pasiremdama tuo įstatymu, J. V. valdžia fakti- 
nai padėjo Ispanijos maištininkams su Italijos ir Vokie
tijos fašistų pagalba laimėti karą prieš respubliką. Kon
gresui yra įteikti keli sumanymai tą įstatymą pakeisti.

Vienas sumanymas yra senato užsienių reikalų ko
miteto pirmininko Pittmano. Jisai siūlo visai panaikinti 
embargo ginklams ir karo pabūklams ir leisti kiekvienai 
kariaujančiai šaliai pirkti Amerikoje ginklus, tik kad jos 
mokėtų grynais pinigais ir pačios savo laivais rinklus 
parsigabentų. •

Senatorius Pittman mano, kad šitoks patvarkymas 
bus naudingas Anglijai ir Prancūzijai, nes jiedvi turi pi
nigų ir didelius laivynus, o vokiečiai ir italai neturi. Ta
čiau Japonija irgi turi stiprų laivyną, ir jai toks įstaty
mo pakeitimas butų patogus.

Senatorius Thomas siūlo pakeisti įstatymą ta pras
me, kad prezidentui butų suteikta galia paskelbti “agre
sorium” (užpuoliku) tą valstybę, kuri sulaužys tarptau
tinę sutartį, ir su kongreso pritarimu panaikinti ginklų 
embargo neteisėtai užpultai šaliai. Šitam sumanymui pri
taria ir buvęs valstybės sekretorius Henry H. Stimson. 
Nors jisai yra republikonas, bet jisai bendrai remia pre
zidento Roosevelto užsienių politiką.

Dabar senatas svarsto įvairius sumanymus apie ne
itraliteto įstatymo pakeitimą. Nuo tų, ką senatas nutars, 
gali priklausyti, ar Amerika busimam pasaulio kare da-

S.L.A. PREZIDENTO TE
LEGRAMA LIETUVOS 

VALDŽIAI

— , I I . - >|j>

J. V. pasmerkė Italijos banditizmą

liet iš Didž. Lietuvos atvykę ir < 
nemoką vok. kalbos žemaičiai. 
Pas mus yra paprasčiausias da
lykas pakeisti tautybę: reikia 
tik įsirašyti į partiją ir tampi 
echt Memeldeutsch, ir be to, 
nacionalistas, Fuehrerio karei
vis. Tapti “grynu” vokiečiu yra 
dar paprasčiau kaip 15 amž. Te- 
ceiro indulgencijomis į dangų 
patekti. Džiaugsmo manifestaci
jos agitacinio pobūdžio padaž-

Smulkių duomenų apie Dani
jos parlamento rinkimus, kurie 
įvyko prieš savaitę laiko, dar 
nėfa paskelbta. Bet bendros 
skaitlinės rodo, kad naciams 
nepasiseke, nors Hitlerio propa
gandos ministeris Goebbels py
lė pinigus nesigailėdamas.

Iš 149 Folkething’o (parla
mento) narių, hitlerininkai pra- Įį^"^ pasibajg" ’ |
vedė tik 3. Laiške daugiausia terašysiu

Pietinėje Jutlandijoje, kur ė- apie musų krašto ir šiaip politi- 
jo smarkiausia kova tarpe Da- nę padėtį. Asmeninis gyveni- 
nijos ir Vokietijos pritarėjų, mas yra toks paprastas, kad a- 
danUi gavo 85,522 balsus, o vO- pje jį nebūtų ko rašyti. . 
kiečiai tik 14,978. Sunku butų aprėpti visus į-

SUcidl demokratine StaUhih- vykius, kurie įvyko nuo pasku- 
go vyriausybė laimėto datom- tinto jūsų laiško. Lenkijos ulti- 
m?- Įmdtumo nuotaiką jau pergyve-l

nome, ir atrodo, ultimatumo iš
davos nėra jau taip žiaurios. 
Butų reikėję jau anksčiau su- 
normuoti savo santykius.

Vos spėjome atsipeikėti nuo 
Vokiečiai naikina viską, kas primena lietuvybės ,pMsa-[įtirta^uiy°’J®ru ir ^koslovaki- 

kus. — Pakeičiamas seniausio dienraščio vardas. — 
Naciškas gyventoją surašinėjimas. — Vietą vardai 
vokietinami. Nėra kam Ptusig Lietuvos lietuvius 
užtarti. Naciai išleido naują Tilžės krašto žemė
lapį su naujais pavadinimais.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
(Tęstoys) ]

kas čia yra liūdniausia, 
kad Lietuvos visuomenė, jos at
stovė spauda į šitokius Vokie
tijos darbus — lietuvystės pėd
sakų Rakinimus visai nereaguo
ja. Lietuvos spauda veik tylo
mis apeina Šituos vokiečių dar
bus ir jei pastebi, tai tik kroni
kos žinutę, kad prosų Lietuvo
je naikinama visa, kas sako tą 
kraštą lietuvišku esant. Tartum 
amžiams išsižadėta savo tautos 
dalelės, kuri anapus Nemuno 
gyvehd iFnjie savo likimui vi
siškai palikti.

Nematyti darant bet kokių 
pastangų su tenykščiais lietu
viais susi^tinti. Taip lygiai at
rodo, kad ir Klaipėdos krašte 
maža kas daroma lietuvystę su
stiprinti, vietos liėtUViUš nuo 
nacių apginti.

Lietuvos mokyklose geogra
fijos istorijos vadovėliuose la
bai mažai, arba Visai nieko ne
kalbama bendrais tautos reika
lais ir nenusakoma, kur dar lie
tuvių tautos sūnų ir dukrų gy
venama. Labai iiiaža kalbama 
apie Prūsų Lietuvą ir įsakmiai 
neįrodoma, kad fenais iš seno 
lietuvių gyvenama.

Daug kalbama apie Vilniaus 
krašto lietuvius, bet labai ma
ža apie Prūsų Lietuvą, o juk 
visais tautiniais, valstybiniais ir 
ūkiškais sumetimais pravartu 
butų tasai kraštas nepamiršti.

žodžiu, nepastebiama tautinės 
ekspansijos. O istorija labai 
vaizdžiai sako ir įrodo, kad tos 
tautos, kurios gyveno, arba gyz 
vena be ekspansijos, bė verži
mosi į erdvę, į ūkiškąją kon
kurenciją ir kultūros varžybas, 
tos tautos pasilieka tik kitų tau
tų virškinimo medžiaga.

Jei jau išsižadėti šitokio ver
žimosi pirmyn, jei pamiršti sa
vo tautos gyvybinius reikalus, 

hai ir pati tautinė Valstybė savo 
prasmę* praranda. Čia neperša- 

I iHa naciška politika, kas hė sa
va, tai svetima ir turi būti nie
kinama, bet sakoma, kad sdva 
tai reikia ir savas teises ginti, 
kovoti u-ž savo tautos Hfcinift. * 

Juk vokiečiai, arba tikriau ta
rus dabartinė vokiška politika 
naikina lietuvystę, tdi šie jų žy
giai tUH sutikti pasipriešinimą, 
atsparumą.

Netenka tos kovos išsižadėti, 
jei ji yra skelbiama. Kovos prie
mones visur ir visame galima 
surasti, jei tik kovoti norima. 
Štai ir rusų carų laikais kaip 
kam atrodė — tai kova už sa- 
įVO I

susideda išj.atrodė juokinga, tai

(buvo 15)
Nacionalis Frontas 0 (buvo 

6). !
Rinkimai Šveicarijoje yru vy

kinami pagal proporcingą sis
temą. Todėl kiekvienos parti
jos atstovų skaičius parodo tik
sliai, kiek ji tori pritarėjų. Įdo-

“Tėvynėje” paskelbtas teks
tas telegramos, kurią SLA pre
zidentas F. J. Bagočius pasiun
tė kovo 24 d. Lietuvos valdžiai 
per infnisteff p. ža'deikį ir Lie
tuvos visuomenei per “Lietuvos 
žinias”. Ji skamba taip:

“Lietuvių tautos nelaimės 
ir sielvarto* valandoje Ameri
kos lietuviai liūdi su Lietu
vos valdžia it viso pasaulio 
lietuviais. Vienok, kaip visos 
megalomanijakų 
imperijos, taip ir 
Vokietija subyrės, 
Klaipėdos kraštas,
Įsrutė, Gumbinė ir Karaliau
čius sugrįš prie savo motinos 
Lietuvos. Bet tada jau turėsi
me demokratinėmis laisvė
mis besidžiaugiančią ne tik 
nepriklausomą ir vieningą, 
bet ir laisvą Lietuvą. Nušluo
stykite savo ašaras. Rytojus 
yra musų.”
Bet Karaliaučių butų geriau 

palikti Vokietijai — jisai per
daug suvokietėjęs.

sukurtos 
hitlerinė 

ir ne tik 
bet Tilže,

NACIAI IŠŠLUOTI iš 
Į ZURICHO KANTONO

J. V. valstybės sekretorius Cordell Hull, su preziden
to Roosevelto pritarimu, pasmerkė Mussolinio įsiveržimą 
Albanijon, kaipo smurto žygį, kenksmingą pasaulio tai
kai. Amerikos valdžia šitame atsitikime nuosakiai laiko
si to paties nusistatymo, kurį ji pareiškė, Hitleriui pa
grobus Čekoslovakiją ir Klaipėdos kraštą.

Valstybės sekretoriaus pareiškime visai teisingai sa* Į 
koma, kad ginkluotas įtalų įsiveržimas į Albaniją taip 
pat, kaip ir kiti panašus įvykiai, “naikina pasitikėjimą ir 
ardo ekonominį pastovumą kiekviename krašte pasauly
je, ir tuo budu paliečia musų pačių gerovę”.

Nėra jokios abejonės, kad tie įvykiai skaudžiai pa
liečia Ameriką. Šio krašto ekonominis gyvenimas yra 
tūkstančiais gijų susijęs su ekonominiu kitų šalių gyve
nimu. Amerikos žemės ūkis ir pramonė gamina ne tik 
savo gyventojams, bet ir eksportui. O fašistinės diktatū
ros, pagrobdamos svetimas žemes, uždaro duris į tas ša
lis Amerikos prekėms.

