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Hitleris šaukia reichstago posėdį
REICHSTAGE ATSAKYS Į PREZ. ROOSE- 

VELTO PRAŠYMU NEPULTI 
KITŲ VALSTYBIŲ

I ------------------------------------------------ I

Nacių spauda atakuoja Jungt. Valstijų 
prezidentų

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
17. — Adolfas Hitleris šaukia 
reichstagą posėdžio balandžio 
28 dieną. Reichstage Hitleris 
atsakys į prezidento Roosevel- 
to atsišaukimą, kurs prašo ga
rantuoti, kad jis, Hitleris, ne
puls kitų valstybių bent per 
dešimtį metų. Prez. Roosevel- 
to atsišaukimas, be to, siūlo 
tarptautinę konferenciją val
stybių ginčams spręsti.

, Oficialiai pranešta, kad Hit
leris skaito prez. Roosevelto 
atsišaukimą taip svarbų esant, 
jogei atsakymą į jį duos reich
stage. Vokiečių pareiškimas 
skamba:

“Amerikos prezidentas tele
grama pareiškė noro, kad fiu
reris paskelbtų savo nusistaty
mą tam tikrais klausimais.

“Fiureris skaito šį dalyką

Amerikos Revoliuci
jos dukterims ne

duoda ramumo
VVASHINGTON, D. C., bal. 

17. — Nesenai Amerikos Re
voliucijos Dukterų organizacija 
atsisakė parenduoti savo salę 
Washingtone koncertui išgar
sėjusios juodveidės daininin
kės, Marian Anderson. Dėl to 
p-nia Roosevelt, prez. Roose
velto žmona, pasitraukė iš or
ganizacijos.

Dabar Washingtone susirin
ko Amerikos Revoliucijos Duk
terų metinė konvencija. Char
les H. Houston ir grupė kitų 
piliečių pasiun4? konvencijai 
laišką, kurs prašo organizaci
ją ateityje leisti negrams ar
tistams ruošti parengimus jos 
salėje. Manoma, kad Houstono 
laiškas konvencijoje iššauks 
kivirčų ir vėl sukels Amerikos 
Revoliucijos Dukterų organiza
cijoje neramumo.

La Guardia prašo 
prez. Roosevelto 

pagalbos
NEW YORK, N. Y., bal. 17. 

— Pereitą savaitę New Yorko 
meras La Guardia mėgino su
taikyti angliakasių unijos ir 
anglies kompanijų atstovus, 
kurie nepajėgia atnaujinti su
tarties. La Guardia pastangos 
pasirodė bergždžios. Pirmadie
nį jis atsišaukė į prez. Roose- 
veltą, prašydamas jį pavartoti 
savo i taką samdytojams ir dar
bininkams sutaikyti.

Clncagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja?

Daugiausia apsiniaukę; gal 
būt lietaus, kurs pasikeis į 
sniegenas; šalčiau; saulė teka 
5:06 v. r., leidžiasi 6:33 v. v.

taip svarbu, kad nusitarė pa
reikšti savo atsakymą Ameri
kos prezidentui Vokietijos žmo
nių vardu reichstage.

“Jis todėl pašaukė reichsta
gą posėdžio balandžio 28 d. iš
klausyti jo pareiškimą.“

Tuo tarpu Vokietijos spau
da, kurią kontroliuoja vyriau
sybė, nesiliauja atakavusi prez. 
Roo^seveltą dėl jo pasiūlymo. 
Ji stengiasi įtikinti vokiečius, 
jogei Amerikos visuomenė 
esanti taip jau pasipiktinusi 
prez. Roosevelto atsišaukimu, 
kaip ir Vokietijos naciai. Spau
da dar stengiasi įtikinti skai
tytojus, kad Amerikos prezi
dentas reikalavęs nacius ir fa 
šistus nusiginkluoti pirma, o 
po to jau derėtis konferenci 
jose, kuomet kitos valstybės 
pasiliktų apsiginklavusios.

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
17. — Gerai painformuotuose 
nacių rateliuose kalbama, kad 
Daneigas bus sugrąžintas Vo
kietijai artimoje ateity. Nors 
oficialių pareiškimų Danzigo 
grąžinimo Vokietijai klausimu 
nacių vyriausybė nedaro, ta
čiau kalbos apie sugrąžinimą 
nesiliauja. Ar Danzigas pereis 
į Vokietiją pirm Hitlerio gim
tadienio, t,y. ateinančio ketvir- 
tasįiępię), kol. kas nežinoma. 
Bet ir dabar yra vedamos slap
tos lenkų ir vokiečių derybos

Turkija ir Rusija 
įstojusios i frontų 

prieš Hitlerį
LONDONAS, ’ Anglija, bal. 

17. — Pranešama, kad Turki
ja sutikusi įstoti į organizuo
jamą prieš Hitlerį ir Musso- 
linį valstybių frontą. Premje
ras Chamberlain paskelbsiąs 
antradienį, jogei Britanija ga
rantuojanti Turkijos nepri
klausomybę. O kai dėl Rusijos, 
tai ji prižadėjusi pasiųsti karo 
lėktuvų ir kitokių karo reik
menų, jeigu Lenkijai ir Rumu
nijai tektų gintis nuo užpuo
likų.

Viesulas užgavo ke
turias valstijas

CENTER POINT, Ark., bal. 
17. — Viesulas užgavo ketu
rias valstijas pereitos savaitės 
gale ir sekmadieni. Tos valsti
jos yra Texas, Oklahoma, Loui- 
siana ir Arkansas.

Pirmadienio rytą jau buvo 
nustatyta, kad 41 asmuo žuvo 
ir daugiau nei 170 sužeista.

Skaudžiausia nukentėjo mie
stelis Center Point, arti Collins- 
ville, Ark. Viesulas čia sulau
žė bažnyčią ir užmušė buvu
sių joje 20 žmonių. Užmuštas 
taipgi bažnyčios kunigas.

Apskaičiuojama, kad torna
dai padarė žalos turtui siekian
čios keletą šimtų tūkstančių 
dolerių.

$500,000,000 svetimų 
šalių aukso atplaukė 

į Jungt. Valstijas
VVASHINGTON, D. C., bal. 

17. — Per paskutines keturias 
savaites į Jungt. Valstijas at
gabenta iš Europos aukso ver
tės $500,000,000.

Šiandien Jungt. Valstijose 
randasi aukso vertės $15,000,- 
000,000 — daug maž 60 nuo
šimčių viso aukso pasauly kie
kio.

Pabėgėliai iš Klaipėdos Lietuvos VaTkd Darželių Draugijos maitinimo punkte Kretin
goje. r

DANZIGO SUGRĄŽINIMAS VOKIETI
JAI ARTI

Danzigo klausimu.
■--X—X--X--

VARŠUVA, Lenkija, bal. 17. 
— Artimuose valdžiai rateliuo
se reiškiama nuomonė, kad 
Lenkija ir Vokietija gali susi
taikyti dėl Dahzigo kompromi
su. Lenkai mano, kad Vokie- 

! tija Danzigo tuojau negaus. 
Tačiau Lenkija gali sutikti, 
kad butų pašalinti iš Danzigo 
Tautų Sąjungos^ atstovai. Tai
gi ,Danzigas ;pilnai pataptų “vo
kiečių“ miestu, nors jis juri
diniai ir neįeitų į reichą.

Potvynis gręsia tūk
stančiams Ohio 

klony
LOUISVILLE; Ky., bal. 17.

— Dėl lietaus vanduo Ohio 
upėje kįla visame ruože nuo 
West Virginia iki pietų India
nos. Laukta, kad pirmadienį 
vanduo pakils 44 pėdas ties 
Point Pleasant, W. Va., arba 
keturias pėdas aukščiau kran
tų. Raudonojo Kryžiaus vado
vybė numato, kad iki antra
dienio 3,000-ms žmonių teks

. Ibėgti iš žemesnių Ohio upės 
Jklonio vietų, jeigu lietus nesu
stos lijęs.

Dėl potvynio įvairiose vieto
se jau paskendo trys asme
nys.

Ispanija nepatenkin
ta prez. Roosevelto 

atsišaukimu
BURGOS, Ispanija, bal. 17.

— Ispanijos nacionalistų spau
da pasmerkė prez. Roosevelto 
atsišaukimą į Hitlerį ir Musso- 
lini, prašantį prižado, kad jie 
nebepuls kitų valstybių. Vie
nas tų Ispanijos dienraščių, 
“Diario Vasco”, sako, kad at
sišaukimas esąs naujas “įžei
dimas dviejų didelių vadu 
(Hitlerio ir Mussolinio), kurie 
yra kaltinami kaipo pasaulio 
taikos ardytojai.“

Gen. Miaja vyksta 
į Ameriką

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
17. — Generolas Jose Miaja, 
buvęs Ispanijos lojalistų ka
riuomenės vadas, atvyko į Pa
ryžių sekmadienį kartu su sa
vo šeimyna. Iš Francuzijos jis 
keliaus į vieną iš centralinės 
Amerikos respublikų, kur pla
nuoja pastoviai apsigyventi.

Rems prez. Roose- 
veltą, jeigu jis kan

didatuos
BOSTON, Mass., bal. 17. — 

Darbo Nepartinė Sąjunga čia 
laikė konvenciją. 135 konven
cijos delegatai balsavo, kad jie 
rems prezidento Roosevelto 
kandidatūrą trečiam terminui, 
jeigu jis kandidatuos. 19 balsų 
paduota prieš Roosevelto tre
čią terminą.

Konvencija priėmė rezoliuci
jas, kurios reiškia priešingu
mo pakeitimui Darbo Santykių 
Akto ir reikalauja praplėsti 
WPA veiklą.

Berlynas ir Roma 
atmes prez. Roose
velto atsišaukimą
ROMA, Italija, bal. 17. — 

Iš autoritetingų šaltinių patir
ta, kad Italijos ir Vokietijos 
vyriausybės ruošia piktą atsa
kymą į prez. Roosevelto atsi
šaukimą, kurs prašo Hitlerį 
ir Mussolinį garantuoti, kad 
jie nepuls kitų šalių bent per 
dešimtį metų. Atsakymai bu
sią vienodi, nors duoti paski
rai.

Italijos valdžios kontroliuo
jamas dienraštis “Messagero“ 
pataria skaityti prez. RcęseveL 
to atsišaukimą kaipo “karo žy
gį”- s

Albanijos karalius 
atvyks j Jungt.

Valstijas
ATĖNAI, Graikija, bal. 17. 

— Gaunama pranešimų, kad 
buvęs Albanijos karalius Zog 
ir jo šeima ketino? atvykti į 
^ungt. Valstijas ir čia apsigy
venti.

Iš Lietuvos
PREZIDENTAS, VYRIAUSY 

BĖ IR SEIMAS ATSISAKĖ 
NUO DALIES ALGŲ.

KAUNAS, balandžio 14 d. — 
Taupumo sumetimais Valsty
bės Prezidentas sumažino sau 
algą 17.5 procentų, o Seimas 
ir Vyriausybė 10 procentų. 
Tais pačiais sumetimais panai 
kinta Visuomenino Darbo Va
dyba, o jos funkcijos priskir
tos Vidaus Reikalų Ministeri 
jai.

’ C A Z A, ■»

PRIIMTAS TAUTOS ŪKIO 
TARYBOS STATUTAS.

KAUNAS, balandžio 14 d. — 
šiomis dienomis Vyriausybė 
priėmė Tautos Ūkio Tarybos 
statutą.

SUDAROMAS KRAŠTO STA
TYBOS KOMITETAS.

KAUNAS, balandžio 14 d. — 
Prie Vidaus Reikalų Ministe
rijos sudaromas Krašto Staty
bos Komitetas, kurio svarbiau
sioji . pareiga bus skatinti Lie
tuvos atstatymą. Ypatingai 
Komitetas dės pastangų aprū
pinti namais darbininkus, že- 
mesniosiuš valdininkus ir ūki 
ninkus.

VYRIAUSYBĖ SKATINA 
NUOŠIRDŽIĄ KRAŠTO 

VIENYBĘ.
KAUNAS, balandžio 13 d. —- 

Lietuvių mokytojų suvažiavi
me Ministras Pirmininkas ge
nerolas Černius ir švietimo Mi
nistras dr. Bistras savo kalbo
se pabrėžė nuoširdžios tautąs 
vienybės ir krašto gynimo stip
rinimo reikalą.

KARIUOMENĖS VADAS IR 
KAUNO MIESTO BURMIS
TRAS DALYVAUS BERLY

NO IŠKILMĖSE.
KAUNAS, balandžio 14 d. — 

Vokiečių Vyriausybės kviečia
mi Kariuomenės Vadas gene
rolas Raštikis ir Kauno bur
mistras Merkys balandžio . 20 
d. dalyvaus Berlyne ruošiamo
je iškilmėse.

GANDAI APIE SĄMOKSLĄ 
KAUNE — PIKTAS PRASI

MANYMAS.
KAUNAS, balandžio 14 d. — 

šiomis dienomis užsieniuose 
paskleisti gandai apie sąmok
slą Kaune yra piktas prasima
nymas, todėl ir jokių areštų 
ryšyj su tuo negalėjo būti.
1939/IV/15 d.

LIETUVA SUJAUDINTA PREZ. ROOSEVEL
TO ATSIŠAUKIMU

KAUNAS, bal. 17. — Prez. 
Roosevelto atsišaukimas, pa
siųstas Hitleriui ir Mussoliniui, 
padarė gilaus įspūdžio į Lietu

vą. Tačiau reiškiasi abejonė 
totalitarinių valstybių prižadų 
Vertingumu ir praktikoje vy
kinti prez. Roosevelto pasiūly
mus galimumu.

