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Univenity

Hitleris Nori Pavergti Lietuvą Ekonominiai
REIKALAVO UŽDARYTI LIETUVOJ VISUS 

FABRIKUS IR PREKIAUTI IŠIMTINAI 
SU VOKIETIJA

Bandė Lietuvai Užkarti Augustiną 
Voldemarą

CHICAGO, bal. 11 — Chicagoj ką tik gautas iš Lie
tuvos patikimo asmens pranešimas apie Klaipėdos atida
vimą Vokietijai. Tarp ko kita pranešimas sako:

“Vokietija, įteikdama Lietuvai ultimatumą 
tuojau atiduoti jai Klaipėdos kraštą, kartu pa
statė reikalavimą, kad Lietuva nutrauktų bet 
kokią prekybą su kitomis šalimis ir prekiautų iš
imtinai su Vokietija. . ' .

“Lietuva turinti uždaryti savo fabrikus ir 
užsiimti vien žemės ukiu, kurio visi eksportui 
skiriami produktai eitų tik į Vokietiją, o pasta
roji aprūpinsianti Lietuvą visais jai reikalingais 
fabrikatais (visai panašus reikalavimas, kokį 
vokiečiai buvo įteikę Rumunijai).

“Kaune kalbama, kad panašų ekonominį ul
timatumą Berlynas esąs įteikęs ir Latvijai, bet 
pastarou atšovusi, kad jeigu Hitleris per tiek ir 
tiek valandų neatsiimsiąs savo ultimatumo, tai 
ji savo sienas atidarysianti Sovietų Rusams, ir 
tuojau ėmusi mobilizuoti kariuomenę.

“Kaune esą dar laukiama dideliu pasikeiti
mų vyriausybėje, nes Vokietija reikalaujanti, 
kad ministeriu pirmininku, ar bent užsienių mi- 

_ nisteriu, butų vėl pakviestas Voldemaras.” *
Visas laiškas ištisai paduodamas žemiau.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
P-nia Roosevclt, prezidento žmona, prie Baltojo namo su tūkstančiais 

vaiku. c

CHAMBERLAIN PRIĖMĖ MUSSOLINIO 
UŽTIKRINIMUS

LONDONAS, Anglija, ibal. 
11. — Antradienio praneši- 
irnais, Italijos diktatorius Mus
solini užtikrinęs premjerą 
Chamberlainą, kad jis laikys 
savo kariuomenę Albanijos ri
bose ir kad neplanuoja toles
nių agresingų žygių. Mussoli-

nis, be to, užtikrinęs Chamber- 
lainą, kad jis ištrauksiąs Ita
lijos kariuomenę iš Ispanijos. 
Reiškiama nuomonė, kad ita
lų kariuomenė businti ištrauk 
ta po Ispanijos nacionalistų 
parado Madride, kurs yra ruo
šiamas gegužio 2 dieną.

Laiškas iš Lietuvos
KLAIPĖDOS PRARADIMO ATGARSIAI

pašaukimui. Tas padarė ne
menką sujudimą ir pas mus, 
ypatingai, žinoma, moterų tar-

mums 
diena, 
pašto

dų neatsiimsiąs savo ultimatu
mo, tai ji savo sienas atidary
sianti Sovietų Rusams, ir tuo
jau ėmusi mobilizuoti kariuo
menę.

Kaune esą dar laukiama di
delių pasikeitimų vyriausybėje, 
nes Vokietija reikalaujanti, kad 
ministeriu pirmininku, ar bent 
užsienių ministeriu, butų vėl 
pakviestas Voldemaras.

Šiandie rytą Kauno radio ofi
cialiai pranešė apie praeitą 
naktį padarytą Berlyne sutar
tį dėl Klaipėdos atidavimo Vo
kietijai ir nepuolimo sutartį, o 
vėliau taipgi apie Hitlerio su 
savo gauja atvykimą į Klai
pėdą ir apie prasidėjusius ten 
masinius areštus, žydams na
ciai įsakė per keletą valandų 
išsikraustyti, palikus visą savo 
turtą, savo krautuves, etc. vo
kiečiams, tačiau daugelis žydų, 
nujausdami pavojų, jau seniau 
buvo ten savo biznius likvida 
vę ir išsikėlę į Lietuvą.

Taigi Lietuva skaudžiai 
plėsta, bet ar to pakaks? 
ma bent Nemunas mus
rė nuo prūsokų, dabar gi sie
na liekasi atdara visokiai na
cių provokacijai.

Tai atėjo laikai! Kažkokiu 
baisiu pamišimu apsirgo •žmo
nės, kad jie negali gyventi ki
tų neplėšę, nekankinę ir ne • 
skerdę.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

Prisipažino ųusikal 
tęs algų-valandų 

įstatymui
D. C.,

- Trečiadienį laidoja-
© WASHINGTON, 

bal. 11.
mas buvęs feenatorius James 
Hamilton Lewis.

©-LONDONAS, Anglija^ bal. 
11?
mų, kad lenkai’ yra nusitarę 
palaikyti mobilizuotą savo ar
miją iš 1,300,000 vyrų. Naciai 
reikalauja demobilizuoti ją.

čia;' gaunama praneši-

e GENE V A, Šveicarija, bal. 
11. — Tautų Sąjungos atsto
vai svarstą planą iškelti Są
jungos buveinę iš Šveicarijos, 
jei užsiliepsnotų Europos ka
ras.

Britanija mėgina 
įtraukti Rusiją i blo- 
i ką prieš Hitlerį

Argentinos darbi
ninkai demonstruos 

prieš nacius

BROOKLYN, N. Y., bal. 11. 
— Nathaniel Breath, Picardy 
Mills Ine. viceprezidentas, an
tradienį prisipažino nusikaltęs 
aIgų-darbo ^valandų įstatymui. 
Kompanija nesilaikė įstatymo 
įsakymų, kurie reguliuoja mi- 
himum algas. Bausmės kom
panijai paskirta $3,000. Ji ta
čiau sumažinta iki $600. Breth 
pažadėjo ateity pildyti įstaty
mo reikalavimus.

LONDONAS, Anglija, bak 
11. — Premjeras Chamberlain 
atnaujino pastangas įtraukti 
Sovietų Rusiją į b’oką prieš 
Italiją, Vokietiją ir Japoniją. 
Sovietų ambasadorius Maiski 
antradienį atlankė užsienių rei
kalų sekretorių Halifaxą. Mai
ski pareiškęs, kad, rusų nuo
mone, Lenkijos-Britanijos su
tarties neužtenka nacių ir fa
šistų agresingumui sulaikyti. 
Halifax ir Maiski svarstę ga
limumus suorganizuoti platų 
valstybių bloką, į kurį įeitų, 
tarpe kitų, Rumunija, Turkija, 
Graikija ir Bulgarija.

BUENOS AIRES, Argenti
na, bal. 11. — Argentinos Dar
bo Konfederacija nutarė pa
skelbti ateinantį šeštadienį 14 
valandų streiką. Tai bus orga
nizuotų šalies darbininkų de
monstracija, kad jie yra prie
šingi nacių užmačioms Argen- 

prezidento 
nacių veik-

sustreikuos 
narių

tinoje ir pritaria 
Ortizo vajui prieš 
lą.

Manoma, kad
300,000 konfederacijos 
ir dar apie 200,000 darbininkų 
nepriklausančių unijoms.

Vėl reikalaus paša 
linti italus iš Is-

Pasiuntė taksų bilių 
prezidentui pasi- 
" ,; rąšyti

pamjos
C., bal. 
kongre- 
ir pa-

Tai buvo pirma New Yorko 
valstijoje iškelta samdytojui 
byla ryšium su algų-darbo va
landų įstatymo vykdymu.

Kas dabar pas mus dedasi, sistatyti kariuomenės vyriau- 
Jųs žinote iš sa^o spaudos ir sybei Vilkavišky, o senesnieji 
radio pranešimų, bet Jums, be kad butų pasiruošę kiekvienam 
abejonės, įdomu bus žinoti tie 
šiai iš musų, kaip mes šias va
landas pergyvename.

Vakar, kovo 22, buvo 
didelio susijaudinimo 
Ką-tik po pietų musų
agentūra pranešė mums tele
fonu, kad esąs gautas iš Kau
no įsakymas tuojau pranešti 
visiems gyventojams, kurie tik 
turi telefonus ar radiją, kad 
dieną naktį budėtų prie jų ir 
lauktų galimų svarbių žinių ar
ba įsakymų iš centro valdžios. 
Mes jau numanėme, apie ką 
tos svarbios žinios butų, nes 
ką tik grįžęs iš Vilkaviškio 
vienas musų žmogus pasakojo, 
kad ten esą prigabenta dau
gybė musų kariuomenės ir kad 
traukiniais vis daugiau ir dau
giau jos atgabenama. Mieste 
esąs didelis sumišimas, ypatin 
gai esą susirūpinę žydai.

Netrukus atlekia raitas se
niūnas su įsakymais — visi 
musų darbininkai atsarginiai 
jaunesniojo amžiaus šaukiami 
šiandien pat iki pavakario pri-

api- 
Pir- 
sky-

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

Debesuota; vėsu; daugiausia 
vidutinio stiprumo šiaurės ry
tų iki šiaurės vėjai; saulė te
ka 5:16 v. r., leidžiasi 6:26 
vai. vak.

N. kaip tik tą dieną rytme
tiniu traukiniu buvo išvykęs 
su reikalais į Kauną ir žadė
jo grįžti tik kitą dieną, todėl 
susirupinusi žmona, norėdama 
kaip nors su juo susižinoti, te- 
lefonavo P. Ten kaip tik tuo 
metu ir N. butą. Jis pasakė, 
kad vakare grįšiąs namo, ir 
pranešė, kad Klaipėdos kraštas 
esąs jau vokiečių užimtas ir 
kad iš viso dalykų padėtis 
esanti labai rimta.

Apie 5 p.m. sugavau Berly
no radio, iš kur kaip tik buvo 
džiaugsmingai pranešama apie 
“vokiško Memelgebieto išlaisvi
nimą iš pavergimo.” Pagaliau 
grįžęs N. papasakojo Kauno 
naujienų: Vokietija, įteikdama 
Lietuvai ultimatumą tuojau 'ati
duoti jai Klaipėdos kraštą, kar
tu pastatė reikalavimą, kad 
Lietuva nutrauktų bet kokią 
prekybą su kitomis šalimis ir 
prekiautų išimtinai su Vokie
tija. Lietuva turinti uždaryti 
savo fabrikus ir užsiimti vien 
žemės ukiu, kurio visi ekspor
tui skiriami produktai eitų tik 
į Vokietiją, o pastaroji aprū
pinsianti Lietuvą visais jai rei
kalingais fabrikatais (visai pa
našus reikalavimas, kokį vo
kiečiai buvo įteikę Rumunijai). 
Kaune kalbama, kad panašų 
ekonominį ultimatumą Berly
nas esąs įteikęs ir Latvijai, 

ibet pastaroji atšovusi, kad jei
Hitleris per tiek ir tiek valan- tą ir ginsis, jei bus užpulta.

C.I.O. reikalauja de
rybų su Fordu

< DETROIT, Mich./bal. 11. — 
Automobilių dąrbininkų unijos 
prezidentas Thomas parašė 
Fordo kompanijai laišką, kurs 
kviečia kompaniją deryboms. 
Derybų tikslas, sako Thomas, 
bus paruošti darbo santykių 
sutartį. Fordo kompanijos at
stovas Bennett dėl Thomaso 
pakvietimo pareiškė, kad 
‘busią jokių konferencijų.

ne-

bal.WASHINGTON, D. C., 
Valstijų Vyriau- 
pirmininkui, tei- 
antradienį suka* 
Jis tikisi ir to-

11. — Jungt. 
siojo teismo 
sėjui Hughes, 
ko 77 metai,
liau teismui pirmininkauti.

AMSTERDAM, Olandija, bal. 
11. — Premjeras Hendrikus 
Cojijin, kalbėdamas per radiją 
pareiškė, kad Olandija visokioj 
aplinkumoj palaikys neutralite-

O GIBRALTARAS, bal. 11. 
— Britanijos patruliai, pilnai 
apginkluoti, naktį į antradienį 
saugojo Gibraltarą.

© WASHINGTON, D. C., 
bal. 11. — Prez. Roosevelt aų- 
tradienį įspėjo, kad jeigu kon
gresas nepaskirs visų reikalau
jamų WPA darbams $150,000,- 

tai teks paleisti iš darbo 
400,000 darbininkų.

000, 
apie

bal. 
tre-

© LONDONAS, Anglija, 
11. — čia laukiama, kad 
čiadienį Mussolini paskelbs, ka
da Italijos kariuomene businti 
ištraukta iš Ispanijos.

© ROMA, Italija, bal.
— Keletas traukinių su 
kietijos kariuomene pervažiavo 
Romą pirmadiepį. Vokiečiai 
siunčiami į pietų Italiją, o iš 
čia į Libiją, Afrikoje.

Vo-

• TIRANA, Albanija, bal. 
11. — Italija įsakė susirinkti 
trečiadienį, 4 vai. popiet, Al
banijos seimui, kurs suorgani
zuos šalies valdžia Italijos kon
trolėje.

Britanijos pasiunti
nys priimtas Is

panijoj
, BURGOS, Ispanija, bal. 11. 
— Britanijos ambasadorius Is
panijai, Sir Maurice Petęrson, 
antradienį įteikė savo įgalioji- 
įtnus generolui Franco.

1 Vokiečiai gąsdina 
lenkus

VARŠUVA, Lenkija, bal. 11. 
— Vokiečių radijo stotis Glei- 
witze pradėjo transliuoti pro- 
gramus skyriamus vokiečiams 
gyvenantiems Lenkijoje. - Nacių 
propagandistai pataria Lenki
jos vokiečiams surašinėti var- 
du^ ir pavardes visų lenkų, 
kurie juos įžeidžia arba per
sekioja. Jeigu esama galimu
mų, tai naciai pataria nutrauk
ti ir paveikslus, kurie vaizduo
ja lenkų-vokiečių susikirti
mus.

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
11. — Girdai eina, kad Brita
nijos ir Francuzijos valdžios, 
yra nutarusios dar kartą kreip
tis į Ispanijos vyriausybę rei
kalavimu. Tas reikalavimas bus 
ištraukti Italijos kariuomenę 
iš Ispanijos. Francuzų ir bri
tų valdžios neramios dėl pra
nešimų, jogei gen. Francisco 
Franco pasirašęs slaptą, milita- 
rią sutartį su vokiečiais ir ita
lais. Dar kiti pranešimai sa
ko, kad daugiau italų kariuo
menės gabenama į Ispaniją.

WASHINGTON, D.
11. — Jūngt. Valstijų 
sas antradienį priėmė 
siuntė prez. Rooseveltui pasi
rašyti- bilių, pagal kurį gali 
Luti j taksuojamos federalios 
valdžios, valstijų ir municipa
litetų samdinių algos. Apskai • 
čiuojama, kad valdininkų algų 
taksavimas duos Jungt. Valsti
joms kas metas apie $16,- 
000,000.

Italija ramina 
graikus

ii.ATĖNAI, Graikija, bal.
— Spauda antradienį paskel
bė, kad Graikija gavusi Itali
jos užtikrinimus, jogei italai 
neplanuoja agresingų žygių 
prieš Graikiją ir neketina už
griebti jos salą Corfu.

Nedavė WPA dar
bams $50,000,000

WASHINGTON, D. C., bal. 
11. — Prez. Rooseveltas pra
šė WPA darbams papildomų 
fondų $150,000,000. Atstovų 
rūmai nukapojo prašomą su
mą iki $100,000,000. Senate 
buvo iškelti debatai tikslu pa
kelti atstovų rūmų skiriamą 
sumą iki prašomų $150,000,000. 
Tačiau antradienį 
nubalsavo asignuoti 
000,000. Reiškia, 
$50,000,000. Bilius
prezidentui pasirašyti.

ir senatas 
tik $100,- 
nukapojo 
pasiųstas

Daugiau italų ka
riuomenės siunčia

ma į Albaniją
TIRANA, Albanija, bal. 11. 

— Italija daugiau kariuome
nės ir lėktuvų siunčia j Alba
niją. Lėktuvų operacijos krei
piamos prieš Albanijos parti
zanus, kurie kalnų srityse 
dar priešinasi italams.

Hitleris įspėja 
Balkanų šalis

vis

BERLYNAS, Vokietija, bal, 
11. — Hitlerio dienraštis “Voel- 
kischer Beobachter” ahtradienį 
įspėjo Graikiją ir Jugoslaviją, 
kad joms grūmosiąs pavojus 
tik tada, kai jos įstos į Bri
tanijos organizuojamą prieš 
totalitarines valstybes bloką.

DAUG ŽINIŲ IŠ LIETUVOS fe.
Kas dėjosi Lietuvoje, kai Hitleris pareikalavo Klaipė

dos ir prigrūmojo užimti visą Lietuvą?
Kaip į tai reagavo žmonės? Ką jie kalbėjo, ką darė?
Kodėl Lietuva sutiko Klaipėdą Hitleriui atiduoti?

( Kaip Hitlerio pakalikai dabar šeimininkauja Klaipėdo
je ir Jtankina naciams nepalankius žmones?

Iš kokių žmonių susideda dabartinė Lietuvos koalici
nė valdžia?

šiuos ir daug kitų klausimų paliečia musų specialus 
korespondentai savo raštuose, |turių gavome visą pluoštą. 
Tie raštai bus spausdinami “Naujienose” kiekvieną d;eną.

Skaitykite juos ir patirkite, kas dėjosi Lietuvoje ry
šium su Klaipėdos praradimu.
, Rytoj pradėsime spausdinti pirmą iš daugelio raštų 
“KLAIPĖDĄ VOKIEČIAMS OKUPAVUS IR KAS TOLIAU”.
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Iš Pietų Amerikos
ARGENTINOJ PAVYZDINGAI PAMINĖTA 

VASARIO 16
1,500 lietuviu “Jose Verdi” teatre.—Miriistėriiį ir ALOS 

tarybos narių kalbos. — Virš $1,000 jeigu. — Pel
nas paskirtas lietuviškų mokyklų naudai.

