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Vokietija Reikalauja Lenkijos Teritorijos
BRITANIJA IR FRANCUZIJA SUSITARĖ 

PASKELBTI DEKLARACIJA, KAD 
GINS TURKIJA IR GRAIKIJA

Francuzija nusiteikusi nepasiduoti 
lams ir vokiečiams

ita

LONDONAS, Anglija, bal. 
12. — Dienraštis “The Lon- 
don Daily Telegraph” trečia
dienį pranešė, kad Vokietija 
įteikė Lenkijai penkis reikala
vimus. Vienas jų esąs reika
lavimas lenkų teritorijos.

Kiti pranešimai sako, kad 
Britanija ir Francuzija trečia
dienio vakare susitarė paskelb
ti ketvirtadienį deklaraciją, jo
gei jos gins Turkiją ir Grai
kiją nuo agresijos.

Premjeras Chamberlain — 
jei neįvyks netikėtumų pasku
tinę valandą — paskelbs de
klaraciją atstovų rūmuose, o 
premjeras Daladier išleis 
munikatą Paryžiuje. 

-- X-- X---X--  
PARYŽIUS, Francuzija, 

12. — Vokietija grasina
kams, danams, šveicarams, 
olandams. Vokietijos armija 
nepaliaujamai dauginama re 
zervais, nors tikrų žinių apie 
jos didumą užsieniai neturi. 
Italija turinti mobilizavusi 2’,- 
000,000 kareivių,
namie, Afrikoje ir Ispanijoje. 
Centralinėje Europoje dar yra 
armija 400,000 vengrų, kurie 
skaitosi lenkų draugais, bet 
kartu ir vokiečių tarnais.

šita armija sukoncentruota 
Rumunijos pasieniu. Vengrai

padau-
Rumu-

pasku- 
nežiu 
jų su-

:<į®

'•S®

Graikijos gvardija maršuoja Albanijos sienos link.
NAnTirNILAUMP Phtitn

TAIKOSI UŽDRAUSTI SĖDĖJIMO 
STREIKUS

NORIMA SUVARŽYTI PIKIETAVIMĄ

SPRINGFIELD, III., bal. 12. 
— Illinois valstijos senato na
rys Simon E. Lantz, farmerių 
bloko legislaturoje vadas, tre
čiadienį įteikė senatui bilių, 
kurs yra taikomas uždrausti 
sėdėjimo streikus, pikietavimą 
samdytojų rezidencijų, kliudy
mą samdinių, kurie atsisako 
streikuoti.

Lantzo bilius yra paruoštas 
pagal Oregono ir Wisconsin 
valstijų bilius, kurie irgi yra 
taikomi suvaržyti darbininkų 
organizavimąsi ir apsunkinti 
jų kovas. Tarp kita ko, šitas 
bilius numato bausmes už lau
žymą kolektyvių sutarčių, už 
antraeilį boikotą, už neprane- 
šimą iš anksto, kad ruošiama
si streikuoti, etc.

Jungt. Valstijų lai
vynas koncentruo

jamas Atlante

Indaitino Cham 
paign merą

URBANA, III., bal. 12. — 
Grand jury trečiadieii* apkal
tino (indaitino) Chainpaign 
miestelio merą James D. Flyn- 
ną ir policijos viršininką Roy 
Argo. Abu politikieriai kaltina
mi tuo, kad nederamai tvarkę 
savo ofisus. Laukiama, kad 
išnešti indaitmentai kai 
riems kitiems Champaign 
dininkams.

WASHINGTON, D. C., baf. 
12. — Jungt. Valstijų valdžia 
koncentruoja karo laivyną At- 
lantiko vandenyne, 
manievrai. Laivyną 
laivyno sekretorius 
balandžio 27 dieną, 
karo laivų atlankys
ką ryšium su pasauline paro
da.

dar paskatinę” bulgarus 
ginti savo kariuomenę 
nijos parubežy.

Armijos sukoncentruotos, 
laukia paliepimų.

Kitoj pusėje stovi Britanija, 
Lenkija ir Francuzija. Cham- 
berlain, sako pranešimai, dar 
visi nori raminti — bent Mus- 
solinį. Prancūzai abejoja, ko
kią poziciją gali užimti 
tinę valandą lenkai — 
rint į nesenai padarytą 
sitarimą su Britanija.

Francuzijoj įvyko pakitėji
mas. Francuzijos gyventojai, 
kaip ir valdžia, nusistatę ne
nusileisti italams ir 'vokiečiams. 
Francuzijos laivynui ir armijai 
duoti įsakymai ir jie jau pil
domi, nors valdžia jų neskel
bia.

Valdžia pakeitė apsėjimą su 
Ispanijos lojalistais, civilio ka
ro veteranais, kurie perėjo 
Francuzijos sieną, užuot pasi
duoti generolui Franco. 250,- 
000 Ispanijos lojalistųęgali bu- 

paskirstytųlti didelė pagalba Francuzijai,

ko-

bal. I 
len-

jeigu kiltų karas.
Francuzija ir Britanija rei

kalavo, kad Mussolini aiškiai 
pasakytų, kuomet jis ištrauks 
savo kariuomenę is Ispanijos. 
Iki šiol patenkinančio atsaky
mo Mussolini nedavė.

25,000 graiku karei
vių pasiųsta į Alba

nijos pasieni

Mano, kad reikia žu 
dyti neturtingus 

senius

Syrija nepatenkinta 
Albanijos užgrie

bimu

Ruošiami 
apžiūrės 
Swanson 
Apie 70 

New Yor-

bus 
ku- 
val-

Mosulmonai protes 
tuoja Albanijos 

užgriebimą

Prasidėjo atsiklausi
mai Darbo Akto 

reikalu

ATĖNAI, Graikija, bal. 12.
— Italija užtikrino graikus, 
kad ji neketina juos pulti. Ta
čiau graikai mažai tepasitiki 
šitais \ užtikrinimais. 25,000 
graikų kareivių pasiųsta į Al
banijos pasienį, kur italai įsi
tvirtino.

Kiti pranešimai sako, kad, 
karui kilus, Graikija leis bri
tų laivynui naudotis jos uos
tais, o Britanija suteiks grai
kams 300 karo lėktuvų ir pa
rūpins 1,000,000 kaukių prieš 
nuodingas dujas.

ŽUDYMAS PALENGVINSIĄS 
PAŠALPOS TEIKIMO NAŠTĄ

C., bal. 
yra se- 

metų ar 
yra su- 

pašalpos,

12.Lebanon, bal.
gyventojai pasta-’ 
triukšmavo prieš 
reikalaudami ne-

Mat, Syrijoj

ORAN, Alžerija, bal. 12. — 
Didelė dalis gyventojų Alban? 
joje, kurią pereitos savaitės 
gale užgriebė Italija, yra mo
sulmonai. Dėl to užgriebimo 
mosulmonai gyventojai Alžeri- 
joj antradienį surengė visą ei
lę demonstracijų prieš italus. 
Demonstracijos įvyko Grane, 
Mostaganeme, Constantine ir 
praktiškai visuose didesniuose 
šalies miesteliuose.

Alžeriją kontroliuoja francu- 
zai ir francuzų vyriausybei te
ko apsaugoti Italijos konsula
tus ir italų savastį.

WASHINGTON, D. C., bal. 
12. — Pereitą antradienį pra
sidėjo atsiklausimai ryšium su 
rezoliucijomis Jungt. Valstijų 
senate reikalaujančiomis pakei
sti Nacionalį Darbo Santykių 
Aktą. Pirmas liudijo senato
rius Wagner, Darbo Akto au
torius.

Illinois legislaturoj 
bilius liečiąs dar

bininkus
bal. 12. 
senatan 
uždrau-

WASHINGTON, D> 
12. — Jeigu žmogus 
nas — išgyvenęs 70 
daugiau — jeigu jis 
vargęs ir ^reikalauja
tai L. Dyer, išėjęs į pensiją 
Jungt. Valstijų armijos majo
ras, surado šitokiam vargšui 
išeitį. Išeitis tokia: pasenusius 
vargšus gal būt reikėtų žudy
ti mielaširdystės sumetimais.

Pasak Dyerio, žudymas pa
lengvintų pašalpos teikimo na
štą, kuomet visuomenei reika
lingi pinigai kitokiems tiks
lams.

Dyer 
Society 
search
susideda iš narių senesnių kaip 
40 metų ir yra laisvų disku
sijų organizacija.

BEIRUT,
— Sy rijos 
ruoju laiku 
Francuziją,
priklausomybės, 
veikia Francuzijos protektora
tas. Kurstyti šalies gyventojus 
prieš Francuziją nemažai pa
dėjo Italija.

Bet Italija pagrobė Albani
ją — mosulmanų šalį. Syrijos 
gyventojai nusivylė tiek italų 
žygiu, kad vyriausybė atsisakė 
oficialiai priimti fašistų dele
gaciją, kuri buvo planavusi 
sustoti Damascuse, Syrijos so
stinėje, pakeliu į Iraną.

Palaidojo senatorių 
Lewisą

bal.
bu-
se-

Graikija patenkinta 
Italijos prižadu

Tarp ko kita senatorius 
Wagner įspėjo: esą, gal ir tu
ri teisės nusiskųsti Aktu dar
bininkai; tačiau, darant atsi- 
klausimus, greitai pasirodys, 
kad daugelis busimų liudytojų 
susidės iš asmenų, kurie iš vi
so yra priešingi Darbo Santy
kių Aktui, kaip jie yra prie
šingi ir organizuotam darbinin
kų judėjimui.

SPRINGFIELD, III., 
— Illinois valstijos 
įneštas bilius taikomas 
sti sėdėjimo streikus, suvaržy
ti pikietavimą, apsaugoti ske- 
bus, etc. Tuo tarpu atstovų 
butan įneštas kitas bilius — 
irgi liečiąs darbininkų kovas. 
Šitas bilius esmėje taiko duo
ti darbininkams tokių garanti • 
jų, kokių teikia Wagnerio Dar
bo Santykių Aktas.

Nacių bažnytininkai 
kovoja katalikus

kalbėjo Washington 
of Philosophical Re- 
susirinkime. Draugija

Siūlo Albanijos ka 
runą Italijos ka

raliui

WASHINGTON, D. C., 
12. — Iškilmingos apeigos 
vo atliktos Jungt. Valstijų 
nato salėje ryšium su laidotu
vėmis senatoriaus James Ha- 
milton Lewis. Apeigose daly
vavo prez. Rooseveltas, jo ka
bineto nariai, senato ir atstovu 
rūmų nariai ir diplomatai. Po 
šių apeigų velionies kūnas pa
lydėtas į Abbey Memorial, Vir
ginijoj, ir čia palaidotas.

Prisipažino norėję 
nužudyti Hitlerį

LONDONAS, Anglija, bal. 
12. — Dienraštis “The Daily 
Mirror” praneša, kad Vokieti
jos policija areštavo šešis če
kus dieną prieš tai, kai nese
nai Wilhelmshavene pasakė 
kalbą Adolfas Hitleris. Pas Če
kus užtikta ginklų. Jie prisi
pažinę, jogei planavo nužudyti 
Hitlerį kuomet jis sakys kab 
ba. c-

Teisėjas Thomas 
rezignavo

Torrio teks pustre 
čių metų kalėti

NEW YORK, N. Y., bal. 12. 
— Teisėjas John W. Clancy 
trečiadienį paskyrė bausmės 
J. Torrio pustrečių metų ka
lėti. Torrio prohibicijos laikais 
buvo garsus butlegeris. Valdžia 
kaltino jį nesumokėjus taksų 
suma $86,000.

TIRANA, Albanija, bal. 12. 
— Albanijos steigiamasis sei
mas trečiadienį priėmė rezoliu
ciją, kuri pasiūlė Albanijos ka
rūną Italijos karaliui Viktorui 
Emanueliui. Rezoliucija tapo 
priimta Italijos užsienių reika
lų ministeriui Ciano tėmijant 
seimo darbą.

Pailgino F.H.A 
veikimą

Lenkai svarsto Dan 
žigo atidavimą

Prez. Rooseveltas
bal. 
tre- 
tei •

VARŠUVA, Lenkija, bal. 12. 
— Varšuvon sugrįžo iš Ber
lyno lenkų ambasadorius Lip- 
ski. Sakoma, jisai patariąs 
Lenkijos valdžiai taikintis su 
Hitleriu.

WASHINGTON, D. 
12. 
čiadienį priėmė rezignaciją 
sėjo Edwin S. Thomas. Tho-
mas darbuotė buvo tiriama ry
šium su McKeson & Robbins 
gyduolių firmos subankrutavi- 
mu.

• ŠIAULIAI. — Kovo 6 d. 7 
vai. ryto Jagminiškių vienkie
my, Padubysio vi. sudegė bu- 

žinti Danzigą Vokietijai, leis-Įvusio Šiaulių berniukų gimna- 
ti pastatyti automobilių vieške-įzijos dir. V. šliagerio gyvena- 
lį per Danzigo koridorių ir ati-tmas namas, tvartas ir darži- 
duoti vokiečiams Boguminą, ge- nė. Nuostolių — keli tukstan- 
ležinkelių mazgą.

Hitleris gi reikalauja sugrą

žai litų.

ROMA, Italija, bal. 12. — 
Graikijos valdžia trečiadienį 
painformavo Italiją, kad ii 
esanti pilnai patenkinta Itali
jos prižadu nesibriauti į grai
kų vandenis ir neužimti grai
kų teritorijos.

Raketieriai bran
giau kaštuoja nei 

miesto valdžia

sofensa
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Giedra;
niaukiasi;
saulė teka

JEFFERSON, CITY, Mo., 
bal. 12. — Teisėjas Allen C. 
Southern, liudydamas Missoun 
valstijos legislaturos komisijai 
pareiškė, kad gengsterių Veik
la, graftas ir gembleriavimas 
Kansas miesto gyventojams 
tris kartus brangiau kaštuoja, 
negu municipaliteto valdžios 
užlaikymas. Pasak teisėjo, 
graftui, gembleriavimui ir

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
12. — Kai kurias Vokietijos 
evangelikų bažnyčias kontro
liuoja naciai. Dešimties šitų 
bažnyčių viršilos trečiadienį iš
leido pareiškimą, kad nacių ko
va prieš bet kokių bažnyčių 
reikalavimą galios esanti Mar
tino Luterio darbo . tęsinys, 
Evangelikai naciai sako, kad 
Romos katalikų bažnyčia ir 
tarptautinė protestonų bažny
čia esančios tik krikščionybės 
degeneravimas (išsigimimas).

Bulgarija uždraudė 
nacių organizaciją

vėliau vis labiau 
temperatūra kįla; gengsteriams Kansas gyvento 

5:14 v. r., leidžiasi jai sumoka kas metai po $20, 
000,000.

SOFIJA, Bulgarija, bal. 12. 
— Valdžia trečiadienį uždrau 
dė Bulgarijos nacionalių socia
listų (nacių) partiją.

Francuzijos karo 
laivynas išplaukė 

iš uosto
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

12. — Francuzijos karo laivy
nas Viduržemio juroje išplau
kė iš uosto Tuolon. Kur jis iš
plaukė — nežinia. Paliepimus 
valdžia davė slaptus.

WASHINGTON, D. C., bal. 
12. — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmai trečiadienį priėmė bilių, 
kurs pailgina Federal Housing 
Administration veikimą iki 
1941 m. Be to, atstovų rūmai 
įgaliojo valdžią padauginti ap
draudę teikiamą paskoloms ant 
namų dar vienu bilionu dole
rių. ’

Lenkija daugiau ka 
riuomenės mobi

lizuoja
VARŠUVA, Lenkija, bal. 12.

— Pranešama, kad šiomis die-: 
nomis Vokietijos valdžia įtei-j 
kė lenkams reikalavimą demo
bilizuoti savo armiją. Užuot 
išpildyti vokiečių reikalavimą, 
Lenkijos vyriausybė trečiadie^ 

apsaugoti šalį nuo nį pašaukė daugiau rezervų ka-, 
riuomenės tarnybon.

Anglija, bal. 
Iš patikėtinų šaltinių 
kad pradėjo saugoti

Saugo Anglijos pa
kraščius visą naktį

LONDONAS, 
12. — 
patirta,
Anglijos pakraščius visą nak
tį. Sargyba pastatyta kaipo 
priemonė 
oro atakų.

DAUG ŽINIŲ IŠ LIETUVOS
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 tvankina naciams nepalankius žmones?

Iš kokių žmonių susideda dabartinė Lietuvos koalici
nė valdžia?

šiuos ir daug kitų klausimų paliečia musų specialus 
korespondentai savo raštuose, kurių gavome visą pluoštą. 
Tie raštai bus spausdinami “Naujienose” kiekvieną dieną.

Skaitykite juos ir patirkite, kas dėjosi Lietuvoje ry
šium su Klaipėdos praradimu.

šiandien pradedame spausdinti pirmą iš daugėto raštų 
“KLAIPĖDĄ VOKIEČIAMS OKUPAVŪS IR KAS TOLIAU”.
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Iš Pietų Amerikos
ARGENTINOJ PAVYZDINGAI PAMINĖTA 

VASARIO 16
1,500 lietuvių “Jose Verdi” teatre.—Ministerių ir ALOS 

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

T*—y

(Tęsinys) tų Amerikai p. Jono Aukštuo-
Kaip ALOS Tarytos

ninkas aip ir kiti kalbėtoja, y Ministre, |pQne s
savo kalbose parake daug^ Mieli Tautiečiai ir 
gražių minčių apie tų dieną, - Svečiai
kurioje prieš 21 metą Vilnių-Brangus kvočia!,
jc tapo paskelbta Lietuvos Ne- Susirinkome čia švęsti musų 
priklausomybe, bet ArgentinosTėvyhės Nepriklausomybes 21 
Lietuvių Balsas dar permažas,metų sukaktį. Susiėjome pami- 
kad prie visų kalbų plačiau nėti skaisčią musų tautos lais- 
apsistoti. Del to patiekiame tik ves dieną ir pasidžiaugti ja 
Nepaprasto Pasiuntinio ir Įga- drauge su musų giminaičiais 
lioto Lietuvos Ministerio Pie-latviais, sąjungininkais estais

Lietuviai Parduoda

MICKUSS

Halsted ir 31stjSt.

............ I "■ 11 " . .............. 1 1.......................... I■l^■■■l■■■.■ pi" ■ I—"II ■■■>

Pilnas Pasirinkimas 
PLUMBINGO ir ŠILDYMO REIKMENŲ—NAUJŲ ir SENŲ 

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

pagal F. II. A. planą 
APSKAITLIAVIMAS DYKAI

HAUSOFF PLUMBING AND HEATING 
SUPPLY C0„ INC.