VYRIAUSIAS TEISMAS PALIUOSAVO 
BUVUSĮ KOMUNISTĄ

, WASHINGTON, D. C., bal.l 
17. — Joseph G. Strecker, vaL 
vykios savininkas Hot Springs 
mieste, Arkansas valstijoje, 
praeity priklausė komunistų 
partijai. Kadangi Strecker bu-
vo svetimšalis ir nepilietis, tai portuoti vien dėl to, kad pra- 
Darbo Departamentas norėjo eity jis priklausęs komunistų 
deportuoti jį. partijai.

FRANCUZIJOS LAIVAI SAUGO 
GIBRALTARĄ

GIBRALTARAS, bal. 17. — 
šešiolika Francuzijos karo lai
vų pirmadienį staigiai pasiro
dė Gibraltaro uoste, kurs pri
klauso Britanijai. Tik vienas 
britų laivas tepasiliko Gibral
tare.

Francuzijos laivai atplaukė 
"Gibraltarą iš savd uostą pa

gal slaptą admiraliteto paliepi
mą.

Tuo pačiu laiku, kad Fran

Douglas jauniausias 
Vyriausiojo teismo 

narys
VVASHINGTON, D. C., bal. 

17. — Pirmadienį tapo prisaik
dintas, kaipo Jungt. Valstijų 
Vyriausiojo teismo narys, Wil- 
iam O. Douglas. Jis yra 40 
tnetų senumo. Jis bus jauniau
sias šito teismo narys 127 me
tų teismo laikotarpy.

A.D.F. priims Mar
tino uniją į savo 

tarpą
WASHINGTON, D. C., bal. 

17. — William Green, Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dentas, pirmadienį paskelbė, 
kad jis sugrąžins automobilių 
darbininkų frakcijai, kuriai 
vadovauja Homer Martin, Fe
deracijos čarterį. O tai reiš
kia, kad jis priima Martiną j 
Federaciją. .

Kompanijos ir ang
liakasiai dar nesu

sitaikė
NEW YORK, N, Y., bal. 17. 

— Angliakasių unijos ir kom
panijų atstovai šeštadienį nu
traukė derybas, sutarties at- 
natijinimo reikalu, iki pirma
dienio. Jokios vilties, kad ga
lima tikėtis susitarimo pirma
dienį, derybų dalyvai nedavė.

Tuo tarpu meras La Guar- 
dia praneša, kad anglies san
dėliai susisiekimo linijoms ope
ruoti New Yorke pradedą pa
vojingai išsisemti. Ligoninės, 
kitoki viešieji pastatai ir daug 
privačių trobesių teturi tik 
botą kiekį kuro.

Streckerio byla pasiekė teis
mus. Jis nebepriklauso komu
nistų partijai. O Jungt. Val
stijų Vyriausias teismas pir
madienį paskelbė sprendimą, 
jogei Streckerio negalima de-

cuzijos laivai pasirodė Gibral
tare, Britanija paskelbė, kad 
jos karo laivynas, susidedąs iš 
150 laivų, atplaukė į Maltą.

Manoma, jogei franeuzų lai
vai atsiųsti į tikslu apsaugoti 
Tangierą, kurs randasi prie 
Gibraltaro, Afrikos pusėje.

Kiti pranešimai sako, kad 
Vokietijos karo laivynas jau 
atplaukęs manievrams į Ispa
nijos pakraščius.

Dar $250,000,000 
Italijos kariuo
menės reikalams

ROMA, Italija, bal. 17. — 
Italijos valdžia pirmadienį pa
skelbė, kad ji paskyrė nepa
prastiems kariuomenės reika
lams dar $250,000,000. šitos 
pinigų sumos bus paskirstytos 
išlaidoms per dešimtį metų.

Nauja Belgijos val
džios krizė

BRUSSELS, Belgija, bal. 17. 
»— Pereitą sekmadienį praneš
ta, kad tapo sudarytas naujas 
Belgijos • ministerių koalicinis 
kabinetas. Pirmadienio gi ži
nios sako, kad socialistai, pir
miau sutikę dalyvauti valdžio
je, kelioms valandoms praslin
kus po kabineto sudarymo, nu
tarė iš valdžios pastiraukti.

Lenkai turi 3,600,000 
rezervų karių

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
17. — Adolfo Hitlerio dienraš
tis, “Voelkischer Beobachter”, 
apskaičiuoja lenkų karo pajė
gas sekamai: reguliari taikos 
metu lenkų armija turi 270,0?0 
vyrų; be to, Lenkija turi 32,- 
000 vyrų pasienių sargybos, 
28,864 policininkus ir 150,000 
vyrų gavusių kariuomenės pa
mokų pirm negu jie sulaukė 
kariuomenės tarnybos amžiaus. 
Lenkijos kariuomenės rezervai 
siekia 3,600,000 vyrų. Ji taip
gi turi 660 pirmos ir antros

ri- eilės karo lėktuvų ir 100 lai- 
’vyno lėktuvų.
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ŠAUS, KUR VISI ŽMONES KARALIŠKO 
KRAUJO, BET NETURI PAVARDŽIŲ

T, Bieliackinas

savo 
nau-

moję vietoje pasaulyje!
Kiekviena šeima laiko 

garbės pareiga nusipirkti 
jai pasirodžiusių vertingų is
landų knygų. Nei mieste nei 
kaime nerasi namų be knygų 
lentynų. Susidomėjimas kul
tūros dalykais* ir pasididžia
vimas protėvių žygiais teigia^ 
mat veikia moralę ir ten be
veik nežinomi nusikaltimai.

Tuo tarpu islandų ekono
minė padėtis gana sunki. Kra
štas nederlingas, akmenuotas, 
gilių sraunių upių išraižytas. 
Kalnuose amžinas sniegas ir 
ledas, 
veržia 
lingos

Pro ledą kartais prasi- 
ugniakalniai ir tada ga
lavos ir vandens srovės 
į slėnius viską naikiu* 

damos. Labai sunkus yra ke
lių tiesimas. Paskutiniu dešimt 
mečiu jų nutiesta nemaža, ir 
salos pakraščiais jau bėgioja 
automobiliai ir autobusai. Ap
link salą eina laivai, kurie pa
laiko susisiekimą tarp pakran
tės miestelių ir tarp Islandi
jos ir užsienio. Krašto viduryje 
tuo tarpu vienintelė susisie
kimo priemonė—arklys- Ant 
jo nugaros gabenamos kai kur

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

Tai yra Geriausi įr 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

ne tik prekės, bet ir šienas iš 
pievų. Dažniausiai tokiais at
vejais eina ištisos arklių vilk
stinės. Islandija vilioja nema
ža svetimšalių turistų, o ypač 
tokių, kurie mėgsta keliauti su 
nuotykiais. Islandų gamtoj ma
žai dar junti žmogaus įsikiši
mą, ir galingieji kriokliai te- 
beputoja kaip senais laikais. 
Labai nedaug kur jų vaizdą 
sugadino elektros stotys. Dau
gumoje jie dar laisvi, o tai 
jau Europoj nedaug kur pa
matysi ! Šiam krašte beveik 
visiškai nėra miškų ir medis 
labai brangus. Namai anksčiau 
buvo sukraunami iš velėnų. 
Yra ten užsilikusi net iš velėr 
nų sukrauta bažnytėlė. Vėliau 
atsirado mediniai pastatai, ku
riuos apsaugai nuo drėgmės 
apsiuva banguota skardą. Sa
votišką išvaizdą teikia mies
tams “skardiniai” kvartalai. 
Dabar skardos vietą užėmė 
mūras. Akmens čia niekad 
netruko, bet vargas buvo su 
transportu. Juk ant arklio nu
garos ne kažin kiek akmens 
nugabensi!

Krosnis kūrena durpėmis, 
džiovintu mėšlu, užsien. an
glimi. Paskutiniu laiku imta 
naudotis karštomis versmė
mis, kurių ten netrūksta. Jau 
ištisi isl. sostinės—Reykjaviko 
—kvartalai šildomi požeminiu 
vandeniu, o greit ir visas mie
stas turės “centrinį šildymą”. 
Tokį patogumą turi dargi kai 
kurios kaimo mokyklos, ku
riose net buna puikių plaukio
jimo baseinų. Juk karštas van
duo teikiamas nemokamai. 
Dar labai paplitę atidari basei
nai gryname ore ir net papra
stos kūdros, kuriomis naudo
jasi ūkininkai ir kur. uždary
dami akmeniu karšto ir šalto 
vandens upeliūkščius, jie visa
dos gali palaikyti norimą tem-

I peraturą nelyginant vonioje.
Maudoinasi ten žiemą ir va-

l ACMR-NAUJIENŲ Foto]
'Pietųslavijos karalius Pet

ras, kuris kad kokios, gali 
netekti sosto.

PASTABOS-PASTA

(Kaip ir feljetonas)

Šiandien pasaulyj nuoty
kiai tokiu smarkiu tempu įvy
ksta, kad žmogus nežinai nė 
iš kurio galo pradėti daryti 
pastabas.

čiai nakčia eina gulti kaipo 
vienos šalies piliečiai, o ryt 
metų atsikėlę pasijunta, kad 
jau jie yra kitokios šalies pi
liečiai.

Albaniečiai laukė Velykų 
kaipo Albanijos piliečiai, o
jau Velykas šventė kaipo ita-

lijos premjerui, kad jis vien 
tik trokšta “piece” (pys)— 
šmoto Europoj.

Ir, žinoma, Hitleris pradėjo 
pildyti tą jų dviejų “susitari
mą”: jis pasiėmė Čekiją -šmo
tas po šmoto, na, ir šmotą 
musų Lietuvos!

—J. Naujalis.

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI KITATAUČIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

F-OCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ................. .............. ■

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

Perkant toną ar daugiau ----------
4

Taupyk-
saugioje įstaigoje

.... ,, .. i. ......... .u

sąrą, nes karšti garai saugoja 
plaukikus nuo šalčio.

Įdomus ten vienas ežeras, 
kurio tik pusė žiemą užšąla, 
o ten, kur yra karštų versmių, 
gali maudytis, kada tik nori. 
Tuo naudojasi čiuožėjai kūno 
prakaitui nusiplauti. Tačiau 
labiausiai svetimšalius trau
kia tos versmes, kurių vanduo 
protarpiais fontanu pakyla ; 
aukštį. Jų žymiausia, kurios 
vandens stulpas būna daugiau 
kaip 60 m. aukščio, islandiškai 
vadinasi “Geys£r”. Nuo šio ti
krinio vardo yra kilęs ir ben
drinis šių versmių pavadini
mas—“geizeriai”.

Karštos versmės vartojamos 
ir šiltadaržiams šildyti. Ten 
pasisekė išauginti net vynuo-

Pirm negu Anglija sutvar
kys Europą ir įvykdys ten tai
ką, turi sutvarkyti savo kalbą 
arba bent tuos žodžius, kurie 
vienaip tariasi, o kitaip silia- 
buojami bei rašomi-

Pavyzdžiui, paimkim žo
džius “peace” (išsitaria—pys) 
ir “piece” (išsitaria—pys). 
“Peace” — reiškia taiką, kuo
met “piece” reiškia—šmotą.

Na, ir kuomet Anglijos pre
mjeras Chamberlainas pereitą 
rudenį nuvykęs pas Hitlerį 
pasakė jam, kad jis norįs 
“peace” (pys—taikos) Euro
poj, tai Hitleris su didžiausiu 
džiaugsmu ir upu atsakė Ang- e

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso- 
njos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

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; 1-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS ~~

10758 So. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

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 vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-fgs lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2886.

MOKAME

Tai ypatingai svarbu atsi
minus, kaip neturtinga ši ša
lis naudingų augalų. Net javų 
čia nėra, ir ūkininkas privers
tas pirktis duonos mieste. Tai 
“užsieninis vaisius”. Verčiasi 
isl. ūkininkai daugiausia avi
ninkyste. Avys, niekieno nepri
žiūrimos ganosi kalnuose—juk 
vagių čia nėra, o iš pavojingų 
žvėrių tik lapės- Suvarant avis 
suruošiamos medžioklės su šu
nimis ir varovais. •1 Tokioms 
“medžioklėms”, vadovaująs se
nas prityręs skerdžius, vadi
namas “kalnų karalium”. Tai 
skambus titulas, bet nupelny
tas, nes visa tai vyksta kal
nuose tarp uolų ir prarajų ir 
vadovaujant reikia tikrai ne
menkų gabumų. Dar svarbesnė 
uz gyvulinkystę yra juros žve
jyba. Žiemą gaudomos labiau
siai menkės, o vasarą—silkes. 
“Kalvos” prie Islandijos kran
tų labai žuvingos ir ten visuo
met pamatysi nemaža ir kitų 
kraštų vėliavų, net ir estų, la
tvių, lenkų. Tik musų trispalvė 
kažin kodėl ten dar niekados 
nebuvo pasirodžiusi! Tai vie- 
na iš priežasčių, kad Lietuva 
ten iki šiol buvo labai mažai 
žinoma. Paskutiniuoju laiku 
Lietuvos propagandai 
daug pasidarbavo red. 
Stefansson, žurnalistai 
dur Benediktsson, Jon
son- Carl Isfeld, radiof. vedė
jas Hjorvar, leidėjas Svavar 
Hjaltested ir kiti. Jie ne tik 
patys pažindino savo tautie
čius -su Lietuva, bet
progos šių eilučių autoriui šį 
tą parašyti ir net kalbėti per 
radiją. Susipažinę su Lietuva 
islandai ima simpatizuoti mu? 
sų nedideliam kraštui, įspraus
tam tarp galingų kaimynų. 
Vienas iš pagrindinių islandų 
auklėjimo principų, tai kilnu
mo sužadinimas, ir dėl to jie 
visuomet užjaučia silpnesnį. 
Be to, jiems įdomios tautos 
sugrįžusios į nepriklausomą 
gyvenimą tuo pačiu metu, kaip 
ir jie patys, o kai kas jau ima 
galvoti ir apie Baltoskandijos 
idėją.'