ArgeDtinos Lietuvių Orgahi-i 
zacijų ir Spaudos Tatyboš 
surengtas Lietuvos Nepriklau
somybės-21 metų sukaktuvių 
minėjimas “Jose Verdi” teatre 
18-2-39 praėjo triumfališkai. 
Apie 20 v. atrodė, kad gal ly
ti, bet tai dar labiau paska
tino publiką ateiti teatran, nes 
karnavalo parodose dalyvauti 
nebuvo tinkamas oras. Dr. J.. 
Basanavičiaus, Dariaus ir Gi
rėno ir Tumo-Vaižganto mo
kyklų mokinių tėvai punktua
liai susirinkę užėmė vietas 
durų kontrolės, rūbinėje ir 
teatro viduje. Susivienijimie- 
eiai kasoj. Lietuvių Centro 
ir D-jos “Lietuva” atstovė po
nia E. Ryseiienė su grupe jos 
vadovaujamo “Vilties” teatro 
artistų ir artisčių dabino pub
liką šilkiniais lietuviškų tau
tiškų spalvų ženkeliais. Prie 
įėjimo 1,000 prisegė, kitiems

NAUJIENOS, ęhicago, III

“Vilnis” Burbti 
liuojasi

datigiaus, bet yra Sovietų Są
junga.

O “Vilnies” No. 76 yra pra
nešama, kad net 30 rusių gra- 
žuolių atvažiuoja į New Yorko 
Pasaulinius fėrus. Ar ne cu- 
dai, jų nėra, bet jos atvažiuo
ja ? Vilnietis.

LIETUVIAI

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

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

EALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia '1513 y O

CRANE COAL COMPANY | 
5332 So. Lortg Avenue 
Telefonas PORTSMOUTft 9022

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

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

Perkant toną ar daugiau .vr,..... **

pritruko. “A. L. Balso” redak
torius k. N. NOrkus prihUinė- 
jo vietinės spaudoj atstovus 

 

ir- diplomatinio korpusb na
rius. Užsipildė rinktine publi
ka parteris it abi! balkonai.

Programos vedėjas moky
tojas V. V Nalivaika per gar
siakalbį pranešė kaikuriuoš 
programos punktų pakeitimus. 
Kaziui Veličkai režisuojant, 
Susivienijimo Lietuvių Argen
tinoje teatro artistai: Stasys 
Majauskas, Marija Dubickie- 
nė, Sofija Valentinaitė, Al. 
Martinavičius, rež. K. Velička, 
Ant. Levanavičius, Alb. Ples- 
terninkas, Jonas Andriulevi- 
čius, Sofija Navikienė, A. Paš
kevičius, M. Andriukaitienė ir 
Antanas Dubickas — tikrai 
gražiai ir su dideliu pasiruo
šimu suvaidino P. Gintalo dra
mą “Spalių Devintoji”.

Juozui želioniui diriguojant, 
“Liaudies Teatro” mišrus cho
ras išpildė Lietuvos himną ir 
sudainavo keletą lietuviškų 
liaudies dainelių.

ALOS Tarybos pirmininkas 
—pirmasis Pasiuntinybės sek
retorius B. Blaveščiunas pa
prašė publiką atsistojimu pa
gerbti žuvusius kovose už Lie
tuvos NepHklaūšomybę ir api
budino kovos už laisvę etapus. 
Pirmininkaujančio perstatomi 
toliau kalbėjo:

Lietuvos ministeris p. Jonas 
Aukštolis- (Kalbos ištrauka tel
pa žemiau). Paskui kalbėjo 
Latvijos ministeris Dr. P. 01- 
ipš ir Estijos konsulas p. Gut- 
mąnas. Po to kalbėjo ALOS

Ml

Taupyk-
saugi&je įstaigoje

AKIU SPECIALISTAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai \
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS ifc CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

TreČiad., balandžio 12, 1939
I TeL Offlee Wentwoltti 099 

Res. Hyde Park 3395

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
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso Tęl. Virginia 0036.

Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 29 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas 
. Palengviną afcių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius, v isuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: niio 10 ryto iki 8 v. 
Nedegioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Vilnis”, Kovos 25 d. No. 71, 
rašo kad, Grigaitis “burbuliuo
ja”, dėlto, kad Grigaitis įteisa,- 
kė, kad Sovietų Rušijja, sti ku
ria Lietuva seniai turi drau
giškumo sutartį, nei piršto ne
pajudino, kūomet Hitleris mar-^ 
savo j Klaipėdą, “Vilnis” tokį 
patėmijimą vadihą “burbulia
vimu” ir sako, kad LieUva ne
prašė Sovietų Šąjįihgos pagel- 
bos. O kokią pagalbą Lietuva* 
apturėjo iš Sovietų, kuomet ji

Jam* ji“Slattery,1 Illinois ^oS?. taip Jau seniai 
r. i Henkm kęsmoši užimti Visą Lie-
Prekybos komis jos p - įeigii Lietuva nenrišiiftis' ninkas, kuris yra minimas tuv^’ yetuva nepr snmsj 
kaipo kandidatas į senatą. Priverstinos taikos ir ko^ 

, Įpagelbą Lietuva apturėjo iš So -
—------------------------------- vietų Ogi Sovietai pąšakė
Tarybos nariai. Pirmiausia “pasiduokite Paliokams”.
“A. L. Balso” leidėjas Pranas] . ( 1
Ožinskas, pareikšdamas, kad Suprantama yra, kad Vil- 
per vieną minutę, kuri dėl lai- vergauja Sovietams,_ li
ko ekonominimo tapo iiūskir- .J ’ nles , s^altyto5al> 'drime 
ta, sunuku papasakoti višė S
ką lietuvių tauta pasiekė per 
21 metą nepriklausomo gyve
nimo. Vienok tenka pasi
džiaugti, kad demokratiniais j 
principais apsišarvavę Lietu-] 
vos žmonės ir išeiviai sukurč 
nepriklausomą valstybę, ku
rios žmonių gerbūvio ir tau
tos laisvės sargybai reikia su
jungti visos tautos pajėgos. Šu
kį valio laisva, nepriklausoma,: 
demokratinė Lietūva, publika; 
palydėjo griausmingais aplo-i 
dismentais.

ALOS Tarybos nariai: K. 
Kaminskas nuo Ekonominės 
Draugijos, St. Džiugis nuo Lie
tuvių Centro ir D-jos “Lietu
va”, E. loffe nuo Lietuvos žy
dų Draugijos, J-. • BaltUšninkas 
nud “Momento”, lPr- Leščius 
nuo “Išvien”, T. Adomonis 
nuo “Talkos”, K. Šimkus nuo 
Sporto Klubo, V. V. Nalivai
ka nuo mokyklų, B. Usonis nuo 
“Liaudies Teatro”, Genrikas 
Šimkūnas nuo Susivienijimo 
Lietuvių Argentinoje — tarė 
po žodį kitą ir taipgi buvo pa
lydėti publikos aplodismentais.

Įžangos bilietų parduota be- * 
veik už pilną tūkstantį pozų. 
Rubine ir ženkleliai įeigas pa
didino. |

Svečių 
Berisso, 
Bosgues ir net iš Montevideol 
buvo atvykęs drg. J. Babilius 
ir keli kiti draugai.

Salione buvo Bs. Aires uni
versiteto studentai Pr. Krapa- 
vickas Jr. ir J. Kavaliauskas,) 
abu kariškose uniformose-

Keliasdešimts lietuvaičių bu-1 
vo pasipuošusios gražiais lietu-1 
viškais liaudiškais-tautiškaiš 
kostiumais. Fotografas S. An
tonovas nutraukė bent kelio- 
liką paveikslų, kurių dalis jaiil 
tilpo “EI Mundo” ir kituose] 
sostinės dienraščiuose.

Šis parengimas dar kartą 
įtodė, kad musų trys savait
raščiai (“A. L. Balsas”, “Iš
vien” ir “Momentas”) ir ta
rybai priklausančios pašalpi- 
nės bei kultūrinės organizaci
jos tautai reikšmingose dieno
se sugeba susikalbėLTietuviš- 
kai: Surėmę petys į petį tin
kamai ir ktilturingai tižakcen- 
tūoja Višai tautai vienodai 
brangios Vasario šešioliktos 
minėjimą. Nors tai dienai 
“Jose Verdi” teatrą iš ankstd 
buvo pasisamdęs “A. L. Bal
sas”, bet dėl vieningo darbo 
konceiit'ravimo kolonijoje jįJ 
užleido ALOS Tarybai, kurios 
Dariu yta musų laikVaštiš.

(Bris Daugiau)

I

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

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

Valandos: 7 iki 9 vakaro. 
Antrad. ir Penktadieniais

Tel. CICERO 3453 W.

paganda, bet faktas pasilieka 
faktu, kaip ją nepavadintume. 
Sovietų Sąjunga ar Sovietų Ru
sija Lietuvai nepagelbėjo. Kaip 
krizėj su lenkais, taip ir sū 
Hitleriu.

Tame pačiame “Vilnies” No. 
71 rašoma, kad Rusijos nėra

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

malėsi iš Rosario,
Llavollol, Florida,

8

LIETUVIS AKIŲ (GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
- DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 19

Rez. Telephone PLAZA 2400

IM

Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais
1 vaL vakaro U W. H. F. Ų. stoties X1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
1 Namų telefonas Brunswick 0597
I ■■ ■■■■■ ■■............. — I. ■■ ■ ... - ■■■.......... ...

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Shrgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792

ADVOKATAI
K. P. G UGI S

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephoi^: Yards 100L 

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

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

■

I

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

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-

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

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

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

DALYSI

Cicero

Phone Yards 4908

4348 S. California Avenue

Yards 1139
Yards 1138

YARDS 1419

IAČHAWICŽ IR SŪNUS
2314 Wešt 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1278

4704 So. Wes'terh Avė.

1646 West 46th Street

MOKAME

NARIAI t Ambulance
Chicagos,: į

Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

j. LIULEVIČIUS

Patarnavi
mas Dieną

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
Ytads 0782

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

• Užtikrink savo inde
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI iki—

$5,000.00

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Phone Canal 2515

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N

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

ALBERT V. PETKUS
*

Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

' Seredoj pagal sutartį.

____ Kiti. Lietuviai __ Daktarai____
DR. P. X BEINAR 

(SEINARAUSKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

Tel. Weht. 1612 — Res. Yards 3955 
Ofišo vai.: 2-4 pp. Ir 7-9 vak. Ser. 

ir nedėlioj pagal sutartį.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

3307 Litūanica Avenue

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Skelbimai Naujienose 
"luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

ANTHONY B. PtTKUS
Western Avė. Phone GrovehilI 0142

South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Dr. Margeris ,
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299
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ĮŽYMIEJI lietuviai SENOVĖJE
PROF. ANDRIUS UGIANSKIS, LIETUVIŲ KALBOS 

ŽODYNO PRADININKAS

Plačioji Rusija buvo ne vie-; profesoriaus laipsnį, Kazanės 
no praėjusio amžiaus lietuvio universitete dėstė graikų litera- 
tautybės kapas. Nublokštas kur į turą. Kolegų ir studentų buvęs 
į tolimą Rusiją, jis buvo pa-’mylimas dėl savo tiesumo ir 

budo gerumo. Kazanėje gyven
damas, rašė lietuvių kalbos žo
dyną. žodžius rinkti pradėjo, 
rodos, 1856 m. Tuo reikalu su
sirašinėjo 
Ivinskiu, 
žodynu,
Karaliaučių susipažinti su Kur
šaičiu ir pasirankioti medžia
gos savo darbui. 1869 m. iš
spausdino straipsnį “Apie lietu
vių kalbos savybes, kuriame 
tarp kitko

“Reikia

vergiamas naujos aplinkos, 
dažnai nutraukdavo artimes
nius ryšius su gimtuoju kraš
tu ir tuo budu žūdavo tautai. 
Dažniausiai taip atsitikdavo 
priešaušrio gadynėje, kai Lie
tuvoje tautos sąmonė nebuvo 
taip aiškiai nušvietusi, kai tau
tinis sąjūdis dar nebuvo taip

galėjęs gaivinti ir nutolusius 
tautiečius. Tačiau jau ir tada 
jų tarpe atsirasdavo tokių, ku
rie ir po keliasdešimt toli Ru
sijoje išgyventų 
miršdavo esą lietuviai, kuriems 
nostalgija kaitino gimtojo kraš-| 
to meilę, ir kuriems, deja, su- 
sidejusios gyvenimo aplinky
bės neleisdavo aktyviau prisi
dėti prie lietuvių literatūros gy
venimo ir iš viso prie tautinio 
darbo. Toks buvo ir Andrius 
Ugianskis, Kazanės universite
to profesorius. Jau ir anksčiau 
apie jį turėjome šiek tiek ži
nių, bet tik atradus jo laiškus 
Valančiui, buvo galima pilniau 
pažinti tą įdomų asmenį.

Ugianskis gimęs 1816 m. 
Kurtuvėnų ar Šaukėnų parapi
joje. Jis buvęs bajoras. Mokėsi 
Kražių gimnazijoje, kai ten 
mokytojavo Valančius. 1841 
m. dėl mums 
žasčių atsidūrė 
joje. 1845 
universitetą v
Simbirsko, 
gimnazijos 
kalbos mokytoju. 1850 m. ga
vo graikų literatūros magistro 
laipsnį. Nuo 1861 m., „gavęs

NAUJIENOS,‘Chlcago, III,

su Valančium ir 
Rūpindamasis savo 

Ugianskis važinėjo į

rase
stebėtis, kad musų

metų nepa ]<a|j)a per ]<eijs amžius ištvėrė
jokių permainų. Tai

kal- 
gra- 
savo 
savo

Pranešimas
Apie 4% 
Dividendą -
Lithuanian Building Loan and 

Saving Ass’n. (“Naujienų“ 
spulkos) nariams

Pereitos savaitės pabaigoje 
buvo išsiuntinėta čekiai 
šimčius visiems, kurie

už nuo- 
turi pa- 
pinigus 
turi antant certifikalų. O kurie 

knygučių, tiems buvo įrašyta į

gimnazijoje, 
Valančius.

nežinomų prie- 
tolimoje Rusi- 

baigė Kazanės 
buvo paskirtas 

Kazanės

m. 
ir 
o vėliau 

vyresniuoju graikų

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 neišsko- 
linti po kelias savaites.

Tikimės, kad ir ateityje į- 
stengsime išmokėti 4%, nes jau 
musų draugai suprato, kad da
bar apdraustoje spulkoje jų į- 
lėti pinigai yra pilnai apsau 

goti.
Todėl, kurie turite dar atlie

kamų pinigų, dabar prašome 
čionai pasidėti, nes dabar pri
imti pinigai neš nuošimtį nuo 
pradžios šio mėnesio. Mes turi
me kelias paskolas pripažinę ir 
jų pinigus galime tuojaus su
naudoti.
Lithuanian Building, Loan and 
Savings Association;

T. Rypkevičia

Lietuvių Ekskursi
jos Lietuvon 
1939 metais
žengiamos per lietuvių 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGĄ.

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

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

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

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

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

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

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

JUOKAI

cago,

tai iš to kyla labai 
išvada apie lietuvius, 

šiandieninę lietuvių

— Pone direktoriau, pone 
direktoriau, — skundžiasi ma- 
šininkinė, — mane norėjo bu
halteris pabučiuoti.

— Ką gi padarysi, — taria 
direktorius dėl darbo gausy
bės gerai neįsiklausęs i žodžių 
prasmę, — musų įmonė yra 
nemaža ir aš visų smulkmenų 
pats negaliu atlikti.

žaidimas.
Sode ant suoliuko sėdi 

na, graži mergina.
Tokia ja laiko ir jaunasis 

Plaukius. ,
— Ar aš galiu atsisėsti ša

lia jūsų, panele, — taria šis.
— Prašau, — atsako ši, — 

ir dar priduria. — O gal ir su
sipažinti norėtumėt.

— Labai malonu butų.
— O gal ir paflirtuoti 

pasiūlo ši.
— Dar maloniau.
— O kaip butų, jei mes 

tumės jau susižiedavę ?
— Na, lai visai gerai.
— O jei jau ir vedę?

jau-

KEISTUTO
Building and loan 
Association No. I

Duoda Paskolas ant Pirmų Morgi- 
čių Nuo 5 iki 20 Metų

Išmoka 4tą nuošimtį už padėtus 
Pinigus

PINIGAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 
3236 So. Halsted Street 

Telephone—Calumet 4118 
JOS. M. MOZERIS 

(Sekretorius)

kad 
daugelį am- 
liaudies lu- 

kad lietuvių 
turi būti la-

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ*

INSURANCE
CAPDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

beveik be 
liudija XVII ir XVIII m. ra
šyti veikalai. Tuo tarpu visos 
kitos Europos kalbos per tą lai
ką labai pasikeitė. Aš manau, 
kad be kitų to priežasčių gali
ma laikyti musų kalbos tobu
lumą, gražumą ir turtingumą. 
Lietuvis jokioje svetimoje 
boję negalėjo rasti tokių 
žiu, vaizdžių frazių, kaip 
kalboje, ir dėl to mylėjo
kalbą labiau už visas kitas. 
Stropiai tyrinėjant lietuvių kal
bą ir lyginant ją su kitomis, 
nekartą reikia stebėtis, kaip ga
lėjo kalba paprastų žmonių lu
pose pasiekti tokio aukšto to
bulumo, perviršydama nekartą 
pačią graikų kalbą. Jeigu kal
ba, filologų nuomone, yra tik
ras tautos dvasios išminties pa
veikslas, 
giriama 
Žiūrint į
kalbą lengviau galima suprasti 
nuostabiai puikią Homero kal
bą: iš to lengva spręsti, 
graikų kalba per 
žiu turėjo tobulėti 
pose, o taip pat, 
tauta ir jos .kalba
bai senoviškos. Kad mums Die
vas tik duotų greičiau lietuviš
ką Homerą.“

Ugianskis pasireiškė ne vien 
kaip mokslininkas, bet ir kaip 
nuoširdus lietuvis. Jis yra pri
rašęs begales laiškų vyskupui 
Valančiui, kuriuose išreiškė sa
vo begalinę meilę Lietuvai. Ir 
štai kartą buvo jam toks įvy
kis: vos tik žmona pagimdė 
sūnų, jis sunkiai susirgo. Žmo
na buvo rusė ir sūnų užsispy
rė išauklėti rusiškoje dvasioje? 
Atėjo pas jį daktaras Mirotvo- 
rovas. Ilgiau besikalbant, Miro- 
tvorovas profesoriui pasakė:

—Visi kalba, kad tamsta, po
ne profesoriau, nesi rusas, kaž
koks... lietuvis.