Be to, tie smurto žygiai, ardydami tarptautinę tai
ką, verčia Ameriką ginkluotis ir leisti milžiniškas sumas 
pinigų neproduktingiems tikslam^ Todėl aišku, kad . J.. 
V. valdžia negali tylėti, kuomet tokie dalykai dedasi.

Prieš kiek įniko buvo' rinki
mai į didžiausiojo Šveicarijos 
miesto, Zitr'icho, tarybą. Tuose 
rinkiniuose visus Vietas prakišo 
hitleriškas Nacionalis Frontas.

Dabar pranešama rezultatai 
Zuticho kath tono (valstybėlės) 
rinkimų. Tas kantonas yra an
tras pagal savo dydį Šveicdfijo* 
je. Nors milžiniška jo gyvento
jų dauguma susideda iš Votie-* 
čiių, bet naciai ir šituose rinki
muose buvo nušluoti. Jie nete
ko visų savo mandatų kantono 
taryboje. 1935 m. buvo išrink
ti 6 naciai.

Beveik du trečdaliu balsų 
prakišo ir komunistai. Taip pat 
didelių nuostolių turėjo atžagtt- 
reiviška Ūkininkų PartijsL O so* 
cialdemokratai žymiai sustiprė
jo* BuVo išrinkti 3 socialdemo
kratai į kantono vykdomąją ta
rytą (mihisterių kabinetą) ir 
64 — į kantono tarybą (parla
mentą).

Naujajame Zurichcf kantono 
parlamente, kuris

® y y al ūžės kraštas

Bet

Seniai jau rengiausi jums ra
šyti, buvau kelis sykius net už
baigęs laišką, bet žiūrėk — vėl 
naujas įvykis ir norisi palaukti Įnėjo prieš rinkimus. Gatves nu-

milžinu, bet buvo kas tos ko
vos nepabūgo ir tą kovą laimė
jo.

O dabar atrodo, kad tik 
džiaugiamasi tuo, kas turima ir 
jau daugiau nesiekiama. Tik 
kovoje galimi laimėjimai.

Bet Lietuvoje tylu, o vokie
čių naciška politika akiplėšiš
kai naikina lietuvystę. Bent pla
čiai pasauliui tektų tas žinias 
skelbti ir tai jau butų šioks 
toks moralis pasitenkinimas ir 
tenykščiai lietuviai daug sau
giau jaustųsi ir vertingiau save 
pajustų. Bent žinotų, kad pa
saulis žino, ką vokiečiai su jais 
daro ir ko siekia.

vos lietuvius užtarti. O juk Prū
sių Lietuvoje nemažiau lietuvių 
yra kaip Vilniaus krašte. O be 
to, Prūsų Lietuva žymiai turin- 
gesnė, kultūringesnė, pajėgesnė, 
tai bent yra už ką ir dėl ko ko
voti.

Suprantama, nenorima neva 
gerų valstybinių santykių erzin
ti, bet visos tos kovos už tauti
nį atsparumą valstybė kaipo 
tokia gali pasilikti visai nuošto 
lyje.

O musų valstybės ateitis rei- 
kalaute reikalauja visų tų klau- 
simų nepamiršti iki Prūsų Lie
tuvos lietuviai dflr galutinai į 
kapus nesuvsryth

Taip Vadinamais lenkų kori
dorius kadaise aiškiai buvo 
skelbiamas grynai! vokišku, o 
ttebar tame koridoriuje vokie
čių pėdsako' taip kaip nebeliko 
Štai Dancigas ir laiks nuo lai
ko lyg lenkiška dvasia dar su- 
dusauja ir Lenkija turi progos 
pasauliui priminti, kad tame 
mieste jie turi ne vien tik ūkiš
kų sumetimų, bet ir tautiškų.

Neseniai įvykusios Varšuvo
je los rųšies demonstracijos 
daug ką sakė ir daug kam pri 
minė, kad Dancigas tai ne vien 
Vokietijos reikalas.

Ar ir Lietuva neprivalėtų pa
sauliui pasakyti, kad Tilžės kra
štas ne vien vokiečių gyvena
mas. Jei vyriausybė šito atvirai 
negali pasakyti, tai juk Lietu
voje dar yra ir visuomenė!

Lenkijos vyriausybė demons
trantus, savus demonstrantus, 
prieš vokiečius demonstravusius 
baudė, bet visi iš tų demons
tracijų sužinojo, kad Dancigo 
mieste lenkai studentai skriau
džiami, reiškia, tenai jų esama!

Dėlko Lietuvos visuomenė ne
gali plačiau pasauliui priminti, 
kad Tilžės krašte lietuvybė nai- 

taųto^ atspąrmąą, kaip kamįhiiiama, kad tenai lietuviškos 
-..is ii'izjrin<<-fo 1.1Į kova su sodybos vokiškais pavadinimais

kabinėjo transparentais, pasta- t 
tė džiaugsmo stulpus, atstatė ' 
kaizerio laikų paminklus. O lie
tuviai ką veikė? — Laukė kas 
pareis, o jų langai be atvangos 
daužomi ir tyčia aplrpinami vo
kiečių atsišaukimais. Ir mano 

lietu- 
buvo

šeimininko, klaipėdiškio 
vio, langai kelis sykius

IjOs katastrofa. Suprantame, 
kad ir mes pajusime greit išda
vas ant savo paties kailio. Pa
naikinamas karo stovis ir cen
zūra. Pasipylė baisiausi lietu
vius niekiną obalsiai, demons
tracijos, vėliavos su Hacken- 
kreutz’ais, Šukiai: “Wir wollen ' b . .heini tos Reich, ein Volk ein | 
Reich, ein Fuehrer” ir 1.1. Lie
tuviui nebuvo saugu pasirodyti' 
gatvėse. Vienas buvo užmuštas 
(Priekulėje), kitas dingo be ži
nios, kiek apdaužytų, prigrąsy- 
tų. Lietuviai buvo įvairiais bu
dais terorizuojami. Artinosi 
krašto seimelio rinkimai, o tam 
reikėjo parengti dirvą. Tam ne
sigailėjo ir Vokietijos radijai. 
Jie tiek primelavo, dalykus tie
siog aukštyn kojom apsuko. 
Pav., sumušami lietuviai, o Ka
raliaučius skelbia, kad vokie
čiai teroriztiojami. Nutilo mu
sų radijai! Europoje tegali kal
bėti tasai, kurio kumštis stipri, 
be to, žodžiai yra be reikšmės, 
jei už jų nėra fizinės jėgos. Sc 
nai galėtume išbraukti objekty
vaus teisingumo sąvoką net iš 
enciklopedijos. Tiesa, vokiečiai 
vadina teisybe tai, kas jiems y- 
ra naudinga.

Įsisteigė įvairiausios naciškos 
organizacijos, kurių tikslai “aiš
kus” — anšlusas. Didžia gyven
tojų dalis jau dabar yra unifor
muoti. Įsteigė “Memeldeutschet 
Kultorbund’ą”, į kurį visokiais 
budais pritraukė žmones: 
langus — prigrasino, kas 
gų Uorėj o — piešė alikso 
tį ir 1.1. Žmonės, įbaUgyti 
trijos ir Čekoslovakijos įvykiais, 
grąsinami Vokietijos radijų, ra
šėsi į vokiečių kulturbundą kas 
tik suskubo. Rašėsi vokiečiai,

lietuviams
iškabinti viešose

atsišaukimų. Apie

nebu-Tuo tarpu 
vo leidžiama 
vietose Savo 
6,000 turintiems teisę balsuoti
ta teisė atimama. Kiti iš jų bu
vo išgyvenę virš 10 metų Klai
pėdos krašte. Tokiose tai maž
daug sąlygose buvo “renka
mas” krašto seimelis. Vokie- 
čiai pradžioje tvirtino, kad lie
tuviai nepravesią nė vieno at
stovo. Mes gavome 1 atstovus, 
t. y. tentistojomc vieno. Bet at-

išbraukimus iš sąrašų, mes iš
silaikėme. Žinoma, keturi at
stovai prieš 25 daug nereiškia, 
bet jei ir kelis daugiau gavę 
būtume, jėgų santykis mums 
vistick butų neigiamas.

Paskutiniu laiku padėtis kiek 
atslūgo, nes žmonės nusivylė: 
anšluso nebuvo, kainos nekilo 
ir t. t. Bet kitą vertus, padėtis 
atrodo atslugusi ir dėl to, kad 
pripratome prie visko: oficia
lus sveikinimas yra “Heil, Uit- , 
ler”, gatvėse nukartosios HackJ> 
kcnkreutz’o vėliavos ir t.t. Jei 
nebūtų “anšliuso“ vistiek mes 
šiaip taip išsilaikytume, bet... 

ir šiandien radijas

kas 
pini- 
atei- 
Aus-

Vakar 
skelbia, 
galutinai paskersta. Mes lietu
viai visą kaltę nuverčiam Fran- 
euzijai ir Anglijai. Jos išdavė 
Čekoslovakiją bjauriausiu bū
du. Jei ne Francuzija ir Angli
ja, Čekoslovakija butų seniai 
radusi patogių sąlygų suvesti 
savo sąskaitas su Vokietija. Pa
našus likimas laukia visų ma
žųjų tautų. Jos yra paliktos 
Hitlerio ir Dievo malonei. Jei 
mums tektų žūti, mes tikime, 
kad toks pat likimas laukia

tik dabar keičiamos.
Tegul pasaulis žino, kad ir 

Vokietija turi savo mažumas! 
Ir kad viena iš tų mažumų ga
na gausi yra lietuviai!

Tautininkų spauda net nesti* 
minėjo, kad jau net ir žemėla
pis su kitais pavadinimais vo
kiečių išleistas!

Tai faktai, kurių istorija nie
kuomet nepamirš!

Tai faktas, kad šioji vyriau
sybė sutiko Vilniaus lietuvių že
mėse Vilniuje paskirti Lenkijai 
Lietuvos konsulą!

Lietuvos istorinėje sostinėje 
sėdės tik Lietuvos konsulas 
Lenkijai! Taip rašoma šių die
nų Lietuvos istorija! Ją rašo 
Lietuvos tautininkai!
- Lietuvoje tautininkams įsiga* 
įėjus Prūsų Lietuvoje lietuvystė 
gujama į kapus!