5201-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENWOOD 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- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companljų dėl taisymo apdegu, 
šių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie -

JOHN PAKEL
6816 S. vVestern Avė. Phone Grovehill 0306

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ĄS

KLAUSYKITĖS "
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— „ TT n —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ- —7 IKI 8 VAL. jVĄK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI-j-BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius
■ M,| I *■ I n ■,.■■1.1 HIPIUI * I *.i.|l|| ................ .... i į,

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

ir kitais musų draugais bei bi
čiuliais. Latvija ir Estija kar
tu su visa musų tauta švenčia 
džiaugsmingą musų išsilaisvi
nimo dieną. Argentinoje esan
tieji Latvijos ir Estijos valdžių 
ir visuomenės atstovai atėjo 
drauge pasidžiaugti musų bran
gia švente. Už tokį draugišką 
poelgį Jums, mieli sąjunginin
kai, tariu nuoširdų lietuvišką 
ačiū.

Jus gyvendami laisvoje ir 
svetingoje Argentinoje nepa
miršote ir savę gimtojo krašto 
laisvės, dėl kurios visa lietu
vių tauta yra kovojusi. Visų 
širdyse rusena atkovotos lais
vės meilė, o ta laisvės meilė 
yra stipriausias visų pasaulio 
tautų, taipgi lietuvių, nepri
klausomybės pagrindas.

Laisva Argentinos Respubli
ka — didelių galimybių šalis, 
mažų tautų globėja priglaudė 
daugiau 35 tūkstančių musų 
tautiečių, suteikdama jiems ly
gias teises, kaip ir savo tikrie
siems piliečiams. Už tat Jus 
visi turite būti šiai laisvai gra
žiai šaliai dėkingi, turite ją 
gerbti ir mylėti, laikydami ją 
savo antrąją Tėvyne. Jus būda
mi ateiviai ir būdami lojalus 
šitos šalies santvarkai, suda
rote gyvą ir nuoširdų ryšį 
tarp Lietuvos ir Argentinos. 
Lietuva palaiko su šita šali
mi širdingus santykius, todėl 
ir Jus stenkitės palaikyti to
kius pat ryšius su argentinie- 
ciais ir stengtis statyti lietuvio 
vardą aukščiau visko.

šiandien dvidešimt vieneri 
metai, kaip musų tauta nusi
kratė svetimųjų jungo ir pra
dėjo laisvai nepriklausomai 
gyventi. Ilgas ir sunkus buvo 
kelias ligi lietuviai priėjo prie 
laisvės. Baisios lietuvių tautos 
kančios Lenkijos, Rusijos ir 
Vokietijos okupacijose buvo 
begalinės. Gal jokia kita tau
ta žemės rutulio paviršuje nė
ra tiek iškentėjusi, tiek didžio 
skausmo patyrusi kaip lietu
viai, ligi jie pasiekė nepriklau
somo gyvenimov Todėl musų 
tautos laisvę/ir nepriklausomy- 

,bę visi privalome branginti. 
Kiekvienas musų tautos narys, 
kur jis begyventų, turi visais 
budais kovoti ir dirbti tam, 
kad jo Tėvynė amžinai liktų 
laisva ir nepriklausoma. Svar
bu, kad visi, visur ir visados 
lietuviai butų vieningi ir są
moningi patriotai, ištikimi savo 
tėvų žemės vaikai. Kai busi
me vieningi ir veiksime su
tartinai, daug daugiau reikš
mės bei svarbos turėsime sve
timųjų akyse ir tuo pačiu pa
kelsime savo gerovę.

Pernai apibudindamas poli
tinį, ekonominį ir kulturinį 
Lietuvos gyvenimą, nurodžiau 
didelius ten laimėjimus, pa
siektus per 20 metų. Per ši
tuos vienerius metus nedaug 
kas Jepasikeitė.

Jums šia proga, mieli tau
tiečiai, nuoširdžiai linkiu ne
užmiršti savo tėvų kalbos, bū
ti gerais lietuviais ir, vieni ki
tiems padedant sukurti gražų, 
šviesų ir laimingą gyvenimą.

Dėkoju Jums visiems už 
taip skaitlingą atsilankymą į 
šitą šventę, o Spaudos ir Or
ganizacijų Tarybai už padėtas 
pastangas suruošti tos šventės 
minėjimą.

Baigdamas šaukiu: valio 
laisva ir nepriklausoma Lietu
vą!

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI LIE
TUVOS PASIUNTINYBĖJE

Apie 120 Argentinos lietu
vių organizacijų veikėjų, lie
tuvių ir argentiniečių spaudos 
atstovų sveikino Lietuvos mi- 
nisterį Lietuvos Nepriklauso
mybės 21 metų sukaktuvių 
dienoje.

Mlnisteris p. J. Aukštolis su 
ponia Birute Aukštoliene ir 
pirmasis Pasiuntinybės sekre
torius p. B. Blaveščiunas sve
čius pakvietė arbatėlės į an
trąjį Pasiuntinybės aukštą.

Vasario šešioliktoji Pasiun
tinybėje bene bus vienintelė

Jums Nereikalinga 
Tureli Vidurių 
UŽKIETĖJIMO!

PASIGELBEKIT ŠIUO PAPRASTU 
BET MALONIU BUDU!

Visai nereikalinga kęsti nuolat nuo 
vidurių užkietėjimo — nuo galvos 
skaudėjimo, nuovargio, arba kito
kių bėdų, kurios atsiranda iš prie
žasties vidurių “netvarkos”..
Milijonai žmonių surado, įtąd jie 
gali gauti veiklią ir pasitikimą pa- 
gelbą nuo vidurių užkietėjimo pai
mant vieną ar dvi Ex-Lax plyteles! 
Šis garsus liuosuotojas yra tikrai 
malonus patimti—turi gardąus šo
kolado skonį. Ex-Lax yra veiklus 
ir švelnus^ Jis visiškai išvalo jūsų 
vidurius ir nesukręčia jūsų virški
nimo sistemos.,
Ex-Lax yra Amerikoje labiausiai 
parduodamas šeimas liuosuotojas. 
Jis yra lygiai taip geras vaikams, 
kaip ir suaugusiems, 10 c. ir. 25 c. 
dėžutės yra pas jūsų vaistininkus.
........... ... 1 .......m ........................................... i

SAUOOKITfiS PĄMSGDŽIOJIMVI 
ATSISAKVKIT JI PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
ĮsidSmSkit raides “E-X-L-A-X” ant 
dėžutes ir ant kiekvienos plytelSs. 
Kad gautumėt gėras pasekmes, rei
kalaukit tikro E£-Lax I

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLflHD LAKATIVE

ministeris Dr. P. Olinš, Esti-; 
jos konsulas p. Gutmanas su 
šeima ir vietinių dienraščių 
atstovai, kurie savo atstovau
jamo j spaudoj gražiai atsilie
pė apie Lietuvą musų šalies 
nepriklausomybės 21 metų su
kaktuvių proga.

-(GALAS)

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

diena metuose, kada vienon 
Jietuviškon šeimynon susijun
gia visų ideologių atstovai. Čia 
matai laisvamanius kalbanties 
su katalikais, matai tautinin
kus pasikeičint nuomonėmis su 
komunistais, maitai pašalpinių 
bei kultūrinių ir meninių or
ganizacijų veikėjus draugiškai 
tarianties su socialistais, ma
tai Lietuvos žydų organizacijos 
veikėjus su musų spaudos at
stovais ir t. t.

Iškilmėse dalyvavo Latvijos

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiame 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akipių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone VARUS 1373.

LIETUVIAI_ _
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

D raugi jos Nariai_
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence 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.

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

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaįkų 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 vaL vąkaro. 

Tel. CANAL 8110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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 MIDVVAY 2880.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBVLANCE
” DIENĄ IR NAKTĮ r

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
' ' 'Y . ’.Je... ., "t s'

s'4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonu LAFAYETTE 0727

IM

41
Dr. F. Pulsucki Le Van

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

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hcmlock 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 1?

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

DR. ■ ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792

ADVOKATAI

Klausykite musų Lietuvių radi o programų šeštadienio vakarais
1 vaL vakaro Iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

. Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Wes|ern Avė. Phone Lafayette 8024 •

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Węstern Ave< Phonę Grovehill 0142
1410 South 49th Court CJicero Phone Cicero 2109

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOL’IS 
Gydytoj'as 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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N, Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

I pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

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-

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

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.

KitiLietuviai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St. 

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

ir nedėlioj pagal sutartį

Dr, Margeris
3325 So. Halsted St. 

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

šventadieniais tik susitarus,
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH 
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.
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Clevelando ir Ohio Žinios , _
“KUO PATS KVEP’, TUO IR KITĄ TEP’” — REN

GIASI PAKELTI VAŽNĄ. — MIRĖ KAZYS MA
ČYS. — VERBUOJA LAIVYNUI REKRUTUS. —
PALEIS Iš DARBO DAUGIAU DARBININKŲ.— 
JUOZAS KOMARAS. — NERVINAS.

| , rN ...........

Laikas nuo laiko vis atsiran- _ _  _________ ___
da tokių žmonių, kurie išlenda mane įtarti girtumu. Galiu pa- 
kaip yla iš maišo ir bando bet sakyti tik tiek, — kuo jis pats 
ką kritikuoti. Jeigu kritikas ži
notų, ką ir kaip kritikuoti, tai 
nebūtų nieko nuostabaus. Nes 
visi pripažins, kad be kritikos 
joks darbas negali būti atlik

P-as Dubauskas- labai myli

kvepia, tuo ir kitą tepia. Jis 
pats gal sustotų gėręs tik tada, 
jeigu kas gerklę užrištų. Ir vis 
dėlto jis turi tiek, akiplėšišku
mo, kad kitiems savo ydas pri-

tas. Tačiau jeigu žmogus tik 
melais prisimesdamas nori kri
tikuoti, tai jau tada reikia ir 
jį patį kritikuoti.

Štai vienas Čalio klapčiukas, 
p. A. Dubauskas, SLA 302 kuo
pos narys, “Dirvukėje” pradėjo 
kai kuriems 136 kuopos na
riams daryti priekaištų dėl pe
reitą vasarą rengto pikniko. 
Daugiausia visokių nebūtų da
lykų jis prikiša pikniko gaspa- 
doriui, kuriuo aš pats buvau.

Coe. 63rd and Justina
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevij, sienų popieriaus ir langų Seklų. 
Ateikite | didžiųjų krautuvę prie Justine 
sratvčs kampo ir gaukite dykai sienų 
poperiaus pavyzdinę knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvam* Bmjžeto pla
uti. 10 savaičių mokčlis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrlmuoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI.

Kss-A-Ree vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms, ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varplAas gerai dėvisi ir nesldė- 
mėja r> Al tai vandeny. *£*1*

GALIONAS ........ .....................* llVV
Popierių Valyklls arba II. R. II. po 6c 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir šešta

dieniais ik 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

mesti.
P-as Dubauskas nėra toks 

jau geraširdis ir gerą SLA or
ganizacijai velijąs. Kuopoje, 
kuriai priklauso, jis turi labai 
menką įtaką. Iš ten jis jau 
bandė į kitas kuopas persikel
ti, bet kaip tik, ant nelaimės, 
kitos kuopos nenori jo įsileisti. 
Tai, tur būt, kad yra tam tik
ros priežastys. Dorai besielgian
čio nario visos kuopos pagei
dauja, bet kodėl jos nenori įsi
leisti p. Dubausko, tai nesunku 
suprasti.

P-as Dubauskas daug apšmei
žė ir brolį Čerauką bei brolį 
Gedgaudą. Bet galiu drąsiai sa
kyti, kad esi labai toli nuo jų 
pasilikęs ir niekuomet nepasi
vysi nei padorumu, nei gerais 
darbais. Taigi, ir prašau, kad 
paliktumei mane ramybėje.

Tamsta jau seniai prie manęs 
ir kitų kabinėjiesi, bet dėl ra
mybės vis nenorėjau per spau
dą atsakyti. Tamstos rašinėliai 
labai nemandakųs. Taigi, jei ne
nutilsi, tamstos darbai bus ga
na plačiai aprašyti. Bet tikiuo
si, kad susitvarkysi ir nešmei- 
ši be jokio reikalo žmonių.

— • —
Gatvekarių kompanija nori 

pakelti kainas už važinėjimą 
Savaitiniai pasai yra parduoda
mi po $1.25, bet dabar kompa
nija nori pakelti iki $1.35. Reiš
kia, kad darbai silpnai eina, —

" NAUJIENOS, CMcago, ffl.

P-Iė Ona Kaskas-Katkauskaitė

'OUR SUIM TO 8000 LIOUORS

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTf. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

NATIONAL D1STILLERS
vėl mažina gerosios 

degtinės kainas.
ITNAUJOS

ŽEMOS
KAINOS 4192 S. ARCHER AVENUE 

(North East Corner Archer and 
Sacramento Avė.) 

Phone LAFAYETTE 0461
n 

ant

3 GARSIŲJŲ DEGTINIŲ!

ATSUK NUGARA VALYMO VARGAMS

Bendrai NEK1ETEIA

A83OR&S »IRT . 1

Leiskit Absorene’s refleksinei 
veiklai sunkųjį darbą už jus 
atlikti. Plauna visus purvus, 

suodžius ir karbono dulkes—ne
širsta paviršiu. Padaro sienas ir 
užlaidas visiškai be žymių ir šva
rias. Jus pasidžiauęsit ..Absoreno 
valytu namu. Diduma krautuvių 
Absorene turi dėlto, kad jis pa
tenkina.

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

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

Vardas ____ ....____________________________ ■______________

Numeris ir gatvė_______________________________
Miestas ir valstija_______________________________

žmonės pinigų neturi, o kom
panijos vis nori juos kuo dau
giausia išnaudoti.

Mirė Kazys Mačys nuo 640 E. 
97 St. sulaukęs tik 49 metų am
žiaus. Palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis iš šv. Jurgio baž
nyčios. Liko nuliūdime žmona 
Ona.

S. V. karo laivyno rekrutų 
Clevelande stotis paskelbė, kad 
per šį mėnesį jauni vyrai bus 
priimami kariškon tarnybon. 
Aplikantai turi būti nejaunesni 
kaip 17 metų ir nesenesni kaip 
24 metų amžiaus.

WPA administracija praneša, 
<ad Clevelande nuo WPA dar
biu paleis per penkis tūkstan
čius darbininkų. Darbininkai 
juvo surengę demonstracijas 
prieš tai, bet nežinia kiek tas 
gelbės. Administracija sako, 
kad kongresas mažina išlaidas 
skirdamas mažiau pinigų, tokiu 
budu dalis darbininkų turi bū
ti paleisti.

Lietuvis drutuolis Juozas Ko
maras imasi arenoje kas pirma
dienio vakarą. Kurie lietuviai 
norite pamatyti lietuvį drutuo- 
lį, tai galite ten atsilankyti.

■— • —
“Dirvos” Čalis vėl pilna gerk

le pradėjo rėkti ant visų Ame
rikos lietuvių už nesiuntimą pa
sveikinimų Smetonai už prara
dimą Klaipėdos krašto. Dabar 
vėl visi kalti ir visi negeri, tik 
Smetona esąs Lietuvos išgany
tojas. Mat, čalis jaučia, kad 
karvukė greit užtruks, tai žmo
gelis tiek nervinasi, jog net vi
sa gerkle turi rėkti.

—Jonas Jarus

vieningai ir bendrai į darbą — 
koncerto surengimą. Puošn 
svetainė miesto Auditorijoj tik 
laukia tos valandos, kada visi 
turėsime neužmirštiną progą iš
girsti malonų ir skambantį pa
nelės Kaskas kontralto balsą. 
Balsą, kuris neša garbę ir dai
ną visų lietuvių po platų pa
saulį. Panele Kaskas yra lietu
vaitė!

Pramonininkai, profesionalai 
ir ypatingai visos musų mote
rys stoja į garbės eiles ir pasi
žada tapti amžinais panelės Kas
kas ir Kultūrinio Darželio drau
gais ir rėmėjais.

Bilietai jau visai baigiasi, ir 
kurie nepasiskubės, prisieis gai
lėtis. Ne vėluoki te! f

Apie pačią artistę čia daug 
nerašome. Vienok primename, 
jog musų brangios artistės 
draugiškumas yra lyg limpan
ti liga —- visuomet užsikrečia
ma.
Užtikriname, jog sykį pasįma- 
tysite su musų brangia viešnia, 
amžinai jos neužmiršite. Jinai 
visuomet maloni,, linksma ir 
drauginga.

Be panelės Kaskas, jos kon
certe dalyvauja ir vietinis visų 
mylimas jaunas smuikininkas 
Vincas Greičius. Asmenyje Grei
čiaus mes irgi susilauksime dar 
vienos muzikalės pažibos — 
žvaigždės, ir toji ateitis yra vi
sai netolima. Jaunas ir darbš
tus muzikas nuolatos sparčiai 
žygiuoja pirmyn.

Visas CIevelandas laukia is
torines dienos, — panelės Onos 
Kaskas koncerto!

Jonas Jarus, 
Rengimo Komisija

IšLietuvos

PAŽADĖJOME ŽEMAS KAINAS 
šiai jos!

Toks yra National Distiller’s nusistaty
mas, kad mažinti kainas kur. tik leidžia 
išsibuvusios degtinės ištekliai. Vienkart 

\. su šiuo nusistatymu, mes duodame kitą 
kainų nuolaidą ... kitą progą santaupoms 
ant šių trijų pagarsėjusių rūšių.

CmbOielund

*

U J

KENTUCKY STRAIGHT
BOURBON WHISKEY

Tai iš Old Kentuc- Wį
ky. Turtinga, švelni 
skoninga ir šian-
die geresnė degtinė flH jBB jfll 
negu bet kada — 
bargeno kaina.
90 Proof 47^ Yt PINT

Ufinteor
STRAIGHT BOURBON WHISKEY

Taip puiki bourbon HHH A
kaip bet kada pa- yt
siūlyta už tą kainą. ^B ^B M 
Ji extra švelni ir DT
gera — ir visuomet 
populiari dėlto, kad 
“iš visų pusių geras ■■ 
degtinės pirkinys.”