—Garsusis prancūzų rašyto
jas yra pasakęs, — pareiškė 
prof. Ugianskis, — “kiekvienas 
padorus žmogus turi neišsiginti 
tų knygų, kurias jis skelbia.“ 
Neišsiginu nė aš. Ne rusas esu, 
bet lietuvis. Mano tėvynės val
dovai senovėje garsėjo visame 
pasaulyje. Ir žinau, kad kas už
sideda sau sunkias ir pavojin
gas pareigas prikelti pavergtą 
tautą, tas užsideda ir kančias...

—Tai kvepia Sibiru.
—Yra didesnių kančių už Si

birą. Ar tamsta supranti kan
čią tarnauti svetimai, kad ir 
garbingai tautai, kai tuo tarpu 
savoji tauta pavergta. Kaip 
mokslininkas, aš dirbu rusams 
nuoširdžiai, bet, kaip lietuvis...

Ir Ugianskis pravirko. Rusas 
truktelėjo pečiais ir išsigandęs

Mirė Ugianskis 1870 metais, 
visą gyvenimą neradęs dvasinės 
šilimos savo šeimoje, nes žmo
na rusė išauklėjo ir sūnų rusą, 
kuris baigęs veterinarijos mok
slus ilgai gyveno Novgėfode- 
Volinske.

COAL

Rezervas 
—virš 
225,000.00

žiūrėk Kiek Tekainuoja Jūsų Name Karštas Vanduo

90 DIENŲ EKONOMIJOS 
ĮRODYMO PASIULA

“NUOLATINIS KARŠ
TAS VANDUO KAI
NUOJA MAN TIK APIE 
$2.90 Į MĖNESĮ, ŠIL
DANT AUTOMATINIU 
GASO VANDENS ŠIL
DYTUVU,” Sako Mrs. 
Eli Be r man, 6711 N. 

Talman Avė.

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

ant Automatinių Gasinių Vandens Šildytuvų
q Automatinis gasinis van
dens šildytuvas duoda jums 
nuolatinį karšto vandens 
patarnavimą nuostabiai že
ma kaina. Faktinai galio
nas vandens apšild omas 
šiuo bildu kainuoja ne 
kiek daugiau, negu šildant 
su tais šildytuvais, kuriuos 
jus atsukate ir užsukate 
ranka! Automatiškas gasi
nis vandens šildytuvas pa
laiko vandenį karštu iki

Pasiula Tinka Tik

norimai tikslaus tempera
tūros laipsnio be jokios 
priežiūros. Viskas ką rei
kia padaryti, tai atsukti 
kraną—o karštas vanduo 
visuomet čia—dieną ir na
ktį.'

192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5.000.00

ŽYMUS RUUD 
MONEL 

Automatiškas gasinis vandens 
šildytuvas įeina į šią pasiūlą!

Apribotam Laikui
Ateikit Pas Savo Kaimynini Plumber Dylerj

Visi Telefonai WABASH 6000:
Tik pasakyk:^ “Pasakyk Man Apie Proof-Of-Economy pasiūlą 

karšto vandens patarnavimui mano name.”

Išmok ėjom yg
už padėtus /Į ”/s\

pinigus *

Duodam P»«knlas ant 1-mų
Morgičių

Safety Denosit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEŪERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

tar-

iš Stoties

W. G. E. S

artimiausį

jie pagei-
karų že-

— Ką ir besakyti, — pori
na šis.

— Taip, jau mudu vedę. Da
bar septinta valanda vakaro ir

visų dalykų, kokių 
dauja iš motorinių 
mesne kaina.

Aplankykite savo
Chevrolet dylerį šiandien. Pa
matykite, pavažiuokite visam 
krašte greičiausiai parduoda
mu karu ir nacionaliai did
žiausia dolerio vertybe!

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

® THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY® 
žy? ._________ PHONt WABA$H 6000 . '

Vardas.

PASIMATYKIT SU SAVO CHEVROLET DYLERIU Adresas.

Miestas.

mm

i*:*®
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NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chlcago, I1L

CHEVROLET’S 
Garsus Valve-In- 

Head Six

NAUJAS 
Aero-Stream 

STYLING 
Naujos Flsher Bodies

Valstija—

tu jau, kaip paprastai, turi iš
eiti su draugais palošti korto
mis. Sudiev.

Ir ji pabėtra.

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA

VADOVYBĖ VERTYBĖJE NEŠA 
VADOVYBĘ Į IŠPARDAVIMĄ

įR*; v J.... 4*

x->-- • ■
te; A.~ a **

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

PAVASARINIŲ
MADŲ

IŠSKIRTINAS
VACUUM GEAR8HIFT 
Vacuum Booster priduo

da 80% Slftavimo 
pastangų

Patobulinti Hyd- 
rauliniai Stabdžiai

Chevrolet išpardavime pirmas dėlto, kad jis pirmas 
stiliuje—pirmas greitėti—pirmas į kalnus laipioti— 

ir pirmas vertybėje savo kainos eilėje! -

Vėl visi šio krašto žmonės ap
dovanojami Chevrolet pirma 
vieta motorinių karų išparda
vime!

Ir ta priežastis, kodėl jie . 
perka daugiau Chevrolet’us ne
gu kitokios išdirbystės karus, 
yra ta, kad šis naujas Chev
rolet teikia jiems daugiau iš

PATTERN BOO*

CHEVROLET
VIENINTELIS Žemos-Kainos Karas Susidedąs iš

“VISO KAS GERIAUSIO ŽEMIAUSIA KAINA!”

rČHLVHOl f 1

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

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
.00 per year in Canada
.00 per year outside of Chicago 
i.OO per year in Chicago 
i per copy.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams..................... .......
Pusei metų __ _
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui--------

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija -------------
Savaitei ...__
Mėnesiui —.

Suvienytose V

March 7th 1914 ąt thę post Office 
of Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1789 S, Halsted 
Chicago, JU. Telefoną* Canal 8500.

$8.00 
4.0Q 
2.00 
1.50 

. .75

3c 
18ę 
75c

e, ne Chicagoj,

(Atpiginta)
Metams -------------------------  $5.00
Pusei metų -------------------- 2.75
Trims mėnesiams ...... 1.50
Dviem mėnesiams  1.00
Vienam mėnesiui .......— .75
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose
Metamą -----------
Pusei metų -----
Trims mėnesiams
Pinigus reikia ąių

________ $8.00
. 2.50 

lU pašto Money 
įsakymu,

Begėdiškas užsimojimas
“Naujienos” tik-ką gavo didelį pluoštą, žinių iš Lie

tuvos apie paskiausius įvykius. Iš jų aiškėja ųę tiktai pil
nas vaizdas to banditiško žygio, kurį Hitleris padarė, pa
grobdamas Klaipėdą, bet ir nacių užsimojimas pavergti 
ekonominiai visą Lietuvą.

Privatiniame laiške, kurį atsiuntė iš Lietuvos vienas 
mums gerai pažįstamas asmuo, ir taip pat musų specia
laus korespondento pranešime sakoma, kad Vokietijos 
“fiureris”, kartu su reikalavimu grąžinti reichui Klaipė
dos kraštą, pastatė Lietuvai tokį ultimatumą:

Kad Lietuva nutrauktų visus prekybos santykius su 
kitomis šalimis ir prekiautų išimtinai su Vokietija;

Kad Lietuvoje butų uždaryti visi fabrikai įr kad Lie
tuva užsiimtų tiktai žemės ukiu, ir to ūkio produktus ga
bentų Vokietijon, kuri aprūpinsianti Lietuvą pramonės 
gaminiais;

Kad Lietuvos ministeriu pirmininku arba bent už
sienių reikalų ministeriu butų paskirtas Voldemaras.

Dar nėra žinoma, ar Lietuvos valdžia sutiko bent 
dalį tų Hitlerio reikalavimų išpildyti. Kad ji neišpildė vi
sų, tai aišku, nes Voldemaras ministeriu kabinote vietos 
negavo.

Bet pats Hitlerio užsimojimas padėti Lietuvos eka* 
n ominį gyvenimą po Vokietijos letena yra begėdiškas. 
Tas smurtininkas ne tik apiplėšė Lietuvą, bet dar nori 
padaryti ją savo vergu!

Jeigu Lietuvos žmonės turės balsą savo krašto liki
mo sprendime, tai jie tokiam Hitlerio užsimojimui prie
šinsis visomis pajėgomis.

Ponas Mizara meluoja ir ži
no, kad jisai meluoja. Nes 
“Naujienos” Leninienės-Krups- 
kos nespiaudė nei “gražiąi”,4 nei 
“negražiai”. Jos tiktai pakarto
jo “Manchester Guardian” spe
cialaus korespondento godžius 
apie tai, kaip velionė, ęlirbda« 
ma sovietų švietimo komisaria
te, liepė išimti iš knygynų ir su
deginti tam tikras “buržuaziš- 
kas” knygas. Paminėti faktą iš 
žmogaus viešo veikimo nėra 
joks to žmogaus niekinimas.

O apie Leninienūs asmenį 
“Naujienos” dargi visai nekal
bėjo.

Tokiu badu Mizara be jokius 
gėdos “Naujienas” apmelavo.

Ne tik apmelavo, bet dar jr 
įkrėtė gerą dožą fanatizmo sa
vo skaitytojams prieš “Naujie
nas”.

Jisai rašo, kad “Naujienos” 
ką tiktai sako apie Leniną, Le- 
ninienę, Kapsuką, sovietų Rusi
ją arba komunistus, tai vis ■— 
iš “keršto” ir “neapykantos“. 
Nes, girdi, —

“Komunistas — ‘Naujie
noms’ baisiausias žmogus. 
Sovietų Sąjunga — joms kau
las gerklėje...”
Reiškia, kuomet “Naujienos” 

kritikuoja diktatorišką sistemą 
su jos teroru, mirties bausmė
mis, kalėjimais ir koncentraci
jos stovyklomis; kuomet jos 
piktinasi komunistų vergišku 
pritarimu kruviniems tos dikta
tūros darbams, — tai ne dėlto, 
kad “Naujiena” yra priešingos 
tokiai politinei tvarkai, bet dėl
to, kad joms komunistas “bai
siausias žmogus” ir Sovietų Są
junga joms “kaulas gerklėj”!

Šitaip Mizara ' nesisarmatija 
mulkinti savo skaitytojus. Jisai 
stengiasi juos paversti nepro
taujančiais fanatikais.

NAUJIENOS, Chicago, fll

Karo debesys tirštėja Stebėtinasąkiplėšiškumas
Musų savijauta. — Lenkijos pasiuntinio vizitas Len

kijos ir Lietuvos santykiai. — čekų tautos tragedi
ją. —, Lenkai prisidėjo prie Čekoslovakijos padalini
mo. — Pasiryžėlių netrūksta. — Beveik niekas nea
bejoja, kad karas neišvengiamas, visas klausimas tik 
susivęda prie — kada? — Jei karas kiltų?

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

(Tęsinys)

rodos, jei Lenkija dabar 
parodytų bent kiek didesnio! 
džentelmeniškumo ir nors mi
nimalius bent Vilniaus lietuvių 
reikalavimus patenkintų, Lietu
vos ir Leųkijps santykiai pra
dėtų visai normaliu.

Bęt, deja, išdidi lenkiškai ba
joriška politika šito psichologi- 
niu momento. nesupranta. Tuš
čias lenkas bajoras nenori nu
sileisti iki lietuvių reikalų, ne
nori jų suprasti. Tai nepagydo
mai daroma gili lietuvių tautui

O,

Pranašauja pragaištį Hitleriui
Didžiausias šių dienų Vokietijos rašytojas, Thūmas 

Mann, kuris dabar gyvena Amerikoje, užvakar, atvykęs 
Chicagon skaityti paskaitą, pareiškė, kad hitlerizmas yra 
pasmerktas pražūčiai — ir pats Hitleris tatai žinąs; to
dėl jisai pastaruoju laiku ir elgiąsis, kaip padūkęs.

“Aš esu tvirtai įsitikinęs”, tarė garsusis rašyto
jas, “kad katastrofa turi įvykti vienoje formoje arba 
kitoje. Mes gailine būti tikri, kad Europos plėšikai 
nuo savo likimo nepabėgs. Jų revoliucija sprogs 
prieš musų akis.”
Juo greičiau, juo geriau!

NAUJA LIETUVOS VY
RIAUSYBĖS KRIZĖ

Išbuvęs tik H dienų Lietuvos 
mimsterio pirmininko vietoje, 
gen. Jonas Černius rezignavo. 
Kanu su juo rezignavo ir vi
daus reikalų ministeriu gen, Ka
zys Skučai Juodu pasikaukė, 
nenorėdami, kad Lietuvos vy- 
riauayU turėtų “puaiaukarinj 
pobūdį”.

Taigi pasitvirtino “Naujienų” 
išreikšta nuomonėj kad ta vy- 
riauaybė, susidariusi po kun. 
Mirono kabineto rezignaeijos, 
buvo tiktai laikinė. _

Kovu 31 cl "Naujienos” apie 
gėjų. Černiaus kabinetą rašę:

“ ... Tai atrodo, kad vy
riausybė yra pusiau-karinč, 
pusiau’koalicipe.

“1$ (olo Žiūrint, yra ne la
bai auprantamas toks skait
lingas armijos karininkų da-. 
lyvaviinas valdžioje. Yra kei
stoka, kadi generolai paginė 
į savo rankas ne tiktai mi- 
nisterio pirmininko ir kraš
to apsaugos nūnisterio vie
las, bet ir tokias ministeri
jas, kaip finansų ir vidaus 
reikalų. Argi neatsirado lin-

kaipo asmens krašto finan
sams tvarkyti tarpe civilių 
žmęnių?”
Bet, sakoma toliau tame “N.” 

straipsnyje, “atrodo, kąd nau
joji vyriausybė yru sudaryta lai
kinai, iki Įvyks pilnesnis srovių 
susitarimas, Armijos generolai 
negi sėdės visą laiką ministe
rijose.”

Du generolai jau pasitraukė,. 
Paliko dar du: gen. Musteikis 
— krašto apsaugos mlnisteris, 
ir gen. Sutkus — finansų nū- 
nisteris.

Tačjaų, rezignavus pręmjerui 
ir vidaus reikalų ministeriui, 
turėjo atsistatydinti visas kabi
netas.

FANATIKŲ LOGIKA

Rokas Mizara kartoją kokio 
tai pusgalvio pasakymą, kad, 
Lenino našlei mirus, “Naujie
nos” ją ^negražiai apspjaudė”. 
Ir nuo savęs Tasai proletarų 
“švietėjas” dar priduria paaiš
kinimą, kad
pasielgusios “dėlto 
vaujasi kerštu, 
prieš komunistus”.

Naujienos” tąjp 
jos vado- 

neapykanta

SENIEJI BOLŠEVIKAI Iš 
STALINO PARTIJOS 

IŠŠLUOTI
Aštuonioliktas visos Sovietų 

Sąjungos Komunistų Partijos 
suvažiavimas, kuris neseniai į- 
vyko Maskvoje (tęsėsi dvi sa
vaites), įdomus yra daugeliu at
žvilgių — visų pirma tuo, kad 
jame paaiškėjo, jogei per pas
kutinius kelis metus visiškai 
pasikeitė tos partijos sąstatas.

Partija turi 1,600,000 narių 
(ir 900,000 kandidatų). Bet iš 
mandatų komisijos raporto pa* 
aiškėjo, kad tiktai 0,3 nuošim
tis tų narių priklausė partijai 
prieš 1917 metus ir tiktai 1 nuo
šimtis priklausė jai 1917 m. 
(kuomet įvyko revoliucija). Va
dinasi, senų partijos narių tė
ra tiktai šiek-tiek daugiau, kaip 
20,000.

Bet pradžioje 1918 m. sovie
tų kompartija turėjo ' daugiau, 
negu ketvirtadalį miliono narių. 
Septintame partijos suvažiavi
me, kovo mėn. 1918 m. buvo 
raportuota, kad partijoje yra 
270,000 narių. Milžiniška dau
guma jų dar buvo jauni. Tai 
kurgi jie dingo, jeigu šiandien 
tėra tiktai apie 20,000 narių iš 
1917 metų?

Dalis jų, žinęma, išmirė. Da
lis žuvo pilietiniame kare. Bet 
negalimas daiktas, kad tokiu

Vilnies” No.
1939, už- 
“Vilnies*’ 
“Mes pa- 
domės į 
redakto-

bartinė Vokietijos politika pilna 
visokių staigmenų.

Tai visi su dideliu nerimu 
laukia tos dienos, kada Klaipė
dos seimelis susirinks. Gali į- 
vykti visokių staigmenų juo la
biau, kad vokietininkai Klaipė
dos krašte kariškai savųjų smo
gikų pavidale yrą pasiruošę, tai 

įgali tarp vietos kariuomenės į- 
glllos ir tų smogikų burių kilti 
net ginkluotas konfliktas.

Kai šitą mano laišką skaitysi
te jau jums bus žinoma, kas tą 
dieną Klaipėdoje nutiko, nes 
spėju šitas laiškas žymiai vė
liau jus pasieks, jau Klaipėdos 
seimelis tuomet bus savo žodį 
taręs.

Rašau ir lyg pavydžiu jums. 
Jus žymiai saugiau ir ramiau 
gyvenate. Jus tik iš tolo sekate 
musų gyvenimą ir gal jaudina
tės musų likimu, o čia mums 
tenka lyg šalia ugnikalnio gy
venti ir vis spėlioti, kada jisai 
išsiverš. Pavyzdžiu juk jau tu- 

Irime. Štai Čekoslovakijos skaų-

Nors ir visa Lietuvos spaų i 
da gana palankiai atsiliepė apie 
tųdviejų valstybių diplomatinių 
santykių sumezgimą, bet, kaip 
matote, Lietuvos visuomenė į 
tas sukaktuves visai kitaip rea
guoja.