Kitos kartos gal galės tik iŠ 
kapų patirti, kad dar ne taip 
seniai tenai lietuvių gyventa it 
kad labiausia tasai ir Klaipėdos 
kraštai suvokietėjo tautinin
kams* Lietuvoje įsigalėjus!.

—HOmo Litueniens
(GALAS)

įtikėtina, kad demokratijos yra 
išsigimusios, nes Europoje jau 
dabar jos be reikšmės. Tiesa, 
Amerika gąsdina vokiečius 
šiek tiek, bet ji taip toli.

Esate laimingi galėdami žiū
rėti saugiai į ateitį. Kas mums? 
Žinoma, jei Adolfas eis, jis 
ims visą Pabaltę iš karto. Jei 
ir išliktam gyvas po “valymo” 
akcijos, sunku bus prisitaikyti 
prie naujų sąlygų, nepasidarius 
vergu. Aš kartais pagalvoju ir 
apie Ameriką, bet, tur būt, ji 
taip lengvai neįsileistų, o ir įsi 
leidus butų sunku duonos ras
ti. Visa laimė, kad esu neve
dęs. Otoną Direktorija jau pa
šalino iš tarnybos, argumentas 
— yra lietuvis.

Ir vidujinis politinis gyveni
mas pas mtts nėra per idealus. 
Tautininkai turi nemažą opozi
ciją. Pav., ir Klaipėdoje yra 
susimetusi opozicinė grupė —- 
voldeinarininkų. Ji leidžia net 
savo laikraštį. Centro vyriau
sybė norėtų juos likviduoti, 
bet čia Klaipėdos krašto vieš
patija. Atrodo, šiais laikais 
opozicija yra pavojinga.

Nežinau, ar tokio turinio 
laiškas yra įdomus, parašykit.

Pas mus dabar gan švelnus 
oras, dar šiandien ir truputį 
pasnigo. Aš laukiu pavasario, z 
nes noriu ’ palakstyti su savoKllV-p A1VFA.1LI Į7ctlCft11 '

“plieniniu žirgu”—motocikliu.



Pirmad., balandžio 10, 1939 NAUJIENOS, Chicago, III.
- - - - - - - ■ - t - -

“AMERICAN FIRST - LITHUANIAN ALWAYS”

GLISH SECTION LAJ
PUBLISHED EVERY MONDAY

i ,, ~į „ , ,u, ..... Į.,; t ----------- _  

NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF
F. H. Sadauskas A. S. Vaivada
■“* *  ....................... ... ■*■■■. '' 1 " 1 ' ■ . * ..l -   . . ,i į ■ ,į į

Education in Lithuania
(From United States Department of The 
Interior, Office of Education, Washington)

MONDAY, APRIL 10,1939
______ :_________________________—  ---------------------------------------------- ;______________ ,         .............................. _i—■ ■■ -'■■■

SWING vs. POLKA
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

■ —dU. w ■■ ■» ■ ■■ ■■■■■*   ■ ■ ■ . e’fi— ■ ■ .I . - --- -

FROM VERBA TO JURGINES IN 
LITHUANIA
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By Vytautas F, Beliajus

“The purpose of the elementary 
school in Lithuania is to provide 
primary education for the youth of 
Lithuania, foster their spiritual and 
physical growth, and teach them 
to love, cherish, and sacrifice them- 
selves for Lithuania.”

This statement appears in an 
article on “Education in Lithuania” 
written by K. Masiliūnas, Under
secretary of the Ministry of Edu
cation in Lithuania. The article is 
published in the current issue of 
SCHOOL LIFE, official monthly 
journal of the Office of Education, 
Department of Interior, and is par- 
ticularly interesting at a time Nvheh 
Lithuania is so much in the day’s 
newš.

The Office of Education calls at- 
tention to the fact that during the 
latter part of he nincteenth cen- 
tury, the Lithuanians, likę many 
other minority peoples, Nvere sev- 
erely restricted in the ūse of their 
own language and the development 
of their literature. In that period, 
from about 1864 to 1904, all print- 
ing in Lithuania was forbidden, and 
the Lithuanian elementary and scc- 
ondary schools were closed. It was 
then that the mothers vvith the aid 
of smuggled books secretly taught 
their ehildren at least to read and 
vvrite in their mother tongue, and 
in so doing dared prison and exile.

Undersecretary Masiliūnas points 
out in the SCHOOL LIFE article 
that today religion is taught in the 
Lithuanian elementary schools by 
clergymen of the various denomi- 
nations and that it is compulsory 
for all ehildren. Other school sub- 
jects are the Lithuanian language, 
aritmetic, knowledge of environ- 
ment, history, geography, natūrai 
history, art, įnamiai art^, music 
and singing and pnysical training. 
There are six grades in the elem
entary school.

In the secondary schools of Lith
uania, boys and girls study religion, 
Lithuanian language, French, and 
another language — either Gerinau, 
English or Russian, as well as 
Latin, history, citizenship, philos- 
ophy, mathcmatics and geography. 
Other subjects taught are natūrai 
Sciences, drawing, physical culture 
and military training for boys, 
physical culture for girls, manual 
training and housekeeping for girls, 
music and singing. AU of th.ese sub
jects are compulsory during the 
seven-year secondary school period.

Not all ehildren in Lithuania at- 
tend school all the year, Mr. Masi
liūnas reveals. Firsl-grade and sec- 
ond-grade pupils irt the rural dist- 
riets go to school only during Sept- 
ember and October and during May 
artd June of eaeh year. In vvinter 
the country schools are attended 
only by third, fourth, fifth and 
sixth-grade pupils. Children in 
urban areas attend classes through- 
otff the school year.

Local aUthorities statė that Lith- 
uania’s elementary schools, and 
school buildings are for the most 
part erected by local communities, 
grrtnts-in-aid being made by the 
Ministry of Education. Latest fig
ūros show a totai of 2,600 elcment- 
ary schools, 5,600 elementary school 
teachers, and 301,000 pupils i n elei- 
mentary schools.

There are 20,000 students in Lith
uanian secondary schools taught by 
approximately 1,5C9O teachers.

Schools competitions are popular 
in Lithuania. Undersecretary Masi
liūnas says, “A State physical cul
ture badge to ejjcourage physical 
fitness, scout troops and circlcs, 
camps for students, and travel dur
ing the vacation period are all 
connected with secondary educa
tion.” In compe'.itions which take 
piace at the end of the each schoo 
year high school students strive for 
supremacy in rending and recitrt- 
tion of Lithuanian, French an( 
German, dravving, singing, and phys
ical culture. From pieked teams of 
from l,00o to 1,500 students, the
best readers, reciters, draughtsmen, 
choirs, and sportsmen ate selėctcd.

Institutions of higher education 
in Lithuania enroll approximately 
4,560 students.

Up to the World War, there
were no technical schools in the of furtheTing educational advance- 
Republic. Today, technical schools mertt among Lithuanians. Those in- 
register 3,000 students, including terested in obfalning further details

those in housekeeping schools and 
those irt corhmercial schools. Agii- 
cultural schools have an attend- 
ance of 1,500.

“The Government of Lithuania as- 
signs considerable sums for educa- 
tionaf purpose”, ascording to' Mr. 
Masiliūnas’ article. “In 1938 the 
Budget of the Ministry of Educa
tion in Lithuania”, he says, “carried 
the figure of 56,656,891 litas, ot 
16.34 per cent of the totai national 
budget.”

With the close of the Lcnten 
season the tendcncy toward greatei’ 
activity gets into full swing. Vaca- 
tion treks bccome the all-important 
talk of the hour, with fashions and 
foibles running a olose sccond. Be- 
legated to the sidelines, the Alban- 
ian invasion by Italian interlopers 
persists unchanged; other European 
dictatorial objectives make haed- 
lines — and nothing more. The 
adagc štili rings true: While therc 
is life, there mušt be laughter.

« « »
In keeping with the urge for 

greater sočiai' activity, fun and fro- 
ic, the U U. C. has planncd its 

major sočiai event of the year to 
date, the ANNUAL ALL GOLLEGE 
NITE DANCE for Saturday, April 
5th, at the Amalgamated Centre, 

333 S. Ashland Boulevard, 8:30 p. 
m. A gay college atmosphere, ei-1 
cellertt music by Mickey Lennon 
and his orchestra, and other enter- 
tainment are being featured at the

U. C. dance.
For an evening of real enjoy- 

ment be sure to attend the Lith
uanian University Club’s Annual 
College Nite and invite your friends 
also.

« » »
As was pCeviously announeed, the 

Jthuanian University Club appear- 
ed on the air April 2nd. Their ap- 
)earance was made possible 
through the courtesy of Mr. Roma
nas of the Progress Furniture Corii- 
)any, 3222 S. Halsted Street, who 
very generously gavę over thirty 
minutes of broadeast time. The 
.. U. C. Men’s Octet presented fwo’ 

numbers, “Lopšinė”, and “Motulė 
Mano”. Miss Josephine Stanaitis, 
soloist, sang several lyries likevCdse: 
“Štili is the Heart”, “Houf of Sor- 
row”, and the classic, “Motulėlė”.

It is to be hoped that the L. U. 
C. will be able to make many more 
future appearances on the air.

8^8
On April Ist, the L. U. C. held 

a splash party at the EngleWood 
Y. M. C. A. Quite a rtUmber oi 
members turned out for this affatir, 
participating either as speetator in 
the gallery or more actively, as 
proficient svvimmer in the pool. Re- 
freshments and group games follovv- 
ed the svvijn. To those who were 
unable to attend, condolences are 
extended. they really missed a good 
time.

» » »
The Camera Group of the L. U. 