90 Proof 45* Vi PINT

7own7avern
STRAIGHT RYE VYH1SKEY

Jei tai ruginė, ku- ___ ..
rios nori su tuo BflMH įr
dideliu, turtingu A M **
skoniu — extra įjį _ DT
puikiu švelniu 1 !•
skoniu, pirk Town 
Tavern, už šią nau- SK 
jai žemą kainą, nes 
tai sensacinė verty- 
bė’ 
on n f 45< kž PINT90 Proof
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United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00
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pinigus

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
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KNYGA

ISTORIŠKAS KON
CERTAS

Artistė ir dainos karalaitė O- 
na Kaskas (Katkauskaitė) kon
certuos Clevelande, balandžio 
21 d., 1939 m. Visą uždarbi nuo 
koncerto panelė Kaskas aukoja 
Clevelando Kultūriniam Darže
liui. Tokia brangi musų įmyli
mos artistės dovana paliks am
žiną paminklą širdyse visų lie
tuvių. Būdama narė Metropoli
tan Operos ir nuolatos koncer
tuodama po plačią, Ameriką, pa
nele Kaskas yra nuolatos labai 
užimta. Vienok jos pasišventi
mas ir energija rado galimybės 
duoti koncertą veltui Kultūrinio 
Darželio naulai.

Toks širdingas panelės Kas
kas pasiaukavimas lietuvybei, 
sujudino visus Clevelando lietu
vius. Lietuvių Moterų ir Lietu
vių Universiteto klubai stojo

Lietuvoje statys 
radijo aparatų 

fabriką
Radio reikalai Lietuvoje nė

ra tinkamai sutvarkyti. Tuo 
tarpu gyventojuose radijas 
randa vis didesnio susidomėji
mo. Provincija, ypač kaimas, 
skubiausiai įvairias naujienas 
gali gauti tiktai per radiją, nes 
ten laikraščiai skaitytojus ne
greit pasiekia. Be to, žmonės 
labai įdomauja muzika, paskai
tomis ir kita.

Radijo abonetų skaičius pa
staraisiais laikais sparčiai au
ga. Kas mėnuo įsiregistruoja 
po keletą tūkstančių naujų 
abonentų. Dabar bendras abo
nentų skaičius jau siekia 65,000. 
Radijo aparatus pardavinėja

įvairios užsienio firmų atsto
vybės. Už aparatus Lietuva už
sieniams kasmet išmoka po ke
lis milijonus litų. Taigi yra gy
vas reikalas įsteigti Lietuvoje 
radijo aparatų fabriką. Toks 
fabrikas turėtų gaminti pir
miausia sodžiui pritaikintus ra
dijo, imtuvus ii* juos nebrangiai 
ir išsimokėtinai ūkininkams 
parduoti. Jau paruoštas projek
tas tokiam fabrikui statyti. 
Fabrikui statyti bus įsteigta ak
cinė bendrovė, kurios akcijų 
dalį paims ir vyriausybė. Vy
riausybė rūpinasi, kad bendro
vė ne tiek žiūrėtų biznio, kiek 
patarnauti žmonėms palengvin
tomis sąlygomis įsigyti radijo 
imtuvus.

Ties Babtais, prie Nevėžio, 
jau statoma nauja galinga ra
dijo stotis, kuri šių metų ru
denį pradės veikti. Pastačius 
naują radijo stotį ir įsteigus 
radijo imtuvų fabriką, ardijo 
plitimui Lietuvoje bus sudary
tos visai palankios sąlygos.

Išnaudoja darbininkus
, MARIJAMPOLE. — Atitin- 
kami pareigūnai padarė nak
tinį vizitą kai kuriose kepyk
lose, tikrindami, ar kepyklų 
darbininkai neverčiami dirbti 
naktimis. Nors vizitas buvo da
rytas apie 2 vai. nakties, ta
čiau kai kurios kepyklos jau 
dirbo. Chabasui, Fridmanienei 
ir Pautieniui už darbininkų iš
naudojimą surašyti protokolai. 
Kadangi minėti kepyklininkai 
jau ne pirmą sykį nusižengia 
darbo apsaugos įstatymams, 
manoma, kad jiems šį kartą 
teks gana skaudžiai nukentė
ti. Kepyklininkai teisinasi, kad 
jie norom nenorom priversti 
darbininkus išnaudoti, nes be 
nakties darbo kepyklose ne
įmanoma apsieiti. Pastebėta, 
kad dauguma kepyklininkų ne
pasitenkiną tuo, kad priverčia 
darbininkus dirbti naktimis, 
bet mėgina nelegaliai įsivesti 
10—11 valandų darbo dieną.

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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Vokietija, užėmusi Bohemiją 
ir Moraviją, pasigedo 500 čekų 
lėktuvų, kurių dauguma buvo 
geriausi čekų aviacijoje. Londo
no “Daily llerald” rašo, kad 
tais lėktuvais čekų lakūnai “iš
skrido į Rumuniją, Jugoslavi
ją, Sovietų Rusiją ir Lenkiją”.

1 Sąjūdis Lietuvoje dėl Klaipėdos 
jl krašto netekimo

o 1937 m. — 16 rub. 50 kap.;
čilogramas cukraus 1932 m.
kaštavo 95 kap., o 1937 m. —
4 rub.; kilogramas jautienos
: 932 m. kaštavo 1 rub. 16 kap., 
o 1937 m. — 7 rub. 60 kap.;

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

LIE

Apdrattda nuo kuto
.LAIKRAŠTI- 
Laipėdoje 
J DARBO

Londono apdraudos firma Lloydš apdraudžia nuo 
visko, taip pat ir nuo galinčių pasidaryti ntidstoliij biz
niui, kilus karui. Tam tikriems bizniartiš karšis būtą ypa
tingai pavojingas — sakysime, laivamš, plaukiojantiėniš 
Viduržemio juroje. )

Nuostabu tačiau yra tai, kad tų rizikingų biznių ap- 
drauda nėra taip aukšta, kaip reikėtų tikėtis, girdint 
kasdien vis naujų žinių apie galimą Anglijos ir Francu- 
zijos susirėmimą su fašistinės “ašies” valstybėmis. 
Lloyds sako, kad esą 39 šansai prieš 1, jogei karo arti
moje ateityje nebus.

Dar vokiečių kariuomenei ne
įėjus į Klaipėdą, nacių SA 
(smogikai) užantspaudavo “Ry
to” spaustuvę. Tuomet nebega
lėjo išeiti libtūviški laikraščiai

Versalio skriaudą “taisymas”

Tų laikraščių redaktoriai iš
važiavo į Kauną. Paliko be dar
bo ir laikraščių bendradarbiai- 
korespotidcntai, spaustuvės dar
bininkai, spaudos darbų užsako
mų rinkėjai ir k.

“Ryto” spaustuvė buvo dide
le. Ji spausdindavo nemažai 
mygu, litografinių paveikslų ir 
meletą laikraščių.

Šitas laiškas rašomas Lietu
vai didelėje skausmo valdtidoje. 

.... , , h - litas vakar, tdi vta kūvb mėti.
<įlogramas kvietinių miltų kaš-l21 dieną> buvo įį. lyg Sp§iio^, 
----  __— m. ^19 kap., o 1937Ljdbd|en jaw įVyįęS faktąs. Life- 

Hiiva jhu Kląipėdos krašto netė- 
Tokiu budu prekių kainos Į ko, jisai vokiečių kariuomenės 

bkuį)ūdjamaš. Lietuvos kariuo- 
ūrtęiiės įgiila pasitrdūkė ir uže- 
ihė iiaujas siėiias, kūrias bud- 
riŪl saugo ir stebi, kad vokiečių 
kūritiomęnė nešigridūtų j Lie- 
tiiyoš giliitrią. Lina daliria at
sarginių mobilizacija. Visame 
tvatkd ię rimtis. Paiiikoš jokios 

ilios” Į riė^ijduČiu. iš Klaipėdos krašto 
algbs hiiksidnčiai pabėgėlių skuba į 
kilo. Įurillybš giliiriių.

iiclitiiš tiždraūšta išduoti 
__ Uš. Tviridi di’dūdžiama 

piiiisio gdiriihių kėiti kainas. 
Katine jiidėjįimas Hiilžiiiiškas. 
Vistį tipas pakeiks ir įlervai į- 
ieiripii. Jėl vokiečiai ihėgiiis žy-

tdvo 1932 m 
m. — 2 rub. 90 kap.

Vokietijos naciai respūblikos laikais skelbė, kad jie, 
paėmę valdžią į savo rankas, atitaisys tas “skriaudas”, 
kurias Vokietijai padarė Versalio taikos konferencija. 
Milionai vokiečių tiems jų prižadams patikėjo, ir Hitle
ris patapo Trečiojo Reicho diktatorium.

Jau šeši metai, kai jisai valdo Vokietiją. Bet kurias 
Versalio skriaudas jisai atitaisė?

Ar jisai grąžino Vokietijai Elzašą-Lotatingiją? Ne.
Ar jisai atsiėmė iš anglų ir frUneuzų kolonijas, ku

rių Vokietija neteko Versalyje? Ne.
Ar jisai atgavo Aukštąją Sileziją ir Danžigą su “ko

ridorium” nuo lenkų? Ne.
Iki šiol Hitleris sugebėjo “atkariauti” tiktai vieną 

sklypelį žemės iš visų teritorijų, kurias Versalio taika at
skyrė nuo Vokietijos, atseit: Klaipėdos kraštą. Tiktai 
prieš mažiukę Lietuvą jisai pasirodė pakankamai drąsus.

O Austrijos aneksavimas ir Čekoslovakijos pagrobi
mas su Versalio taika neturi nieko bendro, ties tos ž^mės 
nė prieš pasaulio karą Vokietijai nepriklausė.

Tai toks yra tas vokiečių tautos “didvyris”.

NESUTARIMAS LIETU
VOS LAISVAMANIŲ 

CENTRE

Mussolinio “didvyriškumas”
Ne prastesnis herojus yra ir Hitlerio partneris Mūs- 

solini.
Daugiau kaip per pusantros dešimties metų fašistų 

“diūče” skatino italus ginkluotis ir parodyti pasauliui jė
gą, prieš kurią turėsią drebėti visi priešai. Na, ir kame 
Italija tą jėgą parodė?

Ji užkariavo beginklę Etiopiją.
Ji daugiau kaip per pustrečių metų rėmė visd savo 

galybe išdavikus Ispanijos generolus, it pastarieji šiaip- 
taip nugalėjo Ispanijos respubliką, kuriai Anglija, Pran
cūzija ir Amerika neleido pirktis ginklų.

Pagailos, po tų dviejų “didvyriškų” laiinejiinų, Mūš- 
solini ryžosi atlikti dar vieną didelį žygį: užpūolė mažiu
kę Albaniją!

Albanijos karalius Zogas buvo seniai parsidavęs 
Mtissolihiui. Jisai gaUdaVo algą iš Italijos fašistų iždo. 
Jd kariuomenė iš keliolikos tūkstančių žmonių buvo ita-

Lietuvos spaudoje kovo mė
nesį buvo paskelbta, kad balan
džio 15 d: šaukiamas Šiauliuo
se Laisvamanių Etinės Kultū
ros draugijos skyrių atstovų su
važiavimas, kuriam jau esąs 
gautas ir valdžios įstaigų lei- 
dinias. Po skelbimu pasirašė 
Centro valdybos nariai A. Žu
kauskas ir I. Protas, ir Revizi
jos komisija.

Bet netrukus pasirodė kitas 
pranešimas, kuriame sakoma, 
kad tas suvažiavimas esąs šau
kiamas neteisėtai, nes Ign. Pro
tas nebėra Centro valdybos na
rys, o vienas A. Žukauskas su 
hevizijos komisija suvažiavimą 
šaukti neturi teisės.

“Šių metų kovo pradžioje”, 
sakoma tame antrame prane
šime, “posėdyje, kuriame da
lyvavo ir atskilęs nuo Cent
ro valdybos narys A. Žukaus
kas, draugijos pirmininko 
dr. J. Šliupo, vice-pirminin- 
ko dr. J. Kairiūkščio ir sek
retoriaus K. Valašino t. y. 
daugumos balsais Centro 
valdyba yra nutarusi šaukti 
visuotinį laisvamanių drau
gijos skyrių suvažiavimą Pa
langoje gegužės 28 ir 29 d.” 
Matyt, kad du laisvamanių 

Centro valdybos nariai, I. Pro
tas ir Žukauskas “sukilo” prieš 
kitus tris tos valdybos narius 
— Dr. J. šliupą, Dr. J. Kairukš- 
tį ir K. Valašiną. Kodėl jie ne
sutaria, mes nežinome.

per tą laikotarpį pakilo ne dvi-1 
giibai, buį trigubai ir kėtūrgU-Į 
jai. Todėl,. kdd ir daiLininkai 
sūvieių Rusijoje, dabai1 Žduna 
daugiau rubjitį, į>ei jie gali &a- 
žiati kiisiįirkti dubtiijs, riibų iii 
kitų gyvetiiriiiii reikalingų daik
tu.

Tai reiškia, kad “realios 
(tikrošiUšj dąrijinidkįį 
Rusijoje niikbiib, 6 He J&lkįio. .

tiabar SOyięiij valdžia vykina 
jaii trečiu “jlmuliėiką”, Lkiribš 
dvi tarnavo ddugiausia “iįdūs- 
ttializacijai”, Įiramoiiėš steigi* 
litui. Bet šdkdiha, kdd ši trečio
ji “piatiiiclka” jau busiant i k u 
tokia: jbs (iksids esųš įjagamiii- 
ti ddūgiaū “iehgvdšibs pramo
nės” produktų — rūbų, rakan
dų ir t.t., kad gyventojai .butų 
geriau aprūpinti vartojamomis 
prekėmis. Bet jeigu kainos vėl 
kils, tai kaip žmonės galės tas 
prekes įsigyti?

Paryžiuje einąs rusų social
demokratų žurnalas “Socialisli- 
českij Vestnik” padarė įdomių 
palyginimų tarpe darbininkų

|iiiėtka” jaii inisidhli Ri
jos (ikslds esįš įktgamiii-

Klaipėdoje telegrafas ir paš
tas veikia tvarkingai, Kaunas 
gali visą laiką susikalbėti, bet 
tokiems telefonu pasikalbėji
mams nustatyta ilga eilė, reikia 
laukti bent keletą valandų.

Lietuvos valstybės radijas 
mėgina visas žinias dėl Klaipė
dos įvykių perduoti š. Ameri
kos radijo stotims, tai gal ir jus 
busite kaip ką nugirdę.

Musų visų nuotaika lygiai to
kia, kaip karo pradžios išvaka
rėse. Jaunimas be atodairos no
ri veržtis į hiušius. Lietuvos ka- 
tidotrieriė jau išžygiavo į Vokie
tijos pasienį. Nors ir visi bega
liniai skaudžiai pergyvena Klai
pėdos netekimą, bet didelio su
sijaudinimo hėpastebiama, nors 
dšartj netrūksta.

Tai tokios valandos, kurios 
niekuomet nebus užmirštos; lai 
tokie pergyvenimai, kurie pasi-

liks amžiams neišdildomi!
Visų toksai ryžtingumas, kad 

vis viena kada nors tasai kraštas 
bus iŠ Vokiečių atšiimtds.

klaipėdoje valstybinės įstai
gos veikia iki paskutinės va
landos. Visi valdininkai eina 
tinkamai savo pareigas iki jie 
vokiečių galutinai nebus iš tų į- 
staigų išstumti.

Net iki Šiai dienai Klaipėdos 
krašte pasienio sargyba nepa
sitraukė iš savo vietų, nes vo
kiečių kariuomenė sienų dar 
neužėmė.

Stipriai kalbama, jei vokie
čiai mėginsią eiti toliau ir siek
sią Latvijos sienos, tai Latvija 
atidarys SSSR kariuomenei sie
ną, tuo budu karas bus neiš
vengiamas. Rytojaus dieną 
daug kas paaiškės. Ši naktis, lai 
visos Lietuvos nemiegi) naktis.

Tai taip Lietuva pergyvena 
jos tragiškus įvykius, kurių dar 
tik pradžia, o jų galas niekie
no nenumatomas ir neatspėja
mas.

Baigiu tašyti, skubu nunešti 
laišką į paštą, kad jūs greičiau 
jį gautumėte. Rytoj parašysiu 
žymiai plačiau.
III—22 8 valandą vakaro.

lyse.

SOVIETŲ DARBININKŲ 
ATLYGINIMAS ŽE- 

MIAUSIAS

SSSR DARBININKŲ
UŽDARBIAI

Musšoiliil psiritiHte pries savo tarną Zogą karo lai-, 
vM šlhittiš lėkittvtį 150,000 armijos su sunkiąja artile
rija, islhkžilš ir kltdkid^ žudymo pabūklais — ir laimėjd 
peri^lįĮ. fciHlhlg ZdgMš ir jo žmona/ tik-ką pagimdžiusi 
kddik|, pabėgo. “Ditičfe” narsuoliai Albaliiją okupavo.

Dėl VdkaiiSijtis prakybos komisijoje

Rtisijos sovietų valdžia ir jos 
pakalikai užsieniuose nuolatos 
giriasi darbininkų algų kilimu

^režideriids Habšėvdltas buvo nomihavęs Wisconsino 
Amlie i Tai^vūlstybinę komisiją. Bet senate 

kilo prieš jį smarki opozicija, nes Amlie stoja už gele
žinkelių suvalstybinimą, kds daugumai senatorių atrodo 
baisiai radikališka.

Matydamas, kad šehatas jo nepatvirtins, ir nenorėk 
damas, kad Roosevelto priešai dar kartą galėtų pasi
džiaugti, padarę nbrhalondinį prezidentui, Amlie pdprū- 
šė, kad jo kandidatūra butų ištraūkta.

Bet, kaip girdėt, prezidentas rengiasi iškirsti šposą 
opozicijai, pasiūlydamas į minėtąją koihisijų dafr rūdikd- 
liškesnj žmogų, negū Amlie: btdzūsį Miūnesbtdš guber
natorių Bensoną! J

do, l<ad nito 1932 m. iki 1937 
m. algos padidėjo 113.5 litio- 
šilūių, t. y. daugidu hegų dvi
gubai; o kapitdllštiiit’še Šalyse, 
girdi, per tą laiką sldiitė de
presija, ir darbininkų uždarbiai 
riekilo arba net krito.

1938 m. darbininkų algos So
vietų Sąjungoje vėl pakilo ir 
vidutiniškas darbininko uždai- 
bik pėr mėnesį pdsiekč 287 rub. 
25 kap.