(Palinkėkime darbščiai ir 
kultūringai islandų tautai dvi
dešimtų Nepriklausomybės su
kaktuvių proga ir toliau gra
žiai tvarkyti savo gimtąjį šalį!

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUJftA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE

L1-

SĄ IR NAKTĮ 
VisrTelefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
’4>447 South Fairfield Avenue 

Telefonas.LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose 
L Chicagos dalyse

IM

mmtų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais 
IL F. O. stoties (1420 K.)—Pranešėjas

1 p 8Ai,TIMIE)tAS.
ra

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tek: Prospect 1930

8

labai 
Valtyr 
Sigur- 
Helga-

suteikė

• Užtikrink savo inde
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted St, Chicago, IJ1.

(GALAS)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’'

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califprnia Avenue Phone Lafayette 3572

3354 So. Halsted Street YARDS 1419

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

I

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 1276

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

1 ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rcz. Telephone PLAZA 2400

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR 
(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 Wcntworth 6336 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792
59

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

4G31 SO. ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro’

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

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

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

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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Kessler’s Private Blend—maišyta degtinė. 25% straight degtinė 
—75% neutral spirito distiliuoto iš grudų. 90 proof. Julius Kessler 
Distilling Co., Ine. Lav/renceburg, Indiana.

DIDELE EKSKURSIJA
Del informacijų kreipkitės į:

J. & B. AMBRAZIEJUS 
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS 
314 Walnut St. N»wark, N. J.

JOHN SEKYS 
904 Broad St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St., Worc»st«r, Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Brockton, Mass.

PAUL MOLIS
1982 — 25th St., Detroit, Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
1739 S. Halstsd St., Chicago, III.

0HIO LITHUANIAN PUB. CO.
K. S. KARPIUS
6820 Suporior Avė., 

Clovoland, Ohio

A. VARAS1US 
2316 Sarah St., Pittsburgh, Pa.

J. P. WASILAUSKAS 
814 Bank St., Waterbury, Conn.

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 S. Oakley Avs., Chicago, III.

| LIETUVĘ
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE
Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPI!
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽES 13, 1939

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

I^HAMBURG-AMERICAN LINE® 
ĮgPgjNORTH GERMAM LLOYdEĮĮI

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 {mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu, 
šių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAREL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Haltted Street 

CHICAGO. ILLINOIS
Tsl Ctmal 4500

____________________ ~~ NAUJIENOS, Chicago, UI.

Į AMERIKOS PAŽANGIUOSIUS LIETUVIUS
Jurbarkas, 1939 m., Kovo 

Men. 18 d-

Jurbarko pažangioji visuo
menė ilga laiką jautė gyvą 
reikalą sukurti organizaciją, 
kurios pagalba butų galima 
užtikrinti ir apsaugoti dvasi
nius ir moralinius tos visuo
menės interesus. Ypač tas rei
kalas pasidarė aktualus, kai 
nuolat stiprėjanti Lietuvoje 
Laisvamanybės idėja susidūrė 
su šimtmečiais ugdyta ir įsta
tymais apsaugota krikščioniš
kąja bažnyčia.

Esant tokiai būklei, pavie
niams asmenims, nutrauku
siems, arba norintiems nu
traukti ryšius su Romos kata
likų bažnyčia, kova su ja pa
sidarė nebeįmanoma ypač kai 
laisvai galvojanticms asme
nims, net įnirusiems buvo pra
dėta kuoskaudžiausiai keršy
ti ir juos persekioti. Kaipo vie
ną iš daugelio pavyzdžių ga
lima nurodyti nesenai įvyku
sį faktą su mirusiu Jonu Ado
maičiu, kurio lavonas nebu
vo leidžiamas įnešti pro ben
drus vartus, saugojančius ku
nigų sukurstytos minios; tuo 
būdu lavoną prisėjo perkelti 
per muro tvorą ir palaidoti 
ankštam syratkapy. Todėl pa
žangiosios Jurbarko visuome- 
nės-amatininkų, darbininkų ir 
keletos iš inteligentų dėka 
1938 m. gruodžio mėn. 18 d. 
Jurbarke įsikūrė Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos Jur
barko skyrius. Tas įvykis Jur
barko klerikalų sferose sukėlė 
kuodidžiausią audrą ir buvo 
imtasi drakoniškiausių prie
monių prješ tą skyVių ir paski
rus tam skyriui vadovaujan
čius ir net tik priklausančius 
asmenis. Nors Jurbarke yra 
nemažas skaičius tinkamų di
desniam skaičiui viešiems su
sirinkimams salių, bet laisva
maniai savo susirinkimui di

džiausiomis pastangomis tega
lėjo gauti mažutę salę, tuo me
tu nenaudojamą ir, priklau
sančią žydui.

Visa tai kas įvyko ir nuolat 
įvykstantieji faktui reikalauto 
reikalauja: 1) įsigyti nuosavus 
laisvamanių kapus ir 2) kaip 
galint greičiau pasistatyti nuo
savus, paprastus, kad ir su ma
žute sale, susirinkimams ir 
paskaitoms rengti, namus. Vi
są tą įvykdyti reikalingas pla
tesnės visuomenės, gyvai su
prantančios ir atjaučiančios, tą 
reikalą parėmimas.

Todėl L. E. K. D-jos Jur
barko skyrius kreipiasi į Jus, 
mieli draugai, suprantantieji 
ir gyvenantieji laisvą gyveni
mą tikėjimo ir religijos srity
se, ir prašo Jus paremti naujai 
gimusi Jurbarke laisvamanių 
skyrių moraliai ir medžiagi
niai, kokiais budais ir kokio
mis priemonėmis Jus tą įvyk
dysi te pareis nuo Jūsų geros 
valios, pasiryžimo ir noro pa
dėti mums įgyvendinti šį kilnų, 
visuomenei būtinai reikalingą 
ir naudingą uždavinį.

Mes iš savo pusės siunčiame 
Jums aukų lapus, pagal ku
riuos, surinkę aukas siųskite į 
Jurbarką L. E. K. D-jos Jur
barko skyriaus ein. sąskaitą 
Nr. 186, užvestą Valse. Smul
kaus kredito Draugijoje 
(Banke).

Be to, prašome paskelbti tą 
musų atsišaukimą pažangiuo
siuose Amerikoje einančiuose 
laikraščiuose.

Tikimės, kad musų šauks
mas, pirm kol nuaidėsi į tyrus 
pasieks musų vienminčių au
sis ir jie tinkamai įvertins mu
sų pradėtąjį kilnų darbą. 
Laisvamanių Etines Kult. D- 
jos Jurbarko Skyriaus Valdyba

P- A ksiJonaitis 
Mikas Povilaitis

V i ncas Petrą vi ei us^Petrai - 
tis, Iždininkais

Ką Žmonės Mano

MIEGANČIU SĄŽINIŲ BUDINIMAS
Lietuvos jėzuitų laikraštu

kas “žvaigždė” vasario mėne
sio, 1939 m., numeryje įdėjo 
vysk. Bučio straipsnį antrašte 
“Miegančios sąžinės, pabuskit!” 
Rašoma: tik apie buržujų mie
gančias sąžines. Romiškų kuni
gų sąžines kažin kodėl nelie
čiamos. Gal jų sąžinės nemie
ga, o gal miega taip, kad apie 
jų nubildinimą nė kalbos ne
gali būti. Tas, vienok, vėliau 
paaiškės, o dabar pažiūrėkime 
į vysk. Bučio duodamą mie
gančios sąžinės pavyzdį, štai 
jis:

“Aukštuosius mokslus tėvų 
lėšomis ir vargu išėjęs švie
suolis, šeštadienio pirmąjį pus
naktį praleidęs prabangioje 
operoje, o antrą nakties dalį 
gal net su svetima žmona išsi
bastęs, neramiai pramiegojęs 
visų Mišių laiką, sekmadienio 
popietyje sėdi gilioje, minkšto
je kėdėje, rūkydamas brangų 
tabaką. Tas ponas gauna to
kią algą, kad iš jos išgyventų 
dešimt rankpelnių šeimų, bet 
jam ir tokio atlyginimo nega
na. Jis svarsto, kaip čia prisi
taikius prie suvarginto valsty
bės, ar įmonės iždo, ir kokia 
suktybe iš jo išgriebus tikrai 
stambų pluoštą pinigų.

“Į tarpą jo gudrių minčių 
kažin kaip įkliūva jo motinos 
vaizdas, kaip ji melsdavos ii 
atgailodavo. Tas atsiminimas 
jį erzina. Jis atsistoja, ir, gar
siai nusispiovęs į brangią spio- 
vyklą, širdyje keikia, kad dar 
neišnyko žmonėse atgaila, mal
da ir tikėjimas į Dievą.”

“Belive it or not” man šito
kia raštai patinka. Tokie raš
tai akstiną galvojimą. Be
skaitant cituotą vietą, šalia to

vysk. Bučio nupiešto šviesuolio 
buržujaus su miegančia sąžine, 
man tuoj ėmė vaizduotis musų 
garbingieji klebonai. Skirtu
mų, žinoma, yra, bet ne kle
bonų naudai. Lyginkime tipiš
ką kleboną su minėtu šviesuo
liu buržujų. Tiesa, klebonas 
sekmadienį nedykinėja, kaip 
anas buržujus. Klebonas sek
madieniais labai “bizi”: laiko 
mišias, sako pamokslus, duoda 
šliubus, krikštija. Sekmadie
nis—tai klebono darbymetė, o 
kartu ir pasipinigavimo diena. 
Yra parašyta: Šventą dieną 
švęsk ir neuždarbiauk, o mu
sų romiški kunigai uždarbiau
ja ir dar kaip.

Šiokiomis dienomis, kada 
buržujus šį tą dirbinėja, tai 
klebonas dykinėja, sėdi mink
štoje kėdėje, ruko brangius ci
garus ir spiauja j brangią 
sp j audyklą, važinėja brangia
me automobilyje.

Klebono pajamos nemenkes
nės už minėto buržujaus paja
mas. Klebonas pajamų gauna 
tiek, kad iš jų galėtų pramisti 
dešimtis zakrastijonų šeimy
nų. Bet kaip ir buržujus švie
suolis, taip ir klebonas, nepa
tenkinti tuo, ką gauna. Tik 
čia jau klebonas laimingesnis, 
jam nereikia kaip anam švie
suoliui buržujui galvoti apie 
prisitaikymą prie suvarginto 
valdžios iždo arba kokos įmo
nės iždo. Klebonai taikosi priė 
iždų įvairių katalikiškų drau
gijų. Todėl iždai visokių dava- 
tiškų draugijų: Tretininkų, 
Maldos Apaštalavimo, Gyvojo 
Rožančiaus, Laimingo SmerČio 
ir tam panašių organizacijų 
iždai yra veik pilnai kunigų 
kišenėje. Iš kitų katalikiškų

VISIŠKAS ELEKTRIKINIS
REFRIGERACIJOS
PATARNAVIMAS

EGG $6.00
NUT $6.00
BIG LUMP $6.00
MINE RUN _________ $5.75
SCREENINGS _......... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

VISOKIAM SMULKIAM BIZNU! Turtas—virš 
$3,100.000.00

Rezervas 
—virš 
225,000.00

1-mų

ypa-
iki

1192 S. ARCHEB AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokė jom yg zjy
už padėtus Zį 'y/)

pinigus * ' v

Duodam Paskolas ant
Morgičlų

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LDAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

r
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• Dabar planuokite vasaros biznį. Pa
telefonuokite dabar musų refrigeraci- 

f ’ •)

jos inžinieriams, kad padėtų jums iš
sirinkti reikalingų įrengimų—refrige- 
ratorių po ranka—šaltesnius gėrimus 
—vandenį šaltesnį. Nėra nei išlaidų 
nei prievolių. Klauskite kaslink musų 
liberalio išsimokėjimų plano.

C0MM0NWEALTH EDISON C0MPANY
72 West Adams Street

draugijų iždų kunigams irgi 
po šiek liek nubyra. Toliau 
kunigams nuolat rengiamos 
pramogos: tai vardinės, tai su
kaktuvės, tai išleistuvės, tai 
sutiktuvės. Tos visos pramo
gos nepraeina be pinigiškų 
dovanų kunigams.

Kad šviesuolis buržujus dar 
erzinasi prisiminęs maldingos 
motinos vaizdą, tai tas parodo, 
kad jis nėra “done’, kad jo są
žinė dar gyva. Bet musų ro
miški klebonai—tai jau “hope- 
less”. Klebonas nesierzina ir 
nesijaudina nei našlės, nei na
šlaičių vaizdu. Našlei, atėjus 
tartis apie vyro laidotuves, 
klebonas žino kiek pareikalau
ti už pamaldas. Nors klebonas 
ima algos $100 per mėnesį, tu
ri dykai kleboniją ir įvairių 
pašalinių įplaukų, bet jis nesi
drovės iš jos paimti $50 ir 
daugiau už laidotuvių pamaL 
da-s, nors jai ir su paskutiniais 
centais prisieitų skirtis.

Dabar, rodos, ir gali būti 
aišku, kodėl vysk- Bučys neuž
siminė apie budinimą romiš
kų kunigų sąžinių. Vysk. Bu
čys, matyti, įsitikinęs, kad ku
nigų sąžinės yra taip įmigu
sios, kad lengviau butų nubu
dimi septynis brolius miegan
čius, negu tas kunigų sąžines. 
Todėl apie kunigų sąžines 
vysk. Bučys ir nutylėjo.

