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BRITANIJA GINS GRAIKIJA IR TURKIJA
CHAMBERLAIN ĮSPĖJO ITALIJĄ, KAD 

OKUPAVIMAS GRAIKU SALOS 
CORFU REIŠKIA KAR|

Britų karo laivams Įsakyta apleisti 
Italijos uostus

LONDONAS, Anglija, bal. 
10. — Britanijos ministerių ka
binetas pirmadieni nutarė ga
rantuoti Graikijos ir Turkijos 
nepriklausomybę. Dar anks
čiau, pirm kabineto posėdžiui 
Įvyksiant, Chamberlain Įspėjo 
Italiją, kad bet kokios jos pa
stangos užgriebti graikų salą 
Corfu bus skaitomos Anglijo
je pakvietimu Į karą.

Ateinanti ketvirtadienį susi
rinks Britanijos parlamentas. 
Premjeras Chamberlain pain
formuos jį apie ministerių ka
bineto nutarimą.

Britanijos karo laivams duo
tas įsakymas apleisti Italijos 
uostus. Ryšium su tuo įsaky
mu pasklido girdai, kad brity 
laivai siunčiami Į Graikijos 
vandenis. Tačiau šitie praneši
mai nepatvirtinti.

Papildomais pranešimais, vi
siems britų laivų karininkams 
Tangiere ir Moroke,^'Turėju
siems atostogų Velykų švenčių

proga, įsakyta tuojau sugrįžti 
tarnybon. Britų karo laivai 
Maltoje taipgi gavo specialių 
instrukcijų. Iš Francuzijos uo
sto Menton išplaukė britų lai
vas Malaya. Turėdami omenė- 
je visus šituos įsakymus ir 
britų laivų judėjimą stebėto
jai daro išvadą, kad Britanija 
ruošiasi suteikti Graikijos pa
kraščiams apsaugos.

Britanijos ministerių kabi
netas pirmadienį svarstęs ne 
tiek faktą, kad italai paėmė 
Albaniją, kiek okupavimo pa
sėkas. Kabinetui ypač rūpėjęs 
klausimas, ar Albanijos oku
pavimas nėra įvadas Į toles
nius fašistų ir nacių žygius. 
Numatytas pavojus Graiki
jai ir Turkijai. O kadangi ši
tų šalių nepriklausomybė yra 
gyvybiniai svarbi Britanijos .ir 
Francuzijos keliam Viduržemio 
juroje, tai britų vyriausybė ir 
nutarusi Graikijos ir. Turkijos 
nepriklausomybę garantuoti.
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MIRĖ SENATORIUS HAMILTON LEWIS
Bus palaidotas Arlington kapinėse 

trečiadieni

PRADĖS ATSIKLAUSIMUS DĖL DAR 
BO SANTYKIŲ AKTO TRUMPOS ŽINIOS 

IŠ VISUR

WASHINGTON, D. C., bal. 
10. — Sekmadienio vakare, 
8:25 valandą, dėl širdies ligos 
mirė Jungt. Valstijų senato 
narys iš Illinois valstijos, James 
Hamilton Lewis. Tikras jo am
žius nežinomas, bet jis siekė 
tarp 72 ir 75 metų.

Senatorius Lewis grįžo į 
Washingtoną iš Chicagos, kur 
padėjo merui Kelly rinkimų va
jų varyti. Bevažiuodamas su
sirgo.- Washingtoną pasiekus, 
jį laukė ambulansas. Nugaben 
tas į Garfield ligoninę jis mi
rė šešias valandas vėliau.

Pirmadienį Jungt. Valstijų 
senatas, Lewiso atminčiai pa
gerbti, uždarė posėdį nuo pie
tų. Laidotuvės įvyks trečiadie-

nį Arlingtono kapinėse. Laido
tuvėse dalyvaus prezidentas 
Rooseveltas, kabineto nariai, 
senato ir atstovų rūmų nariai, 
svetimų šalių atstovai ir kt.

Senatorius Lewis buvo Nau
josios Dalybos šalininkas. Jis 
norėjo dar 1938 metais rezig
nuoti iš senato ir apsigyventi 
privačiu gyvenimu. Pasiliko se
nate, nes manė, kad galėsiąs 
prez. Roosevelto darbui.. padė
ti. Tačiau buvo nusitaręs re
zignuoti 1940 metais, nors jo 
tarnybos terminas teišsibaigė 
tik 1942 m.

Senatorius Lewis tarnavo 
Jungt. Valstijų senate kelis 
terminus. Pirmą kartą tapo iš
rinktas 1912 m.

Italijos kariuomenė 
sukoncentruota prie 

Graikijos
ATĖNAI, Graikija, bal. 10. 

— Paskutiniuoju laiku Italija 
koncentravo kariuomenę gru
pėje salų žinomų vardu Dode- 
canese. Didžiausioje tų salų, 
būtent Bhodes, esama apie 45,- 
000 karių. Kitose, mažesnėse, 
paskirstyta po 800 ir po 1,500 
kareivių. šitos salos randasi 
netoli Graikijos. Didelė kariuo
menės veikla pastebiama Leros 
saloje, kuri yra galinga Itali
jos tvirtove ir oro laivyno ba
zė.

Patars Jungt. Val
stijoms kovoti na

cius per radiją

Gal pasiųs britų ir 
francuzų laivus 

Į Graikiją
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

10. — Francuzijos ministerių 
kabinetas sekmadienį laikė po
sėdį. Po posėdžio premjeras 
Daladier tarėsi su Britanijos 
ambasadorium Sir Eric Phipps. 
Oficialiai nepranešta ką kabi
netas nutarė, tačiau Paryžiaus 
spauda duoda suprasti, kad 
tartasi klausimu, kaip pastoti 
kelią fašistams, jeigu jie stum
tų savo ekspansiją toliau. Reiš
kiama nuomone, kad Britani
ja ir Francuzija pasiųs savo 
karo laivų dalis į Graikiją. Ta
tai parodysią Balkanų šalims, 
jogei Britanija ir Francuzija 
rimtai yra nusitarusios pasto
ti vokiečių italų žygiams ke
lią.

WASHINGTON, D. C., bai. i nori ' priklausyti.
10. — Jungt. Valstijų senato 
darbo komitetas pradės atsi- 
klausimus antradienį, bal.. 11 
d., ryšium su reikalavimais pa
keikti Nacionalį Darbo Santy
kių'Aktą. ... . >- - ■■ .. Z ’

Tarpe pirmųjų “ liudininkų 
šiaik klausimais bus prekybos 
departamento' sekretorius Har- 
ry Hopkins ir darbo departa
mento sekretorė p-lė Perkins.

Senatas turi keturis įnešimus 
reikalaujančius Akto pakeiti
mų. Vienas jų yra Amerikos 
Darbo Federacijos ■ įnešimas, 
kurį įteikė senatorius Walsh. 
Jeigu Jungt. Valstijų kongre
sas nutartų Darbo Santykių 
Aktą pakeisti ir pakeistų jį 
taip, kaip senatoriaus Walsho 
bilius reikalauja, tai amatines 
unijos gautų pirmenybės dirb
tuvėse, kai darbininkai balsuo
ja klausimą, kokiai unijai jie

Suprantama, 
industrinės unijos nukentėtų.

Kitą įnešimą pakeisti kalba
mą aktą yra 'įteikęs kongresui 
senatorius Burke. Jo įnešimas 
esmėje sako, kad Darbo Santy
kių Aktas skriaudžia samdyto? 
jus."”;.j‘is reil&lauja bausti ne 
tik samdytojus, >'bet ir darbi
ninkus už 'vadinamus neteisin
gus žygius (unfair practices) 
pramonėje. Senatorius 
norėtų suteikti teismams 
nes galios samdytojų ir 
ninku ginčus spręsti.

Senatoriaus Holman 
rtiaš reikalauja panaikinti Dar
bo Santykių Tarybą, o jos vie
toj paskirti darbo santykių ko- 
misionierių ir nepriklausomą 
darbo apeliacijų tarybą.

Pagaliau senatoriaus Logano 
sumanymas reikalauja žemdir
bystės pramones paliuosuoti 
nuo veikiančio ‘Darbo Santykių 
Akto prievolių..

Burke 
dides- 
darbi-

įneši-

• VYASHINGTON, D. C., 
bal. 10. — Prezidentas Roose
veltas pirmadienį sugrįžo iš 
Warm Springs, Georgia valsti
joj, į Washingtoną.

' • • — • •,

< VYASHINGTON, IV C., 
bal. 10. — Valstybės departa
mento sekretorius Hull pasi
kalbėjime su spaudos atsto
vais pasakė, kad dėl karo pa
vojaus bilionai dolerių išveža
ma iš Europos. Tatai suma
žina perkamąją E u ropes 
ventojų pajėgą ir trukdo 
pasaulio biznį.

Pajevonis laisvamanių 
veikla

gy- 
viso

Dominikonų respub
lika priimsianti 100,- 

000 tremtinių

Britanija ir Francu 
zija koncentruoja 

karo laivus

• NEW YORK, N. Y., 
10. — John Torrio, paskilbęs 
praeity Chicagos butlegeris ir 
buvęs Caponės samdytojas, 
prisipažino teismui, kad jis mė
ginęs nusukti taksus. Jungt. 
Valstijų valdžia kaltina jį ne
sumokėjus taksų suma $80,- 
000.

bal.

• ATĖNAI, Graikija, bal.
10. — Premjeras Metaxas pir
madienį pareiškė, kad Graiki
jos nepriklausomybė ir čielybė 
yra užtikrintos.

VILKAVIŠKIS. — Veiklaus p 
laisvamanio Petro Mikalausko 
pastangomis praeitais metais 
čia buvo įsteigtas laisvamanių 
skyrius. Kiek sąlygos leidžia 
skyrius dirba, platina laisvama
nių literatūrą ir skleidžia lais
vamany bes idėją.

Vasario 26 d. pajevoniečiai 
buVo surengę Valašino paskai
tą “Kas yra laisvamaniai ir ko 
jie siekia”. Į paskaitą buvo at
silankę ne tik laisvamaniams 
prijaučiantieji, bet ir nemažai 
katalikų, net jų veikėjų. Visi 
ramiai klausėsi apie 4 valan
das užsitęsusios paskaitos. Ma
lonu pažymėti, kad vietos ti
kintieji tiek savo elgesiu, pa
skaitos metu, tiek savo klau
simais po paskaitos pasirodė 
tolerantiškais, kultūringais 
žmonėmis.

Komisija baigė svar 
styti Kauno susisie 

kimo problemas

vice-ministeris inž.

na-

bu-

WASHINGTON, D. C., bal. 
10. — Keletas Jungt. Valstijų 
valdžios departamentų ruošia 
bendrą prez. Rooseveltui ra
portą. šitas raportas aiškins, 
kaip Vokietijos naciai sudaro 
palankią Vokietijai dirvą pie
tų Amerikoj, transliuodami 
per radiją propagandą. Mano
ma, kad ruošiamas prezidentui 
Rooseveltui raportas patars 
pradėti transliavimą Jungt. 
Valstijų valdžios kontroliuoja
mų radijo programų ir skiria
mų pietų Amerikai, šitų pro
gramų tikslas butų atsverti 
nacių propagandą.

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

Lietus, gal būt pasikeičiąs 
į sniegą; vėsu; saulė teka 5:17 
v. r., leidžiasi 6:25 v. v.

Smarkus mūšiai eina 
pietų Kinijoj

SHANGHAI, Kinija, bal. 10. 
— Kinų pranešimai sako, kad 
kinai sulaikė japonų žygiavimą 
pirmyn prie Wuning, 70 my
lių atstumoj į šiaurės vakarus 
nuo Nanchango, tos provinci • 
jos sostinės. Kinai atsiėmė mie
stą Kaoan, kurį perietą savai
tę japonai okupavo.

Japonų pranešimai skelbia, 
kad jų kariuomenė apsupusi 
burius kibų pietuse nuo Nan
chango ir juos sunaikinusi. 
Septyni šimtai kinų užmušta.

Japonai skelbia taipgi, kad 
jie sunaikinę 41 kinų lėktuvą, 
kai užpuolė Kunmingą, kinų 
oro laivyno . bazę Yunan pro
vincijos pietinėje dalyje. Tuo 
tarpu kinų pranešimai sako, 
kad 50 jų lėktuvų atakavo ja- 
ponus į vakarus nuo Cantono 
ir kautynėse nušovė šešis ja
ponų lėktuvus.

Domi-
10. — 
baigia

CIUDAD TRUJILLO, 
nikonų Respublika, bal. 
Dominikonų respublika 
paruošti planus, pagal kuriuos
joje galės rasti prieglaudos 
100,000 Europos tremtinių ir 
pabėgėlių. Dominikonų ■ respu
blika turi nemažus plotus der
lingos ūkiams, bet neišdirbtos 
žemės, šituose plotuose ir no
rima apgyvendinti t/5mtinius. 
Dominikonų planas randa pri
tarimo Jungt. Valstijų 
kurie yra susidomėję 
nių likimu.

LONDONAS, Anglija, 
10. — Vėlesnieji 
pranešimai sako, kad Britani
jos ir Francuzijos karo laivai 
koncentruojami;; graikų salos 
Corfu apylinkėje. Britanijos 
admiralitetas atsisakė' paneigti 
arba patvirtinti šiuos praneši 
mus.

tremti-

bal. 
pirmadienio

Mussolini pasiliks 
Romoje

• NEVY YORK, N. Y., bal. 
10. — Grover Cleveland Berg- 
doll Pasaulinio karo metais at
sisakė kariauti prieš vokiečius. 
Teismas paskyrė jam bausmės 
kalėti 5 metus. Vėliau Bergdoll 
pabėgo į Vokietiją. Dabar jis 
grįžta Į Jungt. Valstijas ir yra 
pasiruošęs priimti pakirtą jam 
bausmę.

Albanija prižada iš
tikimumą Musso- 

liniui
TIRANA,"Albanija, bal. 10. 

— Laikinoji Albanijos valdžia 
pirmadienį prižadėjo būti išti
kima Italijos diktatoriui Mus- 
soliniui. Prižadas duotas taip 
valdžios, kaip ir visų Albani
jos gyventojų vardu.

ROMA, Italija, bal. 10. ,— 
Laukta, kad pirmadienį Itali
jos diktatorius Mussolini iš
vyks į Albaniją, J<urią fašistai 

, pereitos savaitės gale užkaria
vo. Jis ketino Albanijos sosti
nėje Tirahoje pasakyti kalbą. 
Tačiau paskutinėje valandoje 
susilaikė huo kelionės. Mūsso- 
lini nutarė pasilikti Ramoje ir 
stebėti Britanijos ir Francuzi
jos prisiruošimus karui.

Italijos charge d’affaires 
Londone užtikrino Britanijos 

mis prieš Amlie. Todėl jis pir- valdžią, jogei italai, užėmę Al- 
madienj paprašė prez. Roose- baniją, ta šalimi ir apsiribos, 
veltą ištraukti j® kandidatūrą, toliau nesibriaus.

Amlie ištraukė savo
kandidatūrą

balWASHINGTON, D.. C., 
10. —- Prez. Rooseveltas prieš; 
kurį laiką buvo rekomendavęs 
paskirti Thomasą R. Amlie, 
Wisconsin valstijos liberalą, į 
Interstate Commerce Commis- 
tsion. Konservatyvieji kongreso 
nariai išėjo smarkiomis atako-

9 ROMA, Italija, bal. - 10. 
— Oficialiai pranešta pirma
dienį, kad Italijos 
tu su rezervais, 
950,000 vyrų.

Italija mobilizuoja 
daugiau rezervų

, PARYŽIUS

armija, kar-
dabar turi

Francuzija, 
bal. 10. — čia gaunama pra
nešimų, kad gen. Franco, Is
panijos nacionalistų vadas, pa
sirašė slaptą sutartį su Vokie
tija, Italija ir Japonija. Pagal 
tą sutartį Franco pavedęs vi
sas Ispanijos jurų ir oro lai
vynų bazes fašistams ir na
ciams naudotis. Franco reika
lausiąs Francuzijos Moroko ir Graikijoje. Jie čia pasiliks tik 
britų Gibraltaro^ 
valstijos rems 
mus.

ROMA, Italija, bal. 10. — 
Pirmadienio pranešimai sako, 
kad Italija pašaukė karo tar
nybon daugiau rezervų. Mobi
lizuota visa 1912 metų rezer
vų klasė ir dalis 1902 metų.

KAUNAS. — Prieš dvejus 
metus Susisiekimo ministeris 
buvo sudaręs komisiją Kauno 
susisiekimo problemoms svar
styti. Tai komisijai vadovavo 
susisiekimo 
Jankevičius.

Komisija savo darbą jau bai
gė ir priėjo tam tikrų išvadų. 
Apie tas išvadas inž. Jankevi
čius vakar “Metropolyje” pain
formavo inžinierių d-jos 
rius.

Inž. Jankevičius, be ko 
ta, pabrėžė, kad komisija
vus sudaryta todėl, jog Kauno 
miestas plečiasi, statomi nauji 
trobesiai, tai yra svarbu iš ank
sto turėti miesto plėtimosi pla
ną, žinoti kryptį, nes paskui 
sunku yra daryti miesto per
tvarkymus, reik išpirkti žemę, 
o visa tai brangiai atseina.

Taigi, specialistų komisija, 
apsvarsčiusi Kauno susisieki
mo tvarkymo reikalus, priėjus 
tokių išvadų:

Kauno miesto geležinkelio 
susisiekimui reikalinga Žal. 
kalne pastatyti prekių stoti; 
Palemone ir Mauručiuose pa
statyti vagonų paskirstymo sto
tis. Dabartinė Kauno geležin
kelių stotis liktų vien tik ke • 
leivių stotimi.