Nors politikos raida įsakmiai 
rodo, kad Lenkija turėsianti vi
sais atsitikimais atsidurti de
mokratinių valstybių pusėje, 
nes jai kitos išeities nėra, o V^L]US likimas. Juk ir čia visa taip 
dėlto Lietuvos visuomenė ir tuo 
atsitikimu Lenkija nenori pasi
tikėti.

Turi pagrindo.
Juk tik Lenkijos dėka Vokie

tija išdrįso lenkams giminingas 
tautas čekus 
baigti kaipo

Vartydamas 
70-tą, iš kovo 24 d. 
tikau įdomų dalyką, 
apžvalgininkas sako: 
prastai, nekreipiame 
amžinus “Naujienų”
riaus sapaliojimus prieš bolše
vikus ir Sovietų Sąjungą. Ne
kreipiame domės labiausia to
dėl, kad tą “literatūrą” vargiai 
skaito dešimtas nuošimtis tų 
pačių “N-nų” skaitytojų. “Nau
jienų” skaitytojams, paprastai, 
užtenka vietinių žinių ir pirmo 
puslapio. O editorialų puslapis 
tiek nuobodus savo nepasibai
giančiu skalijimu prieš bolševi
kus, kad retas kas į jį pasižiū
ri.’’

Taigi-taip, labai nuobodus, 
bet visgi, matyti, “Vilnies” ap
žvalgininkas tą puslapį nepra
leidžia pro šalį. Išrodo, kad jam 
tas puslapis visai nėra nuobo
dus, (ai kodėl jis mano, kad tas 
puslapis kitiems yra nuobodus? 
Jis sakosi žinąs, kad tą litera
tūrą vargiai skaito dešimtas 
nuošimtis tų pačių “N-nų” skai
tytojų. Well, pasirodo, kad 
“švento” Lenino dvasia nemie
ga, ji (Lenino dvasia) ne tik, 
tad padarė Staliną beveik “virš
žmogiu”, bet ir jo bernams į-

mą, savo literatūros neplatino. 
Taipgi, rengimo komitetas ne
bandė tą raudoną biznį sustab
dyti. Bet Įsivaizduokim sau, jei- . 
gu kas nueitų į komunistų, ar
ba į jų valdomų organizacijų 
lokį pat masinį susirinkimą ir 
bandytų platinti literatūrą prie
šingą Lenino evangelijai, ar jus 
manote, kad jie leistų tą dary
ti? Aš užtikrinu, kad jie neleis
tų, o jei kas tuo netikite, tai 
pabandykite, persitikrinsi t.

Toliau tas “Vilnies”^ apžvalgi
ninkas rašo: “Dabar tas bala- 
mutas paleido ‘antį’, kad Na- * 
dežda Krupskaja (Leninienė) 
savo laiku liepus sudeginti Le
vo Tolstojaus knygas. Tai jau 
visai netoli nuo šmeižto apie 
‘moterų nacionalizaciją’ Sovie
tų šaly.”

5Q,Q00 Urba 70,000. Turėjo pa
likti gyvų bent 200,000, nes jų 
vidutiniškas amžius v dar tėra 
tiktai 40—50 metų.

Bet iš tų 200,000 barių dabai 
tebėra partijoje jau tiktai de
šimta dalis.

Atsiminus, kas atsitiko sti 
Zinovjevu, Kainenevu, Piatako- 
vu, Rykovu, Buęharinu, Jago- 
da, Radeku, Sokolnikovu, Troc- 
kiu ir šimtais kitų artimiausių
jų Lenino draugu ir bendradar 
bių, galima numanyti, kad ir 
miįžiujšką daugumą “eilinių” 
senųjų bolševikų ištiko panašūs 
likimas. Jie arba sušaudyti, ar
ba sugrusti į koncentracijos 
stovyklas, arba kitokiais badais 
likviduoti.

Dabartinė Sovietų Sąjungoj 
kum U uis tų partija yra naujosios

ir slovakus pri- 
valstybes.
čia atsidūrė gana 

juokingoje ir tikrai kvailoje pa
dėtyje. Štai kaip Slovakija bu
vo pasiskelbusi jau esanti neva 
nepriklausoma valstybė, Lenki
ja tuoj pą^skubino ją pripažin
ti net savo pasiuntinį nutarė le
nai pasiųs/i, bet, deja, Slovaki
ja iš Vokietijos malonės pasi
skelbusi nepriklausoma vos tris 
dienas išgyveno! ir iš Vokietijos 
geros rankos tą savo nepriklau
somybę Vokietijai grąžino. Va’ 
dinasi, vokiečiai šiuo atsitikimu 
lyg ir butų iš lenkų lik pasity
čioję. Iš čia jau galima spręsti, 
kokią lenkai veda neapsukrią 
politiką ir kiek su jais vokiečiai 
rimtai skaitosi.

Atrodytų, kad Lenkija nau
dojasi tik laikinomis progomis, 
kad savo tuščią dienos išdidu
mą patenkinusi, bet iš esmės 
nežiūri į tolimesnę ateitį. Iš čia 
ir seka Lietuvos visuomenės tas 
gilus nepasitikėjimas Lenkijos 
politika. Visi Lietuvoje laukia 
su dideliu nekantrumu Klaipė
dos seimelio susirinkimo, kuris 
įvyks kovo mėn. 25 dieną. Juk 
vokietininkų atsakingi politikui 
tuomet visai atvirai turės pa
sisakyti, kur Klaipėdos krašto 
likimą jie veda.

Turima žinių, kad Berlynas 
bent šiuo momentu neranda ga
lima dar labiau painioti tarp
valstybinius santykius, ir todėl 
nenori šiuo metu spręsti Klai-

kas 
yra 
kad

tik, deja, 
sąlygos tokios, kad jos 
pasireikšti; viešai pasi- 
visos tautos vieningų-

Nesuprantama, kodėl tam 
“Vilnies” apžvalgininkui rodos, 
kad tą “antį” paleido tąs “ba- 
lamutas” iš “Naujienų”, kuo
met visiems yra žinoma, kad 
ta “antis” skrajoja po visus pa
saulio laikraščius. O kad Leni
nas negalėjo atsigrožėti tokiu 
L. Tolstojaus kuriniu, kaip 
“Karas ir Taika”, tai dar ne
reiškia, kad jis grožėjosi visais 
Levo Tolstojaus kuriniais. O 
kaip su L. Tolstojaus kuriniu: 
“Nesipriešink piktam”? ar Le
ninas ir tuo kuriniu negalėjo

kitais L. Tolstojaus kuriniais? 
Kas atsitiko su kitų rašytojų 
kuriniais?

valstybinės biurųkratijos orga
nizacija, kurios priešakyje stovi 
visagalis diktatorius Stalinas.

Jojo labai mažai darbininkų, 
o ūkininkų beveik visai nėra. 
Suvažiavime buvo paskelbta, 
kad iš 243,000 kolęhozų Sovie
tų Sąjungoje tik 12,000 kolcho
zų turi komunistų pabijos kuo
pas. Vadinasi, 95 nuošimčių 
kolchozų ųeturi net mažiausios 
(iš 3 narių) komunistų kuope
les.

Bet Į kitokias partijas orga
nizuotis neleidžiama. Tokiu bū
du sovietų darbininkų ir vals
tiečių mases yra politiniai visai! 
neorganizuotos. Diktatorius su 
žvalgybos pagalba kraštą valdo, 
o žmonės neturi jokių teisių. i

netikėtai ir dalinai nelauktai j- 
vyko, kad visai panašu į ano 
Ugnikalnio išsiveržimą.

O juk visa tai liečia ne vien 
musų kraštą, bet ir kiekvieno 
paskirai likimą ir kartu visi ne
saugiai jaučiamės, tarytum 
niekšas tyko mus nakties me
tu užpulti. Tai gal suprasite ir 
musų visų tą didelį rytojaus 
diena susirūpinimą ir tą neri
mą, kurį mes visi lygiai pergy
vename. z

Atrodo, kad Lietuvoje pasiry
žėlių ginti savo žemės nepri-, 
klausomybę, ginti savo teises 
netrūksta.

Atrodo, jei kiltų ginkluotas 
ko'nfliktas, tai atsirastų pakan
kamai drąsuolių, kurie vyras 
vyrą stotų į kovotojų eiles.

Atrodo, kad Lietuva šiuo me
lu pergyvena sunkias valandas. 
Savo padėtį mes gerai supram 
tame ir įvertiname, 
vidaus 
kliudo 
reikšti 
mui.

Tai viena iš tų musų vidaus 
žaizdų, kuri mums garbės ne
sudaro. Įr ši žaizda tik dar dau
giau mumyse sukelia nęriino ir 

! nepasitikėjimo. Bet vilties vis 
dėl to neprarandame. Jei ir teks 
daug skaudžių valandų patirti, 
gal ir į didžiules bėdas busime 
įvelti, bet tvirtai tikime, ka< 
laimėsime. Juk tenka tikėti 
žmonijos geresnį likimą, juk 
tenka tikėti į pasaulio sąžinę 
žmonių protą.

Bet vienas tikėjimas — tąi 
dar niekiu, reikia siekti kovo
ti ir tik tuomet laimėjimai yra 
galimi. Rodos, šitokio pasiryži
mo Lietuvoje pakankamai yra, 
bent taip atrodo.

Lygiai mes visi įsitikinę, kad 
geruoju visi tie konfliktai nesi
baigs, čia tik galima spėlioti, 
pranašauti, kada tasai konflik
tas virs atvirą kova, tai yra ka
da prasidės Europoje karas, ta 
šmėkla, kuri visiems atrodo ne
išvengiama butenybė, Ęe karę 
jau ppdąrytoa Žaizdos nebus už
gydytos.

Butų klaidinga manyti, kad 
kas nors to karo norį. Jei jo bu
tų norętą, tąį karui prasideĮi 
buvo jau daug progų, bet jog 
vis vęngtos. Darytos tokios di
džiulės aukos, kad tik karo iš
vengus, bet, deja, tikrieji karo 
kurstytojai vis dar nenurimsta. 
Todėl Jau karas ne mėnesiais ir 
ne savaitėmis, bet dienomis, nei 
valandomis vis artėja.

Artėja ta .viena iš baisiausių

kai kurįe iš jų viešina spiritu- 
alistus ir nemirkčiodami gali 
pasakyti, kurio laikraščio, ko
kis nuošimtis skaitytojų skaito: 
1-mą, 2-rą ar 3-čią puslapį, už
tai jiems lengva ištarti tokius 
žodžius: “MENKO ŽMOGAUS 
DIDELIS MELAS.”

Dabar gi kyla klausimas, 
yru didelis žmogus, ir kas 
menkas žmogus? Išrodo,
tie “galvočiai”, kurie mieruoja 
kitų didumą ar jų mažumą, 
skaito save autoritetais šitame 
klausime. Bet mums, kaipo pa
prastiems liaudies nariams, kai
po darbininkiškos klasės na
riams, tokie “kazioni autorite
tai” yra svetimi. Mes kovojam 
už laisvę, ir nies norim, kad 
spauda taipgi butų laisva.

Jus, dviveidžiai politikieriai, 
skverbialės prie minių, prisi
dengę demokratijos skraiste, 
jums nesvarbu, kas ta per mi
nia, ar tos minios psichologija, 
jums svarbu tik vienas dalykas, 
tai tik tą minią išnaudoti, pasi
naudojant momento upu. Kuo
met lietuvių liaudies ūpas yra 
pažadintas, tai jus matot ge
riausią progą “pažvcjol”. Tų 
aiškiai parodė praeiti du masi
niai susirinkimai Chicagos lie
tuvių auditorijoj. Abiejuose su
sirinkimuose “Vilnies” agentas 
kaišiojo po nosia “Vilnį” vi
siems, visą laiką, t. y. laike pra
kalbų ir laike programo. Gą 
būt, trečiadienio, kovo 22-rą, 
susirinkime, tie raudoni biznie
riai jautėsi esą pilnais šeiminiu-

simus, o šiuo tarpu jums, Sta
lino bernams, patartina trupu
tį patylėti. Šitą patarimą duo
du dėl jūsų pačių naudos, kad 
perdaug save neišstatytumėt ant 
juoko. |

Nesinorėtų tikėti, kad jus to 
nežinote, o jeigu nežinote, lai 
galit pasiteirauti pas bile kurios 
kolegijos studentus ir jums pa
sakys, kurių autorių raštai bu
vo ekskomunikuoti SSSR ir Vo
kietijoje.

Taipgi ne pro šalį bus prisi
minti apie L. Trockio ir apie 
kitų “pasiutusių šunų” raštus, 
kas su šitų vyrų raštais atsiti
ko? Ąr jų raštai ir dabar te
bėra SSSR knygynuose?

Well, sunku su tais žmonė
mis susikalbėti, kuomet jie pa
tys su savim nesusikalba.

M. T—kis

Kfargumynai
Numirėlis išlošė 80,000 

dolerių

savo susirinkime, bet koks gali 
būt pateisinimas, kai tas pats 
Žmogus atėjo su glėbiu “Vil
nies” laikraščių į masinį kilų 
srovių susirinkimą, kuris buvo 
sušauktas kovo 24-tą d. Chica
gos lietuvių auditorijoj, kuria
me komunistai nedalyvavo, ir 
kaišiojo tą laikraštį visiems po 
nosia, yisą laiką, t. y. laike pra
kalbų ir laike programo. Tuo 
tarpu nė viena iš tų srovių, ku
rios surengė minėtą susirinki-

Neseniai Los Angeles mieste 
mirė vienišas senis Medardas 
Mosney. Žmogus buvo labai 
nusigyvenęs. Mažame kamba
ryje gyveno vienas, tik retkar
čiais aplankomas savo vaikų. 
Miręs senelis tyliausiai buvo 
palaidotas, ir jau butų ramiai 
ilsėjęsis amžiname patale, jeigu 
ne loterijos bilietas. Prieš kiek 
laiko įvyko didelės labdaringos 
draugijos loterijos lošimas. Vie
nam bilietui teko 80,000 dole
rių 
gai 
šus 
rių

žmonijos nelaimių ir gėdų. O 
Lietuvai karas bus daug sun
kesnis, negu kam kitam, nes 
juk jęs teritorijoje, kaip ir pra
eitame kare reikia tikėtis bus 
daugiausia mūšių ir jos laukais 
gaĮ žygiuos ne vienos tautos, nę 
vienos valstybės kariuomenė. 
Tai Lietuva gal labiau, negu, 
kitos valstybės ginkluoto tautų 
konflikto nenori, bet viskas čia 
nuo Lietuvos norų nepareina.

Štai kokia musų šių dienų 
savijauta I

laimikis. Bet į jį niekas il- 
nealsiliepė. Patikrinus sąra- 
nustalyla, kad 80,000 dole- 
aliteko Medardui Mosney

pirktajam bilietui. Giminės su
kruto aiškinti, kur galėjęs pa
sidėti bilietas. Išieškojo, iš
krapštė visus kambario kam
pus, išvartė daiktus, tačiau bi
lieto nerado. Tuomet vienam 
ieškojusių dingtelėjo mintis, 
kad bilietas galėjęs likti švarko 
kišenėje, kuriuo apvilktas mi- 
rusis. Kapų administracijai ne
leidus atkasti kapo, giminaičiai 
atkasė nakčia. Tačiau tai pa
stebėjo kapų sargas. Nors šie 
už kapo išniekinimą atsidūrė 
teisme, tačiau laimingąjį bilie
tą rado dešinėje senio kišenė
je ir 'gavo visus 80,000 dolerių.

—Para Beitum
III—19d.

(GALAS)

nięnys gavo po vieną menesį 
kalėjimo ir sumokėti 1000 do
lerių baudos.
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SIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Ar verta?

TORONTO, Ont. — Žmonių 
patarlė sako: nėra namų be du
rnų. Taip ir musų Toronto lie
tuvių tarpe draugijiniame vei
kime pasitaiko “dumiį”, kurie 
dažnai padaro apčiuopiamos 
žalos. Kad tie “durnai” dažnai 
ir labai įkyriai lenda į paskirų 
asmenų akis, tai tas nesudaro 
didelės svarbos, nes dažnai 
skaudžiamas asmuo su laiku 
apsipranta ir iš tų nuoskaudų 
turi net labai svarbios naudos 
— savo rųšies pasaulėžiūros 
treniraciją, kurios jokiose teo
rijose nepasisemlų tiek, kiek 
jos gauna iš natūralaus gyveni
mo.

komedijos dviejuose aktuose 
“Piršlybos”, kuris buvo suvai
dintas pusėtinai gerai. Ypač 
gerai vaidino p-lė Mickevičiūtė 
Magdutės rolėje, Baikauskienė 
piršlės ir čirunas Pelėsio. Visi 
kiti irgi ne tik gerai vaidino, 
bet ir atatiko saVo rolėms- 
Publika turėjo daug juoko ir 
pasitenkinimo. Dainos irgi išė
jo gerai, nors galėjo būti ir ge
riau, bet išvykimas vieno iš 
musų vedėjų kiek susilpnino 
pasekiningesnį choro pasirody
mą. Tas faktas mums parodo, 
kiek chore reiškia turėjimas 
pianisto. Bendrai paėmus, atsi
lankiusieji buvo labai patenkin-

jo puslapio turiniu. Pagaliau 
štai ir ketvirtas puslapis. Tai 
mano mėgiamiausias puslapis, 
kurį visada su atsidėjimu skai
tau. Skaitau vedamuosius 
straipsnius, apžvalgą, o paskui 
specialių korespondentų prane
šimus iš Lietuvos.

Tuos raštus dažnai skaitau 
kartą, skaitau kitą. Aš nuo 
širdiejs tiems Lietuvos kores
pondentams linkiu kuo geriau
sios sveikatos 1 Linkiu, kad jie 
dar ilgai nepailstų rašę ir butų 
ištvermingi. Aš manau, kad 
tai ne vien mano 
Daugelis Kanadoje 
je gyveną lietuviai 
jau mano, kaip ir

Mano akį patraukia ir penk
tas puslapis. Čia parodomu, 
kaip įvairus kontestantai stu
miasi į priekį. Džiugu stebėti, 
kad šiame konteste musų A. 
Frenzelis tiesiog šuoliais kopią- 
si aukštyn. Konteste jis daly
vavo ir pirmiau, bet tada 
tik pirmą pakopą pasiekė, 
sai kas kita yra dabar: 
smarkiai progresuoja.