—Agnostikas

SABERGMAI*
1524 W.63'd ST.ZYjį
TEI5RR0SPECT 344o/^J,AI

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

SUSTOK—ŽIŪRĖK 
SKAITYK! 

Sensacinis Akinių
Išpardavimas

Musų Reguliari Kaina $10.00 
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$5.95
Musų Reguliari Kaina $15.00 
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$8.95

Pilnas patenkinimas užtikrina
mas arba grąžinsime pinigus.

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

Tel. YARDS 3565.

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus {domius 

pranešimus

BERGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

rnaievų, Hienų popieriaus ir langų Seldų. 
Ateikite į didžiųjų krautuvę prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
poperiaus pavyzdinę knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvaus Budžeto pla
nu. 10 savaičių mokčtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų. -

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI.

Ess-A-Bee 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 varnifias gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny. £■( QE

Popierių Valyklis arba H. R. H. po Be 
Atdara antradieniais, ketvlrtad. ir 6e6ta- 

dieniais ik 0 P. M. 
Tel. PROSPECT 3440

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

Taisykite Savo 
Namus Pakol

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halated St
CHICAGO, ILL.
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jau nesakysime, protas, bet padorumas, kad ji deda tokius idiotiškas plepalus neva kaipo “kritiką” Grigaičio phžvalgų?

Kansas City “boso” byla
Federalinė vyriausybė traukia tieson Kansas City 

politikos bosą Pendergast’ą, kuris yra kaltinamas tuo, 
kad jisai “užmiršo” užmokėti pajamų mokesčius už kai 
kurias savo pajamas. Nežiūrint, kuo ta byla pasibaigs, 
jau pats faktas, kad tokia byla tapo Pendergastui iškel
ta, reiškia didelį smūgį Kansas City demokratų politikos 
mašinai.

Reikšminga yra tai, kad tą bylą pradėjo Roosevelto 
administracija.

Prezidentas Rooseveltas, dar būdamas New Yorko 
gubernatorium, 1932 m. susikirto su demokratų partijos 
mašina New Yorko mieste ir privertė rezignuoti merą 
Walker’į. Nuo to smūgio Tammany Hali dar iki šiol ne
atsigavo. New Yorko miestas šiandien turi pažangią ad
ministraciją su meru La Guardia priešakyje.

Išmesdamas Walkerį, Rooseveltas praskynė sau ke
lią į J. V. prezidentus. Pendergasto byla gali taip pat tu
rėti stambių pasėkų nacionalinėje (viso krašto) politiko
je. Nes Kansas City politikos mašina yra viena iš svar
biausiųjų konservatyvių demokratų tvirtovių J. Valsti
jose. Jeigu ji bus diskredituota arba sunaikinta, tai la
bai sumažės viltys pietinių valstijų atžagareiviams pra
vesti savo kandidatą į prezidentus.

Pendergasto nuteisimas butų didelis nuostolis tiems, 
kurie remia vice-prezidento Garnerio aspiracijas į demo
kratų partijos kandidatus.

Vieningumas viduje, neitralumas su 
užsieniais

Darbo funkci- reikahjDievo
Telegrama iš Kauno praneša, kad “taupumo sumetimais” panaikinta “Visuomeninio Vadyba” (VDV) ir jos jos priskirtos vidaus ministerijai.Ta VDV (“ViešpatiesValia”, kaip ją žmonės Lietuvoje ironiškai vadindavo) buvo tautininkų valdžios propagandos agentūra. Pirmasis jos direktorius buvo “garsusis” Izidorius Tamošaitis, kurį tačiau valdžia atstatė, kai jisai parašė, kad Klaipėdos krašte mėginsime gyVenti “kaip suaugę žmo- nes karo (kai tenai buvo nuimtas stovis).

KĄ JISAI ČIA 
SAPNUOJA?Besiginčydamas su “Naujosios Gadynės” štabu, buvęs “sklokininkas”, o dabar vėl virtęs komunistų biuro tarnu, J. Kuodis tarp kitko pasakoja apie kokią tai “Grigaičio vierą”: “kad demokratinėj valstybėj demokratijos neprietelių ginkluotas užpuolimas ant žmo- nių teisių negalimas”.Šitą tariamąją “Grigaičio vierą” ar “tiesą” tas eks-sklokinin- kas dar aiškina taip:“garbint demokratiją, bet prakeikt spėką josios apgynimui.”Ir jisai ją kritikuoja:“Sunki yra ta jųjų misija — užagituot, įtikint Mussolinius, Hitlerius ir Frankus balsuot už socializmą... Vargiai kas nors įtikės, kad fašistų ginklai sutrupės, atsimušę į Grigaičio, Slilsono ir Strazdo balsus...”

Naujais vingių keliais
- ‘

Iš Lietuvos

KAM TAS ŠUNVUODE- I 
GAVIMAS PRIEŠ 

Hitlerį?

Didžiojo karo palikimas. — Tarpusavio žmonių santykia
vimo papročių pasikeitimas. — Kas galingas, tas ir 
teisingas. Kariauja karo nepaskelbę. — Valsty
bės, kurios nesidrovi plėšikauti ir vagiliauti. — čekų 
tautos tragedija. — žmonijos sąžinės apsnūdimas. — 
Sutemos. — Nesulaikysi upes bėgimo.(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Čigonė - “gydytoja”

Kaip matyt iš pareiškimų Lietuvos spaudoje, naujo
ji Lietuvos vyriausybė yra sudaryta “tautos vieningu
mo” pagrindu. Nors joje dalyvauja trijų srovių atstovai, 
bet ji nėra koalicinė vyriausybė tikrąją, to žodžio pras
me. Naują kabinetą sudarant, buvo, kaip rašo “L. ži
nios”, principe nusistatyta, “kad nė viena politinė par
tija neveiks”.

Opozicinės partijos jau seniai Lietuvoje buvo užda
rytos; veikė tiktai viena valdžios partija — Tautininkų 
Sąjunga. Dabar ir ši partija turės nustoti veikusi. Tokiu 
budu tapo šiaip-taip panaikintas vienos partijos mono
polis.

Bet, kad ir partijos “neveiks”, vistiek kaip gyvavo, 
taĄ) tebegyvuos idėjinės srovės. O jeigu taip, tai juk ge
naus butų pripažinti tų srovių organizacijas ir grąžinti 
joms veikimo teisę. Kai partijos bus pripažintos, tai bus 
žinoma, kas jų vadai, ir vyriausybei bus lengviau šu Vi
somis srovėmis susitarti.

Užsienių politikoje ta Vyriausybė yra pasiryžusi lai
kytis neitraliteto, būdama drauginguose santykiuose su 
visais savo kaimynais. Jai ypatingai rupi gyventi geruo
ju su savo “didžiaisiais kaimynais — Vokietija ir Len
kija”

MM

Komunistų deportavimo klausimas
' Vyriausias teismas Washingtone, galų gale, padatė 

sprendimą buvusio komunisto S'tefcker’iO deportavimo by
loje. '

Joseph G. Stecker, restorano savininkas Arkansaš 
valstijos mieste, Hot Springs, yra gimęs Austrijoje ir 
vienu laiku buvo komunistų partijos narys Amerikoje, 
nebūdamas šio krašto pilietis. Todėl valdžia norėjo ji 
deportuoti. - ? į

Bet Vyriausias teismas nusprendė, kad deportuoti 
komunistą nepilietj galima tiktai dviejuose atsitikimuo
se: 1) jeigu jisai buvo komunistas, atvykdamas į šią ša
lį (nes komunistai neprivalo būt į Ameriką įleidžiami), 
arba 2) jeigu jisai yra komunistas tuo laiku, kai prieš 
jį yra užvedama deportavimo byla.

Stecker buvo iš komunistų partijos jau pasitraukęs 
kuomet valdžia sumanė jį išgabenti. Jeigu jisai dabar 
butų deportuojamas Austrijon, kurią valdo Hitleris, tai 
jam butų riesta.

Kas nori išvengti nemalonumų su valdžia, geriausia 
laikytis nuo komunistų partijos iš tolo. Ta partija Ame
rikoje iš viso yra nereikalinga. Ji yra ne partija, bet sve-

Balandžio 14 d. datuota tete- l grama iš Kauho pranešė, kad Lietuvos kariuomenės vadas ir Kauno miesto burmistras važiuos į Berlyiią dalyvauti Hitlerio 50 metų amžiaus sukakties iškilmėse. Telegramoje Sakoma: Į“Vokiečių vyriausybės kviečiami Kariuomenės Vadas generolas Raštikis ir Kauho burmistras Merkys balandžio 20 d. dalyvaus Berlyne ruošiamose iškilmėse.”Aišku, kad jie tenai važiuos Lietuvos valdžios siunčiami.Telegramoje sarmatlyvai Už*- tylima, kad tos Berlyno iškilmes bus Hitlerio gimtadiertiO| minėjimui pašvęstos.Argi reikia tokio šunvuode-j giavimo prieš diktatorių, kuris žiauriai apiplėšė Lietuvą, atimdamas jai Klaipėdos kraštą?Nežiūrint to, kad į naująją Lietuvos vyriausybę įėjo krikščionių demokratų ir Vai. liaudininkų žmonės, jos dvasia dar, matyt, vistiek smetoniška.Amerikos lietUviaihs yra sarmata, mątant, kaip ji žeminasi prieš nacius.

Ką čia tas žmogus tauzija? Kada Grigaitis sakė, kad demokratinėj valstybėj esąs negalimas “demokratijos neprietelių ginkluotas užpuolimbs ant žmonių teisių”?Juk visa pokarinės Europos istorija yra pilna tokių užpuolimų. štai visiems žinomas 1926 m. gruodžio 17 d. “pučas” Lietuvoje, kurį “Naujienos” nesiliovė smerkusios per 12 su viršum metų.Tais pačiais metais, tik keliais mėnesiais anksčiau (atseit, gegužės mėnesį), įvyko Pilsudskio “pučas” Lenkijoje. Paskui Ispanijos fašistų, klerikalų ir monarėhistų * sukilimas, kuris iššaukė pilietinį karą, pasibaigusį tik-ką prieš keletą savaičių.Pagalios, visi žino, kad prieš demokratiją Rusioje 1917 m. sukilo demokratijos priešai bolševikai, kuriems vieną kartą (liepos menesį) “pučas” nepasisekė, o antrą kartą (lapkričio pradžioje) pasisekė. Daug sukilimų demokratijos priešai darė ir prieš Vokietijos demokratiją — sparlakiečių sukilimas, Kap - p’o sukilimas, komunistų sukilimai centralinčje Vokietijoje ir

balsų

MargumynaiŽmogus Pralenkė PaukŠįius

Juo skaudžiau šiuo atsitikimu, kad čekų tauta tokiam vokiečių smurtui visiškai nesipriešino, tai čekai ne karo veiksmais yra įveikti, tai jų het nebūtų Už ką net bausti, iš jų turtėš atimti, jų žmones suiminėti ir Veik be teismo Šaudyti, hes karo nebūta, tai ir karo lauko teismai negalėtų veikti, o vienok jie jau veikia ir žmonės tų teismų sprendimu žudomi.Tai vis tokie įvykiai, kurie, rodos, ir rambiausių žmogaus sąžinę galėtų paveikti ir turėtų kilti protesto balsas. Bet tylu... Galingos, turto priteikusios ir gerai ginkluotos valstybes, net demokratijos pradais tvarkomos savo tvirto balso šiuo atsitikimu neparodo!

Iš visų patikščių tik vienas e-kilometrų, o kiti paukščiai pakyla vos 2—3 klm. Tuo tarpu žmonės su lėktuvais jau pakyla ligi 10 kilometrų, o su slra- tosferiniais balionais pasiekė 16 klm. aukštį. Vadinasi, šioje sri- lyj žmogus toli pralenkė paukščius. Bet į juros gelmes geriausi narai nusileidžia tik 90—100 metrų. Irį-tik vienas amerikietis profesorius Beebe su speciai liu apardtu bttvd nusileidęs į gelmes apie 900 mėtrų. TuoTar- pu banginiai nusileidžia į gel- mes ligi 2 kilbmetrų. O įvairių rusių žuvys ii’ vandens gyviai gyvena ir kelių klm. gilumoje. Čia žmogus vandens gyvūnams negali prilygti.Užuojauta Nuvarė KapusNepaprastai šiurpus

Bet J. Kuodis rašo, kad Grigaitis skelbiąs tokią “vierą”, kad demokratijos priešų ginkluotas “užpuolimas ant žmonių teisių” esąs negalimas!Ir magaryčioms jisai dar pasakoja, kad Grigaitis “prakeikė spėką” demokratijos apgynimui nuo tokių užpuolimų ir norįs “įtikint Mussolinius, Hitlerius ir Frankus balsuot už socializmą”!Gal būt, nereikia stebėtis, kac toks tamsunėlis, kaip Kuodis plepa šitokias nesąmones. Bet kur yra “Laisvės” redakcijos, ko išgelbėti.
■ . i i 1»■ ■ r '>■ ■ ■ ■ m ■ 1