Tačiau tie sovietų ddrbihin- 
kiškos “gerovės” garbiillojai už- 
hiirštd pasakyti, kad per tą lai
ką kai kilo digos Rūsijoje, kri
to perkamoji ftiblio įiajėga, nes 
ėjo brdngyn Ūiaistb it kilų reik
menų kainos. Sakysime, kilo- 
grhmaš (dvi svdrai) sviesto 
1932 m: kašlUVb 4 rtib. 66 kap.,

Pasiremdamas skaitlinėmis, 
kurias paduoda oficiali sovietų 
literatūra (“Planovoje Choziais- 
tvo” ir k.)v tas laikraštis apskai
čiuoja, kiek valandų turi rusas 
darbininkas dirbti, kad jisai ga
lėtų nusipirkti kilogramą kvie-

i1 '■ f; i Įtiriių miltų, męws, sviesto ir 
cukraus. Paskui, paėmęs Tarp
tautinio Dprbo Biuro darbo sta
tistikos duomenis apie kitų šti
lių darbininkų algas ir produk
tų kainas, jisai suskaito, kiek 
valandų turi dirbti Latvijos, 
Estijos, Lenkijos, Francuzijos 
ir 1.1, darbininkas tiems patiems 
produktams nupirkti. Ir stati, 
kokius rezultatus jisai gauna:

Sovietų Sąjungoje už kilogra
mą miltų, kilogramą mėsos, ki
logramą sviesto ir kilogramą 
cukraus darbininkas turi dirb
ti 1,189 minutes; o Latvijoje — 
589 nSin., Estijoje — 499 min.;1 
Lenkijoje — 549 min., Prancū
zijoje — 378 min., Danijoje — 
262 min., Švedijoje — 295 min., 
Anglijoje — 309 min., Jungi. 
Valstijose ~ 165 min.

Taigi SSSR darbininkas už 
tas pačias prekes dilba beveik 
dvigubai ilgiau, negu Lenkijos 
ir Latvijos darbininkas; dau
giau negu dvigubai ilgiau itž 
Estijos darbininką; trigubai il
giau, liėgu.zFraricuzijos darbi
ninkas; daugiau negu keturis 
sykiuš ilgiau už Danijos darbi
ninką, ir septynis kartus ilgiau 
už Amerikos darbininką.

Tai ve, kaip bolševikiška Ru
sija “vejasi ir pralenkia” Amč-

^mtiš dfnd iniHi, berit šldo me
tu toksai visų ūpas. Lenkija 
koncentruoja savo kariuomenę 
vokiečių ir Lietuvos pasieniu. 
Lenkijai uždrausta kištis į Lie
tuvos reikalus ii’ kartu Vokieti
ja pareikalavo iš jų apsispręsti 
— su kuo jie eina, ar pritaria 
vokiečių daromiems žygiams. 
Leiikijos atsakymas kol kas nė- 
rd žinomas. Iš Latvijos Vokie
tija pareikalavo tenykščiams 
Vokiečiams visokių lengvatų ir 
įsileisti į ministrų kabinetą po
rą vokiečių. Kalbama, kad lat
viai šį vokiečių reikalavimą at
metę. Latvijos kariuomenė a- 
liarmo stovyje. Visoje Lietuvo
je paskelbtas karo stovis.

Užsienio reikalų ministras 
Urbšys, skubiai išlėkė į Berly
ną. Kalbama, kad Vokietija pa
reikalausianti iš Lietuvos mdi-

l Iitų unijos ir vijjo savo eksporto 
per Klaipėdą. Jei tai įvyktų, tai 
Lietuva patektų visiškon Vokie
tijos globon.

Kaune labai sparčiai perka
inos įvairios prekės. Kalbama, 
kad Anglija Lietuvai patarė vo
kiečiams nusileisti ir žada Lie
tuvai duoti kelių milionų pasko-

Pasirodo, kad tikrasis atlygi 
nimas Už darbą Sovietų Sąjun
goje yra žeihidūsias iš visų 
aukščiau paminėtų šaliiį. Nčt 
nuskurusi, bajcfcų vargihamla 
Lenkijai atlygina savo pr&tHo- 
nes darbiniiikams kuohč dvigu-? 
bai gėriau, negu “socialistiškū” 
Rusija.

Prie to reikia pastebėti, kad 
sovietų statistika paduoda vidu
tiniškas algas visų pramonės 
tarnautojų — ne tik darbinin
kų, bet it dirbtuvių direktorių, 
užvbizdų, inžinierių ir 1.1. O 
Vakarų Ėtiropos ir Amerikos 
statistiškose žiniose darbininkų 
algoš yra paduodamos atskirai

Klaipėdą vokiečiams okupavus 
ir kas toliau

Lietuva galės naudotis per 99 iriettis Klaipėdos liūstu. — 
Lietuvos pinigais Klaipėdos krdsUs btiš toklėtina- 
rtias. — Naciai jokių sutarčių iiesilaikcl. — Čekoslo
vakijos sunaikinimas. — Kaip yt& “katris’* išvengia
mas. — “Skriaudžiami” vokiečiai. — frovOkdtorlai 
ir šnipai pigiau atsieina, negū karai. — Moralis Lie
tuvos okupavimas. — ko galima tikėtis ateityje.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

buk paremti.
SSSR savo kariuomenę kon

centruoja Latvijos ir Estijos pa
sieniu. Visos įstaigos Kaune dir
ba normaliai. Atsarginiai eina j 
savo dūlis pakeliu upū ir gera 
nuotaika.

Visos Lietuvoje veikiančios 
organizacijos paskelbė, kad pa- 
šižada ginti Lietuvos nepriklau
somybę pagal visas išgales.

Įvykiai pleška žaibo greitu
mų ir niekas -negali užtikrinti, 
ar vokiečių kliriuomeiv" nome- 
gins brautis į Lietuvos gilumą. 
Jei šitai įvyktų, tai būtų atvira 
karo pradžia. Šias žinias norė
jau siųsti telegrama, bet tele
grafo įstaiga liek užversta, kad 
visviena jas gautumėte žymiai 
vėliau, be to, spėju, kad ir šiaip 
žinių turite pakankamai. Čia 
žinias teikiu krohologinėje tvar
koje, kad tūtetuniete sūprati
tulą, kad Lietuva visus tuos į- 
vykius pergyveho.

- .......—

Pasidairykime ir mėginkime 
išsiaiškinti, kas bus toliau vo
kiečiams Klaipėdą okupavus.

Jau žinote, kad vokiečiai lei
džia 99 metams naudotis Klai
pėdoje laisva uosto zona, tūi 
yra nekas kita kaip vokiečių 
noras prisegti Lietuvą prie Klai
pėdos, kad Lietuvos visas eks
portas eitų per tą uostą, o to 
eksporto viso 80% ėjo iki šiol 
per Klaipėdos uostą.

Reiškia, Vokietija nori eko
nomiškai pavergti Lietuvą, kad 
jos visas eksportas butų išveža
mas įer Klaipėdą ir tūo pačiu 
Vokietijos tasai ekspertas būtų 
kontroliuojamas, kitaip tarus, 
kad Lietuva it- ateityje būtų su
rišta su tūo pačiu uostu, kad 
jį maitintų, bet jau diibar tran
zito pelnas eis ne Lietuvos ūkiš
kam bėhdrtim gyvenimui, bet 
Vokietijai it tani ktaštiii, kutis 
bus Vokiečių nutaūtinamas.

Atseit, Lietuvos pinigais tasai 
lietuviškdš kampelis bus vokie- 
linaiiiaš.

Bė to, nė paslaptis, kad Vo
kietija reikdidūja, kad žymi Lic-

Vadinasi, Vokietija ir čia su-

tarimą su Lietuva, kuris nea
bejotinai greitu laiku bus sula u-

kūfiai progai pasitaikius, kaip 
tik vokiečiams tai bus naudinga 
ir reikalinga. Iki šiol Hitlerio 
visi pažadai nebuvo įvykdinti. 
Hitleris užėmęs Austriją pasi- 
sakė, kad Europoje jisai jau jo
kių kitų rūpesčių neturi. Paskui 
iškilo Čekoslovakijos Sudetijos 
klausimas. Sudctiją užėmus, 
Hitleris vėl viešai pareiškė, kad 
dėl jo Europoje sienų klausimo

kiti prarijo visą Čekiją ir gyrė
si, kad tik atliko taiii (ikrą is
torinę misiją ir dabar jau veik

Klaipėdos kraštą ir sakosi gra-

a‘gU- r ,
Sovietų dirbtuvių vedėjai ir 

komisarai gauna aukštus atly
ginimus — po kelis tūkstančius 
rubliu per mėnesį. Jeigu jų al
gos būtų atskirtos nuo darbi-* 
įiiiikų algų, tai, vidutiniškas dar
bininko uždarbis Sovietų Są
jungoje pasirodytų esąs dar že
mesnis. ,

•Žodžiu, bolševizmas atnešė 
Rusijos darbo žmonėms ne ge
rovę, bet skurdą. O kad jisai 
tuos žmones pavergė politiškai, 
atimdamas jieins laisVę, tai jau 
seniai visi žino.

kreipta pačiai Vokietijai, tai 
yra Lietuva priklausytų vokie
čių rinkai. Tarp kito yra susi
tarta, kad Lietuva neturėtų jo
kių sutarčių, kurios kokiu nors 
budu butų nukreiptos prieš Vo
kietiją; liesa, ir Vokietija pasi- 
žauh tokių sutarčių neturėti,

Kad Lietuva tokių sutarčių 
negalės turėti, lai yra labai aiš
ku, nes tik silpnas visas sutar
tis vykdo, arba, tikriau sakant, 
turi įvykdinti iki visų smulk- 
rhėhų, bet kad Vokietija tą su
tartį kiekvienu momentu galės 
sūlūužyli, taip pat visai neabe
jotina, nes iki šiol nieko kilo 
nedaro, kaip lik visas sutartis 
laužo.

Štai kad ir Klaipėdos krašto 
okupavimas nėra kas kita kaip 
tarptautinės sutarties sulaužy
mas, nes Klaipėdos krašto ga
rantais yra Anglija, Pranęuzija, 
Japonija ir Italija, ir Vokietija 
jų neatsiklaususi tą kraštą oku
pavo. O kartu ir pati Vokietija 
atitinkama sutartimi to krašto 
Lietuvai yra atsižadėjusi.

jos sienas saugosiąs, jei tik Lie
tuva savo politikos nenuk telpa 
prieš Vokietiją.

Kiti kraštai yra okupuojami 
fizine jėga pavidale karitiohie- 
nės tų kraštų užėmimu, kaip 
padaryta buvo su Čekija ir da
bar su Klaipėdos kraštu, Bet o- 
kupacijos dar yra galimos ir 
būva ūkiškos ir moralinės.

uoste Lietuvai laisvą zoną, jau 
tuo pačiu pasikėsė. ūkiškai Lie
tuvą okupuoti, nes juk kitaip 
ir negalima suprasti. Jei uoste

ir turės per ten eiti, negi vo
kiečiai žiopsos, kad jų uoste ne
būtų jokio judėjimo, jokio dar
bo. Juk Klaipėdos uostas tik iš

gręsia visiškas išmirimas. Tie
sa, vokiečiai čia žada įtaisyti 
savo karo laivų bazę, karo lai
vai jau čia apsistojo, liet karui 
kišamos lėšos ukišku požiūriu

jokių pelnų neduoda. Tai rei
kia, kad kas nors tą uostą mai
tintų, o jį maitinti šiame atsi
tikime turės Lietuva.

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE1
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SUPYLUS NAUJĄ IR BRANGU KAPĄ
Geresnio paminklo didvyriui nebus, 
Kaip vykdymas jo idealo. —J. Janonis.

Namanau, kad 25 metų 
“Naujienų” gyvavimo istorijoj 
butų pasitaikę atžymėti tokį 
supuolimą džiaugsmo, su taip 
skaudžia tragedija kaip ši, ku
ri vos leido sulaukti jaukios, 
kilnių darbų šventės ir vos 
įžengus į 26 metus nebeleido 
taip pat ir toliaus džiaugsmin
gai versti naują ir naudingą 
kultūros barą — atimdama žy
mų ir dar daug žadėjusį as
menį, Mariją Jurgelionienę.

Prisiminus jubiliejų, velio
nės įdėtas į jį nuoširdžias pa
stangas, ir tą didį entuziazmą, 
kurį reiškė visuomenė, įvertin
dama “Naujienų” darbą — tie
siog nesinori tikėti, kad taip 
žiatiridi ir staigiai likimus pa
vertė džiaugsmą į neripsakomūi 
skaudų ir gilų liūdesį, kurio 
nepamiršime nei 50 metų jubi
liejaus sulaukę.

Nežiūrint kaip nesinorėtų ti
kėti šiam faktui, vienok pasku
tiniai “Naujienų” numeriai, 
užpildyti veik vien tik M. Jur- 
gelionienės atminčiai — mums 
aiškiai tvirtina, kad jos tikrai 
jau nebėra...

mą, jei pasitikim, kad neiš- 
krypsim iš velionės praminto 
kelio, tai uoliai ir noriai pagel
bėkime busimai mūsų visų sky
riaus vedėjai, nors retkarčiais 
šį-tą pdraŠyti, kad nebereikėtų 
vienai už kelias darbą atliktų 
o nuopelną kitoms atiduoti.

Medžiagos rašiniams visūri- 
iriet rasime, jei tik būs noras. 
Tuomet įneš tikrai įrodysime, 
jog gerbiamos vėlionėš idealą 
nrioŠirdžiai ir rioridi vyfcdbriiė;

Pavasario švenčių proga

liūgam paminėjimui, junti di
delį sielvartą moterų išsireiški
muose, kurs taip veria kiekvie
no širdį. Visos, kaip viena, jau
čia neapsakomą nuostolį nete
kę savo taurios vadovės. Visos 
iki širdies gelmių susijaudinę, 

-tarė paskutinį atsisveikinimo

nienė niekuomet nepamiršdavo 
mus sveikinti įvairių ševnčių 
proga. Deja, šių pavasariu 
švenčių proga Motetų Skyriaus 
pirmo puslapio nebepdoš vlėri 
gražūs sveikinimas, papuoštas 
baltutėmis pavasario lelijomist 
ankstyvomis žibutėmis ir šir
dingais velionės žodžiais. Jį 
puoš ir gedulingi moterų sraip- 
sniai, vis daugiau primindami 
velionės kilnumą ir troškiriią 
matyti mus visas vieningai su
sibūrus einant tiesos ir doros 
keliu. Jaučiu, kad šio pavasa
rio šventė, kurią mums rūstus 
likimas atžymėjo budėsiu, su
jungs mus mintimis. Tad lin
kiu visoms kantriai ir patvariai 
pernešti šią nelaimę. Lai ji mūs 
visas jungia į vienybę, pasimo
kinkime iš jos ateityje vengti 
klaidų ir darbą dirbkime iš vie
no.

NAŪJIENŲ-ACME Photo
PAVASARINES SKRYBĖLĖS
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IN MEMORIAM

NEPAMIRŠTINA DIENA

viena kitą ragindamos neap
leisti pradėto darbo, bet su vil
tim ir energija tęsti jį toliau, 
kad išlaikyti velionės pamink-

statytų pamatų. Sveikintinas 
pasireiškimas, kurio įgyvendini
mas priklausys nuo pačių mo
terų. Nors dar neturime nau
jos musų patarėjos ir . Moterų 
Skyriaus Vedėjos, bet tikimės 
turėti vieną iš velionės artimų 
draugių, vertinga būti jos įpė
dine ir iriiišij vadove. Taigi ati
duodant velionės pareigas kitai,

Užuojauta M. Jurgelionienes 
draugėms

Važiavusioms kartu su velio
ne: Ad. Nausėdienei, Leonorai 
Nemčiauskaiteį ir Staselei Ber
notaitei, stebuklingu budri išli- 
viisionis gyvoms, tik skaudžiai 
sužeistoms, reiškiu gilią užuo
jautą dėl įvykusios nelaimės, 
airi joms taipgi Slegia širdį 
netekus jų mylimos draugės. 
Linkiu greit ir laimingai pa
sveikti, ypatingai p. Nausėdie
nei, kuriai lemta bdvo skau
džiau nukentėti ir dar ilgą lai-

nes. —6. indreliene.
skaitykime gedulingame Mole-

Grigaičio žodžiūs, kuriais jis

rai nežinojome. Tarp kitko jis 
pasako, kad velionė, prieš išva
žiuojant pas detroitiečius, sku
biai parašė kelis straipsnelius 
šiai laidai, nes jai rūpėjo, kad 
darbas nebūtų pavėluotas, jei 
kartais ji užtrūktų kelionėje... 
Tikiu, kad ne viena iš musų 
tik dabar pamatėm, kaip di
džiai kaltos kartais mes buvo
me prieš velionę. Matyt, daug 
kartų jai teko dirbti tiž kelias, 
o nuopelną ji atiduodavo vi
soms. Daug kartų jos gražiai 
prašomos ką nors parašyti į 
Moterų Skyrių mes aiškindavo- 
mės, jog nėra laiko, neturime 
gabumo, esame stivargę ir t. p. 
Ji niekuomet neiŠmetinėjo už 
tai, bet paakstindama ką nors

kil

tai

Gerai šeimininkėms 
žinoti, Kad:
(Paprastos priežastys, dėl 

riy nepasiseka pyragą 
kepimas)

Jeigu pečius perkarstąs,
viršus pyrago parridūojū pirm 
negu jis paspėja ganėtinai iš
kilti. TuOniet pyragui beky
lant vidurinė dalis persilaužia 
per plutelę ir pyrdgas pasidaro

Anglijos rašytojas sakė: “Ne 
gyvybė svdrbi, bet ta dvasia, 
kurią tu atneši.”

Gyvybė. Kas lai yra? Kaip 
gili ji yra ir kaip toli nuskren
da? Kiek platumo ji turi ir 
kokia jos tikra būtybė? Gyvy
bė lieka mums neišreikšta, nes 
mes jaučiamės kaip vaikai, ku
rių verksmo balsas girdisi nak
tį. Bet atvejais mes pagauna
me žvilgsnį tos gyvybės bran
duolio ir suprantam, kad gyvy
bė siekia amžinai. Mes mylini 
tą dvasią, kuri yra didesnė ir 
stipresnė, kuriai niekas negali 
pakenkti, kuri triumfuojančiai 
pergali tai, kas yra sunkiau 
pakelti negu pati mirtis.