Tai tikrai smagu. Smagu
ir dėl to, kad palyginti musų 
kolonija nėra didelę. Lietuvių 
čia nekažkiek tegyvena. O jei
gu Frenzelis gauną vis naujų 
ir naujų skaitytojų, tai tas reiš
kia, jog jis konteste dirba su 
tikru atsidavimu ir išnaudoja 
visas progas, kokios tik pasi
taiko.

Kuo geriausio pasisekimo 
drg. Frenzeliui ir toliau sėk
mingai darbuotis “Naujienų” 
konteste! —J. Bieliauskas.

sentimentas, 
ir Ameriko- 
lyginai taip 
aš.

kad tie “durnai”, tos in- 
papiktina žmones iš pa
tai tas jau turi daug di-

Bet 
trigos 
šalies, 
desnę svarbą draugijiniame su
gyvenime. Ką pakenčia paski
ras, visuomenės naudai atsida
vęs asmuo, to niekuomet ne
įstengs pakęsti viešoji opinija. 
Nežiūrint kaip butų skaudžiai 
įžeidžiami jausmai visuomenei 
atsidavusio asmens viešumoje, 
jis tylės dantis sukandęs, jeigu 
to reikalautų draugijos gerovė, 
nors pasilikęs vienas gal ne 
kartą karčią ašarą nuryja. Bet 
randasi ir kitokių žmonių, ku
rie save skaito didesniais vei
kėjais už visus kitus ir dažnai 
tikrai apčiuopiamų rezultatų 
susilaukia, bet... jie dirbdami 
didelius darbus nepastebi ma
žučių klaidų ir dažnai per ma
žytes klaidas praranda anks
čiau nuveiktus darbus. Čia tin
ka antra patarlė, kuri sako: 
Maža kupurna didelį vežimą 
nuverčia. Viena iš svarbiausių 
draugijinės šeimos

Ateinantis choro pasirody
mas bus parapijos parengime- 
vakarienėje, kuri įvyks balan
džio 15 dieną, 8 vai. Vakaro, 
parapijos svetainėje. Choras 
sutiko išpildyti muzikal.es pro
gramos dalį už tai, kad jam 
leidžiama nemokamai naudotis 
sale choro repeticijoms. Tad 
kas atvyks, išgirs gražių nau
joviškų dainų ir pamatys cho
ro pirmynžangą. Neužilgo po 
to choras žada turėti savo di
delį parengimą. Iki šiol mums 
teko patirti gražų Toronto vi
suomenės pritarimą šio choro 
veiklai; tikimės, kad toliau vi
suomenė dar geriau pamatys 
choro gerus siekius kultūrinė
je meno veikloje ir jį visomis 
išgalėmis rems. —Frances.

vos
Vj-
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HOUSTON, TEX. — šis 
paminklas San Jacinto mū
šio atminimui bus dedikuo
tas balandžio 20 ir 21 d. d.

ĮVAIRUMUI

Toronto, Kanada
VELYKŲ PROGA

Velykos. Visi skuba, bėga, 
visi rengiasi pavasario šventę 

griovėjų tinkamai pasilikti . Džiaugiasi 
yra ta klaida, kad .vienas, ar ki- žmonės, kad pagaliau jie susi- 
tos šeimos nariai nepasistengia laukė Velykų, kurios skelbia 
paslėpti vidujinių nesusiprati- pavasarį. 
mų nuo savo idėjos priešų. Vie- Tačiau 
ni iš jų aktyviai prisideda prie kažkodėl 
“pantaplinio pašto”, kiti gi nu- panjurusj 
žengia dar toliau; jie ieško ap- kaip ir daugumas musų tautie- 
sigynimo savo priešų spaudo- Ljy, kuriems iš visai mažo už- 
je, pasistengdami zten išdėstyti t|arbio tenka pragyventi. Ir štai 
visą savo Išmintį, per smarkius hyg tyčia pavasariui artėjant 
išsireiškimus ir savo vienmin- sumažėjo darbai. Daugeliui vie- 
čių, kaip pas mus yra vadiną- tų dirbamą tik trys ar keturios 
mą, savo brolių ir sesių panie- dienos per savaitę. O kadangi 
kinimus. Ir čią mes prieiname atlyginimas menkas, tai darbo 
prie trečios pątąrlės, kuri sako: žmogui tikrai tenka labai susi- 
Kur du pešasi, ten trečias lai- spausti ir visai nekokioje nuo- 
mi. O kad tos Rorespondencl-1 taikoje Velykas pasitikti, 
jos butų tikrai talpinamos, prie 
jų pridedama visiškas pasitikė
jimas ir džiaugsmas, jog štai, 
kaip gerai, kad šis laikraštis 
egzistuoja, kitaip neturėtum 
kur apsiginti — yisąi nejau
čiant ir nepastebint, jog par
duodi savo brolį negaudamas 
net 30 skatikų, kuriuos gavo 
Judas, ir griaudamas šeimos, 
kuriai priklausai, vidujinį taii

Toronto Lietuvių So 
cialdemokratų kuo

pos pareiškimas

Dar apie M. PętrausKo 
mirties minėjimą

Gerb, M. Petrausko darbai 
lietuvių visuomenei yra gerai 
žinomi kaip Lietuvoj, tąip ir 
Amerikoj. Kas nors kiek yra 
susipažinęs su velionio darbais, 
tąs, be abejo, pripažins, kad 
gerb. kompozitoriui turėtų bul 
atiduotas daug rimtesnis kre
ditas, negu tas, kurį surengė 
“Bangos” choras. Bet tiek to,— 
ne apie programą čia noriu 
kalbėti, bet apie tikslą. Kiek 
aš atsimenu, M. Petrauskas bu
vo liberalas. Lietuvoj gyvenda
mas rašinėjo “Lietuvos Žinio
se”, ir kai kurie žmonės jį val
stiečių Jiaudiųinkų žmogumi 
skaitydavo. Atvažiavęs į Ame
riką. jau iš nepriklausomos Lie
tuvos apsistojo Detroite ir su
organizavo chorą ir, rodosi, tą 
chorą vedė ligi pat grįžimo į 
Lietuvą. Aš manau, kad “N.” 
skaitytojai atsimena labai ge
rai tuos laikus. Atsimena labai 
gerai kaip komunistų laikraš
čiai “Laisvė” ir “Vilnis” velio
nį bjaurodavo. Kiek jo adresu 
pamazgų komunistai išliejo, lai 
sunku ir suminėti. Žinant tą 
visą malimalienę, kyla klausi
mas, kodėl komunistai susi
griebė po Petrausko mirties jį 
gerbti?

Kas komunistus gerai pažįs
ta, tas žino, kad pas juos jo
kios idėjos nėra (jų net vyriau
si vadai pasirodė j ūdos ir liko 
sušaudyti kaip pasiutę šunes). 
Jų idėja — tai biznis. Jeigu jie|lu 
tik mato progą pinigų uždirb
ti, lai jiems nesvarbu, kad 
tą žmogų šimtus kartų yra

sęs daugumas delegatų uždarė

šiais metais gamta 
rusti, apsiblaususi, 
Ji lyginai tokia pat,

š. m. sausio mėn. pabaigoje 
įvykusiame S. D. kuopos narių 
susirinkime buvo gautas laiš
kas iš buvusio nario J. Joku- 
byno, kuris pareiškė pasitrau
kiąs iš S. D. kuopos narių tar
po.

Vieton motyvuoti faktais pa
sitraukimo priežastį, J. J. tą

Mums lietuviams Velykos vi- 
f|sada buvo reikšminga šventė.

Gyvendami Lietuvoje mes su 
didžiausiu nekantrumu jų lauk
davome. Ypač jų laukdavo vai
kai. Atsimenu, kaip aš su savo 
broliukais ir -sesutėmis nekan
traudavau ir laukdavau to lai
ko, kada reikėdąvo margučius 
ruošti. Eidavo didžiausias lenk
tyniavimas. Kiekvienas bandys 
davo nudažyti Įmantresnį, spah 
vingesnį, gražesnį margutį. Mo
tute paruošdavo dažų is beržo 
žieves bei vaško, — na ir pra-* 
sidėdavo marginimas.

Kiek vaikučiams lai suteik
davo džiaugsmo, smagumo!

Visai kitaip yrą Čia, Vaiku
čiai išeina į gatvę, pamato lan
ge nudažytus margučius ir pa
rėję namo prašo iš tėvų kvote- 
rio arba pusdolerio margučiui 
nusipirkti. O tie margučiai —• 
tai dažniausiai iš šokolado pa
daryti. Vadinasi, saldainiai.

Viskas kintą, mainosi. Gal ir 
Lietuvoje dabar kitokie papro
čiai, kitaip Velykos švenčia
mos.

DŽIAUGIUOSI . /
Vartau “Naujienų” penkta

dienio (Nr. 82) laidą. Skubo- 
mis perbėgu pirmą puslapį, 
kurio sužinau, kas dedasi pa-« 
šaulyje. Ątverčiu antrą pusla-

Nesidžiauk, brolau, kad tavo 
priešas tave pagiria už smar
kius išsireiškimus, tavo susi
pratimą ir pažangumą, nes jis 
lošia tos lapės -rolę, kuri begir-d 
dama juodos varnelės įstabų 
gražumą laimėjo sūrio gabalą, 
Tavo priešai nori laimėli dau
giau, jie tyko sugriauti tavo 
draugijos vidujinį sugyvenimą 
ir pasitikėjimą. Tavo “smart” 
išsireiškimus žmonės greit už-, 
mirš, o atbudusi tavo sąžine 
išmetinės tau per visą amžių, 
jog priešų gundomas tu suar- 
dei tavitarpę taiką. Pagalvok, 
brolau, gerai, ar verta ieškoti 
paguodos priešo glėby.,.

Aušros chęyo veiklą
Jąu buvo rašyta apie choro 

parengimą, kuris įvyko balan
džio mėn. 1 dieną parapijos 
svetainėje. Bet aš kaipo choro 
korespondentė noriu irgi pažy
mėti savo patirtus įspūdžius, Ipį įr perbėgu jį akimis. Paskui 
Parengimas susidėjo iš veikalo-'greitomis susipažįstu su trečio

“N.” 74 nr. Susirinkimas 
kalbėjęs J. J. pareiškimą, 
metė kaipo nieko neįrpdąntį, 
<ad kas nors panašaus butų 
juvę. Kadangi J. Jokubyno 
veiklą “Aušros” chore ir SLA 
236 kuppoje sąryšyje su 16-to 
vasario minėjimu pasirodė au
ti demokratiška, todėl komite
tas rado reikalo pranešti visuo
menei, kad pastaroji nesmerk
tų visos kuopos už tokius J. J. 
veiksmus.

Nors miisų pranešimas buvo 
visai neužgaunantis J. J., bet 
J. J. ambicija negalėjo pergy
venti ir štai “N.” 74-mc nr. J. 
Jokubynas primeta neįvardin
tiems S. D. kuopos nariams, 
jo žodžiais tariant, “klastos, 
pąvydo ir keršto” veiksmus.

Apgailėtina, kad J. J. kilus 
vertina sulig savo veiksmų, štai 
ir faktai, kurie kalba patys už 
save.

Sausio mėn. 22 d. “Aušros” 
ęhpro iniciatyva buyo sušauk^ 
ta penkių organizacijų delega
tų pasitarimas dėl bendro mi
nėjimo 25-ių metų Liet, nepri
klausomybės sukakties.

Suminėtų delegatų pasitari
me dalyvavo 9 delegatai, 
kurių 6 delegatai prieš tris de
legatus nutarė minėjimą daryti 
bešališkai, apkalbant Lietuvos 
praeitį faktų neiškraipyti. Mi
nėtam pasitąrimui J. J. pirmi
ninkavo ir pats laike balsavimo 
balsavo su dauguma, bet po 
balsavimo Riti trys delegatai 
pareiškė: “Mes kaip minėda- 
vom, taip ir minėsime ir tokio 
tarimo nepripažįstame.”

Pp to J. J. visai neatsiklau-

ap-
at-

kad 
dienomis 

kas sukė- 
pažangių 
pasipikti-

sai nekvietė'.nei S. D., nei SLA 
236 kuopos delegatų, tik kata
likiškas dvi organizacijas, ku
rios ir užsikvietė Uždavinį kal
bėtoju, kuris apie Lietuvą "nie
ko nepasakę,7 'bet ragino remti 
kunigus ir parapiją. Prie to, 
dar užsispyrusiai J. J. agitavo 
SLA 236 kuopos narius, 
dėtųsi paskutinėmis 
prie to jų minėjimo, 
lė SLA 236 kuopoje 
nąrių tarpe didžiausį 
n imą.

Kas liečia J. J. šeimą, lai ga
lime pareikšti sekančiai. Ka
dangi jo šeima nepriklausė prie 
S. D. kuopos, tai savaime su
prantama, kad nei vienam S. 
D. kuopos nariui nebuvo jokio 
reikalo vesti bet kokią propa
gandą sąryšyje su S. D. kuo
pos veikla.

Baigdami savo pareiškimą 
pabrėžiame, kad musų T. L. S. 
D. kuopa laikosi griežtai socia
listinių ir demokratinių princi
pų, ir jai randasi žmonių pri
tariančių smninėticpis princi
pams, tai musų orgąniząęijos 
durys visuomet tokiems žmo
nėms atviros,

Ateityje nemanome atsakinė
ti J. J, į jo. niekų nepagrįstus 
užsipuldinėjimus,

T. L. S. D. kp. korųitętas,
(Tokio pobūdžio polemiką 

neturėtų būti vedama kuopos 
vardu, ypač kad J. J. visos kuo-’ 
pos ir nekaltino. —Red.)

MES KANADIEČIAI SVEIKINAM “NAUJIE 
NAS” 25 METU SUKAKTUVIU PROGA
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Męs Winnipego ir apylinkės biu ir nenuilstamai darbščiu re- 
lietuviąi balandžio 2 d. š. m. 2 daktorium draugu P. Grigaičiu 
vai. p.p. susirinkę į per spaudą priešaky, 
sušauktą masinį mitingą Lietu
vos Klube — klubo reikalų ap
tarti, adresu 240 Manitoba Avė. 
Winnipege, dalyvaujant visoms 
Winnipege esančioms lietuvių 
organizacijoms ir pavieniams 
asmenims — visi dalyvavusieji 
susirinkime vienbalsiai užgyni
me draugo Kazio Beniušio su
manymą pasveikinti “Naujie
nas” 25 metų sukaktuvių pro
ga.

Taip 
tarėme 
menei, 
pripažįstame “Naujienas” pa
žangiausiu lietuvių laikraščiu 
visame pasaulyje, kaipo išsilai
kiusias per vieną ketvirtadalį 
šimtmečio metų vienoje tiesio
je pasibrėžtoje socialistinės idė
jos linijoje ir kantriai nešusią 
daug persekiojimų. Jos net be 
pašalpų ir pačios sugebėjo nu
galėti visas kliūtis su savo ga-

pat visi vienbalsiai nu- 
pareikšti lietuvių visuo- 
jog mes winnipegiečiai 

“Naujienas 
lietuvių

Mes visi gerėjamės “Naujie
nų” apšvietos platinimu, lietu
viu kulturinimu, organizaci
joms ir pavieniams asmenims 
patarnavimu ir bendrai lietuvių 
išeivijos ir net pačios Lietuvos v 
ir jos nepriklausomybės rėmi
mu palaikymu.

Todėl visi mitinge susirinku
sieji vięnbalsiai sveikinam 
“Naujienas” ir linkime dienraš
čiui, nenuilstamai kantriam ir 
sumaniai darbščiam redakto
riui draugui P. Grigaičiui, vi
siems štabo ir Bendrovės ną- 
rhms susilaukti auksinio jubi
liejaus su 
sėkmėmis 
ginusių ir

Masinio 
sirašome,

Winnipeg, Manitoba
PROTESTO REZOLIUCIJA

laimingiausiomis pą- 
ir kartu linkime il- 
laimingiausių metų, 
mitingo įgalioti pą-

Kazys Beniušis 
K. žentelis, 
Jonas Dudėnas

paskelbimui į 
šie draugai: 
Martinonis ir

spaudą išrinkti
K. Beniušis, J.

R. Petronis.
lietuvių protesto

Balandžio 2 d. Winnipego ir 
apylinkės lietuviai buvo susi
rinkę į masinį mitingą Lietuvių 
klube — klubo reikalų aptarti 
adresu 240 Manitoba Avė., Wi- 
nnipege. Susirinkime dalyvavo 
visos vietinės organizacijos. 

jjc| Kadangi Lietuvių Bendro Fron- 
iš to Lietuvos Liaudžiai ginti or

ganizacija yra sutverta Lictu- 
su- vos liaudžiai ginti, tai ir šį kar- 
M tą bendro fronto komitetas jau 

iš anksto buvo pranešęs Winni-
) • lietuviams, j 

kad mitinge bus svarstoma ir

Winniepego
rezoliucija Lietuvos prezidentui 

Antanui Smetonai, Kaunas, 
Lietuva

Ir šis “Bangos” choro 
rengtas minėjimas neva 
Petrausko mirties buvo niekas 
daugiau ’ kaip savo rųšies biz-|Į)G^° apylinkes 
nis ir reklama! Kad tas yra 
tiesa, tai puikiai matosi iš mi
nėto parengimo. Visų pirma, 
jeigu komunistai norėjo tikrai

nimo reikalas, ir kad bus siun- 
• čiamas Liėtuvos valdžiai pro- 

pagerbti velionį kaipo darbi- tcsĮas Pr'e^ nusileidimą 
ninkišką kompozitorių, lai ko- l*u* alakyviinc Klaipėdos 
dėl jie į garsinimus nedėjo M. Vokietijai.
Petrausko atvaizdo, bet įdėjo Susirinkimą atidarius

Ilitle- 
kraš-

buvo 
Morkučio? Ar čia ne savotiš-1 pakviestas drg. K. Beniušis pa- 
ka reklama? Kam buvo gieda- kalbėti. Jis trumpai apibudino 
inas Internacionalas? Tai atro-|dabartinį Lietuvos padėtį, 
do lyg ir pasityčiojimas iš 
lionio jausmų.