C. held its first meeting April 2nd, 
ąt the home of Helcn Slakis, 6733 
S. Crandon Avenue. Plans for fu
ture activities of this group vvero 
disussed in detail. After the close 
of the meeting, the members drove 
out and photographed scenic spots 
along ęhicago’s lake front. A t the 
next meėtihg of the Camera Group, 
which take piace April 2ist, 
motion pietures by Al Junevicz are 
to be shown. Print criticism is to 
be a regular feature of each mmet- 
ing.

a » »
Candidates for the $3Q0 scholar- 

ship loan which is being offered 
by the Lithuanian University Club 
are štili being considered. This loan 
is offered to needy students of 
Lithuanian descent in the interest

LEW DIAMOND is awarded 
the PAUL WHITEMAN .'/BATTLE ROVAL Qf ■
_______ :_____________ i-F a-h,Į 1

PIRMYN
SHARPS AND FLATS 

į- ■■ !■ .. ■ ■ i ■■ i .J
• Pirmyn vvith scores of successful 

operettas likę “Elixet of Love”, “Oro 
Bangomis”, “Beautiful Gatatea”, “Ca- 
valkria Rasticana” etc., repcated the 
colorftrl operetta “Laima”, March 26th 
at Sokot Hali. The repetition was 
mainty due to the reųuests for it to 
be given again.

• • •
• Although only a few members 

were left who participatcd in its lašt 
piesentation, the choras did very well 
as 1 understand by the applause they 
received from the appreciative atidience. 
About 600 people attending, heard 
and saw the costume bedecked Pirmyn- 
iteš sing and act out “Laima”.• • •

• The star of the evening was 
Onuks Skever who lived the role of 
“feetiiha” once more and made her 
part live with the ease one can cx- 
pect of such an accomplished actress.

Words of praise to Onuks and, 
down‘ the line, words of praise fall 
UpO'n tVhitney Tarutis, whose cari- 
cafttrre of Fredric was well done; to 
Pa’ttl Stogis xvho portrayed Laurynas: 
S. Jakubatiskas as Rokas; John Ruk- 
stala as Pilypas, Stella Rimkus as 
Fiameta; V. Ascilla as Motiejus, and 
B. ftfamavicius as the Sargeant.

• * •
The chorus and the supporting 

cast of pages, orchestras, etc., did their 
share and hope that the audience en- 
joyed the show as much as they did 
acting and performing for them.

• Lašt būt not least a big hand 
goes to our maestro C. Stephens fdt 
the time he put in to prepare th’e 
show, and to Mrs. Stephens who was 
the prompter for the chorus.

• • •
• Pirmyn chorus vvishes to cxtend 

its deepest sympathy to Naujienos, 
relative, family and friends on the 
loss of their beloved friend Maria 
Jurgelionis.

The sympathy of the chorus is 
with them in their hour of sorrovv.• « •

® Rehearsal Friday, as usual, also 
a short meeting to finish the C’on- 
stitution and discuss the trip to the 
New York World’s Fair. Attendaricc 
of all members is requested. Please 
be down promptly — at 8 P.M., 
Neffas Hali, 2435 South Leavitt St.

Rasketj Huey 1.

about this o.ffer should write to A. 
Rtilis, Chairman of the S. L. Furid, 
5409 S. Sacromento Avenue.

J. Rachens

Lew Diamond and his orchestra', 
winncr of the Paul Whiteman Battle 
Royal of Swin^, will furnish music 
for the Se'cond Annual Lithuanian Su- 
rum-Burum spdnsored by Paul Salti-
mieras, Lithuanian , radio program pro- 
ducer. This dance, to take piace on 
Šunday evening^ .April 16th, at the 
Ashland BohleVard Auditorium, pro- 
mises to attract’ thdusands of Chicagč 
Lithuanians, young and otd.

In order to/fdrther assure the Lith
uanian populade iA: attcndance that this 
will be “THE" event of the year, 
“Mykolas”, , King of the Polka, and 
his nine Poika Royalists will furnish 
the Lithuanian dance music. This 
means continitous da'ncing from 9500 
P.M. to 1:00 A.M.

Preceeding the da'rtce, from $ix ūritil 
nine, an interesting program, consisting 
of two acts, is to' be presented.

The locale of the first act is .an 
outdoor setting of a typical Lithuanian 
Inn, whose proprietor is the p'omp'Ous 
M'r. Walter Raila.- Al ' B'razis and 
Charles Shimkus of the “Two Peppers” 
malė duet of Lithuanian radio fame 
wifl provide cheery songs. Bruno 
Brooks in his carefre: p^.ilosophy of 
life will entertain ats on’.y this vers- 
atile comėdiari can! Paul Saliner-Salti- 
meras will render a pocm with inusicail 
bactground dedicated to “Mother” and 
assisted by Miss Helcn Pech in a vocrfl 
refrain of her own composition.

The “Grinorių” Chorus, a group 
of mixcd voices, singing native songs 
of Lithuania will make their first 
public appearance in America duęing 
this program. ,Vytautas Beliajus and 
his terpsichorean performers will pre- 
serit a' b'rief būt coloffūl rtiedley ot 
Lithuanian folk dances, after tvhięh 
this group will kate for Washingtori, 
D. C. to represent the Lithuanian 
people in the National Folk Dance 
Festival. Comcdy dances will be pro- 
vided by the “Buxom Belles”. Anothdr 
participant in the dance program wiil
be “year old prodigy Ifaine Bertufiš. 
Swing tempo will be ptovided by the 
six Hafmonica Harmonists of WLS 
radio fame.

The soloists for this evening’s pro- 
gram will indude Miss Helcn Pech, 
well-known Chicago artist, and the 
international’y famous Algerd Brazis.

The second portion of the show 
will be the portrayal of a typical Lith
uanian Christeriing “Krikštynas” by the 
Bartkus Family, the' Lithuanian tru’e 
story of the air lanes. This family 
skit wi’li be presented by a cfistitiguished 
cast, in th'e form of a light operetta 
consisting of 17 Lithuanian folk songs 
and three Lithuanian folk dances. One 
of the highlights of the Krikštynos 
tvifl be the Women’s šurum Būtum 
Chorus. >

The Horidtary Chairman of the 
produetion iš Paul B. Saltimieras, pto-

' t,;.. ■ n t

Civil Service
Examinations

The -United. States Civil Service 
Commission announces open competi- 
tive examiriation$ for the follovving 
positiohs:

CHIEF OF OCCUPATIONAL, 
INFORMATION AND GU1D-
ANCE SERVICE ......... $5,600 a year

SPECIALIST, OCCUPATION
AL INFORMATION $4,600 a year

SPECIALIST, CONSULTATION 
AND FIELD SERVICE $4,600 a year

SPECIALIST IN OCCUPA- 
TIONS FOR GIRLS AND
WOMEN .................   $3,800 a year

PRINCIPAL CONSULTANT
IN CHILD LABOR .... $5,000 a year

SENIOR CONSULTANT IN
CHILD LABQR $4,600 a year

CONSULTANT IN CHILD
LABOR .......    $3,800 a year

ASSOCIĄtE CONSULTANT
IN CHILD LABOR .... ^3,250 a year

ASSISTANT CONSULTANT
IN CHILD LABOR .... $2,600 a year

ASSOCIĄTE PUBLIC HEALTH 
NURSING CONSULTANT

$3,200 a year

ASSISTANT PUBLIC HEALTH 
NURSING CONSULTANT

$2,600 a year

ASSOCIATE MED1CAL
OFFICER (general pracfice)

$3,200' i yčar

Applications mušt be on fite with 
the Manager, Seventh U. S. Civil Ser
vice District, Post Office Building, 
Chicago, Illinois.

dtfcet of three ofte-hotir LithnaftMfn 
radio programs, broadeast regularly 
over W.H.F.C., and sponsor of the 
Annual Lithmanian Radio Gayeties. 
Mr. $altifnieta& tfrtder the radio name 
of Paul Šafirtėt, iš \Ve1l-knowri to’ 
tadio atfdlehceš of W.G.N., W.A.A.F., 
and W.N.F.C.

Officers of the Exectrtive Committee 
ate: Attotnty A. D'ob’b's. General Chair- 
ida'rt; ferutfo Brooks, Vke-Chairmari: 
Ann Ben'ik, SectetJK^; Pratik Speecher, 
Ptodučtiom Maftatget; Mkftael Pagilo-* 
riis, Publicity Cb'afirMahf; M.šš Hėftft 
Pech, Mttsical fefaectdt; Stanley Molis, 
Progrartt Ditectot; Artthfony Kant ri
mas, P'ersoniiel Chstirmait; Paul Yoni-» 
kas, Assisfarit Music Director: Paul 
Gegznas, Assistant Publicity Manager; 
Agnės Kiupelis and Lorrarne Kiupelis, 
Personnel Cbairmen, and John Brazin- 
škaSi- Šergt of Atms. (S/tl.)

Begirining ’VrrtFt Palfri Štfdday, until 
the day of St. Ge'orgč,- Lithttaftiafns 
throughout their native land are busi- 
!y engaged peiforming the detailed and 
arduous, būt interesting, tasks that 
tbeir holiday activities involve.

P<tlm Surtda-y is Called ‘Verba’ iA 
Lithuania. I can remembef how OA 
the Saturday befo're Verba my cuusirts 
Agota and Antanas, my brother Arė
jas and I w.nt wading through the 
muddy roads that led to the foresf 
Gleefully we went about seleeting with 
care the extra fine full-grown branch- 
es of verba. In Lithuania the name of 
PaTfri Suriday is a mišftofrie'f. Most 
natives there h'avč riėVef seen a palm; 
eonseąnehBly, utrlized rn its štead is 
this te'rba or “divarfed špruct”, o'f a 
“junip'e'r fype’ būšh'”. It is ttith' Verba 
branches that piople go ta churcb to 
re-enact the triumphal entry of Christ 
into Jerusalem. Therein too lies the 
chief difference between the observance 
of P'afm Sunday ritual in Lithuania 
and its O'bše'rV'iftce’ in all the ręst ot 
the Catholic wor!d. However, in Lith
uania we trartsform the juniper btanch 
into a thfng of artistic beauty first, 
before it is ready to serve our special 
purposes.

Thė verba grdtts * there all year 
arou'Ad. One’ iš at liberty to eut these 
branches at any time būt on this parti- 
cttlat Saturday XVe took special delight 
in the choosiūg and the eutting, for, 
after all, o’rtly one day refnained be
fore these verbas, all decorated and 
groomed, would be exposed to the 
serutiny of out chūrch brtthren.