Mes metame tą žvilgsnį, kur 
iries geidžiame, bet negalime 
išreikšti savo žodžiais. Mes ma
tome meilės tikrybę; mes ma
tome tą reginį, kaip jisai vir
to tikrenybe; mes matome pa
čios save; mes matome ramy
bę, kuri nutildo musų nerimtą 
gyvenimą. Tokiu būdu mes 
mat tome ir žinome, kad gyve
nime pergalėsime viską, nežiū
rint kas atsitinka. Garsus Sha- 
kespearas sakė:

“Amžius eina kaip šešėlis
Vargšas tas lošėjas,
Kuris bėga — rūpinasi 

valandoj
Ant tos estrados —
Ir daugiaris jo negirdėsi.
žodžiai. Ką mes galime

savo

tad
pyragas lieka sunkūs.

ATSIPRAŠOME —
Bendradarbių B. G. ir kitų, 

kad nebuvo galima sutalpinti 
visus jų raštus, skirtus šiam 
nuineryj. Stengsimės sunaudoti 
sėjančioj Mot. Skyriaus laidoj.

“N.” Red.
. - ,, - I i.

0, Skaudus Smūgis!

atlikdavo pati, niekam nesi
skųsdama la’iko stoka ar kitais 
sunkumais, kurie ją slėgė gal 
dar 
kio
rios kantrybės mes šiąhdieii, 
kad Ir kibiausiai gailėtumės 
peMndždi jai gelbėję, kad ir ka
žin kaip vertintume jos ntid- 
peliiriš — vistiek būtų jaii per
kėlų... Ji jad riėbėgirdės.

Taigi, sesės, jei tikrai nori
me jgyvehdlriti savo pasiryži-

labiati negu mus. Del to- 
jos pasišventimo ir patva-

Jėigu yra perdaug miltų, 
pyragas iškyld aukštai per 
durį ir tuomet jis skyla. Pyra
gas dagi būna persausas ir kie
tas.

Jeigu permažai miltų, pyra
gas sukrentą.

3
Jeigu naudoji perdaug Hėbli- 

Hib, pyrdgdš kuria drėgnus.
Jei yrd dįtig cukraus, tai py

ragas pasidaro sunkus ir tūri 
kibtų cilkrtioią plutelę.

kuomet neganėtinai gerai 
sūmaiŠai rlėbūmą sri cukruih, 
tai pyragas išeina rupios sudė
ties.

Kuomet, įdėjus miltų, pyrą- 
gą perdaug plaki, atsiranda di
delės skylės./—Kaiminka.

lai 
vi-

su 
jais daryti, jėigu nesame poe
tai? Molina niekados negali 
išreikšti savO jausmų uždegi
mo ir meilės, kuri ją apima, 
Rada ji būna sū savo kūdikiu. 
Koki silpni mes esam, 
norime išrėikšti 
žodžiais. Mes į 
žvilgterėjimais 
rankos, vien 
mais, kuriuos 
fiziškai.
. SupkiOs šios
Jurgelioniėhės gimihėins, Nau
jienų administracijai ir jos 
draugams bei bendradarbiams, 
kurie ją mylėjo ir gdrbė. Jūsų 
širdys yra suspaustos ir ašaros 
jums tankiai rieda. Jus matėt 
jos dvasią šviečiant tamsūmoj 
ir jos stiprių jėgą pergalint 
sunkias aplinkybes. Jos drąša 
pridavė jums ir kitiems vilties 
ir energijos. Nors aš jos nesu 
mačius, bet jaučiau, kad ją ži- 
rioj^ti. Jinai paliko mums už
duotį. Nutiesė kelią Moterų

kada 
i savo jausmus 
pasilikime akies 
bei šūspūudimu 
tokiais malonu- 
galime išreikšti

valandos Marės

kiekvienos bendradarbės pečių. 
Jindi paliko tikslą, prie kurio 
turime iiies siekti. Nekuris lai
kas bus kalnuotas, liūdnas ir 
klaidingas, bet musų viltis iš
ves mus ant lygaus, plataus 
kelio, kuriuo* JVIarija norėjo 
mus vesti. >|

Skaudu, ' l&da iries pamąš to
me apie musų gerbiamą Mari
ją Jurgelioni^ę, kuri vos prieš 
kelias savaites entuziastiškai 
ragino visas bendradarbes pri
sidėti prie 25 metų “Naujienų” 
jubiliejaus, ir mes su džiaugs
mu laukėme ir skaitėme tą nu
merį. Dabar pasilieka mums 
vien maloni atmintis. Kodėl ji
nai įsteigė Moterų Skyrių ir 
dėjo savo energiją, žadindama 
moteris įvairių minčių? Dėl to, 
kad moterys, sudėję savo idė
jas ant vieno lakšto, galėtų go
riai! dalintis mintimis ir sueiti 
į geresnę pažintį. Laikui bė
gant gal mes jausimės silpnos 
it pritrūks mums energijos ir 
medžiagos Moterų Skyriui, bet 
mes negalėsime užmiršti musų 
dpšvielbs auką. Manau gal sy
kiais pritruko medžiagos musų 
garbingai Marijai, bet jinai ieš
kojo, mąstė ir srirado naudin
gų patarimų. Moterys turi stip
rias spėkas, todėl vattokirrie 
jas, nes nevisuoirict ir rievisūr 
moterys gali jds vartoti. Ir Ma
rija, jeigu galėtų prabilti, Saky
tų: “Ta, kuri sės šh tuščiom

bet ta, kuri sės pilna ranka, 
rinks gausą”. Bet jau laikas at
ėjo atsisveikinti su musų gar
binga Marija, todėl baigiu su 
Šliakespearo eilėriiis:

“Jos gyvenimas biivo prakil
nus ir elementai

Taip sumaišyti, kad gamta 
gali paskelbti visam pasauliui: 
Tai buvo Moteris!”

Marioita Dailydaitė.
Levvistbn, Maine.

ŠElMlNlNKEMS
Miešto Mėsos Tūtyba prane

ša, kad Šviesia kiauliena ir rū
kyti lašiniai parsiduos pigiai 
šią savaitę.

jautieha'Tot įtoasl”, taipgi 
parsiduos kiek pigiau negu pa- 

ŠkyHui, ktiris dabar remsis ant prastai,

Koks skaudus smūgis, kuris 
liks įamžintas mano išrdyje, 
yra Marijos Jurgelionienes tra
giška mirtis. Tai buvo kotfo 27 
d., pirmadienis po piel, kai ga
vau iš draugės p. Onytės Gai
liūtės laišką, kuriame buvo lik 
keletas žodžių apie brangios 
Marijos Jurgelioilienės mirtį.

Verkiau, o mintys kartojo, o 
pasauli,* kam išplėšei tą visiems 
brangią esybę, kuri dirbo tau
tos ir visuomenės darbą, kuri 
tiek daug dar butų nuveikus.

Mūriją Jurgelionienę sutikau 
piririą kartą “Naujienų” ofise 
prie jos kasdieninio darbo. Jos 
veidas buvo malonus, o akys 
pilnos energijos ir pasiryžimo 
dirbti’be paliovos visuomenei.

Tik metai ir keletas mėnesių 
nito to laiko praslinko, ir dar 
daug kartų su Marija Jurgclio- 
niėriė teko susitikti. Ji visada 
buvo maloni ir labai mokėjo 
patraukti žmonių širdis.

Metai ir keletas mėnesių, 
kai pirmą sykį pamačiau, ir ke
letas kitų pasikalbėjimų davė 
man pažinti Marijos Jurgelio
nienės idealus, jos kilnią idėją 
ir pamilti, ją gerbti kaip nenu
ilstančią didvyrę, kurią, rodos, 
seniai pažinau ir kurios iki 
mirties neužmiršiu.

Prieš tris savaites, kada iš- 
važiuodairia. Coloradon atsisvei
kinau su Marija Jūrgelioniene, 
ji karštai mari spaudė rankas. 
Aš sakiau, kad ir vėl pasima
tysime. Ji iriau pasakė: Skaitai 
“Naujienas”, aš ėsti “Naujieno
se”, mario siela “Naujienose”, 
tad mes susitiksim kasdien.

Taip, jos idėjos, jos idealai ir 
jos besišypsantis paveikslas yrd 
“Naujienose”, bet jos jau nė
ra. Jau ji neišties niekam sa
vo užuojautos rankų ir nebe- 
tars malonių žodžių.

Verks žeme krisdama ant 
kai-stb taip brangaus žmogaus. 
Verks “Naujienų” štabas, nete
kus brangios ĖOsienės, verksiu 
ii* Ūš, toli nūo jūsų visų.

į 1 I s '

O, Marija, Tu nudirbai di
džiausius darbus, Tu palikai 
viską, negrįši daugiau, nesišyp- 
sosi, netarsi maloriaus žodžio.

O; Mūrija, iries Tavęs neuž- 
rtiiršiiii, Tū gyVehsi iii ūsų šir
dyse amžinai!..

Stasė Vagdaraitė
Haybroj Colo,

Kovo 28—tai diena, kurios 
niekuomet negalėsiu pamiršti, 
nes tą dieną sakiau paskutinį 
sudiev Marijai Jurgelionienei.

Koplyčia pilna žmonių, ne
galima įeiti į vidų, su dideliu 
vargu prisiveržiau artyn prie 
durų. Vienas už kitą taip ver
žėmės, kad galėtume įeiti į 
vidų. Čia jau užgirdome Liu- 
levičiaus balsą, “kas norite 
paskutinį kartą pamatyti ve
lionę ir pasakyti paskutihį Su
diev, prašau eiti eile pro kar
stą, kad ir kili galėtų pama
tyti.” Taip ir pradėjo žmonės 
slinkti, vienas paskui kitą. Ėjo 
jauni, ėjo seni, ėjo stiprus, ėjo 
silpni.

Ir aš kartu.su jais ėjau. Kai 
prisiartinau, man širdį taip 
suspaudė, kad tarytumei greit 
sustos plakus. Ašaros iš akių 
veržėsi. Negalėdama lupų at
verti, savo mintyse sakiau —

—Sudiev tau, mano brangi 
Marija Jūrgelioniene, paskuti
nis sudiev, užtarėja biednųjų 
ir nusiminusiųjų patarėja. Aš 
niekuomet nepamiršiu tavo 
žodžių, nors jau tie žodžiai la
bai seniai pasakyti, bet man 
regis lyg tai buvo vakar. Kuo
met tu dar dirbai Emigraci
jos ofise. Tuomet aš atsilan
kiau pas tave su reikalais pa
sitarti. Tu man pagelbėja! ir 
mano drąsą taip sustiprinai, 
kad aš dar ir šiandien laikau
si tavo širdingų patarimų. To
kių brangių patarimų ir už di
džiausius pinigus nebūčiau 
niekur nupirkus- Tu buvai tas 
asmuo, kuris keliavai sunkų 
gyvenimo keliu, keldama per- 
puolusius, kad ir jie galėtų 
laimingai keliauti pasikėlę iš 
purvyno, ir džiaugtųsi gyveni
mu su kitais. Tu niekuomet 
nebandei pasistoti ant perpuo- 
lusių, kad galėtumei aukš
čiau pasilipti, bet tu kiekvie
ną kėlei ir lipdama aukštyn, 
ir kitus kartu traukei su sa
vim. Iš to turėjai džiaugsmą, 
kad pakėlei jį, tu gyvenai 
daugiau kitiems, pati tankiai 
pamiršdama save. Tu mylėjai 
žmones, bet tarp žmonių bu
vo ir tokių, kurie už tavo 
meilę teikė tau skausmus.

Ir taip, keliaudama audrin
gais keliais, ir viš skubėdama, 
užbaigei savo kcliorię ir da
bai* jau ilsiesi, pasipuošusi 
ir gėlėse paskendus, ainžiha- 
me savo ridiiie. Tu dauginus 
nesikelsi ir nebebusi tarpe 
mūsų, bet tavo Priveikti dar
bai visuomet pasiliks ir iries 
tavo vardą visūoįriet minėsi
me sū pagąfrba.

čia vėl Liulevičiaūs balsas 
pertraukė inario mintis “pra
šau apleiskite koplyčią, Čia 
turi ateiti telibriės artiinieji 
draugai ir giminės pasakyti 
pdškutinį šūdiėv.” Išėjau gat
vėn, prasįiriūšusi pro žmonių 
tirštuirią. Lietus lijo. Apysehis 
žiridgūs stovi po lietšargiu, ki- 
taš, jaunesnis, priėjęs sako, 
“Dėdė, Į<O(iel neini ritinto, ma
tai, kad iiblabai sveikas, gali 
drir susirgti.”

“Ne, vaike, kad ir mūri rei
ktų ir mirti parvažiavus nuo 
kapinių, bet aš vistiek važiuo
siu.”

Einu tolyn, ieškau kur ma
no draugė, kuri žadėjo nuvež
ti į kapines. Klausiu vieną, 
tai kito ar nematė, kur auto
mobilis gtovi.

Galiau susiradau ir jau 
prasideda važiuotė. Čia neži
nau kas pasidarė, kad pakly- 
doriie ir turėjome važiuoti tie
siai į kapines, čia radome

daug tokių paklydėlių, kurie 
attažiavo vieni vienais ke
liais, kiti kitais, vieni anksčiau 
kiti vėliau- Bet vis suvažiavo
me į tą pačią vietą.

Taip mintys galvoje sukosi, 
kokius kelius mes neimtu- 
me, kokį gyvenimą nevestume, 
vieni anksčiau, kiti vėliau, 
bet visi ateisime į tą pačią 
vietą, iš gurios daugiau nė- 
grįšime.

Jeigu musų gyvenimas neš 
naudą ir kultūrą žmonėms, tai 
paminės mus gražiai, su pa
garbą. Jeigu musų gyvenimas 
neš žmonėms pragaištį ir var
gą, tai mus taip ir atmins. ,

Vargai ir liūdni garsai per
traukė mano mintis. Čia jau 
atvažiūoja musų brangi Ma
riutė, kuri jau iš šios kelionės 
nebegrįš. Mes bėgame prie 
duobės, dar paskutines cere
monijas užbaigti. Nors čia jau 
grabo daugiau neatidarė, bet 
atliko graudingas kalbas ir 
dainas apie velionės nuveik
tus darbus žmonijos gerovei.

Mes gailėjomės ir verkėm, 
bet ir gamta neatsiliko verkti 
kartu su mumis. Rodosi, sa
kyte sakė, Mariute, tu užbai
gei kelionę garbingai, ilsėkis 
amžinai.

Grabas nuslinko žemyn į 
duobę, o ant viršaus, pasiliko 
vainikai sukrauti ant jos ka
po. Mes palenkę galvas su liū
desiu eidami sakėme, sudiev, 
Mariute, tegu bus tau lengva 
šios šalies žemelė.

Bevažiuojant namo man 
prisiminė a. a. Julijos Žemai
tės paskutinis laiškas, kuria
me ji sake, “Kai klausei, mano 
miela, apie sveikatą, tai nela
bai gerai jaučiuos, galva suka
si, ausyse ūžia. Aš manau, 
kad diena po dienos išgirsi, 
kad ta sena pelėda jau palin
do po velėna ” Taip ir buvo, 
jau daugiau jos laiškų nebe- 
skaičiau.

Su Žemaitės mirtimi Lietu
va neteko labai svarbaus as
mens, kuri švietė liaudį. Da
bar mes netekome antros iš 
moterų labai svarbaus as
ine ii s—tai Marijos Jurgelio- 
nieriės. Tie du vardai niekuo
met neišdils iŠ mdho atmin
ties. —A. K. J.

NUO NAŪM 
BENDRADARBES

... Sekmadienio rytą suskam
ba telefono škairibūtis ir girdi
si liūdnas balsas draugės O. In- 
drelienės. Tuoj suįitdtau, kad 
kas nors negerai. Užklausta kas 
atsiliko, ji bandė atsakyti, bei 
jos balsą vos tegirdėti buvo ga
lima. Mes netekome musų my
limos Moterų Skyriaus vedėjos 
M. Jurgelionienės... Netikėda
ma, dar kartą užklausiau. Bet 
tie patys žodžiai pasikartojo. 
Žuvo M. Jūrgelioniene...

Pavyzdingos veikėjos nete
kom. Liūdžiu aš su jumis.

Vos pora dienų atgal gavau 
nuo jos širdingą laišką, ragi
nantį rriarie prie Moterų Sky
riaus bendradarbiauti. Perskai
čius tuos malonius žodžius, la
bai susijaudinau ir pamaniau 
sau, kad ne be reikalo ji buvo 
<isų gerbiairia ir mylima mū
sų tarpe. Ji su visais skaitėsi ir 
savo nuoširdumą rodė. Ilgai ne
galvojus, tuoj parašiau padėkb- 
jimo laiškutį ūž jos mūlonų ir 
nuoširdų raginimą Moterų Sky-

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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Ant šiltųjų vandenų
Rašo Pranė L.

viešosios maudyklės, jei nerci-
(Tąsa iš 5-to pusi.)

riuj bendradarbiauti. Aš pasiža
dėjau tam darbui — kiek su
gebėsiu, nors retkarčiais para
šysiu, bet su jos pagalba.

Bet šiandieną jau liekam nu
siminę, netekę musų gerbiamos 
veikėjos. Prislėgta nuotaika 
siunčiu visoms bendradarbėms 
užuojautą. Kartu ir mes liudiji 
jos netekę. Be galo skaudu, kad 
žmogus be jokio reikalo turi 
žūti. Liūdna ir graudu darosi. 
Ašaros iš akių veržiasi, kad
mes netekom darbščios veikė- Toronto, Canada.

jos. Nebematysim daugiau jos 
bendradarbių tarpe. Skaudų 
smūgį likimas uždavė velionės 
šeimynai ir “Naujienų” štabui. 
Musų žodžiai negali išreikšti 
jausmus ir liūdesį, kurį mes 
jaučiame.

Sužeistoms ponioms Adelei 
Nausiedienei, Staselei Bernotai
tei ir Leonorai Nemčiauskaitei, 
linkiu greitai atgauti savo svei
katą.

AUGINTINE

S. Bieliauskienė,

Ponia A turi keturis vaikus, 
dvi dukteri ir du sunu. Trys 
yra jos tikri vaikai, o mažiau
sia yra augintinė. Bet iš jos ar
ba vaikų apsiėjimo niekas ne
žinotų, kad jauniausia mergai
tė yra kitos motinos duktė. Ro
dos, kad visi labiausia myli ši
tą svetimą jų šeimos narę.

Kodėl ponia A, turėdama 
vo didelę šėimyną, priėmė 
ginti svetimą mergaitę?