Kaip jau pirma minėjau, 
munistai nejaučia jokios 
garbos velionio asmeniui, 
“apčiupinėję 
są įsitikino, 
suomenė mylėjo ir gerbė M. I pėdą Vokietijai ir kad tas Klai- 
Pelrauską dar gyvą, o dar la- pėdos atidavimas gresia net ir 
biau apgailestauja jam mirus, visai Lietuvos neprikląusopiy- 
Vadinasi, biznis bus geras, tik bei pąvpjų — Lietuvos pražu- 
reikia rengti. Nieko negali sa- Mynių, 
kyli, kai jie taip apgauna tam
sias mąses, kurios vien tik iš 
jų “apšvietą” semia, bet kai 
leidžiasi apgaudinėjami tokie, 
kurie kitus mokina, tai jau 
daugiau, negu keista.

Didelis kreditas drg.
Novo^rodskui

Labai linksma matyti, 
Novogrodskas gyvendamas ne
didelėje lietuvių kolonijoje gau
na tiek daug “N.” skaitytojų.

Bravo, drauguži, “Naujie
noms” yra smagu ir kilnu dar
buotis. Spaudžiu tau dešinę ir 
lipkiu dar <. geresnių 
Taipgi “Engelsistui” 
pego noriu pasakyt, 
straipsniai, kurie 
“Naujienose” jau keliais atve
jais, buvo labai sklandžiai pa
rašyti, stačiai imponuoja, tik 
skaityk ir norėk!

Ačiū
Visiems naujieniečiams kaip 

ąntai “N.” štabo ' nariams ir 
“N.” skaitytojams, kurie per 
mana žmoną siuntė man linkė
jimus tariu širdingą ačiū.

J. Jokubynas.

nu- 
ve-1 šviesdamas kaip Smetonos tau

tininkų valdžia atsižadėjo Vil
ko- niaus ir kaip dabar be jokio 
pą- pasipriešinimo prieš Hitlerį, ne
bot atsišaukdama pagalbos iš di-

vjsuomenes pul- džiųjų demokratinių valstybių, 
jogei lietuvių vi-1 pabūgus Hitlerio ątidąvė Klai- 

mylėjo ir gerbė

pasekmių, 
iš Winni- 
kad jūsų 
pasirodė

Kalbėtojas 
nę pareiškė, 

‘ | zidentas Ą. 
tautininkais 
su nauju karininkų bloku su
tarę gali' net visą Lietuvą pri
jungti prie Vokietijos ar Len
kijos, kad tik save ir savo ša- 

kadl liniukus apsaugojus nuo prara
dimo valdžios vietų, kad Lietu
vos nepriklausomybė ir visos 
Lietuvos pražūtis tegali būti iš
gelbėtą tįk koalicinės valdžios 
sudarymu. Todėl buvo įnešta 
dvi rezoliucijos, — pirma rezo
liucija buvo pateikta anglų kal
ba drg. P. Gutausko ir vienbal
siai buvo priimta. Ją nutaria 
pasiųsti Kanados valdžiai į Ot- 
tową prašant daryti įtakos kaip 
Lietuvos, taip ir kitų mažų tau
tų nepriklausomybės apsaugoji
me ir neparduoti kariškos me
džiagos agresingoms šalims bei 
pakelti balsą prieš Hitlerio gro- 
boniškus norus. Antra rezoliu
cija Lietuvos prezidentui A. 
Smetonai ir jo valdžiai, patei
kė drg. J. Martinonis, kuri ir
gi buvo vienbalsiai priimta.

Pasiuntimui rezoliucijų ir

net tokią nuomo- 
kad Lietuvos pre- 
Sfpetona su savo 
ir dabar jau vėl

Mcs \Vinnipego ir apylinkes 
lietuviai darbininkai susirinkę 
j masinį mitingą balandžio 2 
d. 1939 m. Lietuvių Klube, 240 
Manitoba Avė., ir apsvarstę 
Lietuvos nepriklausomybės da
bartinę padėtį, mes jau nekar
tą reikalavome iš prezidento 
A. Smetonos, kad sudarytų ko
alicinę vyriausybę iš visų de- 
frtotera'tihių partijų. Bet tauti
ninkų A. Smetonos valdžia mu
sų ir viso pasaulio lietuvių ir 
Lietuvos liaudies reikalavimu 
iki šiolei da neišpildo, ir toliau 
veda Lietuvos nepriklausomy
bę prie pražudymo. Jau suka
ko metai laiko kaip musų Lie
tuvos sostinės Vilniaus atsiža
dėjo ir visai atidavė lenkams, 
o dabar sutiko atiduoti Vokie
tijai Klaipėdos kraštą. O tas 
atidavimas Klaipėdos Vokieti
jai pastatė į rimtą pavojų vi
sos Lietuvos nepriklausomybę.

Tad mes nutarėm pareikšti 
griežtą protestą, reikalaudami:

1) Kad dabartinė Lietuvos 
vyriausybė ir A. Smetoną kai
po prezidentas, tuojau pasi
trauktų ir užleistų vietą koali
cinei vyriausybei sųsidedąnt iš 
visų demokratinių partijų.

2) Taipogi reikalaujame gin
ti Lietuvos nepriklausomybę ir 
jos žemę visa turima jėga ir 
numatoma pagelpą, jei Vokie
tijos arba Lenkijos aronijos 
kėsintųsi ją visą užgrobti.

3) Reikalaujame, kad Lietu
vos vyriausybė greitai prisidė
tų prie didžiųjų demokratinių 
valstybių ir veiktų sudarymui 
bendro demokrątiųių valstybių 
bloko prieš Hitlerio nacių gro
bimą Europos valstybių ir gy
nimui Lietuvos nepriklausomy
bės.

vos vyriausybę, mes Wipnipe- 
go ir apylinkės lietuviai pasiža
dame remti visais galimais bu
dais kaip moraliai, taip ir ma
terialiai.

Tad šalin fašizmas, lai gy
vuoją demokratija!

Komitetas.

■'-kelhimai Naujienose 
nioda nauda dėlto, 

’rad pačios Naujienos 
<n*q nnndinsroR

muzikal.es
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Išvyko Michigan 
Valstijon

18-TA APYLINKĖ. — Car- 
rie Ambrose išvažiavo j Wolf 
Lake, Michigan valstijoj. Paul 
ir Carrie Ambrosai yra savi
ninkai lietuvių užeigos prie 
1843 So. Halsted St., taipgi 
turi vasarnamį prie Wolf Lake, 

' kur dabar Carrie Ambrose pri
žiuręs statymą naujų vasarna
mių (cottages).

Vasarą daug svečių rengiasi 
atlankyti Michigan valstiją, 
kur yra labai patogu atosto
gauti. Yra daug įvairumo ir 
galima labai smagiai laiką pra
leisti. P. G.

Sunkiai
Serga

18-TA APYLINKĖ. — Anna 
Petrauskiene, 1750 So. Union 
Avė., jau trys savaitės kaip 
ligoninėj. Petrauskienei buvo 
padaryta labai svarbi vidurių 
operacija. Ligonė eina geryn. 
Jonas Petrauskas kasdien lan
ko žmoną šv. Kryžiaus ligoni
nėj. Visi pažįstami linki jai 
greitai pasveikti. P. G.

DABAR EINA
SERGĖJO-EISENSTAINS 

kūryba 
“ALEKSANDER NEVSKY”

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

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

ir šventes

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
f Chicago j)

Philip Pleinis, 35, su Nor- 
mandy Smith, 44

Marion Nelson, 25, su Mar- 
tha Stankus, 24

James E. Links, 24, su Stella 
Beatles, 24

Glenn J. Ko Valinskas, 45, su
Dorothy Fr. Stroy, 38

George Dapkus, 25, su Linda 
Leone, 24

Edward C. Irwin, 34, su 
Blanche A. Tomosovič, 31

Lonnie Vogan, 41, su Jose- 
phine Zakes, 30

Reikalauja
Perskiria

Joseph Yonkus nuo Rose B. 
Yonkus

/laeAsanciras Nevsky.
matyti dabar Sonotone teatre, 
36 E. Vau Buren St.

jenybe. Įžanga tik 39 centai.
Pelnas eina kelionei Wash- 

ingtonan, kur grupė nevien re- 
presentuoja lietuvius, bet visą 
Illinois valstybę. Šokiams gros 
visų mėgiama Alekso Savulskio 
Tarptautinė Orkestrą. Grupė ap
leis Chicago, bal. 23 anksti ry
lą. Z.

įvairios Žinutės iš*

Cicero Lietuvių

hhht

Matiio
Budriko Radio 
Valanda

Budriko radio valanda per
eito septintadienio vakare su
teikė man didelio smagumo 
savo turiningu ir įvairiu pro
gramų dainų ir muzikos. Tos 
musų liaudies dainelės, kurios 
dažnai tenka girdėti Budriko 
radio programuose, taip gra- 
žiai skamba oro bangomis, 
kad jos niekad nenusibosta 
klausyti. Ypatingai jos labai 
man patiko pereito septinta
dienio — Velykų radio valan
doj. Rimkui, Čiapui ir kitiems 
musų dainininkams jas dai
nuojant.

Taipgi gerai išėjo “Linksmą 
dieną apturėjom’’ visiems pro
gramo dalyviams giedant. A- 
teityje Radio Valanda prasidės 
pusę valandos vėliau—nuo 6 
iki 7 v- v. vietoje dabartinio 
laiko, nuo 5:30 iki 6:30.

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienio vaka
re, nuo 7 iki 8 vai., iš stoties 
WHFC—1420 k. Bus gražių 
dainų ir geros akordeonų mu
zikos, 
menų

Kas Pirmas iš Lietu
vių Pradėjo Važinėti 
Su Automobiliu

visus ly
giai taip, kaip ta burtų kara
laitė. » -iiias Žinąs

inninmniinmiiin
PAMOKOS
Angly Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 

(Gregg Shorthand) 
MOKSLO LAIKAS:

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

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

Ar Turit Tautiškus 
Rubus?

Penktadienį, balandžio 21 d.. 
8 v.v. Free Sons salėj, 316 N. 
Michigan Avė., vidurmiestyj. 
Lietuvių Jaunimo Draugija iš
leis savo šokikų grupę Wash- 
ingtonan, kur jie dalyvaus šeš- 
metinėj tautinėj šventėj, šis 
parengimas turės daug įdomu
mų. Tie kurie atsilankys pasi
rėdę tikriausiais ir gražiausiais 
tautiškais drabužiais, nepaisant 
kokios tautos, gaus dovanų. Ro
žių pasirodymas bus antra nau-

Velykos Smagiai Praėjo
CICERO —■ Velykų parengi

mas pavyko. Raudonos Rožes 
Klubo jaunuolių komitetas dėjo 
visas pastangas parengimą pa
daryti skirtingu nuo visų kilų, 
ir tas jiems pavyko. Publikos 
sutraukė gerokai, daugiau 500. 
Na, kad ūžė tai ūžė. Užbaigoj 
pradėjo ir į plaukus kibti, bet 
du geri tvarkdariai policislai, 
klubo nariai, viską
Labai negražu, kad reikia var
toti jėgą jaunuomenės sueigose. 
Suprantama, tą visą daro svai
galai ir ypatiškas kerštas.

Parengimas buvo nemenkas, 
bet pelno daug nenumatome. 
Išlaidos didelės. Vien orkestrą 
virš ,$100.00. O kur skelbimai, 
svetainės papuošimas ir t. p.? 
Visi gėrėjosi, sako, “likę Down- 
lown.”

likvidavo

Be to, bus svarbus as- 
ir draugijų pranešimai, 
nepamirškite pasiklau- 

Radio Mėgėjas

J. W. ZACHAREWICZ, 
1912 METAIS

BRIDGEPORT — įdomu ži
noti, kas Chicago j pirmutinis 
iš lietuvių pradėjo važinėti su 
automobilių? Nereikia toli ieš
koti, štai, tuomi yra bridge- 
portietis biznierius J. W. Za- 
charewicz, 903 W. 33rd St. 
Jis 1912 metais nusipirko nau

ją automobilių, su kuriuo ta- mobiliai tebevilioja 
dą ėmė visur po Chicagą važi
nėti.

Gerai, kad p-nas Zacharevi- 
čius turi nufotografavęs to au
tomobilio modelį, kuris yra 
pakabintas ant sienos jo pa
lies raštinėj. Iš to atvaizdo ma
tom, kaip jis nepanašus į da
bartinius 
liūs. Bet 
tą faktą, 
mobiliai

automobilių mode- 
reikia turėti galvoj 
ka danų laikų auto- 
žmonėms atrodė la- 
is ir patrauklus, nes

jie tuomet nematė gražesnių 
Aišku, kaip praeities, taip ir 

dabarties laikais nauji auto-

ASMENIŠKAI LYDIMA
JUBILIEJINE “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Užgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje, Ine. 

Išplauks moderniškam baltam švedų Amerikos Linijos motorlaivy

Tel. Victory 4965. |
STOGDENGYSTĖ ir BLĖKOS 
DARBAI. 36 metai bizny, turi ! 
pilną apdraudę už darbus Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOF1NG AND i 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

SUSIRINKIMAI
b I I " ........... ........ . '

Žemaičių Kultūros Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks balan
džio 13 d., 7:30 vai. vak. Hollywood Inn svetainėj, 241.7 W. 
43rd Street. Visi klubo nariai malonėkite skaitlingai susi
rinkti, nes turime svarbių raportų ir tarimų. Apart to bus 
renkami darbininkai musų vakarui “Juokai iki ašarų“.

—Sseponas Narkis, pirmininkas 
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
Roselando Lietuvių Moterų Klubo susirinkimas įvyks trečiadie

nį, balandžio 12 d., 7:30 vai. v. Lietuvių Darbininkų svetai
nėje, 10413 So. Michigan avė. Visos dalyvaukite, nes bus 
raportas iš buvusios Vidur-Vakarinių Valstijų Lietuvių Mo
terų Sąryšio konferencijos ir šiaip svarbus klausiniai.

M. Norish, nut. rast.

SAMPLER PATTERN . 1711'

No. 1711 — Kryžiukais išsiuvinėtas paveikslas. Sutaikyki! 
spalvas, kad paveikslas išrodytų natūraliai.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1711
I 1739 So. Halsted St, Chicago, III. ' I
I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No......... ..... ’

I , 1
g Vardas ir pavardė -------------------------------------------------------- |

1 Adresas ----------------------------------------------------------------------------- *
I I
i Miestas ir valstija_____________________ .

“ ■■ ““ *■“

Jubiliejaus Piknikas
Kaip jau buvo rašyta, klubas 

šįmet švenčia savo 25 metų ju
biliejų. Nariuose geras ūpas. 
Liepos 9 d. piknikas su laimė
jimu automobilio. Tikietai tik 
10c. Labai sparčiai platinami. 
Jeigu oras bus palankus, lie
pos 9 d. į Liberty Grove su
plauks keleto tūkstančių minia 
ir iš jų vienas bus laimingas — 
teks naujutėlis Plymouth De- 
luxe. Gaukite nors vieną tikie- 
lą už 10c. Kaip jubiliejiniai me
tai, visi nariai yra pasiryžę gau
ti naujų narių. Praeitam susi
rinkime įstojo 10 jaunų 
nų.

Lietuviškas
Jaunimas — Tai 
Kaip Medelis

Jį Reikia Remti ir Globoti
Augantis jaunimas yra kaip 

jaunas medis. Jei norim, kad 
medukas išaugtų tiesus ir gra
žus, mes turim jį prižiūrėti. Jei
gu tos priežiūros medukas ne
gauna, tai jis išauga kreivas, 
palinkęs ir negražus.

Taip pat ir su lietuvišku jau
nimu. Jaunimas gražiai išauk
lėtas ir gražiai išlavintas yra 
garbė visiems lietuviams.

Lietuvių Univeršiteto kliubas 
sunkiai darbuojasi siekdamas 
tikslo, kad ne tik tie, kurie tu
ri išteklių, bet ir tie, kurie ne
turi, galėtų lavintis moksle.

Balandžio 15 dieną įvyks Lie 
tuvių Universiteto Klubo meti
niai “College Night” šokiai Sti
pendijos Fondo naudai. Prašom 
visų gerų lietuvių atsilankyti ir 
paremti šį lietuvišką darbą.

šokiai įvyks Amalgamated 
Centro gražioj Lincoln Salėj, 
333 S. Ashland gatvė. Pradžia 
8:30 vai. vak. Bilietai tiktai 55

asmeniui. Tai maža kai- 
puikų parengimą gražaus 
reikalams.

na uz 
tikslo

A. Faiza
vaiki-

Drau-

prie Kristaus

Sena Tradicija
Einant sena tradicija, 

gystės Lietuvos Kareivių Uni
formos Skyrius Velykų naktį 
stovi bažnyčioj
kryžiaus. Bažnyčia atdara visą 
naktį. Tas pats buvo ir šiomis 
Velykomis — 19 vyrų pasikeis
dami stovėjo. Kad jiems nebū
tų nuobodu, jų draugai rėmėjai 
suneša dovanų. Per šias Vely
kas gerai atsižymėjo A. Pclrė- 
nas ir F. Zajauskas. Visi taria 
jiems ačiū.

Klovamiečių Vakaras
Šį šeštadienį p. Shameto sve

tainėj Klovainiečių Klubas tu
rės savo parengimą — Vakaruš
kas. Tas žodis “vakaruškos“ pa
eina iš seno krašto Klovainių 
Dar visi atsimenat, kaip buvo 
smagu vakaruškose. Kur nors 
prie kryžkelės basom kojom 
šokdavom. Taigi, katras dar tu
rit tuos jausmus, ateikite sma
giai — smagiai laiką praleisti 
prie geros muzikos. Beje, ryto
jaus dieną po šokių — Velykė- 
lės Atsineškite margučių. Tai 
bus tikrai kaip Klovainiuose. 
Rengimo komisija visiems už
tikrina gerus laikus — P. Do-1 Staišiunas.