įvykis šiomis dienomis buvo viename Londono įvairenybių teatre.Ten rodė savo meną vienas žengeris indas—Svaiii, kukis pastatydavo prie sienos nepaprastai gražią jauną indę ir per 30 žingsnių svaidydavo aplink jos galvą dvyliką aštrių peilių, kuri sūsihigdavo į sieną Visiškai arti galvos. Įvykio dieną buvo teatre per 1,000 žiūrovų. Indui baigiant svaidyti peilius, staiga žiūrovuose iš išgąsčio it užuojautos sukliko Viena ~sena ponia. Mat, senutės nervai nebeišlaikė. Išgirdusi netikėtą kliks- mą, prie sienos stovimi inde; nejučiomis pakreipė veidą į žiūrovų pusę, o Svaiiio tą akimirksnį mestas paskutinis peilis įsmigo jai tiesiog į smilkinį. Sužeistoji tUo pat sudribo be sąmonės vietoje. Not ir labai greitai nugabeno ją į ligoninę, tačiau gyvybes, dėja, nebepavy-

O tuo pačiu melu Vokietijos plėšikai varo savo niekšingą darbą toliau. Sakykite, ar žmonija šių faktų akivaizdoje nepergyvena juodžiausius savo istorijos laikus?Sakykite, kokiais dorovės sumetimais, kokiais įstatymais visai tai galima pateisinti?Ar vien taikaus gyvenimo sumetimais, nenoro kariauti šiuos smurto žygius galima patylomis pridenkti?Ar eilinio žmogaus, akimis žiūrint, dorovinių pradų nepraradusio šie smurto žygiai nėra vien lik plėšikų darbas?Kokiais kitais vardais tuos visus žygius galima pavadinti, kaip tik paprastu gerai organizuotu vagiliavimu ir plėšikavimu?Nėra jokių pateisinimų!Sakyti, kad tai padaryta vien tokiais sumetimais, kad karo veiksmų išvengus, juk tie karo veiksmai eina!Dar žiauresni, nes čia beginkliai žmonės žudomi! Kultūringa tauta pasmerkta pamažu išmirti.Ar tai nė žmogžudiškas ka- TOs? Butų visai ciniškas melas tvirtinti, kad tame atsitikime ne siriurtas, ne plėšikavimas.O Už plėšikavimą, už smurtą, už vagiliavimą net nekultūringos tautos Savo narius vienaip ar kitaip baudžia.Betgi šiuo atsitikimu pasaulis tyli! žmonijos duona it1 druska — mokovai, filosofai, teisūs žinovai ir jos kūrėjai, kilnios sielos poetai, rašytojai, beletristai, tie sielos žmohiiį meistrai, inžinieriai tyli, jie kiirti paliko, jie negirdi čekų tautos aimanų, jie nejaučia kinų tautos skausmų, jie nesupranta ttiusų lietuvių tautos tarptaulu nes buklūs!

Kas šiandien tokių klauso IGerai, jei eilinis jūsų skaitytojas pasiskaitys ir savo nervus Jent kiek padilginęs, paaštrinęs, Vieną kitą mintį sugavęs ir eis prie savo eilinių darbų. Taip eina visa žmonija prie savo eilinių darbų, vieną mintį vedama, gerai, kad visos tos baisenybės ne mane, ne mano kraštą palietė, o tenai tesižinie! Visi pernelyg įlindo į savo asmenybės kevalą ir tiesiog nedrįsta į šių dienų murziną gyvenimą pažiūrėti ir bent kiek pamąstyti, pagalvoti kas pasaulyje darosi.Buvęs Čekoslovakijos valstybės prezidentas, toji aukšta, skaisti asmenybė Benešąs savo protestą pasiuntė galingoms valstybėms ir tų valstybių institucijai tautų sąjungai, tautų teisės saugotojai, bet kas jo balsą šiandien išgirs? Juk jo balsas,

surištas paslap- po tri- pridėjo,

timos valdžios agentūra.
Komunistas negali gauti pilietybės popierų Aixieril» 

je, jeigu jisai pasisako esąs komunistas. O jeigu jisai tą 
faktą pąslepia, tai nuo jo pilietybė gali būt atimta.

Tylu lyg kapuose!Mirtis šlykščiai, nuobradiškai kvatodama po pasaulį žygiuoja ir žmonija tyli! Žmonijos sąžinė “rami”! \Čekų tauta gestapo agentų žudoma, čekų tautos kultūros lobynus jpiėšikų dienos metu grobiamas Ir hūkia, kas tubs nitobmdUs, įsidrąsinusius, ginkluotus plėšikus sudraustų!Ar tai ne žhionijbS istorijon siitemos? Ar toi ne žmonijos sąžines gilus užsriųdimas ?O kas šie mano žodžiai, mažos tautos sunaUS žodžiai, ai tai nebe j ūgis pagalbos šauksmas tyruose?Kas gali išgirsti ne tituluoto, neginkluoto, vien tik plunksna apsišarvavusio, tikros politikos Žmogaus balso? neturinčio tam papėdės eilinio

PANEVĖŽYS. — Pas nepilnametę mergaitę X, kuri tarnavo tarnaite, nesant ponios namie, užėjo čigonė Bieliauskienė ir pasisiūlė paburti. Atsitikus supuolimui, minėta mergaitė anksčiau po truputį sirguliavo, čigonė išbūrė, kad ji serganti. Sužavėta suktos Čigonės “Visažinojimu”, mergaitė suliko, kad ją pradėtų gydyti. Sudaryti stipresniam vaizdui, Čigonė iš užanties iš-, traukė popierinių pinigų saują ir gudriai sakė, jog didesnės ponios už gydymą moka gana daug, tačiau jai esant tarnaite už gydymą tepaim- sianti 40 litų. Taip pat apie viską uždraudė pasakyti šeimininkei ir nesikreipti pas jokį daktarą, nes gydymas su jos gyvybe ir jei ties neišlaikysianti, tai jų dienų mirs. Darkad mergaitė esanti kurios tai ponios užkrėsta. Paėmė pradžiai iš tarnaitės teturėjusius 7 litus ir prasidėjo dymas ir pinigų daiktų viliojimas, sėsi nuo Kalėdų.Taip čigonė išviliojo , daiktų, daugiau pinigų, aukso nors ir Visais požiūriais teisė- žiedą ir dvejus marškinius, kutas, bet jis nėra kumšties jėga rie neva būrimui reikia sude paremtas.Jo tasai protestas diplomatų kanceliarijose bus kaipo eilinis raštas įregistruotas ir nežinioje paliktas, jis liks lik istorijai!Bet bukime tvirti, kad istorija šio rašto turinį ir prasmę supras! Bukime tvirti savo įsitikinimuose, kad žmonijos sąžinė pagaliau atbus ir visi nusikaltėliai bus skaudžiai ateityje nubausti.Žmonija savo amžiuje yra pergyvenusi nemaža susmukimo valandų, bet ji tas valandas visuomet išgyveno.žmonijos laimėjimai niekuomet nėjo tiesiąja aukštyn, bet buvo svyravimai, žmonijos kultūros laimėjimai eina ir ėjo visuomet kreivąją, bet loji kreivoji visuomet turi palinkimą kilti aukštyn, bet ne tolydžiai kristi žemyn.Jei šių motų nepdslebiama tų žmogaus dvasios polėkių, tai tikėkime, kad jie vėliau ar anksčiau atsiras ir vaiskiai, ryškiai, įvairiaspalviai pasireikš.Čekijos valstybė ne amžiams palydėta! Lietuva, kas jai istoriniai ir ūkiškai priklauso, taip pat savo atgaus.Miršta žmonės, bet nemiršta jų darbai; tie darbai, kurie žmonijos kultūros vainikui naujus gajus žiedus įpina.Miršta tautų didvyriai, bet nemiršta los tautos, kurios gyventi pasinešdina. Dabar vieną galime konstatuoti, kad žmonija pergyvena tam tikras sutemas. žmonijos sąžinė lyg užsnūdo. Paskiras žmogus perdaug paskendo savo kasdieniniuose reikaluose, bet savo dvasia jisai nėra miręs,Manykime, kad ne tolimas tasai laikas, • greitai išmuš ta Valanda, kada visi tie organizuoti, ginkluoti plėšikai, žmonijos kultūros lobio vagiliai bus sudrausti, ir ne tik sudrausti, bet skaudžiai nubaus*

ilgalaikis gy- ir kuris visokių jau tę-įvairių
ginti.Nežinia, kaip ilgai čigonė butų tęsusi “gydymo” darbą ir kiek ko *butų išviliojusi iš tarnaitės, jei jos šeimininkė iš netyčių nebūtų užklupusi mergaitės vedamus užrašus, iš kurių viskas ir paaiškėjo.Šeimininkei pradėjus klausinėti, tarnaitė nuoširdžiai viską prisipažino ir smulkiai pasipasakojo kaip čigonės buvo gaudinėjama ir ką jai yra davusi.Po to, kai čigonė atėjo reikalauti pinigų, tarnaitėponia pastebėjusi žiedą neduodanti jo neparodysianti

ap- ati*darjai
d. atėjusi čigonė

pasakė, kad dingusį jos pinigų, kol šeimininkei.Ir kovo 7dar prašė tarnaitės 10 litų, už kuriuos ji žiedą, kuris jau yra Kaune, grąžintų, tačiau apie tai sužinojus policija visą '‘‘gydymą” nutraukė ir čigonei kelia bylą už apgaudinėjimą.Gaisras vatos dirbtuvėjPANEVežYS. — Kovo 13 d> apie 11 vai. esančioj Klaipėdos g-vėje 68 Nr. vatos ir skudurų plėšymo dirbtuvėj kilo gaisras. Nuo šmirgelio žiežirbų užsidegė netoli buvusi vata. Atvykusi miesto ugniagesių komanda gaisrą per pusvalandi likvidavo.Vatos ir skudurų plėšymo dirbtuvė buvo apdrausta. Nuostoliai siekia 1500 Litų.Baldai į Ameriką

Tvirtai, galingai, drąsiai šaukime: Jai gyvuoja nepriklausoma Čekija, lai gyvuoja nepriklausoma Lietuva, lai gyvuoja tautų apsisprendimas!
Parh Belhitn.

TELŠIAI. — Telšių amatų vidurinė mokykla pagamino lietuviškų baldų, kurie 2 vago-' hais š. m. kovo mėn. 14 d. atvežti į Klaipėdą ir laivais bus išvežti į pasaulinę parodą Niu Jorke. Į Klaipėdą baldų prižiūrėjimo reikalams buvo atvykęs ir mokyklos direktorius K. Šimonis. Baldus montuos vienas amatų mokyklą bar gyvenantisbesirengiąs studijuoti architektūrą p. J. Gintalas.
Amerikoj per- baigęs Telšių mokinys, da- Amerikoje ir

Nuo kovo 6III—19
(GALAS)

GERB. fatufieną
įo9 ir tkcdlylbjai praibmi 
pirkimą reikalai kiti. i

skelbiasi Naujienom

. TAURAGĖ.d., ž. Ž. u. mokyklos patalpose, prasidėjo 4 mėn. mergaičių ūkininkavimo kursai. Kursuose dėstoma namų ruoša, rankdarbiai, daržininkystė ir kt. Kursus lanko per 30 ūkininkaičių. Dėl mokyklos patalpų ankštumo ne visos norinčias buvo galima į kursus priimti.



Antrad., balandžio 18, 1939 NAUJIENOS, Chicago, III.

Jnhuanlan
GHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117

VALDYBA
K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

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

J. P. VARKALA, 'Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA

Cicero
Cicero Lietuvių Kultūros 

Dr-jos susirinkime kalbės 
vaistininkas J. Keser.

• * ■

Cicero Lietuvių Kultūros 
Draugijos susirinkimas įvyks 
balandžio 21 d. L. L. svetainė
je (14 ir 49 Ct.) Prasidės 7:30 
vai. vakaro.

Susirinkime bus ne tik biz- 
niški reikalai atlikti, bet taip 
pat turėsime ir programą. Kal
bės p. Juozas Keser, kuris yra 
farmaceutas ir Grant Works 
vaistinės savininkas.

John Petkus, Aurora, III................................................  27
Juozas Ascilla, Chicago ...............................   17
Adomas Markūnas, Chicago ......................  16
Petras Galskis, Chicago ................................................... 9
Juozas Žukas, Chicago .................................   9
Frank Bulaw, Chicago ..................................................... 8
V. B. Ambrose, Chicago ................................................. 6
E. Norgailienė, Chicago ................................................... 3

. Valeria S. Zelnis, De Kalb, III........................................... 3
Joseph Laurinas, Aurora, III............................................. 2
Mike Senko, Chicago ....................................................... 2
Petras Lapenis, Chicago ................................................. 2
Benedict Vaitekūnas, Chicago .........................................  2
S. Mockus, Racine, Wis................................................  1
Antanas Visbaras ............................................................. 1
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III...............................
Bruno Arlauskas, Chicago .............................................
V. černauskas, Springfield, III..........................................
Joseph Augaitis, Cicero .....................................................
Frank Klikna, Chicago .....................................................
S. Yurchis, Chicago ...........................................................
Jonas Kaulinas, Chicago ...................................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.............................
Marijona Ascilla, Cicero ...................................................
Thomas Šalkauskas, Chicago .........................................
Constantin čepulevičius, Chicago .................... r..............
Anton Marshall, Mayvvood, III..........................................
J. Cinikas, Cicero ..............................................................
Miss Josephine Miller, Evanston, III.................................
Jonas Thomas, Chicago .....................................................
Chester Prakuratas, Gary, Ind................... ... ..................
Pavieniai nariai įrašė ..................................................... 20
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais. 
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

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

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

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metu.

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

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

P-as Juozas Keser yra musų 
organizacijos narys ir patrio
tas. Kalbės jis iš savo specialy
bės srities, būtent, apie vais
tus. Vadinasi, kaip vaistai yra 
gaminami, kaip jie veikia ir 
kodėl jie yra naudojami įvai
rioms ligoms gydyti.

ną, žinokite su kuo turėti rei
kalus, būtent, kreipkitės į sek
retorių K. Jokubką, 1614 So. 
50 Avė. Užsimaldavimą, atsi- 
maldavimą praneškite jam.