Kai šitos motinos mergaitė 
staigiai susirgo ir numirė, ji 
jokiu budu negalėjo lo į vyle o 
užmiršti ir niekur nerado ra
mumo. Buto kambariai buvo 
nejaukus, tušti ir viskas atro
dė negyva. Jos širdis darėsi vis 
sunkesnė ir pilnesnė skausmų. 
Visa šeimyna buvo nuliūdus.

Kad pataisyti motinos ūpą ir'koj 
kad butų galima šeimynai vėl 
normaliai gyventi, tėvas ir gy
dytojas nutarė, kad tik vienas 
dalykas tai molinai yra reika-

kad čia tų švedų netikra dūk 
lė.

Augintinės tikra motina 
butų galėjusi tiek padaryti 
vo dukterei, s kiek ponia
Nors šita šeimyna yra nepasi
turinti, nors jie yra tik darbi 
ninkai, bet jie išauklėjo augin-

ne 
sa-

Tikroji motina, jei ne p. A,
sa
li u-

į Gabrielė PetKevičaitė
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

(Tęsinys)
—Ar nematote? Esu 

Kaip išrūdyčiau scenoje?
rėžiau. Žandaras nutilo,

luoša. 
—. at- 
ir po- 
stam-

biose letenose. Prokuroras, tar
si svetimiausias žiūrėtojas, pil
kavo savo civiliniais rūbais 
kambario kampe, rodosi, visai 
apsnūdęs, nejudėdamas ir nė 
žodžio netardamas. Namai visi 
irgi lyg išmirę.

—Tikėkite, man labai nema
lonu jums koks nesmagumas 
daryti, — vėl kriokė žandaras.

—Pildykite, ką esate apsiė
mę. Tai jūsų pareiga, — atsa
kiau sausai.

Pirma dar užmiršau papasa
koti, kad sugrįžusi iš sodo ra
dau prie musų salionėlio durų 
pro kurias turėjau eiti, prista
tytu du miestelio gyventoju: 
vienas mūsiškis, antras žydas, 
abu labai nusiminę. Pamatę 
mane, puolė rankų bučiuoti, 
atsiprašinėti, aiškintis, kad ne 
savo noru čia atsidūrę. Nura
minau juos sakydama, kad to
kiais atsitikimais visada yra 
reikalingi liudininkai, ir todėl 
jiems už tai visai nereiks atsa
kyti. Pridėjau dar, kad jie, be 
abejonės, man visuomet pasi
liks tokie pat malonus kaimy-

nai, kokie iki šiol yra buvę.
Žandaras ir prokuroras, kaip 

paskum tėvelis su broliu pasa
kojo, nustebę žiurėjo į mano 
pasikalbėjimą su tais liudinin
kais.

Surastas stalčiuje pasakas, 
dainas, patarles su dideliu pasi
gėrėjimu žandaras skyrium dė
liojo, sklaidė.

Išsėdėjome prie to nelemto 
stalčiaus nuo trečios iki pusės 
devintos... Dugne beliko dar 
kelios mažulytės kortelytės, 
daugiau į popierio skiautelius 
panašios. Į jas žandaras, maty
ti, pritrukęs kantrybės, numo
jo ranka.

Paskum, kratai pasibaigus, 
radome vienoje iš tų kortelių 
kaip tik surašytus lietuviškus 
raštus, kuriuos kadaise buvau 
apsiėmusi Kijevo studentų gru
pei pristatyti. Nei mes ruošda
miesi į kratą, nei žandarai tos 
sąskaitos neužtiko.

Kratos laiku, ypač kai ji 
ilgai užsitraukė, žandaras, 
rodydamas nekantrybes, 
dėlto teikėsi paklausti:

—Iš kur turite tokių įvairių 
apyskaitų?

—Nemaniau, kad kam pa
rups jos sklaidyti, — paaiški
nau. — Visų namų ir šeimynos 
reikalai eina per mano rankas. 
Laiko trūksta tvarkyti. Dedu, 
kad nežūtų ir kad reikalui atsi
tikus butų galima kas reikia 
rasti.

(Bus Daugiau)

taip 
ne
vis

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

DURIMS PAPUOŠIMAS
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dakta- 
augintinę 

buvo

buvo 
buvo 
metų

nuo mirusios dukters, 
ras patarė priimti 
apie tokių metų, kokių 
velionė.

Kada šitai šeimynai 
atnešta šita augintinė, ji 
vos lik sukakus dviejų
amžiaus. Jos tikra motina ne
galėjo ją auginti, nes buvo la
bai neturtinga ir neturėjo kur 
mergaitę palikti einant į dar
bą. Ali sutiko duoti šiai šeimai 
auginti savo kūdikį.

Ponia A pradėjo tuojaus 
sveikti ir normaliai gyventi. 
Tai buvo dešimts metų atgal. 
Nei ponios A šeima, nei tikra 
motina šiandien nesigaili. Po
nai A yra švedai, o mergaite 
kilus iš vokiečių. Bet iš veido, 
iš pasielgimo, rūbų ir iš visų

timoms rankoms, toms ran
koms, kurios butų prižiūrėję 
mergaitę tiktai dėl užmokesčio. 
Molina, parėjus iš darbo, butų 
buvus perdaug pavargus, kad 
tinkamai auginti tą mergaitę 
savo vienam kambaryje, šian
dien šita motina atlanko mer
gaitę ir džiaugiasi, kad jos duk
tė yra taip gerai išauklėta, kad 
ji turėjo progą augti normališ* 

šeimoj ir normališkose
apstovose ir kad ji turėjo ge
rą ir išmintingą priežiūrą.

Rodosi, ponia A myli savo 
augintinę geriau negu kitus 
vaikus, nes jos abidvi jaučiasi 
labai artimos. Priemotei augin
tinė davė ramybę ir prašalino 
širdies skausmą, o augintinė 
gavo meilę, šeimyninį ir ‘nor
malų auklėjimą, tėvą, brolius 
ir seseris.

Svarbiausia, mergaitė turėjo 
progos laimingai 
normaliai augti, 
matyli, kad jos
bus normalus ir kad ji pavirs 
į pastovų asmenį. Toks išsivys
tymas yra negalimas arba daug 
sunkesnis kur aplinkybės yra 
nepageidaujamos, taip kaip šei
moj be tėvo ar be motinos, ar 
šeimoj, kurios molina yra dirb
tuvėj dienomis, o vaikai gatvė
se daužosi.

Kaip jums, mielos skaityto
jos, tas dalykas atrodo?

sveikai ir 
Galima per- 
išsivystymas

VAIKU DARŽELIAI

ar

(Tęsinys)
S t. Petersburgas

Geriausia man patiko St. Pe
tersburgas, kur suvažiuoja dau
giausia seni žmonės ir kai kas 
net vadina tą miestą senuolių 
miestu. Oficialiai jis garsina
mas Saulės miestu, nes ten, sa
koma, saulė visus metus vieno
kiai šviečianti. Ten nepaprastai 
rainu, tyku. Gražios ten ir mau
dyklės. Jų yra bent kelios, vie
nos visai arti, galima iš miesto 
centro lengvai pėsčiomis jas at
siekti. Prie tų maudyklių yra ir 
vaikams žaidimo vieta, yra už
darytos maudyklės (Pool), šal
tas ir šiltas dirbtino 
(shovvcr) vanduo, yra ir sola-Įbildu, žmonių papročiais. Taigi,! 
rium. Pastarosios vietos kainuo- kartą atydžiai ten apsidairius, 
ja po kelias dešimtis centų, bei | kitą kartą nebebūtų kas daryti.

Tuo nenoriu pasakyti, kad 
ten nebūtų miela laikas praleis
ti. Taip, ten klimatas bene vie
nas iš geriausių, jauties puikiai,; 
bet aš turiu minty visgi šiek 
tiek brangesnį pragyvenimą ne- 

Su diktatoriais tikros bėdos. I^u namie, arba pasiimant atos- 
Sidney .Chaplin, garsiojo Char- to£as čia pat, pas pažįstamą u- 
lie Chaplin’o brolis, kuris at- Užninką, į kur beveik nieko ne-; 
vyko į Jungtines Valstijas pa-p<aaiuo-ia nuvažiuoti arba labai 
gelbėti gaminti mūviu kurinį niažai kainuoja. Važiuoti į blo- 
“The Dictator”, kuriame Char-I1^^ atostogų, tepatarčiau lik 
iie užima vadovaujančią rolę 
nerimauja. < 
nai nesusistatys 
tyj, gal jis ir grįš namo. Veika
las jau 
Charley 
rašomas

Pragyvenimas St. Pctersbur- 
ge, kaip ir kitur Floridoj, labai 
panašus. Už 35—50 centų gali 
labai gerai kartą pavalgyti. 
Kambarys galima gauti gana 
pakenčiamas už 8—15 dol. sa
vaitei. Yra ir daug pigesnių ir 
brangesnių. Pasirinkti geriausia 
jų apžiūrint kelis.

Florida garsi, ji šilta, kiek
vieną žavinti. Bet visgi aš ne
beturėčiau noro ten sekančias 
savo atostogas praleisti. Jei aš 
važiuoju kur, aš noriu ką pa-' 
matyti, susipažinti su man ne-

lielausl matytais augalais, gyvenimo

.........................................  n*.
S *
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EII KINO TEATRAS I

(MOVIES) 
riliilililiiilltliiiilitlilliiiuillilllliiliiu 1111.1111 iii n imi iiiiin,-

Tel. Vlctory 4965. i 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi Į 
pilną apdraudą už darbus- Len~ 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND.

S11EET METAL CO. 
3216 So. Halsted SI.

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CIII- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga
yra didžiausia finansinė ben- i 
drovė Chicagoje, kuri kartis"“’^ 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street

prie Loomis t

2828 West North Avė. \ 
prie California **

karą,

išgalite 
gerą 
liku-
PER

- ,1 tiems, kuriuos vasarą darbas 
Jeigu galutini pla- luri Prir‘šęs vietoj, kurie nega- 

artimoj atei-U* pasinaudoti savos saulutės 
spinduliais. Pavyzdžiui, musų 

baigias, bet broliui I laikų biznieriai. Jie vasarą tu- 
nepaliko, tad vėl bus dirbti ir galvoti, kad iš to 
iš naujo. darbo žiemą butų galima pra-

•8 0 o misti. Tokiems pravartu žiemą
yra žvaigždė labai išvažiuoti į šiltuosius kraštus, 

svarbiame veikale didmiestyj— siuo atveju labai tinka Florida 
“The Grand Illusion”, Apollo d61 palankių gyvenimo sąlygų, 
teatre. Veikalas rodomas sveti-pragyvenimas vienoj vietoj gy
nioję kalboje ir buvo cntuzias- venant J1' nenorint turėti ypa- 
tiškai priimtas kaip vienas išpnSy ištaigų, gali būti panašus 
didžiųjų atsižymėjimų 1938 nani*e turėtam, žinoma, neskai- 
metais krutamųjų paveikslųPant kelionės išlaidų, 
pramonėj. Eric Von Stroheiinl (Bus daugiau)
yra vienas iš veikiančiųjų as
menų. Kaip kurios jį prisimin
sit kaip 
dešimts, 
Tema 
karo ir 
padaro iš 
Kai sueina kareivis su kareiviu 
arba kareivis ir kaimietis, jie 
nėra priešai, nes jie jaučia lik 
žmoniškumą artimui. Musių 
skerdynių ši pasaka nerodo, bet 
ji vienok pilnai įtikrina, kad 
karas ir tau ir man bereikalin
gas.

Karas

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS. 

ĮRENGlZ* STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Maistas
Veda MORTA RUGIENĖ

žymų mūviu “niekšą” 
penkioliką metų atgal, 
yra bereikšmingumas 
griuvėsiai, kuriuos jis 

kultūros ir žmonių.

Daugelis Kanados moterų ne
turi tos laimės būti namuose, 
kur joms pridera, jos skurdo 
būna priverstos eiti darban, o 
savo kūdikius palieka kur pas 
kaimyną ar vaikų darželiuose.

Kaimynas, kuris apsiima pa
saugoti lokį kūdikį, be abejo 
yra gerų norų ir jam už lai 
tenka didis žmoniškumo kredi
tas, bet man visados atrodo, 
jog čia yra didi tėvų klaida. 
Klaida — iš įvairių atžvilgių. 
Pas kaimyną niekados nebus 
normaliai tvarkomas kūdikio 
maistas, poilsis ir žaidimas ir 
reikia pagalvoti, kiek vaikas 
prinervuoja kaimyną, kolei pa
valgo, o ypač užmiega. Kiek 
baimės kaimynas paneša, bijo
damas, kad nors pirštelio nenu
degtų, kad nenupultų laiptais, 
kad neišbėgtų gatvėn ir 1.1, šios 
rųšies sunkumams išvengti, pa-! 
{ogiausiai yra saikutis siųsti 
kas rytą darželiu.

Mano dukrelė tenai lankėsi 
beveik per tris metus. Ir koks 
man būdavo. lengvumas žinoti, 
jog mano dukrelė visados lai
ku bus aprūpinta. Pavyzdžiui, 
nuvedus ryte, mergaitė gauda
vo stiklelį pamidorų sunkos su 
liver oil ir pyragaitį. Žinoma, 
pusryčius namuose pavalgyda
vo. Po to išeidavo į aptvertą 
kiemą žaisti su visu buriu ki
tų vaikučių. Jie turi sūpynių, 
dyderių, dviračių ir įvairių ki
lų žaislų, kuriais, po priežiūra 
slaugių, pasidalydavo. Tenai jie 
ža’zdami praleidžia porą va
landų smagaus laiko ir išmoks
ta žmoniškumo, dalytis žaislais 
draugiškai. Vėliau duoda jiems 
pienučio, riekulę duonos ar tam 
panašiai. Pietus pagamina svei
kus, pritaikintus su reikiamais 
vitaminais, neužmiršta ir vaikų 
smagiausios ir mylimiausios pa- 
trovos “deserto”.

Tvarka higieniška, vaikus iš
mokina prieš kiekvieną valgy
mą apsiprausti, dantis išvalyti,

Pa-
tu-

galvutę 
valgius 
ri savo 
sveikai 
Po poilsio vėl žaidimai.

Tenai vaikučiai kaprizų neį
gyja, tenai visi lygus, visi turi 
dalytis viskuo draugiškai, ir tas 
taip įsigyvena juose, jog būna 
didžiausia paspirtis, pagalba 
kiekvienai motinai. O vienas iš

susišukuoti ir 1.1, 
kiekvienas vaikutis 
lovutę, kur jie ilsisi, 
išvėdintam kambarin.

dytojas kas savaitę visų vaiku
čių sveikatas tikrina, o mažiau
siam ligos simptomui pasiro
džius, gydytojas momentaliai 
pašaukiamas. Tai, štai, kodėl aš 
esu linkusi matyli visus vaiku
čius darželiuose. S. Batkienė vadina “Dead End

Smarkios, piktos, jos

Rašo Nina

-i Bukim
Gražios

<3 8
“Prison without Bars” (Gar- 

rick teatre) supažindins jus su 
nauja aktore — blondine pran
cūze Corinne Luchaire. Aukš
ta, mikli, nesuvaldoma, ji yra 
viena iš jaunų kalinių, kurias 
publika 
Girls”.
tvarkos nepripažįsta, ir tenka 
joms gerokai pasigrumti. Vie
nok užuojauta ir geraširdystė 
viršininkės Edna Best paveikia 
jas su labai žingeidžiom pasek
mėm. Nepraleiskit “Prison 
vvithout Bars”, jei mėgstat vik
rią, jaudinančią dramą.

Jautiena a la 
Stroganor

P/2 svarų liesos jautienos (filet) 
3 šaukštai sviesto 
Vi svaro grybų 
1 šaukštas rūgščios grietinės 
Druskos ir paprikos
Supiaustykit mėsą į šmotukus. 

Sutarpinkite 2 šaukštus svesto ir 
pridėkit prie mėsos. Pridenkite pe- 
telnę ir kepkite pamažu per 15 mi
nučių. Tada pridėkite supiaustytus 
grybus ir vėl kepkite per 10 mi- 
nučių.i Perkelkite mėsą ir grybus į 
“double boilerį”. Įdėkite vieną li
kusį šaukštą sviesto į petelnę ir kai 
sutirps, pridėkite miltus ir gerai 
išmaišykite. Pridėkite grietinę ir 
virkite kol mišinys sutirštės ir visą 
laikžį maišykite. Paskanykite su 
druska ir paprika. Užpilkite mišinį 
ant mėsos “double boileryj” ir vir
kite per 10 minučių. Tada paduo
kite stalan.

šitaip rusiškai gaminta jautiena 
yra labai populiari visoj Europoj. 
Galima gauti visose Kauno resto- 
racijose. ,

“Jello” Salad
1 dėžutė citrininio (lemon) “Jel- 

puodukai verdančio vandens 
vidutinio didumo morkos—su-

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVĖ 

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

K

Jeigu jūsų veido oda yra 
sausa ir jautri, tai neturit ga
nėtinai naturalės alyvos, kad 
tinkamai ją maitinti. Tiktai 
turėjimas ganėtinai alyvos su
laiko veidą nuo sausėjimo ir 
nuo tų mažučiukių linijų-rauk- 
šlelių. Gal klausite, kas tą pa
daro? Atsakymai gali būti net 
keli. Gal nepakankamai riebu
mo imate į sistemą. Gal tai re
zultatas sauso oro, kuriame 
dirbate ir gyvenate. O gal dar 
dėl nervuoto ir įtempto gyve
nimo. Dar gali būti, kad per- 
mažai vaikščiojate tyrame ore 
ir kad cirkuliacija bloga.

Bet nežiūrint kokia priežas
tis, sausa oda turi būti maiti
nama. Būtinai reikalinga nau
doti kremas, kuriame randasi 
daug alyvos. Galima naudoti
kremą ir dienos laiku, . beruo- vo odai, užtektinai kremo, taip 
šiant namus. Būtinai reikalin- kad ji nebūtų sausa ir jautri.

Joan Crawford tik antradie-Į 
nį gavo perskiras nuo Fran-i 
chot Tone. Kažin kaip tas pa
veiks į jos pajamas vėliausio 
veikalo “Ice Follies”, kurs da-l 
bar rodomas United Artists te
atre. i

Jame rasit muzikos, gražių 
ledo baletų, keletą malonių dai
nelių. P-lė Joan išmoko ledu 
čiužinėti vien dėlei šio kurinio. 
Jos svarbesni čiužinėjimo mo
mentai buvo iškirpti prieš fil- 
pią rodant publikai — bet taip 
yra su paveikslais. Nežiūrint 
kiek pozavai prieš kamerą, ne
gali su užsitikrinimu girtis, kad 
tave matys veikale.