Dabartinį Kauno uostą reik 
perkelti į Vilijampolę, žiemos 
uosto saloj įtaisyti žalią plotą, 
o uostą skirti vandens sporto 
reikalams. Nemuno vagą reik 
susiaurinti ligi 100 m, o vasa
rą ligi 75 m.

Pramonės rajonas turi būti 
Vilijampolėje.

Sutvarkė elgetas
Karalius Zog vyk 

siąs į Egiptą
10. 
ir

ATĖNAI, Graikija, bal.
— Albanijos karalius Zog 
jo šeimyna rado prieglaudos

o totalitarinės laikinai. Zog ir jo šeima keti- 
jo reikalavi- na vykti į Egiptą ir čia ilgės

imam laikui apsistoti.

Policija pa-MERKINĖ.
tikrino visus elgetas ir dauge
lį jų rado atsibasčiusių iš toli
mesnių vietų. Jie ištremti sa
vo kraštan. 
taupomąsias 
liais šimtais 
nigų. Taigi,
turtingesni už daugelį ūkinin
kų.

Pas keletą rado 
knygeles su ke- 
Lt sutaupytų pi- 
tie elgetos buvo

'I
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Romos Katalikų Bažnyčios Nurodytu Keliu
(Tęsinys)

Kai tik Klaipėda prisijungė 
prie Lietuvos 1923 metais, tuo
jau Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos valdoma Lie
tuva pradėjo siųsti į tų kraštų 
Romos katalikų kunigus, mili
jonierius, seseris ir kitokius ro
miškos tikybos agentus, kad 
apšviesti klaipėdiečius tikra Ro
mos popiežiaus tikyba. Pradė
jo maršuoti Klaipėdos gatvėmis 
visokios spalvos apdarais misi- 
jonieriai su procesijomis ir rei
kalauti, kad klaipėdiečiai prieš 
juos klauptųsi ir garbintų ne
va tikrų j į Dievų. Jie pradėjo 
jiems įtikinėti, girdi, tas Die
vas, kurį jus garbinate, yra ne
tikras, ot, musų Dievas, kurį 
mes gabiname iv yra Romos 
italijoniško trusto kontrolėje, 
yra tikras. Turite užtad tų patį 
Dievą garbinti, kurį ir mes gar
biname, kitaip pražūsite, pa
teksite į pragarų ir t. t.

Suprantama, Klaipėdos lietu
viai būdami per 400 metų liu
teronai ir klausyti nenorėjo to
kių kvailų Lietuvos romiškų 
kunigų plepalų. Todėl čia tai

buvo pirmas nepasitenkinimas 
klaipėdiečių Lietuvos valdymu. 
Be to, toks Lietuvos valdžios 
žlibumas ir leidimas romiš
kiems kunigams klaipėdiečius 
giliai tikinčius liuteronus erzim 
ti davė nepaprastai puikų ar
gumentų vokietininkams bau
ginti ir agituoti klaipėdiečius 
prieš Lietuvos valstybę ir visą 
ten daromų tvarkų.

Pakol Vokietija buvo tvar^ 
koma demokratiškos valdžios 
ir buvo pasidavusi savo liki
mui, tai tol buvo lengviau Klai
pėdą valdyti ir ten gyveną vo
kietininkai buvo nuolankesni ir 
sukalbamesni, Tačiau kai tik 
Hitleris stojo ir pradėjo savo 
pan-germaniškų politiką skelb
ti, tai tada atėjo labai liūdna 
padėtis, ir Klaipėdos vokietinin
kai pasidarė nesukalbami, aro
gantiški. Jie pradėjo organizuo
ti savo visokius kulturverbun- 
dus, pradėjo imti įsakymus iš 
Vokietijos ir tada, suprantama, 
Klaipėdos palaikymas prie Lie
tuvos pasidarė labai sunkus.

Jei' Lietuvos valdžios — iš 
pradžių krikščionių demokratų 
partijos, o vėliau po 1926 me
tų perversmo tautininkų — bu
tų sugebėjusios Klaipėdos lietu-

[ACME-NAUJIENŲ Foto)

LA JOLLA, CAL. — Do- 
ris Holoman, kuri laimėjo 
meškeriojimo kontestų.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Iš Laetuvos
Nužudę dėl turto

KURKLIAI. Kurklių mie
stelio gyventojas Ęapčinskas 
Vaęlovąs pardavė savo nąmus 
Veronikai šulskaitei. šulskai- 
tės nuosavybėn namai tyrėjo 
pereiti koVo 1 d. Vasario 25 
d. šulskaitė atsisakė nuo tar
nybos pas Slavinskienę Staš- 
kuniškių dvare ir išvažiavo į 
Kurklius, Kol dar senasis sa
vininkas neįšsikvaustė Šulskai' 
tė apsigyveno pas draugę Ro-1
kaitę. Tą pat vakarų šulskaitė ' 
pasisakė eisianti' pas klebęnų, J)R. VAITUSH, OPT.

. ....................................  į \ LIĘTUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

I jūsų garantavimas.

CrERB. Naujienų skaityto* 
/m ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

LIETUVIAI

H-

AKIŲ SPECIALISTAI

Antrad., balandžio 11, 19S9

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEžIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

■ Seredomis ir nedėl. pagal sutartį.
i Rez. 6631 So. California Avenue
1 Telefonas Republic 7868

ir pasaulio ppinija butų buvusi 
Lietuvos pusėje, nes lietuvių 
atstovų didesnis skaičius, negu 
vokiečių butų puikiai tai įro
dęs, kad ten didžiuma gyven
tojų yra lietuviai. Aišku, kac 
ir tie atstovai butų visai kitaip 
balsavę ir nedaleidę Klaipėdos 
valdymo aparato nukrypti 
priešingų Lietuvai pusę.

Tačiau lietuvių tautos nelai
mei Lietuva po didžiojo kuro 
buvo šiaip taip atgavusi Klai
pėdą. bet dėl Lietuvos RomosPIRKIT NAUJĄ 

Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue-
Phone Virginja 1515

vo-

ta
ne-

vos, kad iš 29 seimelio atstovų 
butų išrenkami tik 6 ar 6 
kiečiai atstovai, o kiti visi 
tuviai, tai suprantama, kad 
da Klaipėdos vokietininkai
butų turėję tokį rimtų argu
mentą prieš Lietuvą, jog Klai
pėdoje didžiuma yra vokiečiai. 
Tada Lietuvai butų daug leng
viau buvę spirtis prieš Vokieti
joj reikalavimų grąžinti Klaipė
te atgal jai, nes Vokietijoje nc- 
lŲiity galėjusi niekuo pateisinti 
s$yo reikalavimą, kad ten gy
vena didžiuma vokiečiai. Tada

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Scręened) Tonas .... ....................... •-.... ■

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q-50

Perkant toną ar daugiau **

Taupyk-
saugioje įstaigoje

Tel. Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 8395

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

Valandos—1 ■' -4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENT1STAS

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

1344 East 63rd St.
CHICAGO, ILL.

bet išėjo ir ilgaž negrįžo. Pra
dėjus ieškoti jos lavonų rado 
Šventosios upeje^ prie Deveikio I opfometricąlly Akių Specialistas 
malūno. " 

■ ■ • >0 I
Areštuotas V.’lKapčinskas ir svaigimo, akių aptemimo, n 

žukaUSkieZ;>b6t jie kaltais “°. Raudamą afaų karšų, 

neprisipažįstun-’nVT-Tval. vakaro 
kad. Šuiskait? plifRliau buvol8"1“?1-“036 e»tamiMvimasdaroma.|o<>^ -----------------------
prigirdyta vandens statinėje ir

Palengvina axių įtempimą, kuris 
[esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

nervuotu- 
ių karštį, atitaiso 

| trumparegystę’ ir toliregystę. Pri- 
---- teisingai akinius, v:

I su elektra, parodančia mažiausias ] 
I klaidas, Specialė atyda atkreipiama 

, . . < \ v • j.- i mokyklos vaikus. Kreivos akystik paskui jos . . lavonų jmete atitaisomos, 
Šventosios upėn.'! ' ' Į VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.

Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

šventosios upėn.

Turtėja zųrzininkai

Ofiso Tel. Yards 5921

DR, BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. i TTnruriiitf a i, t
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 IjR H H. I? Z A \Nedėliomis pagal sutartį. 1711 * ViViro
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. JS RUSlJOb

Tel. Keuwood 5107. I Gerai lietuviams žinomas perSl 
--------~~—tttt----------------------- metus kaipo patyręs gydytojas chi- Ofiso Tel, Virginia 0036, I rurgas ir akušeris.

Residence Tel. BEVĘRLY 8244 Gydo staigias ir chroniškas ligas 
'T’ niTMIATTT TQI moterų ir vaikų pagal nau- JL/Iv* JL« ijĮJJNIJIJIaIjausius metodus X-Ray ir kitokius 

į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jikiv Ofisas ir Laboratorija4157 AVENUE 1034 We 18th st nct01i Morgan St.

1 Ofiso valandos: Tr . . . .Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

JONIŠKIS '(šaulių apskr.). 
— Miesto pakraščiuose sėk
mingai veikia kęji zurzos (na
minio alaus) įM|ąrąi, kurių 
savininkai turi neblogą, pelną. 
Vienas žinomas , įjįirzininkas A. 
šiemet rengiasi statyti namuką. 
Nors policija ir persekioja 
juos, bet išnaikinti nepavyksta. 
Susektas zurzininkas atsėdi 
skirtą bausmę ir vėl gamina 
zurzą. .

Dr. Emelia J. Giryotas 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
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.

vidaus

|arąi, kurių DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 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. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
- D

■'r - I . '

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė, 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

MOKAME

■

INSfe

• Užtikrink savo indė* 
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

WCia VISŲ INDELIAI 
•APDRAUSTI IKI— 

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N

(NAUJIENŲ SPULKA)
So. Halsted St, Chicago, HL17

kos neteko vienintelio uosto, 
kurio gal jau niekados ir ne
begalės atgauti. Nes tokios pro
gos tepasitaiko sykį per kelis, 
šimtus metų.

Kalbant apie Klaipėdos nete
kimą ir nesugebėjimų Lietuvos 
valdininkų patraukti klaipėd/e- 
čius į savo pusę, kada jie galė
jo tai padaryti, prisimena tie 
laikai, kada Lietuva ir Lenki
ja valdė Ukrainą. Juk ir tame 
laike Lenkijos Valdininkai bu
vo tiek žlibi, 'kadf Domėdami vi
sus ukrainiečius prievarta pri
versti priimti Romos katalikų 
tikybą, juos nuo Lietuvos-Len
kijos respublikos atšalino ir 
tuo davė puikią progą Ekateri- 
nai II, Rusijos carienei, įsikišti 
j Lietuvos ir Lenkijos
reikalus. Pasekmė buvo ta, kad 
Lietuva ir Lenkija liko išdras
kytos ir jos dalis pasigriebė 
Prūsija, Austrija ir Rusija. 
Tas, kaip visi žinome, įvyko 
1795 metais, tai yra buvo pa
darytas paskutinis pasidalini
mas Lietuvos ir Lenkijos kara
lystės arba respublikos tarp 
viršuj bilietų trijų valstybių.

Todėl, kaip dabar . matome, 
Lietuvos valstybės vyrai visai 
nepasimokino iš praeities ir pa
dare vėl tą pačią baisių klaidų. 
Jie norėdami patikti lietuviams 
Romos katalikų bažnyčios ku
nigams leido jiems laisvai šei
mininkauti Klaipėdos krašte ir 
tuo pražudė šiandien Klaipėdos 
kraštą. Atidavimas Klaipėdos 
krašto vokiečiams tai yra lygus 
savęs pasižabojimas, lygus įsi
leidimui priešo į savo kraštų.

Iki šiol Nemunas buyo natū
rali siena tarp rytinės Prūsijos 
ir Lietuvos. Dabar Vokietijai 
atidavus Klaipėdą, siena pasi
darė daug ilgesnė ir neberia tu- 
rali, o jau dirbtinė. Ir bile ku
rią dieną Vokietija gali mar
guoti giliau Lietuvon bei be jo
kio triukšmo pasiglemžti visų 
Liętuvų. Nes dabartinė sieną 
tarp Vokietijos ir Lietuvos yra 
neapsaugota, neturi nei kalnų, 
nei tvirtovių, tai kas ten juos 
begalės sulaikyti.

Yrą baisi nelaimė visai lie
tuvių tautai, kad neturėjo ge
resnių ir rimtesnių vadų, kurie 
butų mokėję1 ir sugebėję Klai
pėdos krašto lietuvius patrauk
ti prie savęs, juos palaikyti, ne
erzindami juos savo kvailos ro- 
miškds 
darbais 
žioplais

NĄ IR NAKTĮ

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

TtHeimaa LAFAYETTE 0727

,-^4 koplyčios visose
J—Chicagos dalyse

IM

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

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

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792

59

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais 
H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 
p ŠALTIMIERAS.

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Laidotuvių Direktoriai

tikybos netolerancijos 
bei įvairių misijonierių 
parodavimais.

Agnostikas.
(GALAS)

i'

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

-v- —

1 ■ .IMI I Į.^1 m f.1, .................... .    .1 ‘ 1 1 1 1 1

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

Yards 1139

TURIME

NARIAI

Phone Yards 0781
Yards 0782

YARDS 1419

Chicagos, Patarnavi-'

Cicero
Lietuviu
Direktorių
Asociacijos

F J. LIULEVIČIUS
4348 S, California Avenue

3354 So. Halsted Street

mas Dieną
ir naktį

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSE

Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

; S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue • Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1276

i] ANTHONY B. PETKUS
6834 £o. Weštęrą Ąve
1410 Spųth 4£th (Įourt

Phone Grovęhili 0142
Cicero Phonę Cicero 2109

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

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

Namų Tel.: Prospect 1936

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230. 

Ofiso Tel. CENTRAL 1821 
Namų Tel.—Hyde Park 3395.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Telefonas CICERO 3548- <

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St 

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius •

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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LIETUVOS MIESTELIUOSE IR SODŽIUOSE
Valsčius pats save 

likviduoja
BALNINKAI, Ukmergės aps. 

Lietuvos valsčiai ir jų ribos bu
vo nustatyti beveik prieš 20 
metų. Įstatymas leidžia silp
niems valsčiams likviduotis ir 
prisijungti prie kaimyninių val
sčių. Valdžia ^ict ragino mažes
nius valsčius susijungti, bet 
mažai atsirado norinčių likvi
duotis. Nors Balninkų valsčius 
nėra mažas, nes turi apie (5000 
gyventojų, tačiau jis likviduo
jasi. Valsčiaus taryba, apsvars
čiusi visapusiškai tą klausimą, 
vienu balsu nutarė Balninkų 
valsčių išskirstyti tarp Šeivos, 
Žemaitkiemio, Kurklių ir Alun
tos valsčių. Nutarimas toks pa
darytas tikslu gyventojams pa
lengvinti valsčiaus išlaikymo 
išlaidos.

Elektra ir kaime
STOLAUKIS, Vilkaviškio ap. 

Lietuvos kaimuose dar retai 
pasitaiko elektra, nes elektra 
brangi ir brangus jos įvedimas 
iš didesnių miestų. Tačiau pa
sitaiko sumanių žmonių, kurie 
padeda elektrai įeiti į kaimą. 
Stolaukio kaime gyvena suma
nus žmogus, Jonas Šukys, kuris 
turi cikorijos ir kavos apdirbi
mo fabrikėlį, gana gerai ir pel
ningai veikiantį. Dabar J. Šu
kys ant Širvintos upės stato 
elektros stotelę, kuri apšvies 
visus Stolaukio ūkininkus ir 
Karalkrėslio pieninę.

Naujas Nemuno uostas
JURBARKAS, Raseinių apsk. 

Nemunas dabar teturi du žy
mesnius uostus- — Kaune ir 
Smalininkuose, kur garlaiviai 
ir baidokai gali atsiremontuoti

1524 W. 63
TE t'PROSPECT

Cor. 63rd and Justina
BERGMAN’S 'PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
mtilevų, Hienų popieriaus ir langu Beirtų. 
Ateikite i didžiųjų krautuvę prie Justino 
gatvėn kampo ir gaukite dykai Menų 
poperiaus pavyzdinę knygų. Dekoruokite 
dabar—mokykite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvaua Budžeto pla
nu. 1(> savaičių mokėtls. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI.

EnH-A-Bee vidatiH žibanti balta Ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnlsas gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny.

GALIONAS ........ ............ ........
Popierių Valyklls arba II. R. H. po Gc 
Atdara antradieniais, ketvlrtad. ir ŠeSta- 

dieniais ik 9 P. M.
Tel. PKOSPECT 3140

v ..... ........... ............... >

ir stovėti žiemos metu. Nemu
no laivininkystei besiplečiant, 
šių uostų jau nepakanka. Tarp 
Jurbarko ir Smalininkų dar ru
sai buvo pastatę Kalnėnų žie
mos uostą, bet juo nepatogu 
naudotis, nes jis yra toliau nuo 
miesto. Dabar tvarkomas Ne
munas Jurbarko rajone, ir su
sidaro sąlygos čia įrengti žie
mos uostą. Numatoma upes 
srovę pasukti į Kidulių pusę ir 
dabartinėje Nemuno vagoje pa
statyti uostą, kuriame galėtų 
laivai ir baidokai žiemoti ir at
siremontuoti.

Sparčiai auga miestelis
KAZLŲ-RUDA^ Marijampo

lės apskr. Pro Kazlų-Rudą eina 
geležinkelio linijos jungiančios 
Kauną su Kybartais (Vokietijos 
siena) ir Kauną su Marijampo- 
le-Alytum. Būdamas geležinke
lių mazge ir turėdamas vasar
vietės privalumų, Kazlų-Rudos 
miestelis sparčiai auga. Prieš 
20 metų čia tebuvo keli šimtai 
gyventojų, o dabar jų jau yra 
apie 3000. Iš valdiško miško 
sudaryta 400 sklypų naujoms 
statyboms. Kadangi aplink 
Kazlų-Rudą yra dideli miškų 
plotai, tai statyba vykdoma 
daugiausia medinė.