Upon reaching ho'me with sūfficiertt 
branches for the ch'urch attending mem
bers of our family (and who would

LOVELY PALANGA
by ONYTE >. GAILIŪTE

Palanga is the Sand Dunes of 
Lithuania and has all the requi- 
sites for an ideal summer resort. 
The lovely smooth sanded beach is 
about seven kilometers long and 
it descends very gradually into the 
water. In fact one mušt wade 
twenty to thirty meters to have 
the water reach above one’s knees. 
It has a firm and even stone-free 
sea bottom. It is a vvonderful piace 
for sunbaths since the town and 
woods around protect the bather 
from land winds. There is a pine 
forest, extensive park and a wood- 
en pier which goes into the sea foi 
half a kilometer, forming a favor
ite promenade. The elimate, as all 
along the coast of Lithuania in 
sumer, is very mild and the air is 
elear.

When visitors desire diversion, 
they may go to military eoncerts, 
dances at the Ctfšifto or play ten- 
nis. There is also a summer theatre 
wherq freątterttty cohcėrts ate giv
en, in which sdthe of the best 
known Lithuariian attists take part.

Besides the sea and air bathing 
there is ah baih establishment 
where warm sea-water and carbo- 
nic baths may be had. Weak child
ren and people suffering from all 
sorts of disease are brought to 
Palanga for the sole purpose o£ re- 
gaining their health.

Palanga has two places that are 
fatnouš in Lithuanian songs and 
legends. They arė thė hills of Nag- 
lyš and Birute of which the latter 
is most important.

The Birutės kalnas is about a ki
lometer south of Palanga and is 
khowh to every Lith'uahiah, big oi 
small, because it is associated witli 
the most beloved feminine figure ir 
our Lithuanian history or legend 
The hill is about seventy metėrs 
high, is surrounded by pine trees 
and from the oldest times v^as 
Held sacred. Here was burned the 
saered fire of oak wood which was 
fehded both day and night by the 
“vaideliutes” (vestai virgins), ain- 
dng whom, towardą the middle o'f 

: the sixteenth century, was a beau- 
i tifu) giri framed Birutė. On the 
day that she was to be consecrated 
a “vaideliute”, the son of the Grahd 
buko of Lithuania, Keistutis, niet 
her, fell in love and begged her 
to be his wife. When she refusėd 
he left very angry, būt that night, 
just as the High Priest was about 
to throw the sacred white robe oVer 
lovely Birutės head, thereby 

not go to churcb on Verba?), the 
women folk burkd tfermselvcs into the 
task O'f aišisting ui yo rAgsters. Shcets 
of cOlofed paper, #hich !>ad bten bought 
on a yfevkrtfs Sbndat id ehukh 
had to be fashioned irtto lovely ar- 
tifieiaf P*p*ee fioVzerš of marfy edldrs.

šdrt-d6*A, irt the Igfet 6f » ta>u 
we ttete afl littiftg about takle 
busily engaged. Scissors clicked, eutting 
the paper into streamers and those in 
turft thanged to roles, lillres and other 
flowers. These flo’Cetts orice made wtre 
nėatly tied and aftistkaltfy arranged 
into the verba branda. It seemed that 
we were buster at this wotk> than fce 
ever had beeh before, bat what did 
we mind? Oitt effo’rt we knew, woot d 
be more than remunerated by the 
three-fold purpO'se the verba served.

The to“wn churcb appeared colorful 
on Palm Sunday and the refreshiftg 
pine odor that p-evailed throughdut 
the Services AOt only worked as an 
ar# pufifier, bert as incense as we1l. 
The piace literaHy looked likę a flotv- 
er conseYvatofy. It ttas artiusidg lot 
us to notė that whcn the verba sfr- 
vices were performed, many of the 
worshippers, especiaJy the so calkd 
verba artists, did not’ hear them; 
neitber did they cire to listen. Thfey
cast glances here, there and yon, seru-
tinizing the verba that ‘so and so’ 
made to discern what flowers she ot
he imitated and what hues had been
used. Then, vvhen the Services are 
over, the verba was blessed and brought 
back home where each masterpiece de
corated orte of the sacred piettifes that 
inevitably hung on the wa!ls of all 
good Lithuanian homes.

(To be Concludcd)

‘Jewels of the Opera’ 
to be Presented 
at Sherman Park

Members of the Sheridan Park 
Operetta Club will present “Jevve's 
of the Opera” under the direction et 
Miss Ida Commito, of the Chicago 
Park District drama staff, in the field- 
house assembly hrl!, 910 So. Aber- 
deen Street, Monday, April 10, at 
8:00 P.M.

This musical treaf w‘ll consist ot 
seleetions from the operas of famous 
Italian, French and German compO;- 
ers.

The program will be prefaced by 
an aria from Pagliacci, sung by Eu
gene Sullivan, which will be folloAVed 
by the voice of lona Mancini in a 
vocal rendition of Avė Maria.

Other members of the troupe ap- 
pearing iri operafic roles are Rose 
Cioci and Josephine Marcantonio, in 
Cavalleria Rusticana; Camilla DeBel'.a 
and Margaret M»zzola, in Act 4 of 
Čebelio; Catherine Clementi and Dan- 
iel Fane!fi, in Act 1 of La Traviata; 
Adrian Walker and Anita Albergo in 
Act 5 of “Samsori and Delilah”, and 
Peter R. Scalise and Jean Minnitti, 
in Act 3 of La Tosca.

Arias from popular musrcal dramas 
will be contributed by the follovting 
vocalists: Daniel Fariel’.i will sing 
“M’Appari” from the opera “Martha”; 
Artftaf GrOsšt velti offa# pace
mk> D i O'” from La FoYza Del Etatini: 
Ariifa Albergo 'lfaė>Anera”
frotri “CfrrtMri” (as her VOcal selec- 
ticFrt) ; Catberkie Cfemcrtti dėsplay 
her Voeal talerit iri “Ah Je Vėtf* Vivre” 
frotri Rontieo and Julkt, aftd Sam 
CoftVertė #ilt ifttroJuce the t#o cap- 
tivatirtg arias “t>io Possente” from 
‘Tjrttšt” aftd “Vee b a Z ima ra” from 
La Boheme.

ty/lllijim F. Sfeinh'attš, p'ark Vapcr- 
visOt artd cbaitmaft of afrangements, 
aAAortriert f!#* admissmm M tfit ėnter- 
tainrffefit tvill bė taOiš'ted td ticket 
holders.
tlrtte reapp'esifed. He took the robe 
and thfew it on the sacred fire 

ing her to eternal Virginity, Keis- 
and kidnapped Birute. Against Bi
rutės will they were riiarried. La- 
tėr she bore a son, Vytautas, who 
was Lithuania’s lašt great ruler. 
Old Birutė returned to Palanga to 
die and she was buried on this sa
cred hill which bears her name.
She has always been revered as a 
saint and there are wondetful tales 
which folks relate about her.

There is now a Christian Chaptel 
on the hill to which people go,

voW- both summer and w uite r.



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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE.
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmok ėjom yg ryt
už padėtus /I

pinigus * 'V

Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Sophie

J*

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

John Marecek, 26, su Bctty 
Kudirka, 22.

Alex Richards, 23, su Nell 
Butkus, 21.

Joseph Drangelis, 23, su 
Evelyn Zwierzykowski, 24.

Thomas Blavka, 26, su Ma- 
rion Gura, 25.

teikalauja
’erskirŲ
John tPuzauskis nuo Bertha 

Puzauskis.
Maxine Wasilas nuo John 

Wasilas.

Gavo
Perskiras

Irene Kish nuo George Kish.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Pradedant penktadieniu, balandžio 14 d. Chicago Stadiurne prasideda cirkus. 
Dalyvauja, praktiškai kalbant, veik visas pasaulis. Vaizde matosi vienas iš tų 
“trikšų,” rrą svečiai prisimokėję kelis centus, galės savo akimis pamatyti.Iš Skaitlingo Suval 

kiečių Draugijos 
Susirinkimo
Nariai Įdomaujasi O r gani z a- 

cijos Reikalais*.

šia 
nc- 

susirinkimo

Gal jau pavėlavau su 
korespondencija, vienok 
galiu pamiršti 
laikyto kovo 30 d., Hollywood 
salėj, kur susirinkimai įvyks-

1

Pirmad., balandžio 10, 1939

*
Barčus

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 

(Gregg Shorthand)
MOKSLO LAIKAS: 

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

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

ir

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

F

ta kas paskutinis ketvirtadie
nis kiekvieno menesio.

Suvalkiečių susirinkimuose 
dalyvauja gana skaitlingai na
rių. Tai yra pavyzdys kitoms 
organizacijoms. Draugija turi 
apie 120 narių, lankosi susi
rinkimuose apie 70.

Baliaus rengimo komisija 
pranešė, kad skubiai rengiasi 
prie vakaro balandžio 22 d., 
Hollywood svetainėj. Sako., 
bus labai daug linksmybių. 
Taigi visi lankysimės.

Neužteko vien baliaus 
pikniko, bet dar turėjo 
kvietę daktarą Zubricką,
ris davė gana įdomią prelck- 
ciją. Klausytojai pilnai paten
kinti.

Tautiškų Kapinių 
Lotų Savininkų 
Susirinkimas Bal. 23
Piknikas* Šįmet Įvyks Birutes 

Darže i

JUOKAI

pas

pra-

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Emma ir Emily 
Naujoj Vietoj

Em-
(Po-

Visiems gerai žinomos 
ma ir Emily Parmalis 
cailės), kurios seiliaus turėjo 
Taverną adresu 644 N. State, 
o vėliaus vardu Two Sisters 
Cafe ties num. 1441 E. 63rd 
st., dabar persikėlė į naują ir 
dar puošnesnę vietą, būtent— 
6140 Cottage Grove avė.

Jos Rengia Grand opepingą, 
balandžio 14-15 ir 16 d. d- Tė- 
mykite skelbimus “Naujieno
se”. Pamatykite jas “someli- 
mes”.

—Steponas N arki s.

Sako, Pasikorė 
Lietuvis

“Viešbutyj” ties 623 Madison 
Street, pasikorė 55 metų bedar
bis John Walsh. Adresas, gimi
nės nežinomi, bet spėjama, kad 
Walsh buvo lietuvis.