Suzanna Viliutė.

lo”
2
3

tarkuokit
3 didelius stiebus salerų labai 

smulkiai sukapokit. i
Kaip “Jello” atauš, tai sudekit 

morkas ir salerus, viską gerai su
maišyki! ir įdėkit į šaldytuvą.

Duokit į stalą kaip “salad”. Yra 
tinkamas prie kiekvieno valgymo.

—Mr. M. J. Vaisin

Tel. YARDS 3899.
Zelvis Building Co.

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

CHICAGO, ILL.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
rONSILA IŠIMIAMI $19.50 

už ............................ 1 a
GYDYMAS $£n.00

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

diena Ligoninėje-----$ 15.°o
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama .... " 
VISAS LIGAS GYDOMA $1 Art 
kzaminaciią įskait. vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chlcago

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS

No. 1987

Vardas ir pavardė

I Adresas

ga, kad paliktumėt kremo ant 
veido ir per naktį. Duokite sa-

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St, Chlcago, I1L

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 03rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

Miestas ir valstija



Ketvirt., balandžio IŠ, 1939 NAUJIENOS, Chicago, fll

Diena Iš Dienos
b-... ___________________

Dabar Mrs- Tamašiunienė 
yra grįžus iš ligoninės ir pra
dedanti ruošti namie.

Tamašiunai gyvena 3712 
Emerald Avė. —J. A.

S.

Nori Surasti 
Vincentą Bagdoną

BRIDGEPORT. — Anelė 
Stasiulienė (Andrekaitė), 3613 
So. Union Avenue nori atrasti 
savo pusbrolį Wm. Bagdonų 
iš Navarenų Pilipkalnių sod- 
žiaus.

Girdėjus, kad jis gyvenęs 18 
apylinkėj. —J. A. S.

Grįžo iš Ligoninės 
Mrs. Tamašiunienė

BRIDGEPORT. — Mrs. Ta- 
mašiunienei buvo padaryta 
apendicito operacija. Ji išbu
vus ligoninėje per 6 savaites.

DABAR EINA
SERGŽJO-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

Mrs. Tamošaitienė 
Paguldyta Ligoninėje

BRIDGEPORT. Praeitų 
savaitę sunkiai apsirgo MrL 
Tamošaitienė (buvus Andru- 
lienė), 933 W. 33rd St. Tuoj 
buvo išvežta į Šv. Kryžiaus li
goninę, kurioje iki šiol ligonė 
yra gydoma.

Mrs. Tamošaitienė ir jos 
duktė Estelle Andruliutė yra 
savininkes didelios ir puošnios 
užeigos Zig-Zag Club, 6817-19 
So. Western Avė.

Priiminėja Pacientus 
Dviejose Vietose

18-TA GATVĖ. — Jaunosios 
kartos dr. (dentistas) John J. 
Šimkus turi įsigyjęs pacien
tams priiminėti ir kitų ofisų. 
Vienas randasi netoli “Naujie
nų” įstaigos, ties 1821 South 
Halsted st. čia yra ir daktaro 
Zalatoriaus ofisas. O kitas — 
Marųuette Park kolonijoj 
resu 2808 W. 63rd st.

Daktaras Šimkus nuolat 
ka lietuviškų spaudų ir 
rimto budo žmogus- —

ad-

sę- 
yra

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

ži-

Neužilgo Persikels 
J Nuosavą Namą

BRIDGEPORT. — Gerai 
noma 3 biznierių korporacija,
vadinama šukys-Doody-Anto- 
nisen, iš 3320 So. Halsted st., 
neužilgo persikels j nuosavų 
namų, adresu 3252 So. Hals
ted St.

Šiandien Laidojamas 
Jonas Norbutas

šiandien Tautiškose kapinė
se bus palaidotas Jonas Nor
butas. Laidotuvių apeigos 
prasidės 1:30 vai. popiet iš 
namų 4258, So. Maplewood av. 
Vakar mirties pranešime bu
vo įsibriovusi nemaloni klai
da. Pasakyta, kad laidotuvės 
įvyks penktadienį, balandžio 
14 d-, vieloj, ketvirtadienio, 
balandžio 13. Taigi šiuo klai
da atitaisoma. > —E.

i*D

CLASSIFIED ADS

Ilgai Isirgęs 
Mr. Shopkus

Praeitų žiemų Mr. Shopkus, 
749 W. 33rd St., kaip ir dau
gelis kitų chicagiečių, apsirgo 
gripu. Ta sunki sloga stipriai 
paveikus Mr. Shopkaus svei
katų ir jam teko pagulėti lo
voje per kelias savaites, 
šiolei

Jis 
noje 
galįs 
labai

Po Velyky
BRIDGEPORT. — Biznie- 

riai Matas ir Josephine Ber- 
tashiai, 3239 So. Halsted St., 
smagiai Velykas praleido pas 
uošvienę (p-ių Pipirienę). Pas 
jų ajsilankė ir daugiau gimi
nių, kurie sudarė gražių kom
panijų. Ir taip smagioj sueigoj 
beviešiant ne juste nejuto, 
kaip praslinko ta didinga Ve
lykų diena.

Ši korporacija žmonėms pa-» 
tarnmija keliose srityse, kaip 
ve: real estate, Insurance, pa
daryme morgičių ir taip tol:

—Koslumeris.

šešta-

Rytoj Laidojamas 
V. Žukauskas

PERSONAL
_________Ašmeną Ieško________ _

IEŠKAU MERGINOS susipažini
mo ir vedybų tikslu. Nejaunesnės 
taip 22 metų ir nesenesnės kaip 26. 
Esu fermeris, norėčiau kad ir mer
gina butų lietuviška farmerkaitė 
arba kuri sutiktų gyventi ūky. Sų 
pirmų laišku malonėkite prisiųsti 
savo paveikslą. 1739 So. Halsted. 
Box 969.
■ ■IIR«W»I|I *1 ........

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

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

laĖLP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

Iki 
esųs daktaro gydomas, 
turi pastovų darbų vie- 
vario liejykloje, bet ne
grįžti dirbti, nes liga jį 
sunaikinus- —J. A. S.

— Kaimynas.
Išsiėmę Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

Naujos Alinės 
Atidarymas

Sekantį penktadienį, 
dienį ir sekmadienį, balandžio
14, 15 ir 16 dd., šimtai lietu-, 
vių dalyvaus Emmos ir Emili
jos Parmalis (Poeaičių) iškil
mėse jų puošnioje įstaigoje, 
“The Spot”, 6440 Cottage Gro
ve avenue.

Vakar klaidingai buvo pra
nešta, kad Vinco Žukausko 
laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
balandžio 13 d. Šiuo ta nema
loni klaida atitaisoma — lai
dotuvės įvyks penktadienį, 
balandžio 14 d. —D.

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

MERGINA NAMŲ ruošai be skal
bimo. Vienas vaikas, būti. Geri na
mai. ROCKWELL 2052.

Rytoj Karolinos 
Artišauskienės 
Laidotuvės

HELP WANTED-MALE-FEMALE
Dar bininkų-Darbininki^
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.

REAL ESTATE FOR SALE- 
Namai-Žemė Pardavimui

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

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 N. Crawford Avenue.

Independence 6870.
INVESTORIŲ ATIDAI!

PIRK DABAR!
12x4 kambarių apartmentinis, 

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

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

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

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

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearbom 1540

BIG BARGAINS
Nepraleiskite šitų bargenų.

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

Bizniavas namas, štoras ir 5 fia
lai ir extra lotas ąnt šalies —cash 
ar maža maina. Kaina $9500.00.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikiašv. Petronėlės Draugijos 

Narė REIKALINGAS VYRAS apie 50 
metų amžiaus dirbti ant ūkės —Pa
tyręs — Darbas žiemą ir vasarą. 
P. S. 704 W. 35th St.

prisirengusios visus maloniai 
pdsitikli ir pavaišinti su ska
niais gėrimais ir valgiais.

Tadgi už kelių dienų pasi-

SPECIALI
Nepraleiskit šitos progos be jų 

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

na- 
pa- 
su-

Ruthsu

MADOS Rosesu

Martha

21, su 9665.Mielašir dingumas; įdomus MoterųBessie
—Kostiuneris.

Vaidini bu Veikalėlius

Prie Archer ir Kildare.

Jei Norit(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

No. 4948—Apatinis rūbas. Sukirp
tos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48 ir 50 colių per krutinę.

arba 
par-

PARSIDUODA Tavernas ir na
mas. Biznis išdirbtas 6 metus. Prie
žastis mirtis. 220 E. 79 St.

FINANCIAL 
Finansąi-Pąskolos

GALIU DUOTI PASKOLĄ ant 
pirmų morgičių—nuo $500 iki ver
tės propertės. Atsišaukite į 
METROPOLITAN STATE BANK 

2201 W. 22 St. Real Estate Skyrius

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

SALDAINIŲ 
prie

Stack, 26,

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

1433 Wolfram Street.

NAUJIENOS Pattern Dept.
170 S. Halsted SL, Chicago, BL

CU (dedu 15 centų ir praiau

atahpiti man pavyzd) No------ --

Mferoa ___________ _ per krūtine

kaip vieną bušelį už 
mokėsite. < 
ryto

SAVININKAS PARDUODA 5 
kambarių plytinį, pečium šildomą. 
Whipple St., arti 55, Lotas 37M»x 
125. Kaina $3500.

HEMLOCK 7711.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
plytinis katedž prie 1414 N. Avers 
Avė. $1500.00 
gaiš. Savininkas — 3838 W. Grand 
Avenue.

. PĄRDĄVIMUI .1 AUKŠTO , na7 
irias, 60 -pėdų'lotas, tile virtuvė įr 
maudyklė. Stokerls. 7127 So. Tal- 
man.

23, su

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500 -

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.

$1000.00 pini-

A

Minėjo 
Varduves

BRIDGEPORT. — Andai, 
pereitų savaitę išpuolė Vin
centų vardadienis, tad biznie
rius Wm. Overlingas, 2900 So. 
Emerald avė., savo varduves 
su draugais ir kostumeriais 
linksmai praleido.

Biznierius Overlingas per 
eilę metų Roselande užlaikė 
bučernę, o viršminėtu adresu 
—tavernų.

4948

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

VINCENTAS ŽUKAUSKAS 
1541 N. Honore 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 
penktadienį, balandžio 14 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 Paž|stami.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 

nai, Tel. CANAL 2515.

SK1

«
 Vestuvėms, Ban 

kietams, La i d o 
tuvėms, Papuoši 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

(Miestas far valstija)

a 1, t!" ■ 14 . Siunčiam Gėles flVf IJf Q Telegramų į L U V LI lt i U Visas Pasaulio
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
“THE HOME OF FINE FURNITURE'’ SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Rugas, 41, 
36

Bucksnes,

William Larson, 30, su Mi
chalina Salas, 28

Edward
Slater, 30

Thomas
Kasovvitz,

Casimir
Helen Baltrimas, 25

George Vlaisavljevich, 28, su
Ann Cubra, 21

Frank Sarna, 24, su
Kingman, 19

Charles Matulionis,
Alyce Maguire, 19

ly jų naujos alinės Grand 
Openinge iškilmėse, 6440 Cot- 
tage Grove avė.

—Steponas N ar kis.

ketvirtadieni, kaip 
skelbta) balandžio 
vai. ryto. Iš tenai 
i bažnyčią a. a.

LOŠT AND FOUND 
Rasta—Pamesta

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

Reikalauja 
PerskirŲ

Alex Dainauskis nuo 
Dainauskis

Draugijos Šv. Petronėlės 
rė, Karolina Artišauskienė, 
simirė. Narės malonėkite 
sirinkti prie velionės namo
3214 So. Union Avė., penkta 
dienį, (ne 
vakar buvo 
14 dienų, 8 
nulydėsime
Karoliną Artišauskienę, suteik 
damos jai paskutinį patarnavi 
mą bei atsisveikinimą.

A. Laurinaviche, Rašt.

Gavo 
Perskiras

Alice Bellurch ,nuo Michael 
Belluich

ANTANAS KLENAUSKIS 
5230 South Morgan St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 11 d., 4:00 vai. po 
pietų ,1939 m., sulaukęs gilios 
senatvės, gimęs Viduklės pa- 
rap,, Sugienių kaime, Rasei
nių apskrity.

Amerikoj išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Kotriną, po tėvais 
Dobkevičaitę, podukrą Mari
joną, žentą Jim Buivid iy 
daug giminių, draugų ir pa
žįstamų. O Lietuvoj— brolį 
Viktorą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, bal. 14 d., 
9:30 vai. ryto iš J. F. Eudei- 
kio kopi, i Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Klenaus- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, podukra, brolis ir 

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

Tel. YARDS 1741.

Ties 25-tos ir Blue Island, 
du jaunuoliai priėjo prie 55 
melų aludinįnko John Send-

oru avenue, ir paprašė dešim
tuko. Bet jįe nepasitenkino, 
kai Scndziąk. jiems tų dešim
tukų padavė. Jie pasiėmė jo

JONAS NORBUTAS
Persiskyrė c su šiuo pasauliu 

balandžio 9 d., 8:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kauno rėd., Raseinių 
apskr., Viduklės par.

Amerikoj išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Marijoną po tėvais 
Wisborąitę, 2 dukteris Mari
joną Krechin ir žentą Wil- 
liam ir Dellą Barnwell, žentą 
James, 2 anukus ir dvi anū
kes, seserį Petronėlę ir daug 
kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas 4258 So. 
Maplewood Ąve. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, balandžio 
13 d., 1:30 vai. popiet. Iš na
mų bus nulydėtas į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Dukterys, Sesuo ir 

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

Tel. YARDS 1741.

BRIDGEPORT. — šiandien, 
2 valandų po pietų, Fellow- 
ship House minuose, prie 33d 
Place, netoli Halsted, įvyks į- 
domus moterų parengimas. Jį 
rengia Fellowship House Wo- 
men’s Club.

Kliubo narės, tarp kurių yra 
nemažai lietuvių, suvaidins 
du veikalėlius, “No Banners 
Flying” ir juokingų škicų “The 
Opera tion”.

Vaidintojų sųstatų sudaro 
Mrs. Mrs. James Cody, John 
Mockus, Stanley Naikelis, An- 
thony Fink-Cibulskaitė ir dai
nininkė Marie Schultz. Pasku
tinioji pagražins programą 
dainomis.

Įžanga 35c- Po programo — 
vaišės, 
moterų 
nas eis

Kaip paprastai, iš šio 
kliubo parengimo pel- 
labdarybės tikslams.

—Bridgeportielė.

Suvažinėjo 
Nežinomą Žmogų

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

DIDELIS GARAŽAS
Didelis garažas dėl randos. Tel

pa apie 20 karų. Apšildomas. Pigi 
renda. Kreipkitės Jos. M. Azukas, 
3301 So. Lituanica Avė. Yards 1215.

RENDAI ŠTORAS — tinka kriau
čių arba bet kokiam bizniui. 4436 
Fairfield. Tel. Wentworth 8946. 
Klauskit Kasper.

Ir turime labai gražių farmų; 
randasi Waukegan, ir Kenosha, 
Wis. 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

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

mui Nematytomis kainomis—Priei
namomis išlygomis.

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

setai ............................ $39—$4f
$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.

GREITAM PARDAVIMUI namas, 
2 fletis po 5 kambarius. 3 Bed- 
roomai. Labai pigiai — $3500. 2831 
W. 40 Place prie Archer Avė. Sa
vininkas 5124 So. Kedzie. Prospect 
6502.

3635 N. RICHMOND $2650 — 
namas, karštu vandeniu šildomas. 
Priverstas parduoti. Apie $800 pi
nigais reikalaujama. Atdara šešta
dienį ir sekmadienį nuo 1 iki 4 
vai. popiet.

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

6 KAMBARIŲ PLYTINIS bun- 
galow 3849 W. 60th PI., naujai de
koruotas, garu šildomas — insu- 
liuota. Pirmos rųšies sąlygose, už
dari porčiai. 2 karų garažas, 
arti transportacija, viešosios mo
kyklos. Savininkas.

REPUBLIC 3950.

FARMS FOR SALE 
_______ Ūkiai Pardavimui '

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI — rendai — 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.

Parduosiu Taverną—priimsiu part
nerį arba mainysiu į automobilį. 
Gerą vietą, šalę teatro. 6844 So. 
Racine.

PARDAVIMUI 
krautuvė arti mokyklos 
kampo. Nebrangiai. 905 W. 20th St.

PARDAVIMUI GASO STOTIS, 
gerai einantis biznis. Priežastis— 
kitas biznis. Parduos pigiai.

7100 So. Talman.

KAROLINA ARTIŠAUSKIENE
PO TĖVAIS — ŽILVICIUTĖ.

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

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

sūnūs: Petrą, marčią Viktorija ir jų šeimyną; Bronislovą, mar
čią Phyllis ir Joną, anūkę Karalytę, 3 seseris: Paulina Ko- 
varskienę, Marijoną Jesnauskienę, Juozapiną Klikųnienę ir jų 
šeimynas ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 3214 So. Union Avė. Tel. Victory 6375. 
Priklausė prie Šv. Petronėlės Draugijos ir SLA 134 Kuopos.

Laidotuvės įvyks Penktadienį, Balandžio 14 d., 8:00 vai. 
ryto iš namų į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į

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

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

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

Prie Archer ir Kildare gat
vių įvyko automobilio nelai
mė, kurioj nežinomas 55 me
tų žmogus buvo sunkiai sužei
stas. Policija žino tik tiek, kad 
jo vardas yra Louis. Sužeista
sis dabar guli apskričio ligo
ninėj. Daktarai sako, kad jam 
krūtinė buvo įlaužta ir galva 
perskelta.

Automobilio vairuotojas, 27 
metų Frank Janovsky, nuo 
3943 So. Home st., Stickney, 
buvo apkaltintas neatsargiu 
važiavimu.