Smėlynai paverčiami 
pušynais

VARĖNA, Alytaus apskrit. 
Varčnos-Merkinės ūkininkų lau
kuose tęsiasi dideli plotai smil
tynų, išmargintų smulkiais pu
šynėliais ir kadugių krūmais. 
Iš tokių laukų ūkininkai turi 
maža naudos; čia net grikiai 
menkai auga. Ūkininkai var
gingai gyvena, savo nepritek
lius papildydami grybų ir mal
kų pardavimu. Dabar valdžia 
ruošiasi iš ūkininkų nupirkti 
žemes ūkini netinkamus smėly
nus ir juos apželdinti pušynu. 
Ūkininkai, gavę pinigų už ne
tinkamas žemes, galės geriau 
įsikurti savo derlingesniuose 
plotuose. Tuose plotuose, kur 
prieš karą vasarą stovyklauda
vo rusų kariuomenės pulkai, o 
dabar tiktai vėjas smėlį gainio
ja, sužaliuos jaunas pušynas, 
šita priemonė pakels vargingų 
Varenos-Merkinės dzūkų gero
vę.

Stifeu

*1.95

Skelbimai Naujienose 
Huoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

naudingos.

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

150 metų istorinis laikrodis
DUSETOS, Zarasų apskrit. 

Dusetų bažnyčia turi {žymeny
bę — istorinį laikrodį, kurį 
bažnyčiai padovanojusi lenk
mečio sukilimo karžygė Emili
ja Pleteraitė. Laikrodis paga
mintas rankomis Anglijoje 
prieš 150 metų, jis užtraukia
mas žarnine styga, gražiai iš
raižytas, paauksuotas. Tą laik
rodį bažnyčia labai saugo, kaip 
didelę retenybę.

Prisiminė pirmąjį “lietuviš
ką vakarą”

KELMĖ, Raseinių apskr. Or
ganizacijų komitetas suruošė 
aktą ir vaidinimą-koncertą pa
minėti 30 metų sukakčiai nuo 
pirmojo Kelmėje ‘.‘lietuviško va
karo“. Choras padainavo visas 
tas dainas, kurios buvo dainuo
tos prieš trisdešimt metų.

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lenervų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash (mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu, 
šių 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
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Acme-Nauįienu Tėlephoto
Danijos sosto įpėdinis princas Frederick su žmona. 

Jie dabar lanko Ameriką.

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

Hitler Has Struck Again

Hitler has struck again—while 
London and Paris slėpt. George 
Bonnet, French foreign minister, 
learned of the nazi grab Of Czecho
slovakia from the newspapers; 
while Chamberlain instructed the 
British ambassador to Germany to 
ask what Hitler intended to do 
when nazi troops and secret police 
had already occupied the centrai 
European republic. Did Chamber
lain really imagine that humane, 
peace-loving Adolf had sent his 
soldiers and police into Czechoslo- 
vakia to help the women do their 
spring house cleaning,

Only the naive were surprised at 
Hitler’s rape of Czechoslovakia. To 
anybody else the swallowing of the 
remainder of that republic was 
only a question of time, after Bri- 
tain’s Chamberlain and France’s 
Daladier had sold “Czechoslovakia 
down the river” at Munich lašt 
September. One wonders how much 
of Bonnet’s and Chamberlain’s ig- 
norance and blindness concerning 
Hitler’s plans were real, how much 
faked.

Seven million Czechs and 2,750, 
000 Slovaks, once staunch defen- 
ders of democracy‘s bastion in cen
trai Europe, are now ground un- 
der the hobnailed boot of naziism. 
Thousands of Czechs are already on 
their way to German concentration 
camps, where they will be tortured 
with the fiendlshness of Hitler’s sa- 
dists. The 300,000 Jews of Czecho
slovakia quake and quiver in hid- 
ing as they listen for the approach 
of the nazi bloodhounds. France’s 
former ally and England's erst- 
while friend, with 1,200,000 of 
Europe’s best-trained and armed 
soldiers, is' now a part of the Ger
man Reich.

Great as is the tragedy caused 
by Hitler’s latest blow, greatest 
tragedy of all is that the destruc- 
tion of democracy’s bulwark in cen
trai Europe was entirely unneces- 
sary. “Hitler always goes only as 
f ar as he is allovred; as soon as he 
feels strong opposition, he stops,” 
is the correct diagnosis of the si- 
tuation by Thomas Mann, volunta- 
ry exile from Germany and winner 
of the Nobel prize for literature. 
“I think it would not be necessary 
to ūse force; that a show of strength 
would be enough,” continues Mann, 
who knows both Germany and Hit
ler wen.

Būt instead of a show of strength 
at Munich lašt fall, both France 
and England had let Germany 
know in advance that they would 
not raiše a finger to help Czecho
slovakia. Indeed, England had al
ready sent Lord Runciman to Prą- 
gue to break the Czech will to re- 
sist. If, instead of England’s prime 
minister going to meet Hitler at

Godesberg with an umbrella, Bri
tam had mobilized her entire fleet 
and France her. whole arij;y, der 
feuhrer would have backed down 
completely. For neither he nor 
Germany wanted war.

Būt unfortuneately, then as now, 
by their cowardly behavior, by 
their direct and indirect betrayal 
of the Czech republic, England and 
France said in effect, “Go ahead, 
Hitler., We don’t give a damn!”

Although freedom and demoera- 
cy, through the laxness and cowar- 
dice of their suppo^ed defenders, 
have suffered another setback, free
dom and democracy are štili strong. 
For on their side fight the gods and 
the eternal human spiri t.

“Freedom has the full right to 
defend itself against its enemies”, 
Thomas Mann sensibly points out 
for those timid demoerats who 
would šit back and let savagery 
and barbarism triump. “Never can 
humanity permit tolerance to ex- 
tend to inhumanity. Our love of 
freedom mušt not include the free
dom to destroy freedom itself!” 
In other words, “Eternal vigilance 
is the price of liberty.”

While Hitler struck, Britain 
slėpt. Sincė the hope of the world 
for freedom and democracy is ,now 
fixed on this country, We Ameri- 
cans should profit by ’this impor- 
tant lesson—that fąscism never gets 
a foothold in any nation so long 
as that nation’s own house is in 
order.

Hence, as the first line of defense 
against the next blow that Hitler is 
preparing, we Americans should se- 
eure and maintain unity and 
strength by putting our own house 
in order.

MACARONI-^ 
AND-CHEESE 

3EADY IN 9 MINUTES

GERS, Naujieną įkaityto
je ir įkaitytojo! praiomi 
pirkinių reikalai* eiti į 
tat krautuvei, kur lot 
tkelbiasi Naujienai*.

Mažytė gaso liepsna 
duoja nusidėvėjusias 
...gamindama valai

užva- 
dalis 

saugos šaltj ir ledo kubelius' 
tyliai ir ekonomiškai.

Servel gali vien nuo mai
sto ganėtinai sutaupyti, kad 
save apsimokėti.

Ar manytumėte pirkti sau 
pirmąjį automatinį refrige- 
ratorių, ar pakeisti turimąjį 
būtinai pamatykite naująjį 
Servel Gas Refrigeratorį ir

padaryti.

XT t DABAR 
nauja ŽEMA 

kainai
149-50

Pernai, Chicagos Metro- 
, aPyhnkėj Servel Eectrolux Refrigerato- 

rių išpardavimas buvo 
dvigubai didesnis negu 
prieš praeituose metuo
se. Čia tai įrodymas, kad 

erta patirti kas yra 
Gasinis Refrigeratorius.

SERVEL ELECTROLUX DEALEfRS 
AND

PUBLIC SERVICE COMPANY
OF NORTHERN ILLINOIS

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

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 

^KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS

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

Turtas—virš 
$3,100.000.00

Rezervas 
—virš 

[$225,000.00

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypn- 
tai pinigai andrausti 

$5,000.00

Išmokoj om m 
už padėtus /fl. y/fį

pinigus JT /(/

1-mų

Galima

Duodam p^cknlns ant 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

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

pranešimus

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

NAUJA
PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chieago, HL

Vardas_____________

Adresas____________

Valstija________
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NAUJIENOS, Chloro, BĮ. Antrad., balandžio 11, 1939

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanlan News Pub. Co.,Inc.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscrlption Kates:'
5.00 per year in Canada
5.00 per year outside of Chicago
8.00 per year in Chicago 
c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

3c 
18c 
75c

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, Ilk Telefoną? Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams _______________
Pusei metų ___
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...... ... . .... .
Savaitei __ __ ________
Mėnesiui _____________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Amerikos prekės padeda Japonijos 
militaristams .

J. V. prekybos departamentas balandžio mėn. 1 d. 
paskelbė skaitlines apie prekybą tarpe Jungtinių Valsti
jų ir Japonijos. Iš jų matyt, kad Amerikos prekės daug 
padeda Japonijai jos kare su Kinija.

Per šešis mėnesius, nuo 1938 m. liepos mėnesio iki 
1939 m. sausio mėnesio į Japoniją buvo išgabenta 17 ru
siu prekių, kurias pats prekybos departamentas pažymi, 
kaip tiesioginiai tarnaujančias karo tikslams. Tų prekių 
Japonija pirko per paminėtąjį pusmetį už $90,744,526.

Visas Amerikos eksportas į Japoniją per tą laiką 
siekė apie 116 milionų dolerių. Iš tos sumos, kaip jau nu
rodyta, daugiau kaip 90 milionų dolerių sudarė medžia
gos tiesioginiai tarnaujančios karui. Bet japonams bu
vo parduota už 8 su viršum mjlionus dolerių dar ir kito
kių prekių, kurias jie suvartoja karo reikalams.

Taigi per pusę metų laiko Japonija gavo iš Ameri
kos karo medžiagų už 99 milionus dolerių. Kitokių pre
kių ji pirko Amerikoje tik už $17,000,000.

Tarp tų karo reikmenų svarbiausi japonams yra, ži
noma, karo lėktuvai ir lėktuvų dalys. Jų buvo parduota 
/japonams už $4,696,920. Po to seka kita svarbi karo at
žvilgiu prekė: vartota geležis ir plienas. Šitos prekės ja
ponai pirko Amerikoje (tik per pusę metų!) beveik už 
$19,000,000!

Amerikos aeroplanais ir Amerikos geležim bei plie
nu Japonija veda karą prieš Kiniją. Bet Amerikos val
džia to karo “nepripažįsta”. Jeigu prezidentas Roosevel- 
tas butų oficialiai paskelbęs, kad tarp Japonijos ir Kini
jos eina karas, tai Japonija tų prekių Amerikoje nebūtų 
galėjusi pirkti, nes kongreso išleistas įstatymas reikalau
ja, kad karo atsitikime butų uždėtas embargo karo me- 
džiogoms prieš kariaujančias šalis.

Tiesa, tokiame atsitikime ir Kinija nebūtų galėjusi 
pirkti ginklų ir lėktuvų Amerikoje. Bet japonai perka 
daugiau. Kiniečiai galėtų gauti karo reikmenų iš Rusijos.

Keista, kad Amerikos valdžia, kuri tiek daug kartų 
smerkė “agresorius”, leidžia Amerikos kapitalistams 
ginkluoti Japonijos militaristus.

Douglas’o kandidatūra

IRONIŠKAS ŠVEDŲ SE
NATORIAUS PASIŪ

LYMAS

Karo debesys tirštėja
■ " ' ' ' s I

Prieš keletą savaičių “Lais
vė” įdėjo didelę sensaciją (pa
siremdama vieno negudraus “L. 
Žinių” korespondento praneši
mu) apie Švedijos senatorių so
cialdemokratą Dr. Brandt’ą, kad 
. isai buk pasiūlęs Nobelio ko
mitetui Norvegijoje paskirti 
Nobelio taikos premiją Hitle
riui. Įdėjusi tą sensaciją, “Lais
vė” parašė stipriu pamokslą a- 
pie to šįvedų senatoriaus ii’ so
cialdemokratų “išdaviškumą”, 
tartu reikalaudama, a<i mes 
paaiškintume, kodėl tokie gai
valai esą toleruojami socialisti
niame judėjime.

“Naujienos” tuomet pastebė
jo, kad, jeigu senatorius Brandi 
siūlė duoti taikos premiją 
Hitleriui, tai veikiausia, pajuok
damas tuos diplomatus, kurie 
tiki, kad Hitleris esąs taikos 
apaštalas.

Pąsirodo, kad taip ir buvo. 
Vokiečių socialistų savaitraštis 
“Neue Volkszeitung” rašo, kai 
jau vasario 19 d., š. m. tilpo 
Paryžiaus laikraštyje “Neuer 
Vorwaerts” straipsnis apie gin
čus dėl taikos premijos, kuria
me minima kartus, pašiepian
tis Švedijos mokyklų inspekto
riaus, senatoriaus Dr. E. G. C. 
Brandt’o, laiškas, kad premiją 
reikėtų duoti Vokietijos “fiure
riui”! Pagalios, pati “Neue 
Volkszeitung” redakcija parašė 
tam senatoriui ir gavo iš jo, š. 
m. kovo 9 
sakymą;

“Mano 
Hitleriui
v o padarytas, 
ironiška prasme! šioje valan
doje tai Jau yra aiškiai žino
ma visaiųe pasaulyje.”
Kažin ar dabar “Laisvė” at

šauks savo žioplą plepalą apie 
senatorių Brandt’ą ir apie Šve
dijos socialdemokratus?

m iiiap imi n i i i i ...............

Musų savijauta. — Lenkijos pasiuntinio vizitas. Len
kijos ir Lietuvos santykiai, čekų tautos tragedi
ja. — Lenkai prisidėjo prie Čekoslovakijos padalini
mo. — Pasiryžėlių netrūksta. — Beveik niekas nea- 

- bejoja, kad karas neišvengiamas, visas klausimas tik 
susiveda prie — kada? Jei karas kiltų?

...... ........ ............................—..........

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

duoti ženklą, ir jie viešumoje 
visu smarkumu pasirodytų.

Net ir tie, kurie dar taip ne
seniai dėjosi atvirais Vokietijos 
šalininkais, dabar po įvykių su 
Čekija tos visos vokiečiams 
simpatijos išgaravo.- Deja, net 
ir šiuo atsitikimu Lenkija Lie
tuvos visuomenės simpatijų ne
gali užkariauti ir įsigyti pasiti
kėjimo, nes visi jaučia, kad 
prie Čekoslovakijos valstybės 
sugniuždymo Lenkija savo ran
kas stipriai yra pridėjusi.

Tik kritiškiausiame Lietuvos 
valstybės momente, jei Lenkija 
parodytų jog ji tikrai atsiduria 
Lietuvos pusėje, tik tuomet Lie
tuvos visuomenė lenkams liktų 
nuoširdesnė, bet ir tai su dide
liais rezervais.

(Bus Daugiau)

daugelis nusiėmę kepures juos 
sveikina, nors tai butų visai ne
pažįstami, svetimi žmonės.

Kaip kas moka ir gali če
kams reiškia savo užuojautą. 
Visa širdimi visi nekenčia vo- 
; iečių, bet tenka pasakyti, kad 

šios savo neapykantos viešai 
;icdemonstruoja. Juk niekas da- 
?ar negali atspėti, ką rytojaus 
diena lemia ir niekas negali at
spėti, kas Lietuvos bus tikras 
užtarėjas.

Jei tik Prancūzija, Anglija 
viešai tartų savo stiprų ir visai 
Įtikinantį žodį, kuris ryškiai bu
tų nukreiptas prieš hitlerišką 
Vokietiją, šioji neapykanta vie
šai Lietuvoje prieš vokiečius 
stipriai pasireikštų. Tiek visų 
jausmai dabar prieš vokiečius 
yra pritvinkę, kad tik reikia

Musų visų savijauta tokia, 
lyg mes tikriausiai gyventume 
karo išvakarėse. Tiesa, viešame 
gyvenime nepastebiame jokių 
tokių reiškinių, kurie sąkytų, 
kad rytojaus dieną nubusime 
jau karo veiksmams prasidėjus. 
Ūkiškas gyvenimas, eina visa sa
vo sparta, bankai veikiu visai 
normaliai, veik niekas iš jų sa
vo indėlių neatsiminėją, Litu 
juoęloje.’ biržoje spekuliacija 
bent kiek aprimo, Mat, rinkoje 
jau maža kursuoja svetimos va
liutos. Užsienio rinkoje pasiro
džius daugiau litų, jie iš tenais 
nyksta. Vidaus gyvenimo poli
tika visą nustumta į antrą vie
tą. Visi skubiai seka iš ląikrašr 
čių, kurie užsienių pasiuntiniai 
musų vyriausybės narių priima
mi.

štai nespėjo Lenkijos pasiun
tinys atlankyti ministrų tarybas 
pirmininką kunigą Mironą ir 
Kaune’ paplito gandai, kad Len
kija siūlanti kažką panašaus į 
nepuolimo sutartį. Tie gandai 
juo labiau buvo sutičštinti pasi
rodžius dienraščiuose žiniai, 
kad vokiečiai savo kariuomenę 
koncentruoja Lenkijos korido
riaus pasieniais ir lyg tyčia tuo 
pačiu metu plito žinios, kac 
Klaipėdos vokietininkai ruošia 
kažką panašaus į sukilimą ir 
reiškia norą varu jungtis prie 
Berlyno. Berods, jiems paliko 
jau tik sieną nukelti, nes šiaip 
jau viską turi. Štai tenai lietu
vių organizacijoms visai už
drausta rihktis ir net pagrasin
ta, jei kasnpanąšąus įvyktų, tai 
jie už pasėkas visai neatsako, 
o be to, kėsinamasi visai už 
daryti lietuvių esamas Klaipo 
dos krašte mokyklas, štai Pa
gėgių lietuvių gimnazijoje kaž 
kode! staiga jie įsakė neleist 
laikyti baigiamų mokiniams eg 
zamenų.