Nauja Lietuviška 
Operete

“KRIKŠTYNOS”
Jau artinasi Šaltimiero An

tras šurum-Burum programas, 
kuris įvyks Sekm., Bal. 16 d-, 
Ashland Blvd. Auditorijoj.

Programas prasidės 6:00 v. 
v., baigsis prieš 9 valandą. Per 
tas tris valandas bus atloštas 
tikrai įdomus programas, pil
nas dainų, juokų, muzikos ir 
šokių.

Pamatysite Bartkų Elenutės 
Krikštynas. Tai bus tikras gry
nas lietuviškas reginys, kuria
me bus sudainuota 17 lietuviš
kų dainų ir atšokta trys seno
viniai lietuviški šokiai: Avie
tėlė — Čigonėlis — ir Mėlyn- 
kas. Be iPetersburgo šešių šau
nių šokikų, dainuoja geriausi 
dainininkai ir dainininkės. Bus 
ir kitų pamarginimų.

O po programo gros dvi di
džiulės orkestros: Lew Dia- 
mond’s ir Mykolo. 20 muzikan
tai, be sustojimo, gros fokstro
tus, polkas, valcus ir kadrilius.

Mikas
r 1 i........... —
vidauskienė, Rinkunaš, P.

D,

“GRIPSHOLM”
Iš New Yorko 1939 Gegužės-May 31 D. 

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ Per Gothenburgą, Švediją—nepersėdant 
SUTAUPYSITE PINIGĄ PIRKDAMI LAIVAKORTE TEN IR 
ATGAL (Round Trip). Informacijų ir laivakorčių kreipkitės į

Lithuanian News Publishing Co.,
“Naujienos” Travel Dept.,

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. Autorizuota Agentūra

SWEDISH AMERICAN LINE

MASTER W1NDOW SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

THE SPOT TAVERNO
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)

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 KĘNWOOD 5109

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

JOHN FAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

8EMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKAS — ARTISTAI-ftS

ĮDOMIŲ IK NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— __r -T „ —7 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL.

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

COOK COUNTY
P ĮSIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtas Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West «3rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė. 

prie California

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DEL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937

Tel. YARDS 3899.
Zelvis Building Co.

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

CHICAGO, ILL,________

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $19.50 

už .............................. ■
GYDYMAS $CA.OO

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

diena Ligoninėje _  $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama _  "
VISAS LIGAS GYDOMA Aft 

kzaminaciią 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. 5883-5940LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius



Treciad., balandžio 12, 1939

Ką Veikia Musų 
DRAUGIJOS

NAUJIENOS, Chicago, tt.
------------------------ .f-p-v-,.. ----------------------------- :------------------------------------------------------------- 

segs, tereikės temokėti vieną žalią šienelį bei daužo pradal- 
nikelį. Taigi, Šauniai muzikali gėles. Ten skambėjo dainelės 
grojant, suksis poros, kaip jau- ir aidas miško tankume. Pasi-

skaitytas girnas, taip ir senesnieji, at$i-j'girs. skaidrus balsai ir žaga - 
mėnesinio

CLASSIFIED ADS. j

Lauru ta-

Sunkiai Serga 
A. Kaulakis, 
TMD. Sekretorius
Iš Teisybes Mylėtojų Draugi

jos Susirinkimo
Teisybės Mylėtojų Draugi

jos susirinkimas įvyko sekma
dienį, balandžio 9tą dieną, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted Street.

Pirmininkas Juozas Balčiū
nas atidarė susirinkimą, ir per
šaukė Valdybą, kurioj nesirado 
nutarimų raštininko. Jo vietoj 
liko išrinktas Petras Kilevię. 
Iššaukti buvo trys nauji nariai 
ir perskaitytos aplikacijos. Ap- 
likantai neatsilankė. Toliau se
kė skaitymas nutarimų iš pe
reito susirinkimo, ir Emily Nes- 
teckienė išdavė raportą apie 
ligonis. Yra keturi ligonys, vi
si pavojingai serga, 
yra ir teisybiečių 
raštininkas, Adolf 
Jis turėjo vidurių

German Deaconess ligoninėj. 
Dabar randasi namuose, 3842 
S. Union Avė., po Dr. Pulsuc- 
kio priežiūra. Linkim musų 
raštininkui laimingai ir skubiai 
pasveikti.

Ruošiasi Vasarai
Petronėlė Kvietkienė išdavė 

raportą apie pikniką. Viskas 
jau yra prirengta: laimėjimai, 
bilietai platinami. Dabar tik 
laukiame šilto pavasario. Pik
nike turėsime progos 
$25 pinigais 
gų dovanų, 
visus narius 
si vežti savo
stamus, birželio 4 dieną, Keane 
Avė. ir 83rd St. Raportas pri
imtas su pagyrimu.

Pirmininkas Juozas 
nas raportavo apie 
Lietuvių Auditorijos
tvarkymą. Raportas priimtas.

Iždas Tvirtai Stovi

laimėli 
vertin- 
kviečia 
ir at-

ir kitokių
Komisija 
atvažiuoti 
draugus ir pažį-

Balčiu-
Chicago
reikalų

Tarp jų 
nutarimų 
Kaulakis. 
operaciją,

Iždininkas Juozas Račiūnas 
raportavo, kad teisybiečių ka
sa gerai stovi, nežiūrint daug 
išmokėjimų.

Naujus reikalus svarstant, 
pirmininkas ragino vajaus ko
misiją daugiau darbuotis drau • 
gijos labui.

MADOS

Teisybietis.

Iš SLA. 63-čios Kuopos
BURNSIDE. — SLA. 63 kuo

pos mėnesinis susirinkimas

A

Prirašė 15 Naujų 
Narių Per SLA. 
Pažangos Vajų

įvyko 6 d. balandžio, Tuley 
Park svetainėj. ,

Pirm. P- Kučinskai atidarius 
susirinkimą, buvo 
protokolas iš praeito 
susirinkimo.

Organizatorius A.
nas perskaitė aplikacijas 3 na
rių, kuriuos prirašė prie 63 
kuopos kovo mėn. ir pridūrė, 
kad per Pažangos Vajų prira
šė 15 naujų narių, ir dar pa
sižadėjo kelis gauti.

SLA. 6 apskričio delegatas 
F. Skrobutėnas išdavė trumpą 
ir aiškų raportą, kas buvo nu
veikta konferencijoj.

Finansų rašt. pranešė, kad 
kuopa turi 3 ligonis — Elžbie
tą Sipaitienę, Oną Borisienę ir 
Petronėlę Barniškienę.

Rengia Balių
Parengimo baliaus komisijos 

narys P. Kučinskas raportavo, 
63 kuopos pavasarinis balius 
įvyks šeštadienį, balandžio 15 
d. vakare, lyiaciukevičienės sve
tainėj, 1036 E. 93rd St.

Taigi, gerbiamieji, rengimo 
komisija širdingai užkviečia 
visus narius ir Svečius daly
vauti šiame parengime, kur 
smagiai laiką praleisime ir pa
sišoksime prie geros muzikos.

Ir Pikniką
Nutarta turėti ir piknikas, 

liepos 16 d., J. J. Spaitis dar
že, Archer Road, Willow 
Springs, 111. Nutarta,, kad kiek
vienas narys turi išplatinti vie
ną knygutę serijų, kurios jau 
yra daugumai įteiktos, o kiti 
vėliaus gaus.

Kuopos Narys.

Žagariečių
Pavasario Šokiai

No. 4033—• Mergaitėm suknelės. 
Sukirptos mieros 4, 6, 8, 10 ir 12 
metų amžiaus mergaitėm.

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

JONAS NORBUTAS
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 Dellą 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 penktadienį, bal. 14, 1:30 
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 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sesuo 

Giminės.

ir

ir
kitos

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741

minę gimtinį kaimą Lietuvoje, riečių tahpe, čia susiburusių 
ir tas žaliuojančias pievas fir malonios nuotaikos svečių ir 
laukus, kur pi o vėjeliai suka raudonų rožių aromante. 
švitriinėlį ir, griebėjėlėš varto* Žagarės PuŠinelis.

MUSU KORESPONDENTO ŠAUNUS “VELY
KINE PARADAS” MAXftT.Il GATVE

Jisai Visds “Subytiiio*
Velykos yrą pavasario Sveti- iaraištį, “tUNedo” su atatin- 

tė, kuomet viskas atgilhsU, karnom kelinėm, juodus, lą- 
kieruotuš čevei’yk'Uš, na, ir šil
kinį, aūgštą cilihderį ant gal
vos, a rankon pasiėmiau laz
delę. Jaučiausi pilnai pasipuo
šęs ir subytinęiš visus. Bet da-< 
bar susiduriau Sū kita proble
ma,‘būtent, kur eiti paroduoti?' 
Bažnyčioje, žinoma, butų ge-i 
rai, nes tai yra atatinkama to
kiai šventei vietą. Tačiau ten 
bus tiek daug žmonių prisi
kimšę, kad jie negalės mane 
nei matyti- Na, ir kokia man 
iš td nUudA? Nusprendžiau baž
nyčion neiti. Michigan Avė. 
butų tinkanti Vieta, bet tenai 
bus daug paroduOtojų, o mažai

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

iš-šį šeštadienį, Atvelykių 
vakarėse, 7 vai. vakare, Mildos 
salėje, 3142 S. Halsted g vė, 
žagariečiai bruzdės. Priiminės 
atsilankančius svečius į drau
gišką kliubo pasilinksminimo 
Vakarėlį. Įžanga lik 25 centai. 
O už ' gyVą-gražią rožę, kurią 
šeimininkės atvykusiams pri-

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuosi- 

GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Pbone LAFAYETTE 5800

VINCENTAS ŽUKAUSKAS 
1541 N. Donore St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu . 
balandžio 10 d., 1939 m., va
kare, sulaukęs pusės amž., gi
męs Telšių apskr., Plungės 
miestelyj. Amerikoj išgyveno 
40 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
2 pusbrolius: Antaną Dargį, 
su šeimyna, Vincentą Dargį 
su šeimyna, 1 pusseserę Vero
niką šmotelienę su šeimyna 
ir kitus draugus ir pažįsta
mus. .

Priklausė prie Chicagos L. 
Draugijos. Laidotuvėmis rūpi
nasi Antanas Dargis, Pullman 
0874. Kūnas pašarvotas La- 
chawicz koplyčioj, 2314 West 
23rd PI. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 13 d. 
Iš koplyčios 1:30 v. popiet bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa- 
žįstamus-as dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai, Pusseserė, Draugai 

ir Pažįstami.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 

nai, Tel. CANAL 2515,

Žagarės PliŠinelis.

yjpač gamta. Tačiau mes čiA^ 
iiekalbėšiih'e ajiie gamtą, neš 
ji šiuoni laiku dar nėra pilnai 
pasipuoštus, kaip kad ji bus į 
hičnuo-kitas vėliau, o tik Upie 
gamtos sutvėrimą, kuris vadi-: 
naši žmogumi. Mat, žmogus 
gali pasipuošti į vieną dieną, ;

Velykų šventė yra apvaikš
čiojama savotiškai kiekvienoj: 
šalyj. Pavyzdžiui, Lietuvoj,' 
musų laikais, žmonės atsikel-; 
’davo Velykų rytą labai anksti 
ir, prisikrovę Dievo dovanų—■ 
kumpių, dešrų, kiaušinių, šh- 
rių, pyragų ir tt.,—važiuodavo 
bažnyčion pasimelsti ir tas 
Dievo dovanas pašvęsti. O po žiopšotojų. 
tų visų ceremonijų grįždavo 
namo, bandydami vienas kitą 
pralenkti, nbs tas, kuris pit-! vieta Velykų parodai, 
miau parivažiuos namo apsi
dirbs greičiau Už savo kaimy
nus rugiapiutės metu, Taėiau, 
jeigu mes giliau pažvelgsime į’ 
jų, kaip amerikonai sako, “se-; 
ctet ambition”, tai mes atrasi
me, kad jie z Skubinasi namo, 
kad galėtų greičiau valgyti 
mėsos, kurios jie per visą ga
vėnią ne tik kad nevalgė, bet 
nei nepauostė. Oi, tai kodėl jie 
lenktyniuojasi. .....

Italijoj, matyt, yra paprotys 
Velykų šventės proga iškrėsti 
kam nors kpkį šposą. Ir, štai, 
per Šias Velykas jie iškirto la
bai juokingą šposą Albanijai...

Tačiau man patinka Už vis 
geriausia amerikonų paprotys. 
Jie čia bandp pralenkti vienas 
kitą pasįpūo^imu. Tąi yra la
bai sveikas -j¥špo$as”, nes jis 
nieko neįžeidžia, nieko 'nenu
skriaudžia, jei (bent “pockct- 
booką”.

Na, aš sau pamaniau, aš ir
gi amerikoųajs, , tai man reikia 
ir pasipuošti Velykoms it pa
spacieriauti. Juk posakis sako: 
kieno suole sėdi, tai to it gies
mę giedok. Tai aš ir nutariau 
taip padaryti.

Nei “Pocfaetbooko” 
Nenuskriaudė

Tačiau aš “subytinau” ame
rikonus Štai,kame: Jie šusi- 
pirko visą eilę įvairių drabu
žių, praleidsdarni daug pini
gų, kuomet ąš gal dar gražiau 
pasipuošiau už juos, visai nc- 
nuskriausdamas savo kišenės. 
Mat, aš visą eilę HUO šil
kinio cilinderio iki cevei-ykų, 
pasirendavojau. , 0 po Velykų, 
nunešiau tuos visus parėdus 
atgal, nes man jų nereikės net 
iki kitų Velykų.* Na, ar aš Pesu 
“sihart” ?

Pagaliau prisiartino maik 
laikas rengtis paroduoti. tlžsi* 
dėjau stačią, štt kampais ap
verstais kalnierių, juodą kak-

IEŠKAU DARBO prie namų pas 
lietuvius. Kazimieras Davies, 3417 
So. Morgan St.

HELP VV’ANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA 25—40, patyrusi vir
ti, bendrą ruošos darbą. Būti, maža 
šeima. $12. Wilmette 4549.

REIKIA TARNAITĖS 21-2—35 
namų ruošai. Vaikas 5 metų. $8.

EUCLID 8110.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Dar bininkų-DarbininkiųReikia
REIKALINGA MOTERIS prie 

namų darbo, 2 veiterkos restora
ne ir kokie du vyrai dirbti ant 
ūkės. Mrs. Malinauskas, ant Archer 
Avė., 1 blokas į vakarus nuo Kean 
Avė., Willow Springs, III.

HELP VVA^TEb—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

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

Pagaliau nutariau, kad “Max- 
weil Street’ y Va tinkamiausia

• nes 
žiepsotojų tenai netruks. Prie 
to dar, aš bushi ten vienų vie- 
haš taip puikiai pasirėdęs.

Kas Ta Maxwell Gatve
Jums, chieagiečiams, labai 

gerai yra žinomas “Maxwell 
Street” gatvė, todėl nėra rei
kalo jums apie ją aiškinti. Ta
čiau tiems “Naujienų” skaity
tojams, kurie gyvena atokiai 
nuo Chicagos, nėra taip gerai 
žinoma ir todėl tenka nors 
trumpai apie ją pabriežti. 
“Maxwell Street” yra tokia 
gatvė, kur musų labai geri kai
mynai Lietuvos ir Lenkijos žy
dai viską pardavinėja, būtent: 
pančiakas, nosines, kalnierių 
guzikėlius, samovarus, dešras, 
paltus, šiutuš, “hot dogs”, “šli- 
pes”, sukneles, laikrodžius, pa
dangas, vinis ir tam panašiai. 
Visi šitie tavbrai yra pąrdavi- 
nėjanii iš budelių, stalelių, iš 
įvairių “baksiukų” ir “ben- 
čių benčelių” sustatytų ant ša
ligatvių. kostumeriai taip pat 
Susideda iš labai įvairių tau
tų bei rasių, būtent; juodukų, 
mekšikonų, chiničių, japonie-

t

gybe kitokių. Todėl, gerbiamie
ji, patys matot, kokia garbe 
man yra čia tarpe jų pasi
vaikščioti, paspacieriauti.

Na, ir spacieravoju sau su 
lazdele pasiremdamas. O žiop- 
sotojų, lai devynios galybės! 
O tų vaikų seka paskui mane, 
tai daug daugiau, negu paskui 
tą italą, kuris vaikščioja gatve 
sti monke.

Todėl, aš galiu pasigirti, 
kad aš turėjau daugiau publi
kos savo parodoj, negu turtin
giausias amerikonas šioj šalyj. 
Aš visus juos “subytinau”!

—<7. Naujalis

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

RįAt festAfrfe m šAtF^ 
Namai-žemė Pardavimui

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

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 N. Crawford Avenue.

Independence 6870.

INVESTORIŲ ATIDAI!
PIRK DABAR!

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

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

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

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

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearbom 1540

LOŠT AND FOUND 
________ Rašta—Pa'mesta________

KAS PAMETĖTE WRIST 
WATCH bažnyčioje šeštadienio va
kare. Atsišaukite 717 West 19th St. 
ANT. BUTKUS.

Fi)RiMukte-WWfeE m-SAEE
Rakan^ ir Tard^
$25,000 Naujų Rakandų Pardavi

mui Nematytomis. kainomis—Priei
namomis išlygomis.

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

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

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

5746 So. Ashland Avė.

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

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

1433 Wolfram Street.

BIG BARGAINS 
Nepraleiskite Šitų bargenų.

4 bučernės su grosemėm, ran
dasi South Side, bizniai geri, cash 
ar mainais. Priimsim į mainus nuo 
bungalovv iki, 4 flatų.

Bizniavas namas, štoras ir 5 fla- 
tai ir extra lotas ant šalies —cash 
ar maža maina. Kaina $9500.00.