Remkite laos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’'

ir 
pa
ku-

Pasirodo, kad Suvalkiečiai 
žingeidauja visuom kuom, kas 
reikalinga apšvietai. Aš nesa
kysiu, kad nepadaro klaidų, 
bet tai tas visur įvyksta. Aš 
paprašysiu visų dėti pastan
gas klaidas atitaisyti.

—Korės p. J. M.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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

NAUJIENOS
!; 1739 S. Halsted St, 

Chicago, III.

Vardas______ ________________

Ad resas---------------------------------

Miestas----------------------------------

Valstija._______________ ______

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

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
garantuotąPirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
išgalite 

gerą 
liku-

Amerikos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos 1 
kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks antradienį, balandžio 
11 d. Darbininkų svet., 10413 So. Michigan Avė., 7:30 v.v. 
Visų narių privalumas dalyvauti, nes turime daug svarbių 

reikalų aptarimui. Sekr. P. J. Kučinskas

CRANE COAL COMPANY j 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

Perkant toną ar daugiau .............

stovų susirinkimas šįmet įvyks 
balandžio 23 d., Lietuvių Au
ditorijoje. Kapinių puošimo 
dienai rengiamas piknikas-gi 
įvyks naujoj vietoj, būtent, 
Birutės Darže.

Piknikai per daugelį metų 
buvo rengiami Liepos darže, 
bet neseniai tas, daržas perėjo 
į svetimas rankas ir pasikeitė 
sąlygos. Lietuvių Tautiškos 
Kapinės gavo geresnes sąly
gas nuo Birutes' Daržo savi
ninkės p. Makųtėnienės, kuri 
irgi yra lioto savininkė.

Visi įsidėmėkite permainą ir 
peršpėkite savo draugus apie 
tai. Birutės dą,į?že turėsime 
daugiau vietos, o mes, iš kapi
nių pusės, visus neparanku
mus prašalinsime. Visi galėsi
me tiesiai suvažinuoti į daržą, 
o iš ten, per galą daržo, bus 
padarytas takas ir tiltelis tie
siai į kapines.

Vėlesnius pranešimus apie 
susirinkimą lotų savininkai 
gaus per atvirutes, taipgi bus 
daugiau pranešimų per laik
raščius.

Po dviejų metų vėl aš bu
vau išrinktas Kapinių kores
pondentu, tad vėl rašinėsiu 
“Naujienose” žinutes apie Ka
pinių reikalus.

Povilas Daubaras, 
Vienas Trustinių,

Pas gydytoją
Apsmukęs vyras užeina 

gydytoją.
— Pone gydytojau, —

šo jis, — tamsta man padėk! 
Prieš penkiolika metų aš pra
rijau auksinę monetą.

— Dėl Dievo! — taria 
dytojas. — Ko tiek ilgai 
kei ?

— Kad man tada pinigų ne
reikėjo, — atsako atėjusysis.

gy-
lau-

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

SO N OTONE
G6 E. yan Buren St. arti Wabash 
25c iki 1 v. pp. išskiriant šeštad.

ir Šventes

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė. 

prie California

PER

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linki Jums Budriko Krautuvė

THIS“GOODTIMES”MODEL

RCA 1/iėZbočd.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Pluinberis
— Laisnuota/^—

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Pilnas Pasirinkimas
PLUMBINGO ir ŠILDYMO REIKMENŲ—NAUJŲ ir SENŲ 

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

pagal F. H. A. planą 
APSKAITLIAVIMAS DYKAI

MALISOFF PLUMBING AND HEATING 
SUPPLY C0„ INC.

5201-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENWOOD 5109

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

Lietuvių Ekskursi 
jos Lietuvon 
1939 metais
RENGIAMOS PER LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGĄ.

1) Gegužės 13 laivu “Euro
pa” į Kauną per Vokietiją.

2) Gegužės 31 d. laivu “Grip- 
sholm” tiesiai į Klaipėdą be 
persėdimo.

3) Birželio 14 dieną laivu 
“Aąuitania” per Francuziją, 
Vokietiją, į Klaipėdą ar Kau
ną.

4) Liepos 1 d. laivu “Grips- 
holm” į Klaipėdą ar Kauną 
per Švediją.

5) Liepos 13 d. laivu “Sta- 
tendam” į Kauną per Rotter- 
damą.

Reikia užsisakyti laivakor
tes ir kambarius iš kalno, no
rint gauti geresnes vietas ant 
laivo.

Kreipkitės pas Agentus savo 
mieste arba į NAUJIENAS,' 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

Gives Yoii Both
Record and Radio .

Entertainment

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

elektrišku tu- 
Radiju. Pas- 

guziką ir turi
♦129.00

Lengvus terminai - 
Mažas įmokėjimas.

SUTAUPYK TRIM BUDAIS!
Visados že m o s Bonus už $17.50

■ modelis prieš 
metus parsidavė 
už $70.00.

vertės $2 ir kita 
Vi c t o r Record 
Society nauda... 
Perkant dabar!

EXTRA LIBE
RALUS MAI
NAS už jūsų se
ną radijo ar fo
nografą.

Mes ir RCA Victor bandome atkreipti metų ankstybąją dalį—taip 
vadinamą, “Po sezoninį” radijo ir fonografų išpardavimą į veik
lųjį sezoną, kas padarys darbų darbininkams dirbtuvėse ir čia mu
sų mieste.

Kad tai atsiekti, mes pasiūlome jums PIRKTI DABAR didžiau
sią RCA Viktrolų bargeną iš visų laikų. Ateikite ir pasiklausykite 
jo šiandien. Gaukite musų auką už savo senąjį setą.

Jos. F. Budriki!!:
3409-21 So. Halsted Street

TEL. YARDS 3088 -

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

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

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

CHICAGO, ILL.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $1Q.5O 

už ..........................- 1 Q
GYDYMAS $Cft.OO

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

diena Ligoninėje - - $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago

Tel. Lawndale 5727.

nn

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

f
p!
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Albanai 
Chicagoj

’ Siūlo Kompromisą.

Italijos armijai pradėjus 
Albanijos okupaciją, Chica
go j gyveną albanai sujudo sa
vo tėvynę gelbėti. Jų yra Chi
cagoj apie 1,500. Sekmadienį 
sušaukė masinį mitingą adre
su 2322 W. Chicago avenue ir 
ten nusprendė, kad geriausia 
išeitis Albanijai yra padaryti 
kokį nors kompromisą su Ita
lija.

Bet patys mitingo vedėjai 
neturėjo daug vilties, kad pa
siūlymas atneš naudos, nes 
italai jau užėmė visą Albani
ją. o karalius Zog su šeimyna 
pabėgo Graikijon.

Nesimatė Per 35 
Metus Nors Gyvena 
Toj Pačioj Vietoj
Įdomus įvykis Oak Foreste.

Oak Foresto senelių prie
glaudoj pasitaiko keistų įvy
kių.

Pereitą savaitę prieglaudą

MADOS

No. 4045 —Ploninanti suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept 
17t9 S. Halsted Stų Chicago, m.

CU įdedu 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No. .........
Micro*  per krūtine

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

<MU«ta* ir valsttfa)

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNiTURE HOUSE, Ine. 
-THE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

i

aplankė William Zinzlow, 
prezidentas liuteronų labdary
bė^ organanizacijų, kurios kas 
mėnesį padalina seneliams po 
25 centus.

Visieftis seneliams suėjus 
prieglaudos salėn, Zinzlow 
pradėjo šaukti vardds it atsi
liepusiems dalinti pinigus. Pa
siekęs raides “J” jis iššaukė 
vardą “Johannes.”

Prie stalo priėjo senelis ir 
persistatė, “Aš Johannes, Wil- 
liam Johanhes.”

Bet Zinzlow vėl pažiurėjo į 
sąrašą ir pakratė galvą.

Čia reikia Adolfo Johannes, 
bet tu ne Adolfas?”

“Ne, aš William Johannes, 
bet aš turėjau borlį Adolfą, 
kurio nemačiau jau per 35 
metus. Jisai turbut jau seniai 
miręs.”

Geradarį Zinžlową inciden
tas suinteres'avo, ir jisai nuėjo 
pas prieglaudos viršininką 
Frank Venecek’ą pasiteirauti 
smulkmenų. Peržiūrėję kitus 
prieglaudos rekordus, jie at
rado 60 me_tų Adolfą Johan
nes vardą ant prieglaudos li
goninės įnamių sąrašo. Jisai 
buvo priimtas prieglaudon 
apie penkis metus atgal ir visą 
laiką ligoninėj išgulėjo.

Tai buvo William Johan
nes brolis. Po 35 metų nesi
matymo, ir po penkių metų 
beveik po tuo pačiu stogu —■ 
jie susitiko. t

Geradario Zinzlowo “kvode- 
ris” jiems nebebuvo svarbus.

William atėjo Adolfo kam
barin, jie pažiurėjo nustebę 
vienas į kitą, apsikabino ir 
apsiverkė.

Kaip Chicagietei 
Atrodo Colorado 
Valstija

Ir Tenai Yra Lietuvių-

Pirmadienį palikau Chicago 
ir traukiniu “Zephyr” leidaus 
Denverio link.

Traukinys moderniškas ir 
labai greitai važiuoja. Už 15 
valandų atsidūriau Denvery
je, Colorado, tik 10 minučių 
turėjau laiko persėsti į kitą 
traukinį.

Denver oras jau šaltesnis, 
kaip Chicago, bet sniego nėra.

Už Denverio (Važiuojant 
traukiniu į šiaurę, neužilgo 
prasideda aukšti kalnai su 
mažesniais ir didesniais tune
liais iš viso apie 42 tuneliai, 
bet visi trumpi, tik vienas bu
vo didelis, 'kurį teko važiuo
ti apie 15 minučių. Kiek pa
važiavus kalnais, jau kur ne 
kur matosi sniego, kurio kas 
kart vis daugiau buvo.

Galų gale pasiekiau Haybro, 
Colo., ir išlipus iš traukinio 
pajutau šaltį. Sniegas kiek ap
tirpęs, bet dar jo esama.

Čia gyvena lik angliakasių 
šeimos. Jų čia nemažai. Čia 
yra viena lietuvė, kurios vyras, 
rodos, anglas, bet ji tikros lie
tuviškos dvasios, kurią skie
pija dviems jaunoms mokyk
lą lankančioms dukrelėms. Ji 
gerai kalba lietuviškai, nors 
daug metų tos kalbos negirdė
jus. Ji gimus Penncsylvanijoj.