Lyg tyčia visi tie gandai su
tirštinti, ir tie įvykiai subėgo : 
Lenkijos įteiktą Lietuvai ulti
matumo dienos sukaktuves, bū
tent, kovo mėn. ,17, 18 dienas. 
Visuomenė ir spauda skuba su-- 
balansuoti, ką Lietuva per tuo? 
metus yrd“iŠ Lenkijos laimėjur 
si, arba tikriau tarus, kiek Len
kijos ir Libt'uvos santykiai per 
tuos metuą suartėjo, Visuome
nė aiškiai balansuodama tų vaL 
styblų diplomatinių santykių 
užmezgimą pabrėžia, kad Len
kija lygiai nieko nėra padariu
sį, kad tie santykiai artėtų, bet 
atrodo, kad tik dar blogojon 
pusėn pasistūmėjo. Štai, kad ir 
Vilniaus krašto lietuviai lygiai 
nieko gero iš lenkų pusės nėra 
patyrę. Vilniuje lietuvių moks
lo draugija vis dar normaliai 
negali veikti, jos turtas negrą
žinamas, lietuvių mokyklos kvar
tų su Švenčionių gimnazija Už
darytos. Ryto draugijoje sėdi 
kuratoriai, o labdarį draugija 
tvarko likvidatorius. Lietuvių 
ūkininkų, lietuvių mokytojų, 
sporto draugijos visai uždary
tos. Kultūros draugijos sky
riams neleidžiama veikti. Jau
nimas negali išleisti savo laik- 
kraščio. O tuo metu Lietuvoje 
lenkų draugijos nekliudomai 
veikia, jų mokyklose visi liue
sai, nekliudomai mokosi. Kau
ne kinoteatruose jau rodomos 
Lenkijos fihnos. Ne be reikalo 
Kaune akademinis jaunimas 
tiek įsisiūbavo, kad net išleido

Ritos, vis labiau ir labiau stiprindami, savo strateginęs 
pozicijas Europoje. Jeigu Anglija su Francuzija ir nu
tars, galų gale, tuos grobikų žygius sustabdyti, tai tolyn 
šis uždavinys darosi vis sunkesnis. Anksčiau ar vėliau 
tai turės įvykti.

d., tokio turinio a t-

pasiūlymas suteikti 
Nobelio premijų bu- 

suprantama,

KONFISKUOJA VIL
NIAUS LIETUVIŲ 

LAIKRAŠČIUS

*

nų-atsišaukimus 
prieš Lenkiją ir vy- 
o be to, tas dienas vi- 
pasilinksminimai to 

įtakoje buvo atidėti, 
kitas dienas, nes visi

Politiniame horizonte .pasirodė dar viena kandidatū
ra į J. V. prezidentus, atseit, Vyriausiojo teismo teisėjo 
Douglas’o.

Jisai yra žinomas, kaipo vienas uoliausiųjų Roose- 
velto Naujosios Dalybos rėmėjų. Tačiau, kai prezidentas 
jį nominavo j Vyriausiąjį teismą, tai, visai netikėtai, se
natas patvirtino ji be jokios opozicijos.

Prieš tai Douglas buvo SEC (Securities and Ex- 
change Commission) pirmininkas ir šitoje vietoje pasi
žymėjo, kaipo gabus žmogus. Jisai yra dar tiktai 40 me
tų amžiaus.

Roosevelto salininkai pirmiau buvo bepradedą agi
tuoti ųž Hopkinso kandidatūrą į prezidentus, bet šita 
agitacija platesnio pritarimo publikoje nerado.

Douglas’ą remia ir Amerikos Darbo Federacija, ir

“Vilniaus Žodis” praneša, 
kad miesto storacijos įsakymu 
sukonfiskuolas “Vilniaus Aido” 
34-tas numeris už straipsnį 
“Musų žemė ir politika”. Esą,

“Peikia pastebėti, kad pa
gal pernai įsigaliojusį naują
jį spaudos dekretą, ‘Aidas’ su- 
konfiskuotas antrą kartą.”
Bet lenkai sakosi esą lietuvių 

draugai”!H

Margumynai
Svogūnai Geras Vaistas

Anglijos lėtumas

S vogtinai jau iš senų laikų 
yra žinomi kaip vaistas. Ir šiais 
laikais gydytojai laiko vaistu 
nuo įvairių ligų. Svogūnų sul
tys arbatoje esančios geras vai
stas nuo gripo. Taip pat jos pa
dedančios nuo didelio kosulio 
ir nuo gerklės kataro. Tokį svo 
guninį vaistų galima pasigąmin

nelegalius 
kreiptus 
riauąybę, 
si Kaune 
j aunimo 
nukelti į
ji j o josi dėl galimų pasėkų, žo
džiu, jaunimas dėl Lenkijos el- 
gęsio labai nerimauja.

Visa spauda be išimties visai 
kitaip apie tuos sumegstuą san
tykius atsiliepė. Spauda deda 
vilties, kad tie santykiai page
rėsią ir kad Lietuva su Lenki
ja ateityje galėsią gražiai ben
dradarbiauti. Lietuvos žinios 
lyg atspėjamai ragina visus lai
kytis rimties ir besąlyginės vie
nybės, o kartu būti atsargiems, 
nes esą vakarykšti priešai šian
dien gali virsti draugais.

Skaitytojai visa šita savaip 
aiškina, komentuoja. Esą, visai 
galimas daiktas, kad visai neto
limoje ateityje Lenkijai teksią 
griežtoje formoje, o gal visai 
atvirai susidurti su Vokietija ir 
tokiu atsitikimu Lietuvai tektų 
pasisakyti kurioje pusėje ji sto 
vinti. Juo labiau, kad esama to
kių oficialiai dar nepatvirtintų 
žinių, kad Lenkijos koridoriaus 
pasieniais jau kaip kur įvykę 
tarp abiejų kariuomenių gink
luotų nesusipratimų.

O be to, jei Klaipėdos vokie
tininkai mėgintų vięšai išstoti 
ir jungtis prie Vokietijos, tai 
yra tokių įrodymų, kad Lenki
ja nepasiliktų rami ir gal į to
kius įvykius ginklo jėga rea
guotų... . - ; • . ;< 1 ' ‘

Thi štai jums bus aišku dėl 
ko musų tokia savijauta, lyg 
mes jaustumės visai karo išva
karėse.

šitą savijautą žymiai dar su
stiprina Anglijos ir Prancūzijos 
paskutinių dienų laikysena. At
rodytų lyg šios valstybės jau su
prato koksai iš Vokietijos pu
sės pavojus gresia, bet čia Lie
tuvoje šiomis valstybėmis labai 
nepasitikima. Niekas negali pa
tikėti, kad Miuncheno konfe
rencijos metu tų Vyriausybių 
galvos nebūtų supratę, kur Vo
kietija suka, todėl visi žiuri, 
kad dabar tų valstybių vyriau
sybių griežti pareiškimai prieš 
Vokietiją yra tik diplomatinis 
manevras, žodžiams dabar ma
žai kas yra linkęs tikėti, juo 
labiau, kad tie žodžiai, nors it 
labai politikoje atsakingų vyrų 
tarti, nevieną kartą yra sulau
žyti, Labiau pasitikima USA 
politika, ir jos pasisakymas 
prieš Vokietijos paskutinių die
nų padarytus žygius daug pas 
ką sukelia geresnių vilčių.

Visiems skaudų ir gilų įspūdį 
padarė Čekijos pasiuntinybės 
užantspaudavimas. Mat, Vokie-

Lietuvos Nauiienos
Lietuvoje žemei įgyti 

reikės leidimo
Iki šiol Lietuvoje žemės ūkio 

žemės įgijimas yra tvarkomas 
žemės reformos įstatymu, ku
riuo žemės gali įsigyti: kurie 
nemažiau kaip 10 metų yra 
vertęsi vien žemės ukiu ar dir
bę vien žemės ūkyje ir kurių 
tėvai ar seneliai verčiasi ar 
yra vertęsi žemės ukiu arba 
dirba arba 
nuostatai 
tenkinami.

Medicinos fak. išlei 
do tūkstantį gydyto 
jų bei vaistininkų
KAUNAS. — Kovo 1 d. V. 

D. universiteto medicinos fak. 
išdavė tūkstantąjį diplomą gyd. 
Stasiui Petrauskui. Ta proga 
fakulteto tarybos posėdyje St. 
Petrauskas viešai davė iškil
mingą pasižadėjimą tinkamai 
atlikti gydytojui uždėtas parei
gas. Paprastai iš baigusiųjų 
fakultetą studentų būdavo rei
kalaujama tik pasirašyti po iš
kilminguoju pasižadėjimu. Be 
to, gyd. St. Petrauskui fakul
teto taryba nutarė išduoti ne
mokamai pergamentinį diplo • 
mą.

Med. fak. yra išdavęs medi
cinos gydytojo 534 diplomus 
(403 vyrams ir 131 moteriai), 
dantų gydytojo — 335 (15 vy
rų ir 320 moterų), chemiko- 
vaistininko — 115 (66 vyrams 
ir 49 moterims) ir veterinari
jos gydytojo — 
įdomu pastebėti,
nos fak. išleido po lygiai mo
terų ir vyrų, būtent: po 500. 
Be to, 
mokslus baigė užsienyje yra
pripažintos gydytojo teisės. Jie 
buvo išegzaminuoti.

Pagal metus Medicinos fak. 
baigė:
- 27,
- 33,
- 43,
- 67,

16 diplomų, 
kad Medici-

201 asmeniui, kurie

pim- 
kurie patys 

o tai

1925
1927
1929
1931
1938

m. — 10, 
m. — 30, 
m. — 52, 
m. — 36, 
m. — 87,

m.
m.
m.
m.
m.

Premjeras Ghamberlainaa, supykęs dėl Mussolinio j- 
sive^žimo į Albaniją, įspėjo italus, kad Britanija kariaus, 
jeigu italai padarys dar vieną užpuolimą Balkanuose. 
Bet Chamberlainas nedarė nieko, kol Albanija nebuvo 
okupuota, nors jisai žinojo, kad Mussolini rengiasi j<i 
pulti.

Panašiai buvo ir Čekoslovakijos atsitikime. Anglijos 
valdžia turėjo pilną informaciją apie Hitlerio pasiruoši
mus įsiveržti į čekų žemę, bet ji ne tik nieko nedarė tam 
Hitlerio planui pasipriešinti, ji net stengėsi nuraminti 
visuomenę, kad joks pavojus Europos taikai negręsia. 
Tik po to, kai naciai Čekoslovakiją pagrobė, Anglija pra
dėjo smarkų diplomatinį veikimą, organizuodama vals* 
tybių bloką prieš taikos laužytojus.

Šituo Anglijos valdžios lėtumu Vokietijos naciai -ir 
Italijos fašistai naudojasi. Jie grobia vieną teritoriją po

gr- 
CUt 

vir-

Da-
Če< 
jos

lyg 
vi.

dabar jau nėra pa- 
Pradeda atsirasti 

kilmės žmonių, ku
rių tėvai ar seneliai nėra Ver
tęsi žemės ūkio darbais ir jiems 
yra užkirstas kelias įsigyti že
mės; taip pat atsiranda nema
žai nežemdirbių kilmės žmo
nių, kurie panuomavę, dažnai 
fiktyviai, keletą hektarų že
mės jau turi teisę žemės ūkio 
žemės įsigyti iki 150 ha. Tokių 
asmenų skaičius vis didėja ir 
yra pavojaus, kad jeigu nebus 
imtasi atitinkamų priemonių, 
žymus žemės plotai gali patek
ti į rankas asmenų, kuriems 
mažai rupi Lietuvos žemės 
ūkio pažanga ir krašto gerovė. 
Žemė valstybei ir tautai turi 
ypatingos reikšmės; jos negali
ma lyginti su kitomis medžia
ginėmis gerybėmis: Žemės pa
vertimas laisvos prekybos da
lyku butų lygu atidavimui žy
mios jos dalies į rankas 
gingų miestiečių,
jos daugiausia nedirbtų, 
butų kraštui žalinga. Dėl to ir 
buvo parengtas įstatymo žemės 
įgijimui ir valdymui tvarkyti 
projektas, kurį jau priėmė Mi
nistrų Taryba.

To įstatymo pagrinde deda
ma sąlyga, kad kiekvienam 
žemės ūkio žemės įgijimui turi 
būti gautas žemus ūkio minist
ro leidimas. Leidimų nereikia: 
kai žemę įgyja valstybė, savi
valdybė ąr Žemės Bankas; kai 
teismui, panaikinus žemės įgi
jimo aktą, z žemė grįžta buvu
siam jo savininkui; kai žemė 
yra įgyjama bendrininko dali
nantis bendra nuosavybe; kai 
žemę įgyja savininko artimesni 
giminaičiai ir pan.

Be4 to, žemės ūkio departa
mentas galės patikrinti, kuriais 
teisiniais pagrindais žemė val
doma. Neteisėtai žemę įsigiję 
žemės savininkai galės būti iš 
ūkio pašalinami. Jie privalės 
žemę parduoti asmenims, turin
tiems leidimą žemei įgyti.

500 gramų nuluptų ir rčžer 
įiais supiaustytų svogūnų įdėti 
į litrą vandens, pridėti 80 
medaus ir 400 gr. deginti 
|<raus ir visa tai palengva 
tl tris iki keturių valandų,
ralą vėliau atšaldyti, iškošti per 
tankų sietelį, supilstyti į bute
liukus ir juos gerai užkimšti. 
Tos sunkos ligonis gali vartoti 
po 4 iki 6 valgomųjų šaukštų, 
gerai ją sušildžius.

reikalavo, kad Čekijos pasiunti' 
nybė butų uždaryta ir jos vals
tybės ženklai nuo durų nuimti.

Visa tas jau ir padaryta, 
bar daug kas lankosi ties 
kįjps pasiuntinybe ir stebi 
namą. '

Taksai susidaro įspūdis 
dienos metu kas nors butų 
sų akivaizdoje į tą namą
brovęs ir apvogęs, jos gyvento
jus išniekinęs

Suprantama, daug kas Čeki
jos pasiuntinybei reiškia stiprią 
savo užuojautą. O daug kas šir
dyje giliai pergyvena, ir galvp' 
ja kartu rausiasi nejauki min
tis, ar kartais ir Lietuva nesu* 
lauks panašaus likimo!

Visiems tai labai artimos, pa 
žįstumos žaizdos, kurias kiek
vienas pergyvena lyg savas.

Kai Čekijos pasiuntinybės 
personalas pasirodė gatvėje, tai

Laisvamanių veikla
KUPIŠKIS. — Kovo 4 d. bu

vo laisvamanių skyr, gusirin- 
kimast Perrinkta valdyba, re
vizijos komisija ir išrinktas 
liaudies namams statyti komi
tetas. Nutarta aptverti kapi
nes, pastatyti sargui namelį 
ir sutvarkyti kapus. Valdyba 
įgaliota už aukas padėkoti Lie
tuvių Susivienijimui Ameriko
je, Čikagos kupiškėnų kult, ri
jai ir dr. A. L. Graičiunui.

1926 
1928 
1930 
1932 
1934

— 119, 1935 m. — 103, 1936
m. — 132, 1937 m. — 106, ' 
1938 m. — 142 ir 1939 m. li
gi kovo 1 d. baigė 13 asmenų. 
Išleistųjų su aukštuoju mokslu 
asmenų skaičiumi Medicinos 
fak. užima antrą vietą kitų fa
kultetų tarpe. Pirmą vietą turi 
teisių fak.

Studentas medikas ligi bai
gia universitetą turi išlaikyti 
egzaminus, koliokvijumus ir 
gauti užskaitas iš 42 dalykų. 
Tiems dalykams išeiti reika
linga 4,952 valandų per 10 se
mestrų. Kai jis iš minėtų da
lykų išlaiko egzaminus, gauna 
medicinos kandidato liudijimą. 
Toks medicinos kandidatas dar 
turi išlaikyti 19 baigiamųjų 
egzaminų ir tik tada gauna 
medicinos gydytojo diplomą. 
Gavęs diplomą asmuo, dar tu
ri atlikti vienerių metų prak
tiką klinikose bei ligoninėse ir 
tik tada gali gauti Sveikatos 
d-to leidimą verstis laisva me
dicinos praktika, t. y. pasidaro 
pilnateisiu gydytoju.

šių metų pavasario semes
tre Medicinos fakultete yra: 
medicinos skyriuje — 365 stu
dentai ir 140 medicinos kan
didatų, odontologijos skyriuje
— 141 stud. ir 24 med. kand. 
farmacijos skyriuje
stud. ir 64 med. kand.; iš vi
so 835. Į tą skaičių įeina ir 
9 laisvi klausytojai.
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Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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CHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117
VALDYBA

K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advękatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
■■ ■ /

Stanley J. Petrauskas, Rockford, Ui.........................
Bruno Arlauskas, Chicago ....................................
V. černauskas, Springfield, III.............. ...................
Joseph Augaitis, Cicero ...........................................
Frank Klikna, Chicago .................... ......................
S. Yurchis, Chicago ................................................
Jonas Kaulinas, Chicago .........................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.......................
Marijona Ascilla, Cicero .........................................
Thomas Šalkauskas, Chicago .................................
Constantin čepulevičius, Chicago .............................
Anton Marshall, Maywood, III..................................
J. Cinikas, Cicero ..................................................
Miss Josephine Miller, Evanston, III..........................
Jonas Thomas, Chicago ...........................................
Pavieniai nariai įrašė ....................   19

PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

► Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimaiųi. draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų.

Įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos. •

John Petkus, Aurora, III. .......................................  17
Juozas Ascilla, Chicago .........................    16
Adomas Markūnas, Chicago ........................  12
Petras Galskis, Chicago ......................................... 9
Frank Bulaw, Chicago ........................................... 8
Juozas Žukas, Chicago ........................................... 8
V. B. Ambrose, Chicago .........................................  5
E. Norgailienė, ęhicago ...........   3
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III..................................  3
Joseph Laurinas, Aurora, III.................................... 2
Mike Senko, Chicago ............................................  2
Petras Lapenis, Chicago ........................................ 2
Benedict Vaitekūnas, Chicago .................................  2
S. Mockus, Racine, Wis..........................................  1

KONTESTANTŲ VEIKLA
Pereitą savaitę

Įrašyta visai mažai, tur būt, to
dėl, kad daugelis kontestantų 
ruošėsi pasitikti pavasario 
šventę Velykas. Dėlei to neturė
jo daug laiko pašvęsti tam dar
bui. Praleidus Velykas ir die
noms pasidarius ilgesnėms, aš 
manau, kad kiekvienas kontes
tantas sukaups visas savo jė
gas ir daugiau įdės laiko į ga
vimą naujų narių, ir nėra abe
jonės, kad kiekvienas kontes
tantas turės geras pasekmes. 
Kad galima gauti naujų narių, 
ypatingai čia gimusių, tai kaipo 
pavyzdį galima imti draugą 
John Petkų iš Auroros. Drau
gas Peikus pirmiau niekad ne
mėgino įrašyti narius į Drau-* 
giją, bet atvažiavus jam į ofi-* 
są ir pasikalbėjus apie narių 
gavimą, jis apsiėmė būti kon-, 
testantu ir į keletą savaičių jau 
prirašė 17 narių. Ar tai ne pui
kus pavyzdys visiems Draugb 
jos nariams? Jęigu draugas 
Petkus į tokį trumpą laiką ma
žam skaičiui lietuvių gyvenan
čiam mieste galėjo gauti tiek 
narių, tai butų pravartu, kad 
kiekvienas Chiėagos Lietuvių 
Draugijos narys išmėgintų sa
vo gabumus narių prirašyme, 
nes nuo visų Draugijos narių 
darbuotės priklauso Draugijos 
ateitis. Jeigu kiekvienas narys 
pasiryžtų gauti nors vieną na
rį šiais metais, ypačiai čia gi
musių, tai musų Draugija kon- 
testui pasibaigus turėtų apie 
12,000 narių. Tai butų puiku, 
ar ne?

Pavasariui atėjus kiekvienas 
narys turi daugiau laiko kur 
i#vąžiuoti, pasimatyti su savo 
giminėmis, draugais ir pažįsta
mais ir todėl yra geresnė pro-

naujų narių ga pakalbinti įsirašyti į Drau
giją. Pamėginkit pakalbėti apie 
Draugiją, kurioje patys pri- ROSELANDO LIETUVIU KULTŪROS
klausot ir persitikrinsi!, kad 
nėra sunku įrašyti. Jeigu turit 
prospektų, o patys negalit dėl 
kokių nors priežasčių juos įra
šyti į Draugiją, tai atsivesjdt į 
ofisą, arba parašykit laišką, o 
mes pasiųsime vieną iš kontes
tantų, kad jis jums pagelbėtų 
įrašyti narį į Draugiją.

Naujas kontestantas
Paskutinę sąvaitę pąsidaugb 

no vienu kontestantų, būtent, 
Jonas Thomas, kuris įstodamas 
pareiškė daug noro dirbti 
Draugijos labui. Draugas Tho- 
mas mano įrašyti į Draugiją 
telis dešimtis naujų narių. Kad 
jis turės pasisekimą, tai negali 
būti abejonės, nes jis yra gerai 
žinomas tarp' chieagiečių, ypa
čiai tarp Darbininkų Draugijos 
narių.

Lauksim daugiau naujų kon
testantų įsirašant.

/ •

Nauji nariai
Kont. Juozas Žukas įrašė:
Simonas Purlis

Kont. V. B. Ambrose įrašė:
Michael Joseph Overling
Viršminętas naujas narys 

yra dąmipiųkas ir jau porą 
kartų dainavęs Draugijos susi
rinkimuose.

Pavieniai nariai įrašė: t
G. černauskas įrašė Pauliną 

Klikunas.
Paul Milašęvjčius įrašė Juze- 

pą Jankauskis,

MUSU REIKALAI
■y—B'-"- « ■■■ . ! N I. . .Į ^.,1.1 Įl IMU. ..

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS SUSI

RINKIMAS
Šiandien, balandžio 11 d., 

Masonic Temple svetainėj (1547 
N. Leeavitt S t.) įvyks eilinis 
Chięagos Lietuvių Draugijos su
sirinkimas. Prasidės jis apie 8 
vai. vakaro.

Šis susirinkimas bus su pa- 
margiųimais: kai pasibaigs val
dybos raportai ir kitokių reika
lų aptarimas, tai prasidės pro
grama. Šį kartą kalbės Dr. T. 
Dundulis, kuris yra senas mu
sų draugijos narys.

Šiaip ar taip, o sveikata yra 
brangiausias žmogaus, turtas. 
Ypač sveikata turėtų susirūpin
ti kiek senstelėję žmonės, pas 
kuriuos atsparumas ligoms pra
deda mažėti.

Dr. Dundulis savo kalboje ir 
nurpdys kai kuriuos dalykus iš 
sveikatos srities, kurie pravartu 
yra žinoti kiekvienam žmogui.

Kita programos dalis susidės 
iš dainų. Susirinkusius palinks
minti pasižadėjo p. M. Overlin- 
gis, kuris jau yra musų orga
nizacijos narys. Jis jau kartą 
dainavo susirinkime ir, kaip sa
koma, padarė pusėtiną “hit”. 
Nęra abejonės, ka dir šį kartą 
jis sugebės tinkamai palinks
minti į susirinkimą atvykusius 
narius.

BAZARAS
Bazarą rengti nutarė lietuvių 

kultūros draugijų konferencija, 
kuri įvyko pereitų metų rudenį. 
Tada pas visus buvo toks su
pratimas, jog visos kultūros 
draugijos vienokiu ar kitokiu 
budu darbuosis, kad bazaras 
butų sėkmingas ir atneštų kiek 
galima daugiau pelno. Juo la
biau, kad bazaro tikslas buvo 
visiems bendras: sukelti pinigų 
fondui, kuris rūpinsis stipendi
jomis pasižymėjusiems jaunuo
liams ir kitais kultūros reika
lais.

Kolonijos daugiausia galėjo 
prisidėti serijų platinimu.’ Ir 
tenka pasakyti, jog šiuo atžvil
giu kai kurios kultūros draugi
jos visai neblogai pasirodė. Pir
menybę laimėjo Cicero Lietu
vių Kultūros Draugijos nariai,

DRAUGIJA
HJJ-l1 " 'ITTVMI.R,, ,1

Kad susirinkimai nebūtų 
“sausi”, tai prieš kiek laiko 
Roseląndo Lietuvių Kultūros 
Draugija nutarė turėti šiokių 
tokių paįvairinimų. Vadinasi, 
po bizniškų reikalų aptarimo 
turėti trumpus programus.

Pirmas toks susirinkimas su 
pamarginimu įvyko balandžio 
į) d, Darbininkų svetainėje, 
10413 S, Avė,

Programos pijdytojai atvyko 
iš Chięagos, Būtent, Dr* Mont- 
vidas, M. Overlingis ir K. Au
gustas. Kai bizniukas susirinki
mas pasibaigė, tai p. J. Pučko
rius, draugijos pirmininkas, 
pranešė, jog bus tęsiama pro
grama. K. Augustas visai trunv 
pai palietė kai kuriuos organi
zacijos reikalus, dėl kurių su
sirinkime buvo kilę lyg ir gjib 
čai, Po to p. Overlingis padai
navo porą dainų. Iš pat pradžių 
jis, taip sakant, suintrigavo su
sirinkusius. Tarp jo ir puhlb 
kos susidarė šilti santykiai, ka-> 
dangi nebuvo jokių formalu
mų. Prie piano atsisėdęs, jis 
sau laisvai dainavo lyg šeinfy- 
niškame ratelyje.

Paskui Dr. A. Mon tvidas pa
darė tikrai įdomų pranešimą 
ąpįe žmogaus sęnatvę: kodėl 
žmogus sensta, kaip jo įvairus 
organai pradeda nusidėvėti, kas 
reikia daryti, kad butų galima 
gyvenimą pailginti. Nors pa
skaita ir netruko ilgai, vienok 
Dr. Montvidas sugebėjo labai 
daug pasakyti. Vadinasi, bend
rais ruožais apibudinti senat

NAUJIENOS, Chięago, III.

kurįe išplatino daugiau serijų 
nei kuris kitas skyrius. Vadina
si, kur yra geri norai ir pasi
ryžimas, ten ir daug nuveikia-* 
ma.

Bazaro apyskaita jau baigia
ma suvesti. Pereitą šeštadienį 
du komisijos nariai (K. Yokub- 
ka |r J. Pučkorius) patikrino 
visas bazaro sąskaitas,, kurias 
buvp galima patikrinti. Dalykas 
tokis, kad dar yra gerokas skai
čius negrąžintų serijų. Ir kol 
tos serijos negrįš, tol nebus ga
limą galutinos apyskaitos pa
daryti. Tačiau, apytikriai kal
bant, iš bazaro pelno liks per 
pustrečio šimto dolerių, Vadina
si, tokia suma pinigų praturtė
jo kultūros fondas. Tai via* dėl
to š|ą tas.

kontestantas
***• ■

Kontestas kol kas eina, kaip 
sakoma, žemėvelkais. Vis nega
li tinkamai išsijudinti. Pereituo^ 
se kon tęs tuose pasižymėję vei
kėjai kažkodėl vis negali įsir 
traukti į darbą: turi tai vieno
kių, tai kitokių kliūčių. Štai ne
pailstamas Rockfordo Lietuvių 
Kultūros Draugijos veikėjas ir 
ugdytojas, p. St. Petrauskas, 
buvo sunegalėjęs. Dėlei to jis 
negalėjo nė į bazarą atvykti. O 
buvo pasirengęs ne tik pats at
vykti, bet ir būrį savo draugų 
atsivežti.

Linkime p. Petrauskui sustip
rėti, kad netrukus galėtų tinka
mai konteste pasirodyti.

Dėdę Vaitekūną irgi buvo vi
sokios “kvarabos” apnikusios, 
todėl jis nepajėgė kiek daugiau 
narių įrašyti, Su pavasariu jis 
pradeda atkusti ir, reikia tikė
tis, netrukus pradės naujus na-* 
rius vilkti lyg tasai pasakiškas 
aitvaras. -

Frank Bulaw yjs dar negali 
savo asmeninių reikalų tinka
mai sutvarkyti s ir išlyginti. Bet, 
rodosi, jo bėdos jau baigiasi. O 
tai reiškia, jog netrukus jis pra
dės smarkiai'” dirbti.

Adomas Markūnas kol kas 
tik kitiems pamokas teikia apie 
tai, kaip reikia naujus narius 
įrašyti, o kąi jis pradės prak
tikuoti tai, ką skelbia, tai nau
jų narių bus kaip šieno...

vės simptomus. Taip pat jis da
vė labai gerų patarimų tiems 
žmonėms, kurie jau pradeda 
žengti į senatvę.

Paskaitą buvo labai supran
tama ir žmonėms patiko. Baig
damas Dr. Mon tvidąs prisimi
nę ir tuos ligonis, kurie mano, 
jog jie turi gauti tiek patalpos, 
kiek reikalauja. Iš savo patyri
mo jis nurodė kai kuriuos atsi
tikimus, kaip žmonės kartais 
nori gauti tai, kas jiems nepri
klauso, o kada negauna, tą i 
pradeda visokius niekus pasa
koti.

Programą, >,buigtį teko p. 
Overlingiui. Jo dainavimas 
publikai tiek patiko, jog reika
lavo vis daugiau ir daugiau 
dainuoti. Tocįėl dainininkui te- 
ko ir sušijti. Susirinkusieji tiek 
įsismagino, jog kai kurias 'po
puliarias liaudies dainas pra
dėjo drauge su dainininku dai
nuoti. Buvo jau gerokai po de
šimtos, kai programą pasibai
gė.

Susirinkimas, palyginti, bu
vo gana gausingas, nes dalyva
vo apie 90 žmonių. Tai rodo, 
jog nariai pageidauja, kad po 
susirinkimų butų programos. 
Reikia tikėtis, kad ij» ateityje 
roselanč|iečiai panašiai elgsis, 
atseit, laikys’ susirinkimus su 
pamarginimais. —Dalyvavęs.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE"

ROCKFORDIEČJAI IR 
VĖL TURĖS DIDEEĘ 

PRAMOGĄ

Rockfordo Lietuvių Kultu- 
ros Draugija rengią šio 
sezono baigtuves. — Iš 
Ghięagęs atvyks Vyrų 
choras ir ip. Povilas Sto* 
gis.___
Rockfordo Lietuvių Kultūros 

Draugija yra viena veikliausių, 
Sporto srityje ji, tur bųt, visus 
rekordus yra sumušusi. Jos 
“bolimmoM komandos dąlyvau? 
ją įvairiuose turnamentuose ir 
labai šauniai pasirodo. Ir kas 
įdomiausią, kad pasižymi ne 
tik vyrai, bet ir merginos. Fak
tiškai merginų komanda šį se
zoną labiau pagarsėjo, negu 
vyrų.

Rockfordo kultųriečių veik
la toli gražu nesusiveda vien 
tik į sportą, Meno srityje jie 
taip pat turi labai stambių pliu
sų. Pavyzdžiui!, jie buvo pasi
kvietę “Birutės” grupę, kuri 
pastatė “Sveikam ligos pęįkai- 
bėsi”. “Vėliau atsilankė “Nau
josios Gadynės” choras su ope
rete “Mikado”, o štai kitą sek
madienį, balandžio 16 d., kul- 
turiečių svečiais bus Chicagos 
lietuvių vyrų choras. Tas cho
ras pastatys scenoje “Nutrauk
tą meilę”. Drauge su choru 
vyksta ir p. Povilas Stogis, ku
ris yra vienas populiariškiausių 
lietuvių dainininkų. Dainuos ir 
p-ia Steponavičienė.

Per kelis metus p. Stogis ne
pasirodė lietuvių scenoje. Apsi- 
gyvepęs Mięhigan valstijoje 
farmoje, jis lyg ir nutraukė su 
Chicagos bei kitų lietuvių kolo
nijomis ryšius. Bet štai jo pa
sirodymas “Naujienų” koncerte 
buvo publikos sutiktas su di
džiausiu entuziazmu. O tai miš- 
kia, kad p. Stogis nė kiek ne
nustojo populiarumo. Jo grįži
mas į sceną tad yra sveikinti
nas.

Balandžio 16 d. roękfordie- 
Čiąi turės progos pąmątyti įdo
mų veikalą, išgirsti gražių dai-

------- -------*........   " ' ............. L - ■■ 
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Lei-
Ūžiama būti keturias savaites._______

Intromącijų klauskite pas vietini agentą arba

Įnoriu gbrmrn lioidis 
^130 W. RAWQLPH ST., CHICAGO, ILL.

BREMEJi “ EUROPA i 
KOLUMBUS I 

. BAMBUKE į 
beutscbeand

irem ..uUnaipa, pstuivų I
Bremerhąvene užtikrina patogią ke nę l

Patogus g^"^SaXSr“S 1Š Bremen

Pakvieskite savo gimines iš Europos aplankyti jus 
, Arąerikoje.

nų ir pasiklausyti vieno labiau
siai populiariško dainininko 
Amerikoje.

Reikia tikėtis, kad Rockfor
do lietuviai tikrai gausingai at
silankys į kulturiečių parengi
mą, kuris visais atžvilgiais ža
da būti įdomus ir gražus.

Drauge su choru iš Chicagos 
rengiasi atvykti ir daugiau sye- 
čių. Parengimas prasidės 3 vai. 
po pietų Aragona svetainėje, 
320 Kent St. —Busiu,

DeKalb, III.
Tragingai žuvo kultūros 

draugijos nare
Pereitą savaitę čia tragingai 

žuvo Rože Kristupaičiutė, De 
Kalb Lietuvių Kultūros Draugi
jos narė: ją keturiais šūviais 
mirtinai sužeidė Luomą. Tra
gedija įvyko dėl romantiškų 
dalykų.

Matyt, Luomą neteko pu- 
siausvyrčs, kai jis tą žmogžu
džio darbą atliko. Dabar jis sė
di kalėjime, o jo auka pereitą 
šeštadienį liko palaidota.

BAZARO DARBUO
TOJAI

Bazarui praėjus negalima 
praleisti nepriminus tą pagalbą, 
kurią suteikė Lietuvių Kultūros 
Draugijos. Jų pagalba buvo ga
na gausinga. Žinant kiekvieno 
miesto narių skaičių ir kiek 
ten yra lietuvių, labai smagu 
pranešti, kad kuone kiekvieno 
miesto skyriai savo užduotį at
liko, — kai kur net su kaupu.

Pirmą vietą išplatinime seri
jų užima Cicero, III. žinoma, 
čia skyrius yra, regis, didžiau
sias nariais ir valdybai pasidar
bavus, o ypačiai draugui Jokub- 
kai, tokių rezultatų galima bu
vo atsiekti.

Ciceriečiai serijų išpardavė 
netoli už šimtą dolerių. Antro
je vietoje serijų pardavime už
ima Roselandas. Roselandas' 
užima antrą vietą iš skyrių na
rių gausingumu ir antroje vie
toje likos serijų pardavime. Čia 
daugiausia pasidarbavo, regis, 
draugas Pučkorius.