Ponia Kaminskienė, 1619 S. 
49th Avė., sirgo, pasveiko ir 
vėl staigiai susirgo ir atsidūrė 
§v. Kryžiaus ligoninėje. Turė
jo pasiduoti operacijai. Viską 
atlaikė ir gerai sveiksta.

Ponia Kasparienė, 1608 So. 
50 Avė., jau ilgas laikas kaip 
kovoja su liga. Turi vilties pa
sveikti. O kaip butų puiku, nes 
sveikata visiems brangi, o ypa
čiai motervs nori būti sveikos 
ir gražios.

P-ia Kasparienė yra sena 
draugijos narė, daug pasidar
bavusi konteste, padėjo kontes- 
tantui p. J. Augaičiui. Jisai yra 
ir šiame konteste apsiėmęs ir 
Su nekantrumu laukia pagal
bos. Aš linkiu p. Kasparienei 
greitai ir visiškai pasveikti, ir 
su savo gabumais prisidėti prie 
kontesto.

Dar ir šiuos narius liga pu
sėtinai kankina. Kai kurie iš jų 
jau sveiki ir dirba. Jonas As- 
cila, Ona Salukienė, E. Kielic- 
nė, M. Miniot, Andrius Jaras, 
V. Kazakauskas, F. Tutinas ir 
M. Dumčienė.

Tai senesnis ligonių rekordas 
ir taip eina diena iš dienos. Vie
ni pasveiksta, kiti suserga. 
Kiekvieno mėnesio pradžioj vi
si gauna priklausomą pašalpą. 
Geriausiai ateikite į susirinki
mą ir atsiimkite pašalpą. Taip 
pat žiūrėkite, kad duoklės bu
tų tvarkoje. —K. P. Deveikis.

kursi j a buvo nuvykęs į Lietuvą 
pasisvečiuoti. Jis aplankė savo 
gimtąjį Kupiškį, o taip pat ga
na plačiai pasivažinėjo po Lie
tuvą.

P-as Vilimas yra linksmo ir 
malonaus budo žmogus. Jis tu
ri labai simpatingą žmoną ir 
tikrai "gabų devynių su viršum 
metų sūnelį.

John Petkus

Kontestantas John Petkus iš 
Auroros, jeigu galima taip pa
sakyti, savo kolegoms tik kul
nis rodo: jis tiek toli “nubė
go”, jog kiti kontestantai turės 
tikrai smarkiai subrusti, jei no
rės jį pasivyti.

Štai pereitos savaitės gale p. 
Peikus ir vėl dešimt naujų na
rių įrašė. Gyvendamas nedide
lėje lietuvių kolonijoje jis tie
siog “eudus” daro. O tai reiš
kia, jog pasiryžimas ir tvirtas

nusistatymas nugali ir didžiau
sias kliūtis.

Linkime p. Petkui ir toliau 
su lokiu jau pasisekimu dar
buotis. O kitiems kontestan
tams linkime stengtis jį pasi
vyti.

Vadinasi, p. Petkui linkime 
visus pralenkti... o kitiems kon
testantams linkime jį pasivyti...

Stasys Petrauskas
Daugelis dar gal prisimena, 

jog p. Stasys Petrauskas buvo 
pirmutinis, kuris atsišaukė į 
pakvietimą konteste dalyvauti. 
Dagi ir formalaus pakvietimo 
negavęs, jis pasiskubino pra
nešti, jog konteste dalyvaus ir 
įrašys mažiausiai 50 narių.

Tačiau nuo to laiko jau pra
ėjo pora menesių, o apie jį ma
žai tesigirdi. Kai kurie gal jau 
pradeda manyti, jog p. Petrau
skas, ta darbščioji Rockfordo 
kolonijos bitė, pradeda pailsti.

Nieko panašaus!
P-as Petrauskas yra pasiry

žęs savo pažadą ištesėti. O jei
gu per paskutinį laiką jis ne
galėjo konteste darbuotis, lai 
tam buvo labai rimta priežas
tis.

Prieš kiek laiko p. Petraus
ką pasigavo “fliu” ir gerokai 
privargino. Ta liga jį tiek nu
silpnino, jog ir dabar jis' vis 
dar negali atsigriebti. O nesi 
jausdamas gerai, žinoma, jis 
negali ir konteste darbuotis.

Linkime p. Stasiui Petraus
kui kaip galima greičiau Visiš
kai pasveikti ir sustiprėti.

Iš Rockfordo
Kitą savaitę iš Rockfordo tu

rėsime labai įdomių žinių. To 
miesto kultūros - draugijos na
rės tiek pasižymėjo sporto sri
tyje, jog apie jas daug rašomu 
anglų laikraščiuose.

Taigi, stebėkite, kas apie 
rockfordietes bus kitą savaitę 
parašyta.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Ar Vidurių Užkietėjimas 
Atima Jūsų 
Energiją?

PASIGELBĖKIT ŠIUO PAPRASTU 
BET MALONIU BUDU!

Ar jus jaučiatės .nuvargę ir bloga
me upe? Dažnai tas išvargęs, nu
puolęs jausmas yra iš priežasties 
vidurių užkietiejimo.
Jei iš tikro taip yra, veikiausiai 
jums yra reikalinga tiktai gero 
liuosotojo. Tad, Šį vakarą einant 
gulti, paimkit vieną ar dvi Ex-Lax 
plyteles. Jus atrasit, kad Ex-Lax yra 
visiškai gerai veikiantis liuosuoto- 
jas,—ir be to, jis yra švelnus. Jis 
lengvai duoda gerus rezultatus be 
sukrėtimo vidurių bei jų skaudėji
mo.
Ir prie to dar, Ex-Lax yra lengvai 
paimamas—jis turi gardaus šokola
do skonį. 10 c. ir 25 c. dėžutės yra 
pas jūsų vaistininkus.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMU! 
AT8ISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Isidfiinhkit 'raides •,E-X-L-A-X" ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad rautumėt reraa pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Lax 1

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

KONTESTANTU VEIKLA
Pereita savaitė naujais na

riais buvo gana gausinga. Iš 
viso kontestantai įrašė 18 narių 
ir vienas atėjęs į ofisą pats įsi
rašė. Tokiu budo musų Drau
gija pereitą savaitę padaugėjo 
19 naujų narių. Geriausia pasi
žymėjo pereitą savaitę naujų 
narių gavime misteriškas drau
gas John Petkus iš Auroros. 
Aš manau, kad draugas Peikus 
ir pats nežinojo, kad jis turi 
lokį agento gabumą. Ir, taip 
sakant, “eudus” daro Auroroj 
gavime naujų narių. Draugas 
Petkus iš tokio mažo skaičiaus 
Auroros lietuvių pereitą savai
tę įrašė dar 10 narių, iš kurių 
7 čia gimę nuo 16 iki 27 metų 
amžiaus. Tokiu bildu iš viso 
jis įrašė per trumpą laiką 27 
narius. Su savo tokiu darbštu
mu draugas Petkus padarė 
daug nesmagumo Chicagos 
kontestantams, nes jis šiuo lai
ku yra pirmutinėj' vietoj ir ga
na toli pralenkęs šiuo laiku ge
riausius Chicagos kontestantus, 

, būtent, Juozą Ascillą, Adomą 
Markūną ir kitus. Chieagicčiai 
kontestantai apsižiūrėki t, kad 
kur nors kitoj kolonijoj neat
sirastų antras Petkus ir nepra
lenktų jus.

Iki šios dienos konteste apsi
ėmė darbuotis 31 kontestantus, 
iš kurių 15 kontestantų jau yra 
gavę naujų narių, o 16 dar vis 
neprisirengia pradėti darbuotis. 
O kad šie šiuo laiku neveiklus 
kontestantai gali gauti narių, 
tai nėra abejonės, nes kuone 
visi jau yra dalyvavę pirmes- 
niuose kon tęs tuose, todėl yra 
patyrę ir žino kokiu budu gau

ti narių, šią savaitę lauksim, 
kad kiekvienas kon les tautas 
nors po vieną narį priduotų į 
ofisą, nes šis mėnuo yra ge
riausias laikas gauti narių. Pa
sistenkit !

NAUJI KONTESTANTAI

Paskutinę savaitę pasidaugi
no dar dviem naujais kontes- 
tantais, būtent, Antanas Visba
ras ir Chester Prakuratas iš 
Gary, Ind. šie nauji kontestan
tai yra dalyvavę pereitame 
konteste ir turėję geras pasek
mes, todėl šiame konteste, aš 
manau, kad turės dar geresnį 
pasisekimą.

Antanas Visbaras jau vieną 
narį pridavė ir jau turi apie 6 
prospektus, Jai r i uos mano 
trumpoj ateityj įrašyti.

Chester Prokuratas čia gi
męs jaunas vyrukas, dar mo
kyklą lankąs, yra Gary Kultū
ros Draugijos nutarimų rašti
ninkas, tikisi gauti narių iš 
jaunuolių. Kad Chester turės 
gerą pasisekimą, tai nėra abe
jonės, nes pereitame Draugijos 
susirinkime visi susirinkusieji 
“seniai” pasižadėjo rehiti jau
nuolį, kad paakstinti jį dau
giau darbuotis tarp Gary lietu
vių.

NAUJI NARIAI
Kont. John Petkus iš Auroros 

įrašė:
Joseph William Mamanas 
Frank Stanley Witchausky 
Mrs. Helen Elizabeth 
Witchausky 
Ralp Urbelis

Tai tikrai įdomi tema. Vargu 
butų galima surasti žmogų, ku
ris vienu ar kitu laiku nebūtų 
vartojęs vaistų. Tačiau retas 
kuris žino, kaip tie vaistai vei
kia. Šį kartą tad bus itin gera 
proga daug įdomių dalykų pa
tirti apie vaistus.

Susirinkime taip pat bus ap
tartas ir išvažiavimas, kurį 
draugija rengia gegužės 30 d. 
Spaičio darže. —K. Yokubka.

S » »
Cicero Lietuvių Kultūros 

Draugija susirinkimus laiko 
Liuosybės svetainėje kas tre
čią kiekvieno mėnesio pėtny- 
čios vakarą. Po susirinkimo 
yra pildomi programai. Praei
tame susirinkime kalbėjo Dr. 
Gussen, vietos don tįstas, apie 
maistą, ir visi liko taip sužavė
ti, jog ir dabar kalba. Tai pui
kiausia ir naudingiausia pa
skaita, kokią yra girdėję, nes 
maistas lošia tikrai svarbią lo- 
lę musų visų gyvenime, šiame 
susirinkime, šio mėnesio 21 d., 
atsilankiusieji turės progos su
sipažinti su naudingumu vais
tų. Kas gi apie vaistus gali ge
riau žinoti, jei ne vaistininkai? 
Vietos vaistininkas p. J. Keser 
(Kčserauskas), 4847 W. 141h 
St., draugijos narys yra pasiža
dėjęs pateikti paskaitą apie 
vaistus. Tad visiems patartina 
dalyvauti susirinkime. Gali at
eiti ir ne nariai. Bile tik inte
resuojasi. Nuo dabar centras 
pavedė vietos skyriui prižiūrėti 
ligonis ir išmokėti jiems pašal
pą. Draugijos nariai, čia gyVe-

Bronislaw Urbelis
Anthony Urbelis
Paul Chapas
Olga M. Witchkowsky
Alma Benewich
Auna Kampik
Kent. Juozas Žukas įrašė:
Joseph Vilimas

Kont. Antanas Visbaras įrašė:
Joseph Waičiulonis

Kont. V. B. Ambrose įrašė:
Jonas Malonis

Kont. Adomas Markūnas įrašė:
Josephine Kelevich
Charles B. Kelevich
Joseph Makevich
Anthony Kelevich
Kont Juozas Ascilla įrašė:
Joe Gricius

vadina-
Vadina-

$2.'95
$6.95

Gražiausi 1939 m. pavasario 
mados miegamo kambario 
setai verti $85.00, parsiduoda 

po $44.50

Naujausis. cnromium 5-kių dalių 
breakfast' setas, vertas $45.00, 
per šį Išpardavimą kaina suma
žinta tik ................. $24 95

Charles B. Kelevich
Kontestantas Adomas Mar

kūnas ne tik moka girtis, bet ir 
dirbti gali. Štai pereitą savaitę 
jis pasijudino iv tuoj keturis 
naujus narius gavo. Iš jų šį 
kartą tenka ‘ pažymėli p. Char
les B. Kelevich, stambų Bridge- 
porlo biznierių.

P-as Kelevich laiko 
iną laidotuvių “livery”, 
si, laidotuvių direktorius jis ap
rūpina automobiliais. Jis yra 
sumezgęs bizniškus ryšius su 
keliais lietuvių laidotuvių direk
toriais.

Jei kam yra reikalingi auto
mobiliai kokiais kitais atvejais, 
tai p. Kelevich juos parūpina 
nes pasirinkimas pas jį yra la
bai didelis. Jo patarnavimas 
via kuo geriausias. Biznio vie
la — 3315 S. Lituanica Avė.; 
tel. Yards 1474.

Juozas Vilimas
Kontcstantui J. Žukui pri

klauso kreditas už įrašymą p. 
Juozo Vilimo į Chicagos Lietu
vių Draugiją.

Tenka pasakyti, jog' p. Vili
mas yra vienas iš labiausiai 
pasižymėjusių lietuvių rango
vų arba kontraktorių. Į Chica
go jis atvyko 1913 m., o po 10 
metų jau pradėjo vestis staty
ba. Tokiu budu jis jau kontrak- 
toriauja šešiolika metų. Per tą 
laiką jis yra pastatęs apie 100 
naujų namų. Jis ne tik namus 
stato, bet ir pats planus paga
mina.