Dienomis s^aulė kiek įšildo 
ir sniegas tirpsta. Čia dieno
mis7 labai gražiai čiulba pauk
šteliai, čia vasara, sako, labai 
gražu, grynas sveikas oras.

Tuo kart tiek iš Colorado 
padangės, kitą kartą aiškiau 
apibudinsiu Colorados apy
linkes ir gyventojus. v

—Klajūnė.

NAUJIENŲ-ACME. Telephoto
CHICAGO. — Dwight Green, republikonų kandidatas į majorus, kuris pralai

mėjo rinkimus; po dešinei majoras Edward J. Kelly, kuris ir vėl liko išrinktas.

Kino žvaigždes 
Chesterfield’s 
Garsinimuose

I

Asmenybės iliustruoja “Gera 
rūkymo malonumo kom- 

binaci ja.”

Tik ką pradėtas balandžio 
ir gegužės mėnesių Chester- 
field Cigaretų skelbimasis per 
laikraščius. 193J), metams atsi
žymi labiau pagarsėjusiomis 
asmenybėmis Chesterfield’s 
vajuje, kad patvirtinti dar la
biau tą rūkymo malonumą 
pasaulio geriausių cigaretų ta
bako •sumaišymu. Tokie yra 
tikslai Ligget and Meyers To
bacco bendrovės. Tą nuomonę 
*remią ir tokie žymus kruta? 
mųjų paveikslų žvaigždės, 
kaip Bettie Davis, Errol Flynn 
ir Olivia DcHavilland.

Boto, Chestcrfield žurnali
niai ir parodiniai skelbimai 
nurodo į vieną dalyką, kad 
Chesterfield’s garsusis, negali
mas nukopijuoti mišinys, tei
kia rūkytojams tą, ko jie nori 
ir kasdien pradeda daugiau 
ir daugiau švelnumo ir geres
nio skonio tuose cigaretuose 
suprasti.

Prie šio paprasto garsinimo
si budo Chestcrfield dar prisi
deda ir su plačiu t. y. krantas 
nuo kranto radijų garsinimosi 
budu. Juose dalyvauja Paul 
Whiteman, Joan Edwards, 
Modernaires ir. Clark Dennis 
trečiadienių vakarais- Burn ir 
Allen, Frank Parker, Ray No- 
ble ir jo orkestras penktadie
nio vakarais.

(Skclb.)

JUOKAI
Pasikalbėjimas

— Tai negirdėtas dalykas,
— kalba Marytė savo draugei.
— Jau daugiau kaip valanda 
laukiu Jono, ir jis neateina! 
Dar vakar jis man kalbėjo, kad 
dėl manęs ir apie pasaulį ap
keliautų.

— Tai gal jis jau į tą ke
lionę pasileido! — pastebi drau
ge.

18 R A Gėles Mylintiems! 1 i K O f » Vestuvėms, Ban-S V 11U fa kietams, La i d o-l 
tuvėms, Papuoši-i 

GĖLININKAS į 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 6800

R t f 1* I iJF i /V Siunčiam GeleLOVEIKIS vMaU■.v ■ naIjg
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3Š16 So. Halsted Street
TcL YARDS 7308

Chicagos Draugijų, 
Kliubti Valdybos 

1939 Metams
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— fylike čėpulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton ' Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
rius—John Kuprevičius, 3446, W. 
Piėrce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

AMERICAN L1THUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm. — J, Svitorius, 4000 So. 
Talman Ava.; „Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rast. — Pa ui: f Jv Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel,; Victory 8770; Ka- 
sierius—Heleri Gramantienė, 4535 
So. Rockwellį St., tel. Lafayette 
2418; Fin.i rašt.r—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., 141, Lafayette 1374; 
Kontr. lašt!—lp. Montvidas, 4135 
So. Campbell^ Avė;; Kasos glob. 
—J. Jesįunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma- 
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051: Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. SacraAlbnto Avė.; Kores
pondentas t+- (J., Kiškis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
priimami vyrai ii’ moterys nuo 

»» 16 ligi 45 metų amžiaus.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.:Wal- 

ter Lėkis,—pirm., 6935 So. Arte- 
sian Avė.; A. Lazauskas—pirm, 
pagelb., 3223 So. Green St.; A- 

v Kaulakis—nut. .rašt., 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th, St.; K. Visackis— 
ižd. giob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 

< pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 So. Lowe 
Avė-; A. Kaulakis — nut. rašt. 
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—Jcontr. rašt.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L/ Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Haląted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje,

CASSQPOLIS, Mich. — 
Raymond Brownv bando spe
cialius akinius, kurie yra 
taikomi ligoniams- Gulėda
mi tų akinių pagalba jie ga
lės skaityti knygą tokioje 
pozicijoje, kaip šiame pa
veiksle parodoma.

3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituaniča Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. žą
sy taitė; Prot. rašt.—B. M. Bur
buly tė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

BRIDGEPORTO NAMŲ SAVININ
KŲ SĄJUNGOS VALDYBA 1939 
METAMS: Pirmininkas— Antanas 

Šimkus, 3120 So. Lituaniča Avė-; 
Pagelb.—John Begin, 3400 So. 
Lowe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė.; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Avė.; Kasierius—• 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Sholteman—pirm., 3237 West 
Lc Moyne st.; J. Stalioraitis — 
pirm, pagelbininkas; Miss- H. 
Chapas—nut. rašt.; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
Washtenaw avė.; N. Klimas—ižd., 
4516 S. California Avė. Laf. 9849; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—patarėjas, 139 
N. Clark St., tel. Central 5566; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W- Pershing road; J. Stulgaitis 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekviene. 
mėnesį ,kas pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hollyvvood svet., 2417 W. 
43rd St., Chicago, III.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot. 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas;—Juo 
zas Kaunas,' 3229 Lituaniča Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ
LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
.J. Budteikienė—vice pirm.; P. 
Budreikis—nutarimų rašt., 3118 
Wėst 39th St.; S. Skridulis—fin. 
rašt.; Ant. Czesna—kasierius; A. 
Kauniškienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St; 1:00 po pietų.

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
1939 M.: Pirmininkas —Juozapas 

Rūta, 3141 So, Halsted St.; Pa
gelb.-—Petras PaužblisŲ 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rast.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. ;Union 
A Ve.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė.; Apekunas kasos -^-Jurgis

"..... ■' 1 * *

CLASSIFIED ADS.
_________ □___________—_____ ________ _______ _______________________________ I I
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PERSONAL 
Asmenų Ieško

PRAŠOME ATSIŠAUKTI John 
Yasas, kuris turėjo farmą prie So
dus, Mich. Yra svarbus reikalas. 
“Naujienos”, T. Rypkevičia, 1739 
So. Halsted St.
.............. * I M !»■■!! . ..................................................................... ■■■*»

SITUATION WANTĖD

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. Cravvford 5674.

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

NEVEDĖS VAIKINAS ieško dar
bo į tavern už bar tenderio padėjė
ją, arba indų plovimo, Moku leng
vą peintavimą. Blaivas ir atsako- 
mingas. Tel. Boulevard 0127.

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 vietoj. 5000 So. Western 
Avenue.

PARSIDUODA TAVERNAS su 
visais įtaisymais, staku ir fikče- 
riais. Graži vieta, pigi renda—pilna 
kaina $375. 5239 So. Kedzie Avenue 
Savininkas, 2041 W. 63rd St. Tel. 
Prospect 0176.

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

mui Nematytomis kainomis—Priei
namomis išlygomis.

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

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

de luxe ................ L..1........... $175
Atdara vak. iki 9—Ned. iki 5 v. v.
RAPP STORAGE FURNITURE 

5746 So. Ashland Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

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

1433 Wolfram Street.

PARDAVIMUI 2 flatų plytinis— 
6 ir 6 kambariai — karštu vande
niu šildomas, ąžuolo trimai, bunga- 
low stogas, uždaryti porčiai. 1< 
metų senumo, 32 pėdų lotas.

6736 So. Campbell Avenue.
--------

Arcsunas, 3623% S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 351( 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rašt.—M. ChepuI, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rast-—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—-J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gl. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė.

L. ŽAGARIECIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
3235 S. Halsted St., Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai —f 
Adolf Mietąviče, 2539 West 46 th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49th Ct, Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III. . ,

■ -
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui
INVESTORIŲ ATIDAI! 

PIRK DABAR!
12x4 kambarių apartmentinis, 

elektriką, refrigedaire, garu Šildo
ma metinės rendos $5400. Nesumu- 
šamas, $16,500—-$5,000 įmokėti.

3x5 kalhbarių 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

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.

PARSIDUODA DIDELIS ir pui
kus bizniavas namas. Priešais Tau
tiškas kapihes. Buvęs pirmiau Jono 
Grybo natnas. Rarsiduoda labai pi
giai. 8300 So. Kean Avė., John J. 
Lipski, 4018 Archer Avė., Lafayette 
3036. 
i i ——i .i ■■ . i

FARMS FOR SALE
________

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 mėhesy. 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 
$1375, $275 pinigais. $15 mėnesy. 
Savininkas 1739 So. Halsted Street, 
Box 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, Box S-42

MIDLOTHIAN COUNTRY CLUB 
DISTRIKTO sodininkystes 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.

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui.

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

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

Jei Norit
• KA PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PASAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.

■ iHi ntiim     ><m
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!s Kalamazoo, 
Michigan’o 
Ligoninės

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

A. Nausėdienė ir L. Nijnhosk 
Ten Pasiliks Kol Pasveiks.

Adelė Nausėdienė, garsi 
Chicagos lietuvių scenos mė
gėja, atrašė laiškų “Naujienų” 
raštinės knygvedei, p. Julijai 
Augustienei, kuriame sako, 
kad dar ilgokų laikų pasiliks 
Kalamazoo, Michigan ligoni
nėj. P-ia Nausėdienė ir dvi 
jos bendrakeleivės buvo skau
džiai sužeistos aulomobilio- 
traukinio nelaimėj, prie Kala
mazoo, kurioj žuvo “Naujie
nų” administratorė Marija

• Pereitą, pirmadienį prie 88th 
ir Wood gana greitai važiuojan
tis automobilis užmušė 8 metų 
mergaitę Joan Peterson, nuo 
8811 S. Wood. Prie automobi
lio vairo buvo Frank Finley, 
nuo 8636 S. Union avcnue.