Atsižvelgiant į narių skaičių 
ii žinant kiek lietuvių gyvuoja, 
kaip antai: Gary, In<l.; llarvey, 
I1L; De Kalb, III.; Aurora, III.; 
Chicago Heights, III., _ tai rei
kia stebėtis kaip jiems taip ge- 
Jai pasisekė išplatinti serijas, 
čia valdybos arba tam tikri val
dybų nariai turėjo daug pasi
darbuoti, kad galėtų atsiekti to
kių rezultatų. Kiek blogiau pa
sisekė Waukeganui, Rockfor- 
dui, Springfieldui ir kitiems. 
Rockfordo draugas Petrauskas 
is pat pradžių pareiškė, kad jie 
c aug negales išplatinti, kadangi 

jie ten pat savo skyriams daug 
įvairių tikietų turi platinti, kad 
sukėlus kiek pinigų palaikymui 
vietinio skyriaus sporto sekci
jos.

Lietuvių Kultūros Draugijų 
suteikta pagalba bazarą padarė 
sėkmingą ir dėl Moksleivių ir 
Kultūros Fondo liko keli šim
tai dolerių pelno. Visiems Lie
tuvių Kultūros Draugijų dar
buotojams Draugijos vardu ta
riu širdingą ačių už suteiktą 
pagalbą. —Alex Ambrozevičia

Ar Vaikai Turi
Užkietėjimą?

PADEKITE JIEMS PAPRASTU, 
MALONIU BUDŲ.

Kai tik reikės jūsų vaikučiams 
liuosintojų, darykite taip, kaip mi- 
lionai modernų motinų kad daro... 
duokite jiems Ex-Lax!
Ex-Lax yra veiklus, ir švelnus. Jis 
paveikia greitai — be pastangų ir 
nepatogumo. O beto, Ex-Lax yra 
lengvas vartoti—skonis kaip gardaus 
čokolado.
Ex-Lax yra Amerikos labiausiai 
parduodamas liuosintojas — geras 
suaugusiems lygiai kaip ir vai
kams. 10c ir 25c dėžutė pas jūsų 
vaistininką.

SUGOKITES P AM RODŽIO JIM U! 
ATSI8AKYKIT PAKEIČIANČIU l

Gaminama tik vienas tikras Ex-Ląxl 
Įaidėmėkit raides **E-X-L-A-X" ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Laxl

EX-LAX
THE ORIGINAl CHOCOLATEO LAXATIVE

SUSTOK—ŽIŪRĖK 
SKAITYK!

Sensacinis Akinių

^Išpardavimas
Musų Reguliari Kaina $10.00
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

Musų Reguliari Kaina $15.00 
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$8.95

Pilnas patenkinimas užtikrina
mas arba grąžinsime pinigus.

Dr. R. J. Berkovitz
3505 So. Halsted St.

Tel. YARDS 3565.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spųlką,— 
gausi paskolą aut f ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL,

UI. I UI I W. I.n ■■■■■■■s  —

~... uz

INSURANCE
(APDRAUDA)

f PILNA APDRAUDĄ AD- 
TOMOBIIJĄMS.

f APDRAUDĄ NAMU NUO 
UGNIES.

f APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• ĄPDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
t TAVERNŲ ir’ namų savi

ninkų. kurioje rąndasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities,

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St,
•

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

po pietų.
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Diena Iš Dienos
■

®
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Walter Benevice, 29, su- Alice 
Kazlauskis, 19 ’

Joseph G. Guditis, 24, su
Bemice Jozunaitis, 22

William L. Vasilas, 22, su
Bessie J. Andrews, 23

Robert Woods, 23, su Ade- 
line Peckat, 21

Clarence Huston, 38, su An- 
toinette Valentis, 31

Alexander Masalskis, 27, su 
Charlotte Sebeski, 30

Sunkiai Susirgo 
Alena Yonkus

Aukos Lietuvos 
Apsigynimo Fondui
S.L.A. 208 Kp. Paaukavo $55.

S.L.A. Moterių 208 kuopa sa
vo reguliariame susirinkime, 
balandžio 5 dieną, paskyrė au
ką Lietuvos Apsigynimo Fon
dui — $25.00.

Iš susirinkusių narių atski 
rai aukavo sekančios narės:
Kuopos Pirmininkė

p-lė Mariona Brenzaitė $10.00

MT. GREENW00D, ILL. — 
šeštadienio, balandžio 8 d., 7 
valandą ryto Mrs. Alena Yon
kus slinkiai susirgo. Ji dabar 
guli Englewood ligoninėj, prie 
Green ir 60-tos gatvės. Lan
kymo Valandos yra nuo 2* iki 
4 po pietų, ir nuo 7 iki 9 va
karais. Draugai yra prašomi 
ligonę aplankyti.

B. Walantinas.

Ponia Rakštis .............. 5.00
Dr. Satkoff .................. 5.00
Dr. Giriotis ...................... 1.00
Ponia Narvid .................. 1.00

” Kenutis .............. 1.00
” Miksha .............. 1.00

Byanskas .......... 1.00
Stephens .............. 1.00

” Norkus .............. 1.00
” Jagiella ...........  1.00

P-lė Lacitis .................. 1.00
Dr. S. šlakis .................. 1.00
Ponia Kuper ..........................50

Naujienų-Acme TeleDhoto

Sekmadieny Šalti
miero Šurum- 
Burum Vakaras
Dainuos Grinorių Choras; šoks 

P-lė Ilaine Bertulis

DABAR EINA
SERGĖJO-EISENSTAINS 

kūryba 
“ALEKSANDER NEVSKY”

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

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

ir Šventes

Išviso 55.00 dolerių, kurie pi
nigai buvo prisiųsti Lietuvos 
Konsului Chicagoje su prašy
mu persiųsti juos skubiai Lie
tuvos Apsigynimo Fondui, 
Kaune.

Tariant širdingą ačių gera
širdėms moterims, aukavusioms 

‘Lietuvos Nepriklausomybės Ap
gynimo Fondui, butų labai ma 
lonu išgirsti, kad ir kitos Lie
tuvių Draugijos bei atskiri as
menys susirūpintų Lietuvos 
Nepriklausomybės apgynimu ir 
aukuotų minėtam Fondui sulig 
išgalės. Narė.

Gub. Henry Horner pakelyje iš Floridos į Spring- 
fieldą sustojo Chicagoje.

CICERO, IR KITU PRIEMIESČIU MOKYKLŲ 
TARYBŲ RINKIMU REZULTATAI

Ciceroj Laimėjo Kovarik, O’Brien, Jindrich, 
Hoffman ir Nowack

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE’* \

Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks balandžio 12 
d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoje. Malonėkite 
laiku pribūti, nes yra daug ką aptarti ir kurie esate pasi
likę su mokesčiais, malonėkite užsimokėti. Valdyba

Cicero Lietuvių Namų Savininkų Politikos Klubo susirinkimas 
įvyks šiandien Liuosybės svetainėj 8 v.v. Malonėkit visi 
klubiečiai atsilankyti ir paraginki! savo kaimynus prie klu
bo prisirašyti. Valdyba

Roselando Lietuvių Moterų Klubo susirinkimas įvyks trcčiad c- 
nį, balandžio 12 d., 7:30 vai. v. Lietuvių Darbininkų svetai
nėje, 10113 So. Michigan avė. Visos dalyvaukite, nes bir 
raportas iš buvusios Vidur-Vakarinių Va’stijų Lietuvių Mo
terų Sąryšio konferencijos ir šiaip svarbus klausimai.

M. Norish, nut. rast. 
Amerikos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos 1

kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks antradienį, balandžio 
11 d. Darbininkų svet., 10113 So. Michigan Avė., 7:30 v.v. 
Visų narių privalumas dalyvauti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarimui. Sekr. P. J. Kučinskas

COPR. N66OLECRAFT SERVICE, ING

APPLIOUE LINĖNS PATTERN 1963
No. 1963 — Applique darbo išsiuvinėjimas- Dalis yra tik 

išsiuvinėta, kita dalis, tamsesnės vietos, užsiūtos kitu skirtin
gu materiolu.
p— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -j 
! NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1963
! 1739 So. Halsted St, Chicago, I1L . ' . I

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.________Į

I
g Vardas ir pavardė ------------------------------------ L_______________________ |

Adresas _____

Pereitą šeštadienį Ciceroj. 
ii4 220 kitų Chicagos priemies
čių ir valsčių, įvyko mokyklų 
tarybų rinkimai. Distriktų yra 
221 ir jie valdo 173 pradines 
mokyklas ir 48 high schools.

Kai kur, kaip pav., Ciceroj, 
rinkiminė kova buvo gana aš
tri.

Rinkimų rezultatai seka:
Argo Community Hight Srhool, 

distrirt 217—John Ginalisk, board 
member.

Arlington Heights Township High 
school, distriet 214 ■f-4 Clarence I. 
Davis, president; W. C. Hannauer 
and E. F. Laurin, board members.

Barrington Distriet High school, 
distriet 4—Edwin W. Plagge and 
Percy B. Drover, board members.

Berkeley grade schools, distriet 
87—Walter David and Emmett Mur- 
phy, board members.

Belkvood grade schools, distriet 
38—Raymond Woolever and J. H. 
Williamson, board members.

Berwyn Grade schols, distriet 100 
—Edward Fortner, George A. We- 
ber, and ' William H. Hudecek, 
board members.

Bloom Township. High school, 
Chicago Heights—Emmett C. Rich- 
ards, board member.

Blue Island grade schools, distriet 
130—Dr. Leslie O. Damm, presi
dent; Fred Hehman and Earl Jor- 
gensen board members.

Blue Island Community High 
schęol — Clifford D. Aulwurm, 
board member.

Brookfield grade schools, distriet 
95, C. B. Barrett and Mrs. Mabel 
Martin, board members.

Calumet City Grade schools, dist
riet 155 —Anton Sczypior, presi
dent; Charles Lachte and Frank 
Miller, board members.

Chicago Heights grade schools, 
distriet 176— Reuben R. George, 
president; Leslie S. Morrill, Mrs. 
Julia Berolzheimer, Mrs. Charlotte 
Orr, and George R. Brooke, board 
members.

Cicero Grade Schools, distriet 99 
—Joseph Kovarik, Donald O’Brien, 
and Frank J. Jindrich, board mem
bers.

Forest Park grade schools, dist
riet 91—Emil F. Roehlke and Hen
ry F. Gosch, board members.

Glencoe gračte schols, distriet 35 
—Mrs. Ralph Stoetzel and George 
Spaulding, board members.

Harvey grade schools, distriet 152 
—I. D. Coale, president; Burton 
Evans and Estey Gouwens, board 
members.

Hilside grade school, distriet 93 
—E. W. Heidorn, president.

Kenilworth Grade schools, dist
riet 38—Mrs. Leon T. Ellis and 
Harry Williams, board members.

La Grange grade schools, distriet 
102,— B. C. Peterson, John B. Gib- 
son, and Henry Livesey, board 
members.

Lemont Township High school, 
distriet 210—Arthuj? B. Ott, board 
members;

Lincoln School distriet, Niles 
Center, distriet 69—L. S. Donnell 
and Edna S. Baumhardt, board 
members.

Lyohs Township High school, Le 
Grange, distriet 204—Leonard H. 
Vau^han, William Seymour Jr., 
board members.

Lyons-Brookfield grade schools, 
distriet 103—Leo Meyer, president; 
Frank Cada and George Polivka, 
board members.

Main Township High school, dis
triet 207—Emil Bergman and The- 
odore W. Markworth, board mem
bers.

Maywood grade schools, distriet 
89, Roy D. Allen, president; Ray

Sekmadienio vakare įvyksta 
Antras Šaltimiero šurum-Bu- 
rum, dramos, dainų ir šokių 
vakaras.

Per programą bus sudainuo
ta daug lietuviškų melodijų. 
Krikštynose irgi bus sudainuos 
ta daug lietuviškų dainų, ir 
sušokta daug lietuviškų šokių.

Grinorių Choras yra prisi 
rengęs su dainomis, kurios bu
vo dainuotos Lietuvoj. Nevie
nam primins apie jaunesnes 
dieneles praleistas brangioj 
tėvynėj Lietuvoj. Bus jų pir
mas viešas pasirodymas.

Solistai Elena Pečiukaitis ir 
Algirdas Brazis yra prirengę 
naujų dainų, kurios visiems 
patiks. P-lė Ilaine Bertulis, 11 
metų lietuvaitė, pašoks keletą 
šokių. Dar jaunutė yra, bet tu
ri išlavintas kojutes!

Visiems yra patartina nepra
leisti šio Šaltimiero programo. 
Programas bus įdomus ir vi
si atsilankę praleis smagiai va
karą. Mik (Skl.)

žvarbus Pranešimas 
Vyrų Chorui '

Sekmadienį, balandžio 16 
Chicagos Vyrų Choras vyksta 
į Rockfordą.

Kadangi numatyta vaidinti 
“Nutraukta Meilė”, o solistai 
ir choristai pasirodys tik pir
mą sykį Rockforde, ta’, kad 
nasirodyti gerai, musų moky
tojas Kazys Steponavičius de
da visas galimas pastangas vi 
sus rockfordiečius pilnai pa
tenkinti.

Todėl, trečiadien;, balandžio 
12 d. yra šaukiamos ekstra re
peticijos 7:30 vai. vakare, W. 
Neffo svetainėje, 2435 South 
Leavitt st. Visi prašomi būti
nai atsilankyti.

Valdyba.

Tel. Victory 4965. i
STOGDENGYSTĖ IR BLflKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi ! 
pilną apdraudę už darbus Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. t 
BRIDGEPORT ROOFING AND i 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

i

KAS TAI YRA GERA
DARYBĖS?

Geradarybė, šiais laikais, yra 
negero žmogaus išmistas. Tas 
negeras žmogus yra kino fil
mų režisierius. Jis geradarybę 
į filmas terpia; tuo tarpu, kai 
tokio daikto gyvenime visiškai 
nesimato...

Arėjas Vitkauskas.

COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA. KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
} tokią kainą, kokią išgalite 
I mokėti. Mes duosime gerą 

kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI PER

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY

4

S

J. McEvoy, Sidney R. Tarkoff, and 
Ray O. Williams, board members.

J. Sterling Morton High schol, 
Cicero distriet 201 —Richard W. 
Hoffman and Charles J. Nowack, 
board members.

Morton Grąve Grade school, dis
triet 70—George Keiser, president; 
Charles Brunke and Thomas J. 
Weber, board members.

New Trier Township High school 
distriet 203—-John Brooks and Ar- 
thur Rogers, board members.

Niles Township Community High 
school, distriet 219—Ivan Paroubek, 
board member.

North Bervvyn Grade schools, 
distriet 98—William J. Kalal, pre
sident; Frank J. Sejnost and How- 
ard Rinker, bbard rpembers. '

Northbrook High ^School, distriet 
28—John McLachlap and JerryMa- 
sek, board members.

Oak Park Grade schools, distriet 
97—Dr. J. C. Morrell, president; 
Mrs. Ruth B. Piette, Philip P. 
Young, and Dr. Paul Schroeder, 
board members.

Palatine Township High School, 
distriet 211—^Villiam Ost and How- 
ard, Smith, board members.

Park Ridge Grade schools, dist
riet 64—Clay E. Steele, president; 
Everett C. Norlander and Harold 
J. Spielman, board members.

Plainview grade school, distriet 
106—George Hebard, board mem
ber.

Proviso Township High school, 
Maywood, distriet 203— Leslie B. 
Allen and I. C. Hendricksen, board 
members.

River Forest gradĮe schools, dist
riet 90—L. K. Burno, president; 
Waldo Ames and William G. North 
board members. i

Riverside grade schools, distriet 
96—Wayne I. Kirby and Raymond 
Brenton, board members.

Riverside-Brookfield Town s h i p 
High school, distriet 208— Mrs. Mi- 
riam B. Allen, board member.

Steger grade school, distriet 194 
—William P. Roll, president; Dė
les Dillman, Arnold C. Hartman, 
and Stephen Heinz, board mem
bers.

South La Grange grade schools, 
distriet 105—Robert E. Jordan/ Al- 
burn Hollands, board members.

Thornton.. Township Fractional 
High school, Calumet City —Walter 
H. Dampkowski and Andrew F. 
Klein, board members.

Thornton Township High school, 
Harvėy —George H. Gibson and 
Walter Haines, board members.

Western Springs grade schools, 
distriet 101—Kari C. Schmidt and 
Walter B. S tark, bęard members.

Winnetka grade schools, distriet 
36—Robert S. Hammond, president; 
Edward M. Bullard and Mrs. Ro- 
bert Wooden, board members.

Worth Township school, — John 
C. Steinfatt and Dan A. Holm, 
trustees. <

f DON’T FORGET A 
•* TO SEND THE 

MIRACLE

A HM’ 4K 
IIS O'.’ -HaTI

M1LLI0NS PREFER

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

THE SPOT TAVERNA 
6440 COTTAGE GROVE AVENUE 

Penktadienį — šeštadienį — Sekmadienį 
BALANDŽIO (APRIL) 14-15-16 d. 1939 M.

Gera Muzika — Šokiai — Valgiai ir Gėrimai 
Širdingai Kviečia visus draugus ir pažįstamus atsilankyti. Ma

loniai priimsime. EMILY ir EMMA PARMALIS (Pocaitė)

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linki Jums Budriko Krautuvė

THIS “GOOD TIMES’? MODEL

Cives You Both 
Record and Radio 

Cntertainment

Lengvus terminai — 
Mažas įmokėjimas.

R C A 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 elektrišku tu- 
nijimo Radiju. Pas
pausk guziką ir turi 
stotį $129.00

SUTAUPYK TRIM BUDAIS!

1
 Visados že m o s 
RCA Viktrolos 
kainos su auto
matišku 10 ir 12 
col. rekordų kei
tėjų — panašus 
modelis prieš 
metus parsidavė 
už $70.00.