Pereitą vasarą 
drauge su Pirmyn

P- 
choro

‘ i;

Vilimas 
eks-

Peoples Furniture Mfg. Company
4179-83 ARCHER AVENUE
Skelbia 24-rių Metų Sukaktuvių

IŠPARDAVIMĄ
Čia Siūlomi Kainų Mažumai Nustebina Kiekvienų Pirkėją 

KELETAS PAVYZDŽIŲ

Sis vienas iš puikiausių Break
fast setų vertas $35.00, parsiduo- 
da ik už......... 8.95

1939 pavasario mados, Kid- 
ney Style Parlor Setas, re
guliariai vertas $119.00, Iš
pardavimo kaina $89 50

$5.00 vert. 9x12 naujos mados klijonkės po 
$15.00 vertės garantuoti matracai po....
$8.00 vertės garantuoti coil lovom

springsai po ......................................
1939 metų mados midget radios po ......

$3.49
$6.95

$60.00 vertės labai gražus parlor setai $29.50 
$5.00 vertės plieninės naujos mados lovos $2.95 
$6.00—45-tcių svarų vatiniai matracai.... $3.49 
$20.00 vertės tvirtai padaryti 5-kių dalių

breakfast setai po $9.95

Šis 1939 pavasario mados 
Viruvei gesinis pečius — 
vertas $95.00, parsiduoda 
tik už ...  54.50

1939 metų mados 6 kubiš- 
kų pėdų General Motors 
Frigidaire arba Westing- 
house refrigeratoriai, verti 
$200.00, po $ 147.50

Šis pilnas lovos įrengimas, gra
ži lova, Springsinis matracas, ga
rantuoti'coil lovai springai, . vis
kas verta $30.00. Par- $ 17-95 
siduoda uz .............

Šis gražus 2-jų dalių parlor se
tas vertas $65.00, parsiduoda 
už ...........................

Augštos rųšies dubeltavi Studio
Couches, verti $17QR 
$30.00, po ................. I •"32.50

Didi Nuolaida 
už Senus 

Daiktus Mai
nant ant 

Naujų 4179-83 ARCHER AVENUE
Kampas Richmoml Gatvės

LENGVUS 
IŠMOKĖJI

MAI 

PRITAIKO
MI

■B



NAUJIENOS, Chicago, UI. Antrad., balandžio 18, 1939

Chicagos Lietuviu Draugija
(Tąsa iš 5-to pusi.)

Paieškomi
Paieškomi kontestantai Au- 

gaitis, Yurchis ir kiti, kurie iki 
šiol nė vieno nario neįrašė.

Metas jau pradėti, vėliau sun
ku bus kitus kontestantus pasi
vyti.

Gary, Ind.
Gary Lietuvių Kultūros 
Draugijos susirinkimas
Gary Lietuvių Kultūros Drau

gijos susirinkimas įvyko ba
landžio 16 d. p. Kazlausko pa
talpoje (1484 Grant St.).

Į susirinkimą iš Chicagos bu
vo atvykę K. Augustas, Lietu
vių Kultūros Draugijų pirmi
ninkas, ir Alex Ambrose, baza- 
ro tvarkytojas, kuris dabarti
niu laiku daug dirba prie kon- 
testo.

Svarbiausias svečių atsilanky
mo tikslas buvo sudaryti glau
desnius ryšius su Gary organi
zacijos nariais, išaiškinti kai 
kuriuos dalykus ir tuo pačiu 
metu padėkoti Gary Lietuvių 
Kulturps Draugijos veikėjams, 
kurie tikrai nuoširdžiai pasi
darbavo bazaro naudai.

Susirinkimo melu kalbėjo K.

SUSIRINKIMAI
Vidurvakarinių Valstijų Lietuvių Moterų sąryšio susirinkimas 

įvyks trečiadienį, bal. 19 d. Pradžia 7:30 vai. vak. Victoria 
Tea Garden, 3119 S. Morgan St. Visos komisijos narės ma
lonėkite dalyvauti susirinkime, bus renkama nauja valdy

ba sekantiems metams. A. Misčikaitienė, pirm.
North West Lietuvių Moterų Klubo susirinkimas įvyks antradie

nį, bal. 18 d. 7 v.v. p. Kairienės bute, antrašu 5128 George 
St. Susirinkit skaitlingai, nes bus svarstoma, kiek vietų rei

kalinga užsakyti viešbutyj — bankietui. S. B.
D.L.K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks antra

dienį, balandžio 18 d. šiuo metu 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetainėje, 3133 So. Halšted St. Susi
rinkimas yra svarbus todėl kiekvienas draugas privalo bū
tinai atvykti, nes randasi svarbių reikalų aptarti. P. K. sekr

Augustas. Jis daugiausia kalbė- KJ 
jo tais klausimais, kurie buvo 
narių iškelti. Tuo budu liko iš- | 
aiškinta daug dalykų, dėl kurių 
praeityje įvyko šiokių lokių 
nesusipratimų.

A. Ambrose 
kulturiečiams 
kooperavimą 
Jis taip pat kvietė remti vajų 
ir stengtis kiek galima daugiau 
naujų narių įrašyti.

Kadangi konteste yra apsiė
męs dirbti p. Chester Prokura- 
tas, draugijos sekretorius, tai 
susirinkime dalyvavę nariai pa
sižadėjo visais galimais budais 
jį paremti.

Po susirinkimo p. Kazlaus
kas pavaišint) svečius. Besivai- 
šindami svečiai turėjo progos 
arčiau susipažinti ir pasikalbė
ti su kultūros draugijos veikė- 
ais, kaip antai: ponais Grakcy, 

pirmininku Purviniu, Petrai
čiu, Misevičium ir kitais.

Tenka pasakyti, jog Gary tu
ri tikrai nuoširdžių veikėjų. 
Štai ir rengiamą bazarą jie dau
giausia

tarė ačiū Gary 
už jų nuoširdų 

rengiant bazarą.

parėmė. Jei turėsime 
tos draugijos narių 
tai Gary kulturiečiai 

serijų platinime užėmė pirmą
vielą. Už tai jiems reikia ati-

skaičių,

Taupa No. 1
Visada žemos RCA 
Viktrolos kainos su 
automatišku 10 ir 12 
colių rekordų keitė
jų—ir elektriniu tu- 
nijimu radijo.

Taupa No. 2
Bonų už $17.50 Vic- 
tor ir Bluebird re
kordai. 12 mėnesių 
Victor Record Re- 
view prenumer a t a 
$2 vertės—kita Vic
tor Record Society 
nauda, perkant da
bar.
Taupa No. 3

Extra liberalus mai
nas už senąjį radiją 
ar fonografą, užpir
kimą dabar!

MODELIS U-123 ... TAI “GOOD 
TIMES” MODELIS

Paprastai diduma ra
dijų ir fonografų per
kama metų pabaigoj. 
Tai reiškia liesus lai
kus mums ir RCA 
Victor bei kitiems 
darbininkams per ši
tuos mėnesius. Parda
vimas reiškia darbą 
... Čia ir RCA Victor 
fabrike.

šiais metais koope
ruojame su RCA Vic
tor, kad atnešti “Ge
rus Laikus”. Kviečia
me jus prie šios pro
gos sutaupyti trimis 
budais, perkant retai 
matomus sens a c i n- 
giausius radijų bei 
linksmybės bargenus. 
Tik pažiūrėk į tai ką 
gauni. Pamatysi, kad

Teikia rekordų ir radijų linksmybes. 
Plunksnos palietimo Crystal pick-up. 
Top-Loading adatų vieta. Radijo link
smybė su RCA Victor elektriniu tuni- 
jimu Radijų—Paspausk spragutę štai 
jums ir stotis.

negali ir belaukti...
kada dabar laikas pirkti. Ateik šiandien. Gauk musų auką už 
senąjį radiją. Pamatyk ir išgirsk “GOOD TIMES” RCA VIC-
TROLĄ.

NAUJAS 1940 MUZIKALI S INSTRUMENTAS
Stebėtinai gražiai groja rekordus ir radijo automatiškai patsai 
permaino; dėl introdukcijos, kaina yra žema dabar ir dar didelę 
nuolaida už jūsų seną radijo.

Jos. F. Budriki
3409-21 So. Halsted Street '

TEL. YARDS 3088

Budriko nedėldienio WCFL radijo programa, balandžio 16 d., 
permainytas laikas: 6 vai. vakare Chicagos laiku, o pradedant 
23 balandžio bus 9-tą valandą vakare per visą vasarą.

150 
h ės

Tačiau tarp kulturiečių nėra 
jau viskas rožėmis klota: štai 
didelė nelaimė ištiko p. Vincą 
Elias ir jo šeimą. Pirmiausia 
susirgo jo suims. Paskui labai 
sunkiai sirgo plaučių uždegimu 
jo žmona (ji ir dabar dar nėra 
visai pasveikusi), o štai dabar 
ir jam pačiam tenka vykti į li- 
f eilinę. Tai tikrai kelios bėdos 
į daiktą subėgo.

Linkime ponams Elias tų bė
dų atsikratyti. —N.

Rockford, III
Rockfcrdo Lietuvių Kultū
ros Draugijos šaunus baig

tuvių vakaras

ten

dai- 
žilo

AMERIKOS LIETUVIAI VAŽIUOKITE Į 
NEW YORKO PASAULINĘ PARODU 

ĮSPŪDINGOMIS GRUPĖMIS I

Tel. Victory 4965. I 
STOGDENGYSTĖ IR BLEKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi ’ 
pilną apdraudą už darbus- Leng- J 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND. 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

metų atgal tėvai šios tėvy- 
pastatė pamatus laisvos 

respublikos, kurioj šiuo laiku 
gyvena daug tūkstančių lietu
vių ateivių. Lietuviai taipgi 
daug prisidėjo prie pastatymo 
šios laisvos šalies.

Dabar lietuviai iš visų Ame
rikos valstybių vyks į New

giama paminėti 150 metų jubiliejų inau
guracijos pirmo Amerikos prezidento, 
Jurgio Washingtono, kurio atminčiai New 
Yorko (Pasaulinė Paroda buvo įsteigta.

Amerikiečiai, iš Lietuvos ateiviai, turės 
progą pamatyti, kiek jų protėviai prisidė
jo prie pastatymo šios didingos šalies. 
Taipgi turės progą pamatyti Lietuvos pa- 
vilijoną ir dalyvauti Lietuvių dienoje rug
sėjo mėnesyje.

George
Wash- 
ington

Yorko Pasaulinę Parodą. Ši paroda ren-
Patogus, Žemos Kainos Planas, Kuriuo Kiekvienas

Lietuvis Gal5s Pasinaudoti
Kad kiekvienas lietuvis galėtų pasinaUdoti šia kelione, buvo sudarytas grupių ekskursijų 

planas, kuriuo kiekvienas keleivis gaus žemos kainos kelionę ir trijų dienų vakacijas New Yorke. 
1. Traukinio bilietą į abi’ puses, Chicago-New 5. Du bilietus į Pasaulinę Parodą.

Aplankymą
Aplankymą
Tower.
Jei norite, galite aplankyti Niagara Falls 
be jokios ekstra kainos.

minėta, geras ant pirmos 
dienų nuo išvykimo.
TIK 838.90

Dėl ekskursijos informacijų kreipkitės į:

“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ
1739 So. Halsted St. Tel. CanaI 8500

York, pirm, klas., air-conditioned traukiniais.
2. Valgis du kart nuvažiuojant ir parvažiuojant.
3. Transportaciją nuo stoties į viešbutį New 

Yorke.
4. Dvi naktis ir tris dienas viešbutyje.

Bilietas ir visa tai, kas viršuj 
klasės traukinio 15 

VISKAS

G.
7.

8.

H

New Yorko įvairenybių.
Rockefeller Center Observation

NEVYYORK^ 
(entral 

SYSTEM '

NEW YORK CENTRAL SYSTEM
THE WATER LEVEL ROUTE • • • YOU CAN S L E C P

White Eagle Brewing 
Company

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambaiys 

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

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 ) visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Pilnas Pasirinkimas 
PLUMBINGO ir ŠILDYMO REIKMENŲ—NAUJŲ ir SENŲ 

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

pagal F. H. A. planą 
APSKAITLIAVIMAS DYKAI

MALISOFF PLUMBING AND HEATING 
SUPPLY CO., INC.

5201-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENW00D 5109

Chicagos Lietuvių Draugijos 
bazarui alų parūpino p. Frank 
P. Speecher, kuris yra White 
Eagle bravoro atastovas.

šia proga tenka pasakyti, jog 
kalbamas bravoras gamina va
dinamąjį “Allweiden” alų, ku
ris juo tolyn, juo darosi popu- 
iiariškesnis. Kai buvo pradėta 
tas alus gaminti, tai kompani
jai, suprantamas daiktas, buvo 
svarbu patirti, ką žmonės apie 
jį mano. Todėl kompanijos at
stovai įvairiose vietose davė to 
alaus paragauti tūkstančiui 
žmonių ir prašė juos, kad jie 
savo nuomonę tartų. Nė vie
nam jų nebuvo iš anksto pasa
kyta, kokį alų jis geria. ,

Ir visi, kurie tik tą alų raga
vo, išreiškė kuo palankiausią 
nuomonę: vieni gyrė jo nepa
prastai gerą skonį, kiti gaivu
mo savybes ir t.t. žodžiu sa 
kant, visi “Allweiden” alum bu
vo patenkinti.