•■kelbimai Naujienose 
’ūoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vis naudingos

TAVERNAS su fikčeriais ir sta- 
ku. Parsiduoda labai pigiai, įmo
kėti $50.00. Kitus lengvais išmokė
jimais. Mainysiu ant loto arba 
automobilio. Pašaukite po 7 va
karais. Prospect 0176.

kĖAL ESTATE FOR SALE 5 
Namai-Žemė Pardavimui_

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

ŠO1L—FOR SALE

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialią! su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 

bušelį už pristatymą ne- 
Ofiso valandos 7 vai. 

iki 10:30 vakare.
CHARLES GAVCUS 

6100 So. State Street, 
Tel. Wentworth 7942.

KĄ PARDUOT 
AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
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Filmai Iššmugeliuoti 
Iš Čekoslovakijos — 
Chicagoj
Parodo Vokiečių Okupaciją

Penktadienio vakare Prin- 
cess teatras Chicagoj pradės 
rodyti seriją labai įdomu 
krutamųjų paveikslų, kurie 
atsidūrė Amerikoj šmugelio 
keliais.

Tie filmai buvo traukt 
prieš pat ir laike vokiečių o- 
kupacijos Čekoslovakijoj ir 
parodo kas ten darėsi tuo lai
ku. Juos traukė amerikietis 
filmų fotografas Herbert Kli- 
ne, kuriam pasitaikė ten būti 
kritiškiausiomis dienomis;

Jam teko filmus iššmuge
liuoti, nes okupacijos metu 
vokiečiai buvo griežtai už
draudę paveikslus traukti ir 
sugautus fotografus aštriai 
baudė.

Suvažinėjo Konduk
torių Prie Halsted 
Ir Archer
Pavojingas Chicagos Kampas

Vienas pavojingiausių kryž
kelių Chicagoj yra Halsted ir 
Archer. Vakar ten įvyko' dar 
viena nelaimė. Iš gatvekario, 
stovėjusio netoli kampo išlipo 
konduktorius Joseph A. Han- 
non pataisyti vielų stiebą. Tuo 
tarpu atskubėjo sunkus tro
kas ir jį suvažinėjo, sužeisda
mas labai pavojingai.

Hannon yra 39 metų am
žiaus ir gyvena adresu 7636 
So. Carpenter st. Troko šofe
ris, Crarles Ryan, 47 m., nuo 
1555 Garfield Boulevard, buvo 
suimtas. •

Naujos Gadynės 
Choras Rengia 
Linksmą Vakarėlį

Baigia 'Žiemos Sezoną

Baigiant šaltos žiemužės 
dienas, Naujos Gadynės cho
ras rengia tikrai smagų pasi
linksminimą. Vakarėlis įvyks 
balandžio 30 d., sekmadienio 
vakare, Mid-City Odd Fellows 
Temple, 3350 W. Jackson 
Boulevard. Vieta yra labai 
jauki ir bus didelis malonu
mas ten būti, ne vien jauni
mui, bet ir senimui bus smagu 
praleisti valandą-kitą.

Kadangi bus “Bunco Party” 
i rbus lošiama kortomis, tai 
prašome svečius atvykti ank
sti, kaip 3 po pietų, nes apie 
tą laiką prasidės lošimas ir 
laimėjusieji gaus gražias do
vanas. Po lošimo bus šokiai 
prie geros Jurgio Steponavi
čiaus orkestros.

Taigi, kaip matote, musų 
Naujos Gadynės choro darbš
tusis jaunimas darbuojasi 
kuopuikiausiai. Reikia juos 
paremti ir paskatinti prie to
limesnio kultūrinio darbo.

Į tariamą vakarėlį, kuris 
įvyks “Auksinės žvaigždės” 
svetainėje, įžangos bilietas tik

Baus Gydytoją 
Už Nelegalę 
Operaciją

Apskričio grand džiury 
traukia atsakomybėn 61 metų 
Dr. Benjamin H. Breakstone, 
nuo 434 Melrose street. Jisai 
yra kaltinamas antros kate
gorijos žmogžudyste.

Prokuratūra sako, kad su
imtasis gydytojas padarė ne
legalę operaciją 19 metų mer
ginai Hermine Leith, nuo 644 
Surf st., mergina pasimirė.

Du Lietuviai 
Kandidatai į 
Mel. Parko Trustees
Rinkimai Antradieni — Kandi

datuoja Darg ir Yuncha
MELROSE PARK, III. — Mu
sų miestuke ateina miesto trus
tees rinkimai. Įvyks ateinantį 
antradienį, 18 d. balandžio. Y- 
ra ir lietuvių kandidatų. Eina 
du lietuviai, J. Darg ir A. Yun- 
eha, abudu gerai žinomi, geri 
lietuviai. z

Reikės 6 trustees išrinkti, o 
eina dvi partijos. Balsuotojų iš 
lietuvių yra virš penkių šimtų 
Jeigu visi lietuviai rems savo 
kandidatus, gali būti abudu iš
rinkti.

Linksmas Vakaras
Čia įvyko vakaras, su progra

mų, Lietuvių Atletikos klubo. 
Žmonių susirinko apie keturis 
šimtus. Programą išpildė jauni 
klubo nariai. Juokų buvo iki 
sočiai.

“Pavasario Balius”
Ateinantį šeštadienį 18 d. ba

landžio, J. Waičiulio svet., prie 
23 gatvės ir Lake St., įvyko 
Pavasarinis Balius Lietuvių Su
sivienijimo Provaizo Apygar
dos. ši dr-tė susideda iš poros 
šimtų narių ir pašalpos moka 
tris skyrius — 5, 10 ir 15 savai
tėje. Pomirtinės. — tris šimtus 
dolerių. Taigi, ši dr-sė kviečia 
visus jaunus ir senus atsilanky
ti ir iš toliau į šį vakarą. Bus 
gera muzika ir bus išlaimėji- 
mų. Narys.

Pagarsėjusi 
Degtinė Atpigo
National Distillers varyta deg

tinė parsidavinės pigesnėmis 
kainomis.
Nauja proga sutaupyti, atpi

go garsieji National Distillers 
Products korporacijos degtinės 
gaminiai, būtent: Crab Or- 
chard, Windsor ir Town Ta- 
vern. Tai yra jos tiesioginė nu
sistatymo išdava, kad nupigin- 
;i degtinės kainas kur tik lei
džia išsibuvusios degtinės iš
tekliai.

Be paminėtų rųšių, ši ben
drovė gamina Old Overholt, 
Old Taylor, Mount Vernon, Old 
Grand Dad, Old Crow ir kito- 
<ių. Beto, jos yra gaminama 
ir America’s Gilbey Gin. Pa
minėtina, kad turi labai daug 
pasigaminusi degtinės produk
tų ir laiko padėjusi, kad su- 
sendinimo tikslu.

Tuoj po to, kai buvo at
šauktas degtinės pardavinėji
mo suvaržymas, National Dis
tillers pažadėjo publikai gamin
ti gerą degtinę vidutine kaina 
ir tai ji vykdo. Kaip tik kur 
gali, taip ir stengiasi kainas 
sumažinti, kad duoti publikai 
progos naudotis santaupų pro
gomis. Pirma buvo nupiginta 
51d ^Taylor, Old Overholt, 
Mount Vernon ir Old Grand 
)ad, gi dabar jau atėjo eilė ir 
tokioms garsioms degtinės rų- 
šiems kaip Crab Orchard, 
Windsor ir Town Tavern. Pir
mos dvi priklauso Kentucky 
bourbon rųšei, trečia — rugi
nė.

Nors kainos atrodo ir žemos, 
tačiau nieko panašaus negali
ma pasakyti apie kokybę. Kai
nos žemos — rųšis aukšta. Tą 
patvirtina ir ta milioninė jos 
apyvarta. Jas žino kiekviena 
šeima visam krašte ir sunku 
rasti namus, kur jos negalė
tum rasti. Beto ką jau Natio
nal Distillers yra pasižadėju
si, pasižada pardavinėti savo 
gaminių produktus 5 ir 10 cen
tais pigiau už paintę negu ki
tos varyklos. O Crab Orchard, 
Windsor ir Town Tavern sa
vo skoniu, švelnumu ir bendru 
patenkinimu, reikia sakyti, yra 

■ tikriausiu pirkiniu ir sensaci- 
nė vertybė visais atžvilgiais.

I (Skelb.)

Remkime Lietuvių 
Universiteto
Kliuba >

v

Rašo L. Narmontaitė-
šeštadienį “Naujienose” tilpo 

straipsnis, kuriame Lietuvių U- 
niversiteto Klubas prašo para
mos. Ištikrųjų, man atrodo 
skaudu, kad moksleiviai turi 
kreiptis į visuomenę su šitokiu 
prašymu. Turėtume visi be pa
raginimo remti šio klubo vaka
rėlius, nes jo darbas yra tikrai 
labdaringas.

Man išrodo stebuklinga, kad 
musų jaunimas, per savo encr 
gi ją ir jėgas, galėjo surengti to
kius pasekmingus vakarėlius ii 
padaryti tiek pelno, kad jau 
klubas turi gana pinigų dėl tre
čios stipendijos. Aukos nėra 
renkamos šiam tikslui. Bei 
kiekvienas svečias atsilankęs j 
klubo vakarėlius, lieka paten
kintas, nes žino, kad jo užmo
kėta įžanga yra suvartojama ge
ram tikslui — stipendijos fon
dui.

Lietuvių Universiteto Klubas 
prisideda prie visuomeniško 
veikimo, remdamas įvairias 
diaugijas ir asmenis, tad butų 
visai tinkama, kad šitas moks
leivių klubas gautų paramą iš 
kitų be prašymo.

Remkime juos, kiek galėda
mi. Kas negali ypatiškai daly
vauti, patarčiau vistiek nupirkti 
bilietų ir juos priduoti studen
tams, kurie neturi iš ko palys 
sau bilietus nusipirkti.

Vakarėlis įvyks šeštadienio 
vakare, 8:30 vai., balandžio 15 
dieną, Amalgamated svetainėje, 
333 S. Ashland Avė. Linkiu stu
dentams didžiausių pasekmių.

Nanjienų-Acme Telephnto
Dr. Franklyn Bliss Sny- 

der, kuris šį rudenį pradės 
eiti Northvvestern universi
teto prezidento pareigas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

NA HJIENŲ-ACME Tekiphoto
DAYTON, OHIO. — Armijos bombonešio avarija. Skridę tuo bombonešiu 

trys karininkai išliko gyvi.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
BLOOMINGTON, III. — $2,000,000 vertės paveikslų paroda. Paveikslus pasko

lino muziejai bei šiaip paveikslų kolekcionieriai.

Šalčiausia
Balandžio 12

Miesto oro biuras sako, kad 
vakar diena, balandžio 12 d., 
buvo šalčiausia Chicagos isto
rijoj. Ikišiol šalčiausia balan
džio 12 buvo 1900 metais. 
Tuomet temperatūra siekė 31, 
o vakar buvo 21.

Ilgos Galimo
Karo Rankos

Trejetą mėnesių atgal švei
caras L. II. Sauler atvyko Chi
cagon pasisvečiuoti. Bet, il
gosios Europos gręsiančio ka
ro rankos pasiekė jį čia. Va
kar jisai skubiai išvyko atgal 
į Šveicariją. Jisai gavo prane
šimą per Šveicarijos konsula
tą, kad ^ra šaukiamas kariuo
menėn.

Acme-Naujienų Telephnto
CHICAGO. — Elsie Westcott, kuri sirgo žagsėjimo 

liga. Ji buvo pagydyta vaistais, kurie yra gaunami iš

VaKar( Chicago je
ventojo. Miesto taryba susido
mėjo tragingu gaisru ir nori 
žinoti, kodėl namas nebuvo mo
dernizuotas apsaugai nuo gais
rų. Pasirodo, jis buvo apie 45 
metų senumo ir netikusiai 
įrengtas. » » »
• Vakar meras Kelly, kiti 
miesto valdininkai ir alderma- 
nai priėmė priesaiką, oficia
liai pradėdami naujį terminą 
miesto administracijoje. Prie
saikos iškilmės įvyko miesto 
tarybos salėj.S » »
• Balandžio 19 ir 20 dd., įvai
rios Chicagos universiteto stu
dentų grupės rengia streikus 
prieš karą. Tai bus masiniai 
mitingai ir demonstracijos uni
versiteto apylinkėj.» » «
• Du profesionali “hobos” at- 

iėjo į Hammond policijos nuo
vadą ir pasiprašė nakvynės, 
bet dežuruojantis seržantas jų 
prašymą atmetė. Tada abu ho
bos nuėjo alinėn, nusigėrė ir 
atėję prie nuovados išsitiesė' 
ant šaligatviu. Jie naktį pra
leido policijos kalėjime, kaip 
norėjo. » » »
• Y.M.C.A., 59 E. Monroe 
skelbia, kad eilė darbo orga- f 
nizacijų ir pavienių žmonių pa
rūpino stipendijų Chicagos ir 
Wisconsin universitetuose — 
ofisų ir dirbtuvių darbinin
kams. Stipendijos yra geros 
tiktai vasaros studijomis. Su
interesuotieji lietuviai yra pra
šomi susižinoti su sekretore 
Agnės Jacųues.« » »
• 37 metų amžiaus Grant 
Parko gyventojas, Adolfas By- 
dalek, buvo nuteistas sėdėti 
penkis metus kalėjime ir su
mokėti $1,000 pabaudą už sve
timo testamento klastavimą. 
Jisai bandė pasisavinti $5,000 
mirusio Chicago Heights gy
ventojo, Kazimiero Krzysko, 
kuris prieš mirtį lankydavo jo 
alinę. 8 » »
e Lopšin paguldytas 3 mėne
sių kūdikis Stanley Wogaj, 
1314 Bosworth, įsipainiojo į 
patalinę ir nutroško.B » »
• 42 metų chicagietis John 
Drindac, nuo 2848 S. Ridge- 
way avenue, buvo be darbo. 
Neturėjo pinigų pragyvenimui, 
bet tuo pačiu laiku nenorėjo 
apsunkinti savo giminių. Nu
ėjęs į garažą, prie savo buto, 
Drindac nusišovė.» » »
• Gaisras vakar padarė daug 
žalos “Biblijos mokyklai” — 
Free Church Bible Institute 
and Seininary, adresu 4211 N. < 
Hermitage avenue.» » »
• Prie Marshfield ir Walton 
gatvių nežinomas žmogus mir
tinai pašovė 40 metų chicagie- 
tį James Lawrence, nuo 1124 
Wilson street. Lawrence važia
vo troke, į kurį užpuolikai pa
leido šuvius.

Trokas priklausė Wieboldt 
departamentinei kompanijai, 
kur dabar eina šoferių streikas. 
Ar nušovimas turi ryšį su strei
ku nežinia, nėra jokių įrodymų, 
bet policija meta dėmę ant 
streikierių.

šoferiai paskelbė streiką, 
kai bendrovė atsisakė pripažin
ti jų steigiamą A.F.L. šoferių 
unijos lokalą.

• Pasiremdami motinos, Mrs. 
Harry T. Hohn išpirktu varan- 
tu, policija užvakar areštavo 
35 metų chicagietį Raymond 
Hohn, nuo 5487 Harper avė. 
Jis buvo kaltinamas betvarkiu 
elgesiu. Vežant Hohn’ą iš Hyde 
Park nuovados į Bridewell ka
lėjimą, jisai staigiai, dėl ne
žinomų priežaščių, pasimirė. 
Policija dabar daro tyrinėji
mą. » B »
• Apskričio teisėjas Nelson, 
priteisė Otto Bing’ą, nuo 754 
E. 76th st., mokėti žmonai 
$300 alimonijos kas mėnesį. 
Bing užsiima arklių lenktynių 
bizniu. Teisėjas pareiškė, kad 
tas biznis labai pelningas, tad 
Bing turėtų pinigais pasidalin
ti su žmona.» » »
• Chicagos federaliam teisme 
dabar eina svarstymas civilės 
bylos, iškeltos garsiam Chica
gos gengsteriui Terry Drug- 
gan. Valdžia reikalauja iš jo 
sumokėti $400,000 income tak
sų mokesčiais. Druggan vakar 
pareiškė teisme, kad jis “pa
prastas, juodo darbo darbinin
kas” ir tiek pinigų niekad ne
buvo matęs savo gyvenime. 
Valdžia sako, kad Druggan di
delius pinigus padarė prohibi- 
cijos laikais iš alaus kontra
bandos. # B
• Neseniai pasklido gandai, 
kad Hitleris, Vokietijos dikta
torius, yra miręs. Anonimiškas 
rašytojas apie tai parašė net 
kelių šimtų puslapių knygą. 
Dabar Chicagoj atsirado “žino
vas”, kuris bandys tų gandų 
teisingumą įrodyti. Tai spiri- 
tualistas Ralph G. Pressing, iš 
New Yorko valstijos, kuris at
vyko Chicagon dalyvauti Illi- 
nois spiritualistų konvencijoje. 
Jis ruošiasi turėti su Hitleriu 
“užgrabinį” pasikalbėjimą.» « »
e Miesto automobilių biuro 
viršininkas Gorman vakar pa
skelbė, kad automobilių savi
ninkai prie pirmos progos pri
valo atiduoti automobilius in
spekcijai. Savininkai automobi
lių, kurie neturi inspekcijos 
ženklo, greitu laiku busią areš
tuojami. Inspekcijos stočių 
Chicagoj yra 12. Paklauskite 
policisto, kur yra artimiausia 
stotis. a a »
q Užvakar ukyj, netoli Bar- 
ringtono, nusižudė 45 metų 
William Humbracht. Vakar pa
aiškėjo, kad jisai buvo didžiu
lio prostitucijos sindikato vir
šininkas. Tas sindikatas veikė 
pietinėj Illinois valstijos dalyj 
ir centrą turėjo Champaign 
mieste, kur randasi Illinois uni
versitetas. Valstijos policija 
surado, kad Humbracht’o sin
dikatas užlaikė “prostitucijos 
mokyklą”, prie Coal City, kur 
jaunos mergaitės, įtrauktos į 
sindikato pinkles, buvo ruošia
mos prostitučių profesijai.O S o
• 21 metų jaunuolis William 
Warren, kuris padegė namą 
prie 2953 S. Michigan avenue, 
kur sudegė septyni žmonės 
(šeši mirė vietoj, vienas ligo
ninėj), yra traukiamas atsako
mybėn už žmogžudystę ir bu
siąs pasmerktas mirti. Tokias 
žinias paduoda prokuratūra. 
Jisai padegė namą, keršydamas 
savininkui — kunigui, kuris 
jaunuolį atleido iš janitoriaus 
darbo už pavogimą $28 nuo 
vieno nelaimingojo namo gy

SUSIRINKIMAI l------------- —-------------
žemaičių Kultūros Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks balan

džio 13 d., 7:30 vai. vak. Hollywood Inn svetainėj, 2417 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