Bonus už $17.50 
Victor ir Blue- 
bird rekordams 
pirkti. Plūs 12 
mėn. Victor Re
cord Review pr. 
vertės $2 ir kita 
Vi c t o r Record 
Society nauda... 
Perkant dabar!

1340 West 63rd Street 
prie Loomis

2828 West North Avė.
prie California

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Didelė Nuolaida Stogų Taisymui.
3427 S. Emerald Avė.

CHICAGO, ILL.

>

i

EXTRA LIBE-' 
RA LŪS MAI
NAS už jūsų se
ną radijo ar fo
nografą.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

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
i v 3409-21 So. Halsted Street

X TEL. YARDS 3088

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $ 4 Q.5O 

už ................................ ®
GYDYMAS $£(1'00

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

diena Ligoninėje---$ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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Ką Veikia Musųt

Iš Žemaičių 
Kultūros Kliubo 
Veiklos

Ruošia “Žemaičių Dkną” ir 
kitus parengimus

Žemaičių Kultūros Kliubas 
tapo sutvertas lapkričio 2 d. 
1938 m.

Šis kliubas, dar nors jaunu
tis, jau turi apie 150 narių 
abiejų lyčių. .

Ačiū tam, kad į kliubą susi
spietė prakilnesni ir kultūrin
gesni žemaičiai, kliubas auga 
ir bujuoja.

Kaip jau yra žinoma, kliu
bas turėjo parengimų, kuris 
įvyko sausio 28 d., Yuškos sa
lėj, 2117 W. 43rd St. Parengi
mas taip buvo turtingas ir 
margas, kad ir šiandien žino* 
nes apie jį kalba. Yes, žemai
čiai publikos nesu vylė.

MADOS

No. 4034—Graži merginai sukne
lė. Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16, 
ir 18 metų amžiaus mergaitėm.

Užsibrėžė platesnę veiklą
Dabar žemaičių Kultūros 

Kliubas yra užsibrėžęs platesnę 
veiklą. Kliubo parengimų ko
misija, kuri susideda iš Stepo
no Narkio, B. Armoškos ir J. 
D. Simons, smarkiai rengiasi 
prie sekančio parengimo, kuris 
įvyks balandžio 29 d., Holly- 
\vood Inu svetainėj, 2117 W. 
43rd St.

Komisija yra pasiryžus su
daryti lokį programą, kokio 
Chicagos lietuviai dar nėra ma
tę. Kad žemaičiai tą padarys, 
nėra mažiausios abejonės, nes 
jie savo gabumus įrodė jau 
praeitame parengime, šiuo kar
tu žemaičiai prijuokins publi
ką iki ašarų. Tad užsižymėkite 
visi, kad juokai iki ašarų bus 
šeštadienio vakare, balandžio 
29 d., Hollywood Inu svetainė
je.

Apart to, žemaičių Kultūros 
Kliubas rengia Žemaičių Dieną, 
žemaičių Diena—Žemaičių Ge
gužinė įvyks gegužės 28 d. Vin
co Kubaičio darže, Sunset 
Park, Lemont, III., prie 135-tos 
gatvės ir Archer Avė.

Su transportacija nesirūpin
kite. Kurie neturite automobi
lių, trokai jumis nuveš už ma
žą kainą. '

Ketvirtadienį susirinkimas
Sekantis Žemaičių Kultūros 

Kliubo susirinkimas įvyks ket
virtadienio vakare, balandžio 
13 d., J. Yuškos (IIollywood 
Inn) svetainėj. Nariai-ės esate 
kviečiami skaitlingai atsilanky
ti. Apart to, nepamirškite at
sivesti naujų narių prirašymui. 
Kurie neturite pažįstamų narių, 
ateikite patys ir tapkite šio gar
bingo kliubo nariais.

Žemaičių Kultūros Kliubo 
pirmininkas Steponas Narkis.

JONAS NORBUTAS

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 9 dieną, 8:00 vai. 
ryto, 1939 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Kauno rėd., Ra
seinių apskr., Viduklės par.

Amerikoj išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Marijoną po tėvais 
Wisboraitę, 2 dukteris Mari
joną Krechin ir žentą William 
ir Įlellą Barnwell, žentą Ja
mes, 2 anukus ir dvi anūkes, 
seserį Petronėlę ir daug kitų 
giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas 4258 So. 
Maplewood Avė. Laidotuvės 
įvyks ketvirtad., bal. 13, 1:00 
vai. popiet. Iš namų bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Jono Norbuto gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sesuo ir 

kitos Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SU Chicago, UL

CU įdeda 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį Nn
Mieroa ----------------  per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas kr valstija)
-

I fDirilliA Siunčiam Gėles LOVEIKISTvg~i.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE“

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

r

MANTENO, ILL.—Du traukiniai, kurie vežė vaisius, nušoko nuo bėgių. Iš 
žmonių niekas nenukentėjo-

1N MEMORIAM

A. Bložis
ARTHURAS BLOŽIS mirė 

11 dieną balandžio, 1937 me
tais.

Jau praslinko du melai kaip 
tu mumis apleidai, ir dar aša
ros nuo musų veidų nenudžiū
vo. Išrovė negailestingoji mir
tis iš musų tarpo pačiam- ta
vo Jaunystės žydėjime. Išsi
skirdamas iš musų tarpo, pa
likai mumis su skaudančiomis 
širdimis ir ilgesiu. Nors jau 
praslinko du metai, kaip tu 
mumis apleidai, bet tavo vei
das neišdils iš musų niekados, 
ir pasiliks kol tik mes gyvi 
busime. Tavo prasišalinimas 
paliko tuštumą musų tarpe, ku
ri niekados negali būti užpil
dyta. Prasišalindamas iš musų 
palikai vien tik liūdesį. Liūdi 
tėvai, liūdi broliai, giminės ir 
draugai.

Ilsėkis rainiai Tautiškame 
kapinyne, o mes tavo kapą lan
kysime kas nedėldienį, apdėda- 
mi gėlėmis ir vainikais, bet tu 
vistiek nejauti, ir jų nematai. 
Dar sakome, ilsėkis ramiai ir 
mes pas tave ateisime.

Liekame nuliūdę,
Juozas ir Antoinette, tėvai, 

' Dennis ir Ernestas, broliai, 
giminės ir draugai.

I n H M Gėlės Mylintiems K K H Vestuvėms, Ban- II11U kietams, La i d o-
tuvėms, Papuosi-

GELININKAS —
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

. ■ ■ L II     m ii, > ■ III m ■ ■    •

CLASSIFIED ADS
PERSONAL 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU NASTAZIJOS PET

RAUSKIENĖS, po tėvais Paulaus 
kaitės. Paieško Ona Užbalienė. Ant
rašas P. O. Box 45, Clinton, Indi
ana..

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

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos $15.00 į mėnesį ir pra
gyvenimas. Darbas nuolatinis. Mrs. 
V. Misevič, R. 1, Hart, Mich. tele
fonas 22F12.

REIKALINGAS INDŲ PLOVĖ- 
JAS—vyras. Turi būti patyręs. 
3480 Archer Avė. Modern Lunch.

REAL ESTATE FOR SALE 
NanMii-ŽenMS Pardavimui
INVESTORIŲ ATIDAI! 

PIRK DABAR!
12x4 kambarių, apartmentinis, 

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

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

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

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

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540

i L

Vėl proga pasi kvatoti ir nepaprastų reginių pama
tyti. Chicago Stadiume, pradedant penktadieniu, balan
džio 14 d- prasideda cirkus. Vaizde vienas iš vaidybi- 
ninkų—klaunas ir “triksas.”

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 Sq. Kedzie Avenue 
Savininkas, 2041 W. 63rd St. Tel. 
Prospect 0176.

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

PARSIDUOuA z FLETŲ 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 $1,1U4 kasmet. Savininkas. 

1433 Wolfram Street.

PARSIDUODA DIDELIS ir pui
kus bizniavas namas. Priešais Tau
tiškas kapines. Buvęs pirmiau Jono 
Grybo namas. Parsiduoda labai pi
giai. 8300 So. Kean Avė., John J. 
Lipski, 4018 Archer Avė., Lafayette 
3036. \

FAKMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

68 AKRŲ ŪKIS netoli mažo 
miestelio, puikus pastatai su elek- 
trikos šviesa ir vandeniu namuose 
ir barnėse. 15 akrų miško, kur au
ga 40U cukrinių klevų. 15 akrų pa- 
seliaus 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.

Kandidatai James 
MamiltonLewiso 
Vietai
Stipriausias Kandidatas Esąs 

Michael L. Igoe
, __-4__ —

Visokie gandai laksto po 
Chicago apie tai, ką guberna
torius Horner paskirs senato
rium užimti 'vietą James Ha- 
milton Lewiso, kuris netikėtai 
pasimirė sekmadienio vakare, 
Washingtone.

Stipriausias kandidatas esąs 
Michael L, Igoe, buvęs kandi
datas į senatorius ir dabarti
nis federalis teisėjas Chicagoj. 
Kiti kandidatai yra James M. 
Slattery, Illinois Commerce 
Commission viršininkas, ir 
Martin J. O’Brien, Cook Counly 
Public Administratorius. Kai 
kurie mini ir valstijos proku
rorą Thomas J. Courtney.

Gubernatorius Horner dabar 
yra Chicagoj. Manoma, kad jis 
paskyrimą padarys prieš savai
tės pabaigą. Yra dar viena 
nuomonė, kad «<. gubernatorius 
Horner ’ rezignuos iš savo vie
tos ir pats pasiims senatoriaus 
vietą, bet tai tik spėliojimas.

New City Furniture
Programas

FURNITURE-FLKTURE ŽFOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
$25,000 Naujų Rakandų Pardavi

mui Nematytomis kainomis—Priei
namomis išlygomis.

$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai ...................... $15—$20—$25
$150 Ąmer. Orient kaurai $30—$^5 
$135 gražus, nauji parlor

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

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

5746 So. Ashland Avė.

“PALOS HILLS TYPE” 12 akrų 
nuosavybė prie didžiojo vieškelio 
gražus reginys, patogu į Beverly 
Hill ir Cnicago— 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 
$450v ;$90 pinigais, $6 mėnesy. Sa
vininkas 1739 S. Halsted, Box K-15

Radio klausytojai, atsisukite 
savo radio šį vakarą ant stoties 
WSBC, 1210 kilocycles, 8:30, 
pasiklausyti ką naujo New City 
Furniture Mart krautuvės pro
gramas turės. Kaip atsimenate, 
“Sauk Lui Luijo” pagelbinin- 
kas Ignacelis šiaip taip surinko 
chorą geresnį negu mes tikėjo
mės. Ar jam pavyks šią savai
tę rasti naujo talento?

Ignacelis perstatė savo drau
gę Bronelę, kuri nori visuomet 
dalyvauti musų programuose. 
Kažin kaip jai pasiseks šį va
karą?

Programo vedėjas, Antanas 
Plienis, buvo įžeistas kai “Sauk 
Lui Lui’s” paniekino jo paskel
bimą. Ar programo vedėjas do
vanos jam ar ne? Tai pasiklau
sykite šį vakarą. Pasimatysime 
prie radio. —Tony.

Peoples Bendrovė Rengia 
Specialiai šaunų
Radio Programą

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

TUOJ UŽ PARK RIDGE (arti 
Higgins-River Road) 6 akrų nuosa
vybe, tekantis upelis užpakaly, ar
ti gražus Golf Club —piltas įėji
mas į nuosavybę, elektriką, maži 
mokesčiai, be asesmentų. Kaina 
$1375, $275 pinigais. $15c3nėnesy. 
Savininkas 1739 So. Halsted Street, 
Box L-52.

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.

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

KAROLINA ARTIŠAUSKIENE 
PO TĖVAIS — ŽILVIčIUTE.

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 10 d., 8:40 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoje, Panevėžio 
apskr., Naumiesčio parap., Masgaigalių kaime.

Amerikoj išgyveno 39 metus. '
Paliko dideliame nuliudime vyrą Jurgį, dukterį Stellą, 3 

sūnūs: Petrą, marčią Viktoriją ir jų šeimyną; Bronislovą, mar
čią Phyllis ir Joaną, anūkę Karalytę, 3 seseris: Pauliną Ko- 
varskienę, Marijoną Jesnauskienę, Juozapmą Klikuirienę ir jų 
šeimynas ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 3214 So. Union Avė. Tel. Victory 6375,
Laidotuvės įvyks Penktadienį, Balandžio 14 d., 8:00 vai. 

ryto iš namų į Sv. Jurgio- parap. bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. KAROLINOS ARTISAUSKIENĖS giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą........

Nuliūdę liekame, i
Vyras, Duktė, Sunai, Seserys ir kitos Giminės.

Laid. Dir. L J. Zolp, Telefonas YARDS 0781.

Dainuos žymus dainininkai, 
bus šauni orkestrą, žinios, pra
nešimai, patarimai ir 1.1. Pra
ėjus Gavčnei, ir auštant pava
sariui, visiems malonu sutikti 
šį metų laiką smagiai ir gra
žiai. Tuo budu radio klausy
tojai turės progos pasigerėti 
tuo momentu užsištatę savo ra
dio ant Stoties W.G.E.S. šian
die, antradienį, 7-tą valandą 
vakare, nes programo išpildy
me dalyvaus žymus daininin
kai, dainininkės ir muzikai, 
prie to kalbėtojai ir kįti, ku
rie sudarys, vieną iš puikiau
sių radio valandų. *O'vkamgi 
nebus naudingą girdėti geras 
bargenų žinias iš Peoples Krau 
tuves? Be abejonės — visiems. 
Tat, malonėkite paąiklausyti.

Rep. xxx

Pranešimas
Apie 4% 
Dividendą—
Lithuanian Building Loan and 

Saving Ass’n. (“Naujieną” 
spulkos) nariams

Pereitos savaitės pabaigoje 
buvo išsiuntinėta čekiai už nuo
šimčius visiems, kurie turi pa
sidėję šioje spulkoje pinigus 
ant certifikatą. O kurie turi ant 
knygučių, tiems buvo įrašyta į 
jų sąskaitas.

Kurie nebūtumėte gavę tokių 
čekių, prašome pranešti.

Mums labai malonu pranešti, 
kad šiais metais šios spulkos 
direkcija galėjo paskelbti 4% 
dividendų, nežiūrint, kad tan
kiai pinigai išbūdavo ncišsko- 
linli po kelias savaites.

Tikimės, kad ir ateityje į- 
slengsime išmokėti 4%, nes jau 
musų draugai suprato, kad da
bar apdraustoje spulkoje jų į- 
dėti /pinigai yra pilnai apsau
goti.

Todėl, kurie turite dar atlie
kamų pinigų, dabar prašome 
čionai pasidėti, nes dabar pri
imti pinigai neš nuošimtį nuo 
pBądžjbs šio niėnesio. Mes turi* 
me kelias paskolas pripažinę ir 
jų pinigus galime tuojaus su
naudoti.
Lithuanian Building, Loan and 
Savings Association.

T. Rypkevičia

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

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

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—-Pardavimui.

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

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

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS.

•
NAUJIENŲ 

GARSINIMUS
I ; VISI SKAITO. .

PASAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Ui pakartojimus 
duodame gęrą nuolaidą.

■( . 'j'
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ADVOKATAI NORI $10,000 IŠ CHICAGOS 
LIETUVIU AUDITORIJOS

Federalis Teismas Svarsto Jų 
Reikalavimus

Atrodo, kad Chicagos Lietu
vių Auditorijos “Perorganizavi
mo” reikalai eina prie pabaigos, 
bet tuo pačiu laiku prasidės 
naujos bėdos.

Vakar federalio referee Stree- 
ler kambaryj susirinko būrys 
advokatų ir pareikalavo $10,000 
už “perorganizavimo” darbų.

Advokatas Lansing, kuris at
stovavo bondholderių komitetų, 
pridavė sąskaitų už suvirs $2,- 
bOO.

Advokatas Rubinstein, kuris 
atstovavo Glasser’į ir kilius du 
kreditorius, ir smarkiausia va
rėsi už perorganizavimų, irgi 
pridavė sąskaitų už suvirs $2/ 
; 00.

/vntonisen, laikinas Auditori
jos receiveris, ir vienas iš “per
organizavimo” šalininkų — rei
kalauja $1,700. (

AiHonhen’o advokatas Wooų- 
.• lock irgi pridavė suskaitą, bet 
jos suma dar nenustatyta.

Bondholderių komitetas, ku
ris susidėjo iš įvairių organiza
cijų a.s.ovų, pareikalavo $700.

lai tiek nori aukščiau minė
ti “perorganizavimo” šalinin
kai.

Maslcr-in-Cbancery, Cook ap
skričio teismo atstovas, kuriam 
buvo pavesta sutvarkyti forklo- 
zavimo reikalus pridavė neim
lia lytos sumos sąskaitą.

Chicago Title and Trusl 
(’.< r?p nv — Auditorijos Trus- 
tee — už įvairų patarnavimų 
įeikalauja apie $700.

Buvo dar viena sąskaita —• 
tai advokatų K. P. Gugio ir 
Gorman’o. Adv. K. P. Gugis da

lyvavo Auditorijos reikalų tvar
kyme kaip Chicago Title and 
Trust Company atstovas. Kai 
Auditorija defoltavo, tai bond
holderių komitetas (berods, 
1933) jam pavedė užvesti for- 
klozavimo bylą. Nuo to laiko, 
iki šių metų, aiškino adv. Gu
gis teisme, jisai buvo artimai 
surištas su Chicagos Auditori
jos reikalais, o vėliau jam pa
galbon atėjo ir adv. Gorman. 
Kiti aukščiau minėtieji advoka
tai, esą, įstojo bylon daug vė
liau.