Gražus Kultūros 
Darbas, Vertas 
Visų Paramos
Iš Beliajaus šokių Koncerto
Praeitą sekmadienį, balan

džio 9 d., Beliajus, su savo šo-’ 
kėjų grupe, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, išpildė šokių kon
certą. Reikia pasakyti, kad p.' 
Beliajus, visuomet duoda ką 
nors naujo ir įdomaus,

Chicagos lietuviai dažnai; 
malo šokant dviejų mokytojų 
grupes. Tai p. Beliajaus ir p. 
Andrejevo.

Vieniems geriau patinka Vie
no, kitiems kito šokiai.

Tarpe p. Beliajaus ir p. An
drejevo šokių mokyklos yra d i-į 
delis skirtumas. P-s Andrėje-; 
vas yra mokytojas akrobatiškų; 
šokių. Jo šokiai veikia i Jaus
mus ir sukelia publikoj entu-! 
ziazmą. Andrejevo mokiniai' 
larsi be kaulų vartosi ir šoki-; 
nė j a scenoj.

Gi p. Beliajus yra mokyto-, 
jas rituališkų, komiškų ir tau-, 
tinių šokių. Jo šokius supras
ti kartais reikalinga gilesnio 
mąstymo, ypač ritualinius ir. 
komiškus šokius. Labai gyvi ir

SPECIALI
Nepraleiskit šitos progos be jų 

nėra daug! Parsiduoda arba išsi
maino tavern su namu
South Side, 10 mylių nuo Chica
gos. Ten yra slot machine ir kiti 
visokį gemiai, ir license tik yra 
$100.00 į metus.

Ir tukime labai c 
randasi Waukegan, ir 
Wi$;~nuo 10 iki 80 akrų.

Ir visokių namų už cash 
mainais. Norėdami pirkti, ar 
duoti, kreipkitės prie musų.

PAUL M. SMITH 
4177 ARCHER AVENUE 

kampas Richmond. Virginia

randasi

gražių farmų;
• Kenosha,

arba
par-

9665.

5 KAMBARIŲ PLYTINĖ katedž 
—didelis viškus, arti mokyklų fur- 
nasu šildomas—puiki apylinkė.

5704 SO. ARTESIAN AVĖ.

rtAL fesTAn W
Namai Žemė Mainais

MAINUI
Mainysiu 10 flatų namą į di

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

4108 ARCHER AVĖ.

Y’ASMŠ S Alt “
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI — Vendai — mai

nui į namą—gera farma 60 akrų 
geros derlingos žemės. Geri nauji 
budinkai. Priverstas parduoti. Sa
vininkas turi biznį. S. DAUGĖLA, 
3251 So. Emerald.

’SOIL—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

gražus p. Beliajaus grupiniai; bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
įvairiu fantu JnViai ir VUVvU-i F1*"*“* ne.'

fttadųstl mu pavyzdį No.

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

IMieatas ir valstija)
v

NAUJIENOS Pattern Dept. 
17» S. Halsted St, Chleago, DL

PAGARSINKI* 
SAVO BARGENUS.

mokėsite. Ofiso valandos 7 vai. 
ryto iki 10:30 vakare.

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

PASAUKITE MUS TUOJAU8 
CANAL 8500

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

« Ai « u a a Siunčiam GėlesLOVEIKlS
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankletams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

NAUJIENŲ 
garsinimus ;

VISI SKAITO.

NUliudęx liekame,
Vyras, Duktė, Sunai, SėSeTyš kitos Giminės.

KAROLINA ARTIšAUSKIENfi
PO TĖVAIS — ŽILVlCIUTĖ.

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 10 d., 8:40 vai. ryto, 
sulaukus pusės amžiaus, gintus Lietuvoje, Tanevėžio 

Masgaigalių kaime.
1939 m.,
apskr., Naumiesčio parap

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

RARSKIS FURNiTURE HUUSE, Ine. 
‘“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Amerikoj išgyveno 39 metus.
Paliko dideliame nubudime vyrą Jurg'į, dukterį Štellą, 3 

sūnūs: Petrą, marčią Viktoriją ir Jų Šeimyną; Brotiisiovą, mar
čią Phyllis ir Joaną, anūkę KarAlytę, 3 seseris; Pauliną Ko- 
varskienę, Marijoną Jesnauskiehę, Klikunienę ir jtį
šeimynas ir daug kitų giminių. i(-_, v ; . •

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

ryto iš namų į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sielą, 0 iš teh bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines. . 4....... . , r

. KAROLINOS ARTIšAVSKTENėS giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiant dalyvauti IMdottiVė-

Visi a. a
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. .

Laid. Dir. L J. Zfolp, Telefonas YARDS 07Š1

Povilas Stogis Su 
Vyrų Choru Traukia 
į Rockfordą
Svarbu, Vyrų Choro Atydai!

Šį trečiadienį, balandžio 12 
dieną, įvyksta Chicagos Lietu
vių Vyrų choro pamokos. Nors 
praeitą sekmadienį į pamokas 
atsilankė labai gražus vyrų 
skaičius, bet buvo ir tokių, 
kurie “paklydo” ir neatėjo- 
Taigi šį trečiadienį neužmirš-? 
kitę įCelio į p. Neffo svetainę, 
2435 So. Leavitt St. Pamokos 
prasidės 7:30 v. V. ..

Praeitą sekmadienį Vyrui 
choro pamokas atlankė visų 
mylimas dainininkas Povilas 
Stogis, ir jis drauge su choru 
važiuoja į Rockfordą, kur jam 
daihhojhnt choras turės pritar
ti.

Taigi, kad ne tik išpildžius 
getą programą, bet ii’ kad a U

įvairių tautų šokiai ir kiekvie
ną kartą jis vis. ką nors su-, 
mano naujo.

šį kartą ypač buvo gražus; 
grupiniai šokiai, tarp jų “Lie
tuva Tėvyne Musų” ir “Pamy-į 
Įėjau Vakar”..,

Kaip pagal pirmą Velykų’ 
dieną, publikos buvo nemažai. 
Ji buvo g&na įvairi.

P-s Beliajus dirba gražų kul
tūrinį darbą ir užsitarnauja! 
visų lietuvių paramos, šio pa- 
rengimo pelnas eis apmokėji
mui jo grupes kelionės į Wa- 
shingtouą, kiir jie dalyvaus na- 
cionąlėj Valst. tautiškų
šokių, šveritej/V *

Jei Norit
• KA PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

laikyti gerų vyrų choro var
dą, visi pasistenkime būti šį 
trečiadienį pamokose. 

Choro Korės p.

MAXftT.Il


NAUJIENOS, Chlcago, UI6 Trečiad., balandžio 12, 1939
_____ -  -------------------- -   ~ - • rL

ŠEŠI ŽMONES SUDEGE DŽENITORI AUS 
PADEGTAME NAME; 11APDEGE

Norėjo Atkeršyti Kunigui Už Atleidimą

Vakar Ctūcagoje

šeši žmonės, visi negrais su
degė, ir 11 skaudžiai apdegė, 
kai kerštininko pradėtas gais
ras vakar rytą apėmė trijų 
aukštų apartainentinį namą 
lies 2953 South Michigan Avė.

Gaisro kaltininkas yra Wil- 
liam Warren, 21 metų jaunuo
lis, kuris per keletą mėnesių 
buvo namo užveizda-dženito- 
rius. Jisai padegė triobcsį, ker
šydamas kunigui J. M. Stone, 
už tai, kad pereitą savaitę at
leido jį iš darbo. Kunigas Stone 
taipgi negras, jaunuoli; paša
lino, kai sugavo jį vagiant pi
nigus.

Warren gaisrą pradėjo namo 
skiepe, kur uždegė krūvą po
pierių ir šiukšlių. Liepsnos 
taip greitai išsiplėtė po visus 
trijų aukštų kambarius, kad 
kai kurie miegoję žmonės ne
turėjo laiko gelbėtis- šeši žmo
nes, kurie žuvo, buvo atrasti 
lovose. Jie buvo taip sudegę, 
kad giminės negalėjo jų pa
žinti. Žuvo keturi maži vaikai, 
vienas apysenis vyras ir mote
riškė.

Eidami per liepsnas ugniage
siai išnešė iš triobesio apie 17 
žmonių, o kiti, prie kurių ne
buvo galima prieiti, šoko iš 
antro ir trečio aukšto langų. 
Du ugniagesiai irgi skaudžiai 
apdegė, begelbėdami triobesio 
gyventoj us.

Warren pakliuvo į polici
jos rankas, kai nuėjo į Michael 
Reese ligoninę, kur sužeistieji 
buvo suguldyti, ir pradėjo gir
tis, kiek daug žmonių jisai iš
gelbėjo iš degančio triobesio, 
Jo kalba pasirodė įtartina teii 
buvusiems policistams, ir jie 
pradėjo jaunuolį kamantinėti. 
Nedaug tesipriešindamas, jisai 
prisipažino prie kaltės, ir juo
kavo, kad namas buvo neko
kios konstrukcijos, kad taip 
greitai sudegė. Jam buvo visai 
neįdomu, kai policija pradėjo 
jam pasakoti apie tragiškas jo 
keršio pasekmes, kad šeši žmo
nes sudegė, o kiti taip skau
džiai nukentėjo, kad gal ir jie 
numirs. Jo atsakymas buvo,

—Nu, tai ką nori, kad aš 
daryčiau? —Z?.

NAUJIENŲ-ACME Photo
Liepos mėnesį bus išleisti specialus ženklai medžio

tojams su tokiu atvaizdu, koks čia parodomas. Ženklas 
parsiduos po dolerį.

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
HOLLYWOOD, CAL.—Delia Bogard guli ligoninėje 

baisiai sumušta. Prie lovos stovi jos tėvai.
Delia yra kino artistė. Spėjama, kad ją užpuolė ir su

mušė pakvaišėlis.

. NAUJIENV-ACME Telephoto
CAVE-IN-ROCK, ILL. — Ira Scott, viduryje, kuris 

prisipažino padėjęs dinamitą į Earl Austino automobilį. 
Dėl dinamito ekspliozijos Austin žuvo. 1 -

pabėgo iš Amerikos armijos ir pagarsėjo kaipo didžiausias “slekeris”. Jei jis grįš 
į Ameriką, tai turės penkis metus sėdėti kalėjime.

ST- LOUISi MO. — Ginklai ir laisniai, kurie buvo surasti bandito Benny 
Dickson automobilyje. Dicksoną nušovė fedęralės valdžios agentai.

ACM E-NAUJ1ENŲ Telephoto
COLŲMBIA, MO. — Junc 

Williams, kuri liko pripa
žinta kaipo gražiausia stu
dentė.

Užuojauta Del 
Marijos Jurgelio- 
nienes Mirties

Jaunų Lietuvių Amerikoje 
Tautiškas Kliubaš, laikytame 
savo mėnesiniame susirinkime 
balandžio 8, Lietuvių Audito
rijoj, išreiškė didžiausią užuo
jautą dėl visuomenės veikėjos 
Marijos Jurgelionienės mirties, 
“Naujienų” redaktoriui Dr. P. 
Grigaičiui,. / Jurgelioniu šeimy 
nai ir bendęačĮarbiams.

/Z L. A. T. K.
VALDYBA:

.Juozapas Kutu, pirm, i 
S. Kunevičia, rast.
J. Halei imas, kasi ertus ;
P. J. Petraitis, koresp.

Pasimirė Karolina 
Artišauskienė

Rytoj Laidotuves
Draugijos Šv. Petronėlės na

rė, Karolina Artišauskienė, pa
simirė. Narės malonėkite su
sirinkti prie velionės namo, 
3214 So. Union Avė., ketvirta
dienį, balandžio 13 dieną, 8 v. 
ryto. Iš tenai nulydėsime į 
bažnyčią a. a- Karoliną Arti- 
šauskienę, suteikdamos jai pa
skutinį patarnavimą bei atsi
sveikinimą.

A. Laurinaviche, Rašt.

Ragina Krikščionis 
Kovoti Prieš 
Nacizmą

Garsus Vokietijos rašytojas ii 
Nobelio premijos laimėtojas 
Thomas Marin, užvakar vakare 
kalbėjo Chicagos Orchestra 
Hali. Jis pareiškė klausytojams, 
kurių buvo apie 2,500, jog a- 
merikiečiai klysta manydami, 
kad naciai Vokietijoj persekio
ja tiktai žydus. Kaip nuo nacių 
kenčia žydai, tai lygiai kenčia 
ir katalikai, liuteronai ir kiti 
krikščionys.

Jisai ragino Amerikos krikš
čionis bendrai kovoti prieš na
cizmą, nes ta ideologija yra pra
gaištinga šių dienų civilizacijai, 

’ kartu ir krikščionybei.

ACME-NAUJTENU Telephoto
CAVE-1N-ROCK, III. — 

Lucine McDowell, kuri ne
teko kojos, kai ekspliodavOį 
dinamitas automobilyje, ku
riame jinai sėdėjo.

Nauja Sensacinga 
Byla Chicagoj

Pirmadieni prieš fedcralį tei
sėją Charles E. Woodward pra
sidėjo nauja sensacinga krimi
nale byla. Frankie Parker, pro- 
hibicijos laikų butlegeris ir 55 
metų amžiaus eks-kalinys Au
gusi Englehardl, yra teisiami 
už pagaminimą ir išplatinimą 
apie miliono dolerių netikrų pi
nigų. Neseniai valdžios agentai 
užliko apie $18,000 tų pinigų 
Tam O’Shanler golfo laukuose. 
Jie buvo užkasti žemoj.

Ruošiasi Pirmai 
Gegužės Ir Kapinių 
Puošimo Dienai
Kiek Žinių Iš “Naujos Gadynės” 

Choro
Nors jau atėjo pavasaris, bet 

“Naujos Gadynės” choras gan 
rūpestingai rengiasi prie Įvairių 
programų pildymo.

Pirmą gegužes, darbininkų 
solidarumo šventę, kuri bus ap
vaikščiojama Chicagoj, choras 
yra pakviestas pildyti progra 
mą.

Rengėjai, tos darbininlcškos 
Šventės yra socialistai su LDD. 
4 kp.

Antras “N. G.” choro užkvie- 
timas yra kapinių puošimo die 
nai, gegužės 30 d., Kaip bus 
metai, taip ir šįmet, Lietuvių 
Tautiškose kapinėse, kur susi
renka tūkstančiai- tą dieną~į- 
vyks didelės iškilmės su muzi
ka, dainomis ir kalbomis.

Taigi, “Naujos Gadynės” cho
ras yra užkviestas pildyti pro
gramą tose didžiulėse iškilmė
je.

Patartina jauniems žmonėms 
vaikinams ir merginoms ateiti 
į “N. G.” choro pamokas lavin
tis, progresuoti,x kultūrėti. Prie 
lo, gražios nuotaikos grupėj — 
tarp jaunų choristų praleisti va
karą — kitą į savaitę — yra 
rimtas pažangus užsiėmimas.

Pamokos įvyksta kas ketvir
tadienio vakarą Westside Hali, 
2242 W. 23rd PI. J. J. P.

• Nežinomas ir neatsargus 
žmogus revolverio kulka su
žeidė Arthur J. EitTen, Chica- 
go and Northwestern gelžke- 
lio tarnautoją. Eiden stovėjo 
paskutiniam vagone einančio 
traukinio ir staiga pajuto skau
smą dešiniam petikaulyj. Trau
kinys tada ėjo per Evanstoną.

0 0 0
• Foresto Parko policija ieš
ko trijų smarkuolių, kurie skau
džiai sumušė 32 metų Jack 
Berman už agitavimą forest- 
parkiečių balsuoti už Charles 
R. Hussey į merus. Ten, mat, 
ruošiamasi rinkimams.

0 4 0
• Valstijos auditorius Barrett 
paskelbė, kad užsidaręs Man- 
teno State bankas išmokės de- 
pozitoriams 5% dividendą su
moj $6,400.

0 0 0
® Montgomery Ward and Com- 
pany krautuvės sargas ir jo 
jauna talkininkė — meilužė, 
vakar buvo suimti už pavogi
mą apie 50 tūkstančių dolerių 
vertės prekių iš tos krautu
vės. Suimtieji yra, John Jonės, 
53 metų chicagietis, nuo 1465 
W. Chicago avenue, ir 27 me
tų Josephine Ruzzo, nuo 1941 
W. Chicago avenue. Jonės tar
navo krautuvėj už sargą per 
11 metų ir buvo- užtikimas dar
bininkas.

NAUJ1ENŲ-ACME Telephoto
Kapralas Paul R. Gamino iš 45 divizijos plėšia 

svastiką. Iki šiol tos divizijos kareiviai dėvėdavo svas
tiką kaipo indi jonų ženklą, reiškiantį laimikį.

Naujienų-Acme Telephoto
ROCKFORD, ILL. — Clifford Thompson iš Scandi- 

navia, Wis., 8 pėdų ir 7 colių. Jis sveria 460 svarų. Ša
lia jo stovi jo jauna žftiona, su kuria jis apsivedė prieš 
kelias dienas.

0 0 0
• Prie Ogden ir Damen auto
mobilyj buvo rastas negyvas 
52 metų chicagietis Edgar No- 
vander, nuo 11150 S. Hoyne 
avenue. Jisai mirė širdies li
ga.

0 0 0
O Cook apskričio grand džury 
vakar apkaltino 26 metų Mrs. 
Josephine Hodelka Nylen iš
eikvojimu $1,738 svetimų pini
gų. Ji tarnavo už sekretorę 
Summit priemiesčio iždininko 
raštinėj.

0 0 0
• Lėktuvų linijų mechanikų 
unija skelbia, kad pirmą va
landą naktį, penktadienį, pa
skelbs streiką Eastem Air 
Lines šapose Chicagoj, Newar- 
ke ir kitur. Linija atsisakan
ti pasirašyti kontraktą ir su
teikti mechanikams žadėtą al
gų pakėlimą. Jeigu mechanikų 
reikalavimai nebus priimti, sa
ko unija, tai prie streiko pri- 

! sidės ir lakūnai.
0 0 0

© Rytoj vakare Palmer House 
viešbutyj prof. Clyde R. Miller 
kalbės apie propagandą. Miller, 
dabar Columbia universiteto 

‘prof. štabo narys, daugiausiai 
prisidėjo prie Eugene V. Debs 
įkalinimu, kaipo svarbiausias 

I liudininkas liudijęs prieš jį.