Kadangi per tų kryžkele daug 
vaikų eina į mokyklų, tai pra
dedant ateinančiu pirmadieniu, 
kryžkelę dežuruos polięistas.

• Nuo sausio 1, iki balandžio 
9 d., Cook apskrity j automobi
liai užmušė 240 žmonių. Sužeis
tų buvo 4,916.
• Nuvažiavęs į svečius Minne-

P-ia Nausėdienė rašo, kad 
šiomis dienomis nuėmė nuo 
ios gipsų (jai buvo nulaužtas 
strėnlaurinis kaulas), bet dar 
turės išgulėti nejudėdama še
šias savaites. Po to bus nu- 
nutraukti roentgeno (X-ray) 
paveikslai ir iš jų daktarai nu
spręs ar ji galės važiuoti Chi- 
cagon ar ne.

Ligoninėj tebėra ir p. Leo
nora Nimhosk-Niemčiauskai- 
tė, kuri taipgi buvo sužeista 
toje nelaimėje. Ji buvo apdau
žyta ir apdraškyta. Ji ruošėsi, 
grįžti Chicagon pereitų savai
tę, bet, daktaro patariama, pa
siliko ligoninėj, ir ten gulės,I 
kol pilnai sustiprės kelionei.

Trečioji sužeista automobi
lio keleivė, p. Staselė Berno
taitė, parvyko Chicagon pe
re i tos savaitės pradžioj.

cagietis Loren Brandhagen, žu
vo automobilio nelaimėj. Jisai 
gyveno su tėvais adresu 668 
May St., Chicagoj.

Ar Turite Auto- 
moblių Laisnius

Chicagos policijos departa
mentas paskelbė, kad stabdys 
gatvėse automobilius, kurie dar 
nėra aprūpinti 1939 metų lais- 
niais — miesto ir valstijos.

Suėmė Turtuoli 
Už Blogą Čeki'

Nubaudė Lietuvį 
Už Sales Taksus

Prieš 10 metų Caleb A. Bu- 
sick buvo turtingas Barringto- 
no Oil Co., viršininkas ir real- 
estatininkas. Burdiek dabar 
gyveno adresu 111 West Divi- 
sion, yra 58 metų amžiaus, ne
turi nei cento, ir pereitos sa
vaitės pabaigoj buvo suimtas 
už bandymų iškeisti nelikusį

Miesto teisino teisėjas Jo- 
seph Borelli paskyrė šešių 
menesių probacijos bausmę 
lietuviui už nesumokejimų 
“sales taksų”- Nubaustasis yra 
Stanley Spokes-špokas, nuo 
4102 Irving Park avenue, bu
vęs alinės savininkas. Biznio 
daugiau nebeužlaiko.

Teismas p. špokui parodo 
pasigailėjimų, bet kitiems tuo 
pačiu sykiu nuteistiems biz
nieriams paskyrė aštrias kalė
jimo ir piniges bausmes.

Gaisras Town 
of Lake

Šeštadienio rytų trafikų Town 
of Lake kelioms valandoms su- 
paraližavo gaisras kilęs Marks 
Brothers rūbų krautuvėj, prie 
Ashland, tarp 47 ir 48-tos. Nuo
stoliai gana dideli.

Kitas gaisras prie Fqx River, 
sunaikino Alpha Manufactur- 
ing Co., klijų sandėlį. Nuosto
liai $100,000. -

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO — Adele Gay pirma buvo žinoma kaipo 

Goldman. Prieš septynerius metus ji pakeitė savo pa
vardę ir liko kongregacionalės bažnyčios narė. Šiomis 
dienomis mirė jos tėvas ir paliko tarp 300,000 ir 500,000 
dolerių vertės turto- Tų turtų ji galės paveldėti tik tuo 
atveju, jei būvyje metų ištekės už žydo.

' NAUJIENOS, Chlcngo, UI. ' "*
_   ■ ., . .   - - - - - _ ... n .taiftn/ru-J

NAUJIEN V-ACM E Telpphoto
QUINCY, MASS. — Keturi laivyno lakūnai žuvo, kai du- lėktuvai susidūrė ore.

M

EAST BRAINTREE, MASS 
atsiėjo $30,000,000.

£

NAUJIEM V-ACME ToW.hoto
Naujas Amerikos laivas, lėktuvams vežti- Jis 

'..• i >' "S '
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NailjieniJ-Arnif* Telephoto
NEW YORKAS—Trisdešimt žmonių liko sužeisti, kai susidūrė požeminiai trau

kiniai.

įįįKįjgiii:

NIDOS KOPOS, vadinamoji lietuviška Sachara, vienintelis Europoje tokių juros smėlio 
kalnų kraštas. Iš vienos kopų pusės Baltijos jura, iš kitos — Kuršių marios. Šitų žavingų 
gamtos kampelį dažnai puošia ir nepaprasto grožio dangaus debesuotumas. Nida dabar vėl 
liko Vokietijos dalimi. . , VDV foto
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Vakar ir užvakar Chicagoj
• Massachusetts valstijos 

policija pranešė Chicagai, kad 
prie Lenox, Mass., automobily 
rado nuodingomis dujomis 
nusižudžiusį 36 metų chicagie- 
tį Vernon B. Landei. Jo kūnas 
buvo automobilyj, stovinčiam 
ant mažo pašalinio kelio. Lan
dei buvo vienas viršininku 
Chicagos Sears and Roebuck 
bendrovėj.

• Mrs. Pauline Elizabeth 
Powell, turtingo Chicagos mi- 
lionieriaus žmona užvedė di- 
vorso bylų, nusiskųsdama, 
kad jos vyras švaisto pinigus, 
ir be paliovos rengia balius. 
Jos vyras yra Thomas Powell, 
garsaus Chicagos grudų bir
žos spekuliatorius ir turtingas 
pramonininkas, HowcH’ai gy
vena adresu 2708 Lake View, 
ir turi didelį dvarų prie Bar- 
rington.

• \V. P. A- generalis admi
nistratorius iš Washingtono 
praneša, kad W. P. A. Illinois 
valstijoj atleido 9,383 nepilie- 
čius-bedarbius.

• Kaip vakar 58 melų chi- 
cagietei Mary Stang ir jos 60 
metų vyrui William sukako 
40 melų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvės. Visi namiškiai 
ruošėsi šauniai sukaktuves pa
minėti. Bet vietoj to susilaukė 
laidotuvių. Mrs. Stang staigiai, 
pasimirė širdies liga. Stangai 
gyvena adresu 6421 So. Car- 
penter .st.

• metų chicagictis Martin 
Rchn, gyvenantis St. Joseph 
senelių namuose, užvedė bylų, 
reikalaudamas pbrskirų nuo 
savo 69 metų žmonos. Rohm 
skundžiasi, kad žmona ir vai
kai nuolat jį bara už tai, kad 
jis tegalinus $25 pensijos per 
mėnesį.

9 4 melų berniukas Ray- 
mond Leroy Robjeck, 3253 
Grenshavv vakar paliko na
mus ir išėjo “pasaulio pama
tyti”. Kišeninį neturėjo nei 
cento. Berniukas nepamatė 
daug pasaulio, nes greitai su
grįžo namo, bet kišeniuj tu
rėjo 6 centus. Raymondukas 
nusprendė, kad kelionė buvo 
gana pelninga. Pinigus jam 
davė mielaširdingas praeivis.

• Illinois Manufacturing 
Associalion (pramonininkų są
junga) apskaičiuoja, kad per 
vieną savaitę algomis išmoka 
apie $15 milionų dolerių.

O Apskričio iždininkas To- 
inan paskelbė, kad mokesčių 
departamentas nebepriims as
meniškų čekių už mokesčius. 
Čekiai turės būti “certifikuo- 
li.” Pasirodo, kad pereitais 
metais iždas gavo <«j)ie $15,- 
000 nelikusių Čekių.

• Policija paskelbė, kad 
uždarys 162 alines Chicagoj. 
Jų savininkai dar neįsigijo 
1939' metu laisnių.

• 19 metų mergina Mary 
Baker, buvo areštuota už pla- 
limų blogų čekių Chicagos 
Northsidėj. Ji gyveno adresu 
2728 Sheffield avenue. Ji pri
sipažino išplatinusi apie 50 ne
likusių čekių už $1,500.

• Vakar Chicagon iš Flo
ridos sugrįžo Henry Horner, 
Illinois valstijos gubernato? 
rius. Jisai ten gydėsi per ke
turis menesius laiko, nuo šir
dies ligos.

• 48 metų bedarbis inžinie
rius Evanstone, Frank W. 
Swift, užrašė savo kūnų North 
weslcrn universitetui ir užsi
mušė iššokdamas iš 5 aukšto 
lango \V. M. C. A. viešbutyj. 
Jisai instruktavo universitetų 
naudoti jo kūnų studijavimui 
nervų ligų.

• Pašto departamentas pa
dėjo po areštu 48 metų laiškų 
išnešiotojų John Dusalko, nuo 
3110 S. 53rd St., Cicero. Du- 
saiko yra kaltinamas atplėši- 
nėjimu svetimu laiškų. Kelis 
atidarytus laiškus pašto agen
tai rado jo kišeniuj.

• Miesto taryba ruošiasi už
traukti $1,500,000 paskolų šel
pimui bedarbių per balandžio 
mėnesį. Miestas taipgi steng
sis gauti apie $900,000 iš vals
tijos. šelpimo ižde balandžio 
mėnesio reikalams yra tiktai 
$358,000, o reikia apie Š3 mi
lionų.

Skelbimai Naujienose 
loofla nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra nand miros.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Keturiasdešimt ištuonių valstijų gubernatoriai ir 

atstovai laikys Chicagoje konferencijų, kurios tikslas 
bus pašalinti klintis tarpuvalslijinei prekybai. Viršuje 
Californijos valstijos senatorius Wagy (po keirei) stu
dijuoja žemėlapį. Žemai Wisconsino gub. Heil ir valsti
jų tarybos direktorius Bane.