Adv. Gugis toliau aiškino, 
kad jeigu jisai taip skaičiuotų 
kaštus, kaip paprastai skaičiuo
jama, tai pasirodytų, kad Au
ditorija už patarnavimų jam y- 
ra skolinga apie $5,000, nes 
vien už forklozavimo reikalus 
teismas jam pripažino $3,500. 
Bet adv. Gugis ir Gorman nuo 
tos sumos atsisakė, ir pareiškė 
referee Streeter’ini, kad sąskai
tų priduoda už $2,000.

Išklausęs visų advokatų pra
šymus, referee Streeter parei
kalavo, kad Antonisen priduo
tų smulkmeniškų atskaitų, o re
komendacijas pažadėjo padary
ti už kelių dienų.

Pirm negu advokatų sąskai
tos bus patvirtintos ar atmes
tos, referee Streeter’io rekomen
dacijas svarstys federalis teis
mas.

Tas teismas galutinai nusta
tys advokatų sąskaitų sumas ir 
nurodys, kokiu bildu Auditori
jos valdytojai turės jiems pini
gus išmokėti. Mat, Auditorija 
tiek “cash” pinigų neturi.

Vakar Chicagoje
G Jefferson Park apylinkėj 
užėjo vagysčių epidemija. Pra
nykdavo tai skalbiniai, tai kar- 
petukai, tai kiti daiktai iš kai
mynų kiemų. Vietos policijos 
nuovada pradėjo “oblavą”, ir 
pereitos savaitės pabaigoj “pik
tadarį” suėmė. Tai buvo poli
cijos šunų veislės šuo “Red”, 
kuris priklausė George Pabs- 
tams, Jefferson Parko gyven
tojams nuo 5415 Giddings St. 
Užtikęs įvairių daiktų, šuo 
juos paslėpdavo po žeme ar 
savo budelėj. Miesto šunų gar
das, kur “Red” buvo atiduo
tas, rengėsi jį nušauti, bet ki
ti šunų savininkai Chicagoj 
sukėlė tokį protestų, kad va
giliaus pasigailėta. Jisai bus 
atiduotas naujiems savinin
kams “probacijai”. Jeigu ir to
liau vaginės, tai “Red’ui” pa
skirta mirties bausmė bus įvy
kinta.

» »
• John Brezinski, nuo 5931 
Leonard avenue vakar pranešė 
policijai, kad pereitos savaitės 
pabaigoj iš namų pražuvo jo 
46 metų sesuo ir trijų vaikų 
motina Julia Forpanek, nuo 
5425 Leland avenue.

»• S »
• Praeiviai ant šaligatvio ties 
147 West 43rd Street vakar 
anksti rytą rado negyvą žmo
gų. Pasirodė, kad tai buvo 59 
metų chicagietis Andrew Has- 
ler, nuo 302 W. 43rd Street. 
Jisai mirė eidamas namo iš 
darbo, širdies liga.

» » O
• Miesto apšvietos taryba skel
bia, kad balandžio 17 d., Chi
cagos mokyklose prasidės “Jau
nimo Sąvaitė”.

» O Q

• Nežinomas piktadaris va
kar anksti rytą įsibrovė į St. 
Elizabeth vienuolyną, adresu 
4117 S. Michigan avenue. Ji
sai pabėgo be grobio, kai vie
nuolės sukilo išgirdusios jo 
žinksnius. Policija mano, kad 
piktadaris apsiriko — įsibrovė

vienuolynan, manydamas, kad 
tai apartmentinis namas.

» O »
• Kai ..evanstoniečiai ..sukilo 
vakar rytą, tai jie pastebėjo, 
kad beveik ant visų krautuvių 
langų, biznio centre, buvo už
teptos didelės “svastikos” — 
Hitlerio ženklai. Policija tuo
jau juos ištrynė. Spėja, kad 
tai buvo išdykusių vaikų dar
bas.

Automobilių 
Nelaimės
• Prie 22nd gatvės kryžkelės, 
Broadview priemiesty j, į va
žiuojantį prekinį traukinį įva
žiavo ir užsimušė 31 metų mo
toristas Roy Anderson. Jisai 
buvo kelyj iš Chicagos į Ben- 
senville. Visi kryžkelės signalai 
dirbo nelaimės metu. Policija 
spėja, kad Anderson turbuc 
užmigo prie vairo.

— • —
• Worth valsčiuj prie 127-tos 
gatvės skubiai važiuojantis au
tomobilis įvažiavo į tiltą. Vie
nas keleivis, 25 metų jaunuo
lis Charles Castonųuay buvo 
užmuštas, o jo 24 metų kom-- 
panionas John C. Lonegon — 
sunkiai sužeistas. Užmuštasis 
gyveno adresu 11318 Home- 
wood avenue. Policija spėja, 
kad ir jisai prisnūdo.

• Prie 95-tos ir Ridgeland 
avenue automobilis skaudžiai 
sužeidė apskričio vieškelių po- 
licistą Anthony Kirnocic. Jisai 
guli Little Company of Mary 
ligoninėj.

’kelhimai Naujienose 
juoda *iaudo dėltn 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

NAUJIENOS, Chicago, Ui. T*
----------- - - r - - - ------- ■------—..................  * .—n...--------- ----------------------------■—

Naujienų-Acme Radiophoio
TIRANA, ALBINIJA, — Italijos kariuomene su lankais užima Albanijos 

sostinę.

Naujienų-Acme Radiophoto
Italijos kareiviai išlipa Albanijos uosle Durazzo.

INA UJ1EN V-ACME Telophoto
DODGE CITY, KAS. — Kino artistų sutiktuvės, kuriose dalyvavo apie 30,- 

000 žmonių. >

Chicagos pramonininkų ir 
biznierių algos

Armour Viršininkas Gauna $125,000, Carchvell 
Westinghouse — $220,000.

Jungtinių Valstijų iždas pe
reitos savaitės pabaigoj įteikė 
kongresui įdomų raportą apie 
stambiųjų korporacijų viršinin
kų algas. Prie raporto pridėjo 
sąrašą visų viršininkų, kurie 
gauna virš $15,000 per me
tus.

Iš to raporto pasirodė, kad 
didžiausią algą Jungtinėse Val
stijose gauna Louis B. Meyer, 
viršininkas Loew’s, Ine., filmų 
bendrovės. Jam pereitais me
tais buvo išmokėta $1,161,753.

Žemiau paduodam nepilną 
sąrašą įvairių Chicagos pramo
nininkų ir biznierių, kurie gau
na virš $15,000. Kai kurios že
miau paduotos firmos yra lie
tuviams labai gerai žinomos, 
nes daug lietuvių joms dirba, 
pav., įvairiose skerdyklų ben
drovėse, Chicago Mail Order 
Co., Montgomery-Ward, Sears- 
Roebuck, plieno bendrovėse ir
t.t.

Eilinio darbininko $1,000 ar 
$2,000 metine alga atrodo tik
rai menkutė, palyginta su di
džiulėmis sumomis: kurias
gauna kai kurie firmų virši
ninkai :

dent $133,874; H. P. Zimmerman, 
vice president, $68,805; I. A. Mc- 
Kenna, vice president, $55,650; 
Reuben H. Donnelley Corp.: Geor
ge W. Overton, Geneva, president, 
$63,721; Thorne Donneley, Lake 
Bluff, vice president, $50,221; C. 
O. Lillyblade, Chicago, vice pres., 
$53,721; A. I. Eustice, president, 
Economy Fuse and Mfg. Co., $75,- . 
000; T. Albert Potter, Lake Forest, 
president, Elgin National Watch 
Co., $72,000.

Guštav Englehardt, secretary, 
General Furniture Co., $50,085; B. 
W. Robbins, president, General 
Outdoor Advertising Co., $88,266; 
George Shakle, Greenwich, Conn., 
president, Great Lakęs Coal and 
Coke Co., Chicago, $50,000; Wil- 
liam E. Thoresen, president Great 
Western Steel Co., $50,000; Hales 
and Hunter Co., Oak Park: C. S. 
Woodman, Midlothian, vice presi
dent, $139,217; C. W. Hales, Oak 
Park, president $50,020; Oscar Hei- 
neman, president, Heineman Corp., 
$50,000; B. E. Henderson, president, 
Household Finance Corp., $119,035; 
Frank L. Butz, agent, Hughes Oil 
Co., $72,992; F. O. Hale, LaGrange, 
president, Illinois Bell Telephone 
Co., $50,012; Oscar M. Lendgren, 
Rockford, vice president, Illinois 
Cabinet Co., $69,040; L. A. Downs, 
president, Illinois Central R. R.
Corp., $60,695.

R. A. Cavenaugh, secretary-trea-' 
surer, Illinois Commercial Men’s 
Assn., $55,990; Emanuel Levi, pre
sident, Illinois Publishing and 
Printing Co., $52,000.

Jefferson Electric Co., Bellwood:
John A. Bannan, Belwood, presi
dent, $61,647; James C. Daley, Bell- 
wood, vice president, $51,647; M. H.
Karker, Barrington, president, Jew- 
el Tea Co.. Ine., $100,350; W. G. 
Jonės, president, Jonės Foundry 
and Machine Co., $50,260; George 
B. Cross, vice president, Karpen 
and Bros., $69,674; Edward Katz- 
inger, president, Katzinger Co., 
$50,000; F. C. Englehart, Evanston, 
president, Kester Solder Co., $50,- 
000; J. L. Kraft, president Kraft- 
Phoenix Cheese Corp., $75,000; 
Lady Esther, Ltd.: Syma Busiel, 
Glencoc, president, $96,000; Alfred

J. H. O. Preus, vice president, 
Alexander & Co., $64,996; George 
M. Eisenberg, president American 
Decalomania Co., $52,000; G. E. 
Scott, president, American Steel 
Foundries, $90,000; A. I. Appleton, 
president, Appleton Electric Co., 
$60,000; Armour & Co. of Delaware: 
H. W. Boyd, vice president, $60,- 
716; J. E. Sanford, vice president. 
$50,480; M. C. Weymar, assistant 
vice president, $57,326; Armour & 
Co.: R. H. Cabell, prezident, $129,-1 Busiel, vice president, $96,000; E. 
520; C. J. Faulkner Jr., generalis 
advokatas, $68,968; E. L. Lalumier, 
vice president, $64,659.

A. M. Hirsh, Aurora, president, 
Aurora Beacon Publishing Co., $52,- 
641; F. N. Bard, Highland Park, 
president, Barčo Mfg. Co.. $54,500; 
Clifford Off, salesman, Bell & Zol- 
ler Coal Co., $94,730; Black-Samnle- 
Hummert, Ine.: Hill Blackett, Win- 
netka, president, $110,000; J. G.

G. McDougall, president, Libby, 
McNeil and Libby, $50.353; Alfred 
Kauffman, president Link Beit Co., 
$73,346; R. T. Moloney, president, 
Lion Mfg. Corp., $50,000.

Wecker, president, Maręuette 
Cement Mfg. Co., $51,250; E. V. 
Męrs, River Forest, president Marš 
Ine., $120,000; Marsh and McLen
nan, Ine., Donald R. McLennan, 
Lake Forest, chairman, $67,701; L.

Sample, Lake Forest, treasurer, 
$110,000; E. F. Hummert, Green- 
wich, Conn., vice president, $131,- 
614; C. C. Block, Peoria, chairman, 
$58,250; John W. Hobbs, vice pre
sident Borg Corp., $63,407; Borg- 
Warner Corp.; George W. Borg, 
chairman, $102,405; C. S. Davis, 
president, $134,875; H. E. Blood, 
executive vice president, $146,775; 
G. A. Shallberg, generalis advoka
tas, $61,200; D. E. Gamble, vice 
oresident ir general manager, $65,- 
071.

“CALUMET STEEL”
R. 

met
C. Ingersoll, president, 
Steel Division. $15,000,

dent, Ingersoll Steel & Disc. $66,- 
950, viso $96,950; H. G. Ingersoll, 
vice president, Ingersoll Steel & 
Disc. $59,542; C. D. Donaven, vice 
president, Norge, $6ž,250; J. H. 
Knapn, vice president, Norge, $65.- 
000; J. L. Dryden, president, Long 
Manufacturing Division, $69,718; 
J. M. Simpson, vice president, 
Warner Gear Division, $78,250; G. 
W. Bunner, vice president, Warner 
Gear Division, $54,000.

Brinks, Ine.: Frank Allen, presi
dent, $103,544; John D. Allen, vice 
president, $94,719; Walter Buchen, 
Winnetka, president, Buchen Co., 
$50,810; J. R. Cardwell, president, 
Cardwell Westinghouse Co., $220,- 
916; B. G. Dahlberg, president, Ce- 
lotex Co., $89,450; Central Steel 
and Wire Co.: H. R. Curran, presi
dent, $60,000; Mandell Lowenstein, 
vice president, $60,000; Sol H. 
Goldberg, president, Chain Store 
Products Corp., $120,000; Ralph 
Budd, president, Chicago, Burling
ton and Quincy R. R., $50,000; 
Frank Knox, president, Chicago 
Daily News, $75,000; H. C. Wright, 
Oak Park, president Chicago Flex- 
ible Shaft Co., $60,048; D. R. Ar- 
nold, Evanston, president, Chicago- 
Hutchins Corp., $75,000; Emanuel

S. Kennedy, Redford Village, N. Y., 
president, Meyercord Co., $54,604.

“MONTGOMERY WARD”
Montgomery Ward and Co., Ine., 

S. L. Avery, Evanston, president, 
$100,390; F. M. Folsom, Wilmette, 
vice president, $69,140; Daniel Pe- 
terkin, president, Morton Salt Co., 
$70,700; Charles M. Hayes, presi
dent, Motor Club Service Corp., 
$50,000.

Soloman A. Smith, Lake Forest, 
president, Northern Trust Co., $70,- 
000; Northwest Engineering Co.:’ L. 
E. Houston, president, $100,000; C.

Calu- R. Didge, vice president, $50,000; 
presi- O’Bryan Bros., Ine.: S. J. O’Bryan,

vice president, $53,400; L. L. O’
Bryan, secretary, $53400.

W. E. Olson, president, Olson 
Rug Co., $65,520; George A. Ran- 
ney, chairman, Peoples Gas Light 
and Coke Co., $65,000.

Kenneth G. Smith, president, 
Pepsodent Co., $151,289; H. H. Win- 
dsor Jr., president, Popular Mech- 
anies Co., $55,000; H. Perlstein, Pe
oria Heights, pj»esident, Premier- 
stein Pabst Corp., $99,999; D. A. 
Crawford, president, Pullman Co., 
$50,630; C. A. Diddle, Winnetka, 
president, Pullman-Standard Car 
Mfg. Co., $50,200; Reid Murdoch 
and Co.: H. W. Armstrong, Winnet- 
ka, president, $54,881; L. S. Ander
son, Evanston, ex-vice president, 
$76,248; David C. Rockola, presi
dent, Rock-Ola Mfg. Corp., $76,000. 

‘ Everett D. Graff, president, Ry- 
erson and Son. Ine., $54,000; Meyer 
Schuman, president, Meyer Schu- 
man Co., $66.190; Leon Sigman, 
president, Scotch Woolen Mills, 
Ine., $50,000; Sears, Roebuck and 
Co., L. J. Rosewald, Philadelphia, 
chairman, $75,000; R. E. Wood Hig
hland Park, president, $100,000; J. 
M. Barker, vice president, $50,000; 
Thomas J. Carney, Wilmette, "vice 
president, $50,000.

M. Schnading, president, Chicago 
Mail Order Co., $50,000; Fred W.
Sargent, Evanston, president, Chi
cago and North Western Ry., $50,- 
000.
CHICAGO TITLE AND TRUST
Walter D. Monroe, president, 

Chicago Steel Service Co., $50,000; 
Holman D. Pettibone, Wirųietka, 
president, Chicago Title and Trust
Co., $56,720; Philip R. Clarke, Hin- 
sdale, president City National Bk. 
and Trust Co. of Chicago, $51,149; 
James Simpson, chairman, Com- 
monwealth Edison Co., $65,000; H. 
C. Johnson, president, Compton 
and Co., $52,510; Continental' Illi
nois Bank and Trust Co.: Walter 
J. Cummings, chairman, $100.600; 
James R. Leavel, president, $60,- 
600; R. Cooper Jr., president, R. 
Cooper Jr. Ine., $50,000; C. B. Nol- 
te,- president, Crane Co., $113,000; 
R. A. Cudahy Jr., president Cuda- 
hy Mfg. Co., $75,020; Frank F. 
Cuneo, president, Cuneo Press., 
Ine., $54,000; Donnelley and Sons 
Co.: Thomas E. Donnelley, chair
man, $61,445; C. G. Littell, presi-

GUSTAVUS F. SVVIFT
Swift and Co.: Gustavus F. Swift, 

$72,115; William B. Traynor, vice 
president, $50,000; John Holmes, 
president, $52,692.

DIENRAŠTIS TRIBŪNE”
Tribūne Co.: Chesser Campbell, 

advertising manager. $59,250; R. 
M. Lee (deceased), $50,000; W. E.
MacFarlane, business manager, 
$90,000; R. R. McCormick, editor, 
$50,000; D. F. McMahon, advertis
ing manager, $50,000; L. H. Rose, 
$100,000; Union Aisbestos and Rub
ber Co.: L. L. Cohen, president, 
$78,280; L. J. Silverman, secretary, 
$57,900; L. J. Drake, Plano, presi
dent, Union Tank Car Co., $67,500; 
Clarence Avildsen, president, Uni
ted Drill and Tool Corp., $64,426; 
Edward Landsberg, president, U. 
S. Brewing Co., $50,000; John H. 
Victor, president, Vjctor Mfg. and 
Carket Co., $59,251; Benjamin Kulp 
president, Wilson Jonės Co., $65,- 
000; Charles W. Wrigley, Wilmet- 
te,, president, Charles W. Wrigley 
Co., $74,209.