Lietuviai irgi turėjo progos 
to alaus gerumą patirti kalba
mame bazare. Pastaruoju laiku 
jau daugelis tavernų pradėjo 
tą alų laikyti, nes kostuineriai 
jo reikalauja. Jei norite gero 
alaus atsigerti ir patirti, kur jis 
yra pardavinėjamas, tai pasi
klausykite p. šaltimiero radijo 
programų. P-as šaltimieras per 
radiją praneša, kokios taver
nos tą alų pardavinėja.

Baigiant tenka pasakyti, jog 
White Eagle Brewing kompani
jos prezidentas John J. Haracz 
yra labai dėkingas p. Alois J. 
Reis, bravoro vedėjui, kuris iš
rado “Allwęiden”.

Beje, reikia dar pridurti, jog 
White Eagle kompanijai atsto-

imant, paskutinis! vauja lietuvis Frank P. Spee- 
kulturiečių parengi- cher. Tavernų laikytojai ir šiaip, 
sėkmingaš. Atrodo,' kiti pašaukite jį telefonu YARds ■

NAUJIENŲ JUBILIEJINE 
EKSKURSIJA LIETUVON

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.

Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugijos žiemos sezonui baig
ti surengė šaunų vakarą Ara- 
gona svetainėje (320 Kent St.).

Tenka pasakyti, jog Rockfor
do Lietuvių Kultūros Draugija 
savo nariams vis stengiasi duo
ti ką nors naujo ir prašmat
naus. Tos draugijos vadovybė, 
matyti, yra įsitikinusi, jog įvai
rumas visada sukelia žmonėse 
smalsumą. Taigi, jei norima 
pritraukti publiką, tai vis rei
kia kas nors naujo duoti.

Kiek galima spręsti, toks 
samprotavimas yra visai teisin
gas. Štai Kultūros draugija per 
šį sezoną surengė kelis didžiu
lius vakarus, ir visi buvo sėk
mingi. Svečiavosi pas kulturie- 
čius “Birutės” ir “Naujosios 
Gadynės” chorai, o dabar 
nuvykęs Chicagos Lietuvių 
rų choras. Vadinasi, seni 
uos veteranai, kurie ir
plauko susilaukė, o dainuoti vis 
vien nepaliovė. O tai todėl, kad 
jie mėgsta dainą.

Vyrų choras važiavo ne tik 
dainuoti, bet ir vaidinti. Buvo 
suvaidinta komedija “Nutrauk
ta meilė”. Drauge su vyrais bu
vo nuvažiavęs ir p. Povilas Sto- 
gis, tas neišsemiamos energi
jos vyras ir įžymiausias lietu
vių baso.

Iš viso į Rockfordą buvo nu
vykę apie 50 chicagiečių. Kul
turiečiai juos tikrai nuoširdžiai 
pasitiko ir šauniai pavaišino.

Apie patį vakarą tenka pasa
kyti tiek, jog jis praėjo sėkmin
gai. Tiek vaidinimas, tiek dai
navimas, o ypač p. Stogio, pub
likai labai patiko. Publikos taip 
pat buvo gana nemažai.

Kai programa pasibaigė, tai 
svečiai drauge su kulturiečiais 
pradėjo linksmintis. Ir chica- 
giečiai tiek įsilinksmino, jog 
“pravodyriai” turėjo pusėtinai 
vargo, kol 
važiuoti.

Bendrai 
šio sezono 
mas buvo 
jog kur daug darbo įdedama,'7460, o jis aprūpins jus “Ali-. 
ten ir pasėkos geros. —Buvęs. weiden” alum. |

Laivu GR1PSHOLM

Gegužes 31 d., 1939
•PER GOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ

'Ši ekskursija bus viena iš didžiausių ir pato
giausių, nes lydies patyręs palydovas.
persėsti, nė rūpintis su bagažais.

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Lai v. Agentų 
Sąjungos Amerikoje.

Del platesnių informacijų ir sutvarkymo
- dokumentų, kreipkitės į

juos išprašė namo NAUJIENAS
Jeigu norite turėti smagią kelionę

Naujienų Raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniai nuo 9 ryto iki 1 vai. dieną

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVĖ

VISKAS DEL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $10.50 

už ...............  ■ **
GYDYMAS $Cn.OO

LIGONINĖJE .............
AUDONGYSLES IŠIMAMA viena
diena Ligoninėje___ $ 15.00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama .... " 

VISAS LIGAS GYDOMA $4 Aft 
kzaminaciją įskait. vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai

domis ir Hollywood 
! šviesomis. Da r b a s 
' garantuotas.

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5883-5840
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Veda MIKAS ŠILEIKIS

DR. JURGIO BALTRU 
ŠAIČIO “VISUOTINĖ 

MENO ISTORIJA”
Išėjo antras tomas.

šiomis dienomis iš Kauno 
gavome Dr. Jurgio Baltrušai
čio “Visuotinės Meno Istorijos” 
antrąjį tomą. Vytauto Didžio
jo Universiteto Humanitarinių 
Mokslų Fakulteto leidinys. 1939 
m. Kaunas. Knyga turi viso 
520 puslapių. 180 puslapių ant 
gero popieriaus užima iliustra
cijos. Pats knygos tekstas pa
vaizduotas įvairiais braižiniais, 
architektūriniais planais bei 
ornamentikos iliustracijomis. 
Antrasis Visuotinės meno is
torijos tomas skiriamas vidur
amžiams, sako knygos įvadas: 
“Bet musų medžiaga nepapra
stai gausi: Viduramžių gimi
mas, Rytų ir Vakarų Vidur-

amžini, Bizantija, Islamas, Kau
kazas, barbarai, merovingai, 
karolingai, romaninis ir goti- 
nis stilius, Viduramžių galas. 
Mes nieko nerašome apie Ru
sijos, Lenkijos nei Baltijos 
kraštų meną, kurie neįeina į 
musų Universiteto skaitomąjį 
kursą.”

Knyga parašyta gražia lietu
vių kalba, šia proga tenka tik 
pasveikinti autorių, praturtinu
sį musų biblioteką, lygia pa
sauliniams meno istorijos ra
šytojams medžiagos vertybe.

Mikas Šileikis.

MENO PARODOS

The Chicago Society 
of Artists

sion”; Gertrude Aberchrombie 
— “Self Portrait”, po įtaka 
prancūzų moderno j o meno.
Elise Donaldson — “Trees and 
Moon”; Frances Foy, kaip ir 
visuomet, jos tapyba savotiška, 
intriguojanti, taip ir šis kurL 
nys, vardu “Green Apples”, 
gražus. Carl Hoeckner — “The 
Philosophies” ir “The Lights 
of Babel”. šis menininkas yra 
gilesnis kūrėjas nei kiti paro
dos, dalyviai. Jo dailėje visuo 
met randasi žmogaus mintis, 
fantazija. Harry Mintz su gi 
lesne impresija 
bažnyčias. Joseph 
du impresingus 
Norman MacLeish, 
šen, Ethel Spears, 
field, C. A. Wilimovsky, Ein. 
Jacobson ir k. šį kartą neblo
gai pasirodė. Iš žymesnių mo
terų piešėjų randame Maceną 
iBarton su temperos darbu, pa
vadintu “Composition”.

Medaliai buvo paskirti šiems: 
^John F. Stenvall, Fritzi Brod 
ir Todros Geller. Garbės pažy
mius gavo: Florence Arųuin 
(už negrų palapinę), Elise Do- 

maldson ir Emanuel
Paroda truks iki 

Įžanga nemokama.

nupiešė dvi 
Vavak turi 

landšaftus. 
Tunis Pon- 
Flora Scho-

Viviano. 
bal.

MADOS

Antrašu 227 N. Michigan 
avė. praeitą savaitę buvo ati
daryta aukščiau sakytu vardu 
draugijos narių dailės paroda. 
Parodai atstovauja daugumoje 
modernosios dvasios dailinin
kai. Viso kurinių ten yra 128, 
įskaitant keletą skulptūros eks
ponatų.

ši dailininkų grupelė, šia sa
vo dailės paroda, ap'vaikščioja 
pusės šimtmečio sukaktį, nors 
pati grupelė palyginti yra jau
na. Tačiau tenka paminėti kai 
kuriuos žymesniųjų dailininkų 
darbus. Iš veiklesnių grupes 
narių randame: Todros Geller 
su dviem kuriniais: “Stone 
Crushers” ir “Jeremiach”; Mor
ris Topchevsky “Exile” ir 
“Viclims of Fascist Aggres-

•' 1||||M

22 d.

meno sa-

ros fakulteto dekanas, ateinan
tį trečiadienį iš Nacionalio In
stituto gaus daktarato laipsnį. 
Jis yra skaitomas pirmaeilis 
Amerikos skulptorius, 
jas.

kurė-

Paskaitos liko 
Prailgintos

Meno Instituto biuletenis 
praneša, kad nemokamos pub
likai paskaitos bus prailgintos 
dar vienam semestrui, nes The 
Archč Club of Chicago pasky
rė $1000 paskaitoms finansuo
ti.

CLASSIFIED ADS
u < mw.

HELP AVAN'i'Eb—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
knygoms ir skudurams skirstyti at
matų krautuvėje. 1801 N. Leavitt 
Street.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Ręikia

REIKALINGAS nevedęs VYRAS, 
ne persenas dirbti už bartenderį ir 
pagelbėti virtuvėj su short orders. 
Gyvenimas vietoj. 3738 So. Halsted

Šiaip ir kitaip “madniai” 
nupauderiuotus veidus gali
ma pamatyti dabar Stadiu- 
me, cirke. Kiekvienas jų pa
sirodymas sukels nemažai 
juokų. *

nomis Meno Institute laimėjo 
$400 premiją už akvarelės ku
rinį. Parodos kataloge pats au
torius aiškina kaikurias teori
jas apie meną. Jis yra autorius 
geros knygos vardu “Philoso- 
phy of Aesthetics”.

Paskaitas paprastai finan
suodavo p-ia Florence Dibell 
Bartlett, tačiau daugelio metų 
bėgyje, jos fondai pradėjo iš
sisemti.

bus tęsiamos iki 
Žemiau paskelbia- 
temas.
20 d. “šių dienų 
menas”. (Balan-

FdR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

WEST SIDĖJ MODERNAS 6 
kambarių su vana. Tiktai $10 iki 
$12 mėnesy. Kreiptis Real Estate 
Office, 1100 West Harrison St.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Quest Galleries
Clay Bartlett turi solo 

rodą. Labai įdomi paroda, 
stokos vietos, smulkmenas 
ka praleisti.)

pa- 
(Dėl 
ten-

REAL ESTATli FOR SALĖ

JEI NORI PIRKTI NAMĄ IR 
PAJAMAS, APŽIŪRĖK

6 apartmentus, 2 extra beismente 
apartmentus. 5 karų plytinį garažą, 
rėnda $2,940 metams, $2,000 reika
laujama už $10,500. Kampinis, 14 
apartmentų, metinių pajamų $5020, 
$5,000 reikalaujama tiktai $20,000. 
Kampinis 22 apartmentų, metinių 
pajamų $11,208, $7,500 reikalauja
ma, tiktai $30,000. 3 flatų 1x5;
2x3 plytinis, karštu vandeniu šildo
mas, $1,000 reikalaujama, kaina 
tiktai $4,500.

2 flatis, 5—6 kambarių, $300 rei
kalaujama, tiktai $2,800.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540

9 APARTMENTAI, garas, meti
nių pajamų $3,600. Kaina $13,500— 
$2,500 pirfigais reikalaujama — 
kampinis 13 apartmentų. Metinių 
pajamų $6,750. Tiktai $22,000. Pini
gais $5,000.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 
3943 Irving Park. Independence 6870

$25,000 Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

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

setai ........................... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$6Q0 vertės 4 kamb. įrengimas

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

5746 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI NAMAS, biznia- 
vas. Kaina $3000.00.

7252 So. Claremont Avenue.

Paskaitos 
birželio 1 d. 
me paskaitų

Balandžio 
Prancūzijos
džio 27 ir gegužės 4 d. paskai
tų nebus).

Gegužės 11 d. “Dalmatija” 
(ši kartą prelegentė patieks sa
vo įspūdžius 
Pietųsląviją).

Geguže 
uas”.

Gegužės 
Pasaulinės 
rius”.

Birželio 
Pasaulinės 
rius”.

Skaito p-lė Helen Parker. 
Paskaitų viela—Fullerton 
Meno Institute. Pradžia 
vai. .vakaro—nemokamai.

18

iš

d.

keliones po

“Romos

25
Parodos Dailės Sky-

d. New York o BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI

NEGIRDĖTI BARGENAI. Parsi
duoda mūrinis namas Storas ir 4 
kamb. užpakaly. Viskas išrenduota 
be liso, tinkamas bile kokiam biz
niui, gražaus biznio centre ir apie 
bulvarą, kaina tik $5900.00. Taipgi 
16 flatų ir du storai. Naujas mūri
nis. Rendos neša suviršum $700 į 
mėnesį. Kaina tik $21500.00. 
CHAS URNICHL2500 W. 63rd St.

• Teisingas patarnavimas.

1 d. “San Francisco 
Parodos Dailės Sky-r

Carl Olsen
Atminimui

Edgewater Bcach Hotel at
einantį šeštadienį, bal. 22 d., 
bus iškilmingai atidaryta šve
dų dailininko, Carl Olsen’o at
minimui įp-paĮies kūrybos pa
roda. Dalyvaus meras Kelly. 

■ Olsen mirė 1936 m. sulaukęs 
45 metų amžiaus. Jis gimė 
Švedijoje. Mokėsi Meno Insti
tute ir gyveno Chicago j e.

Elmer

Chi-

icffdi
|4Q54

South Side Art 
Association

Auditorium Hotel 
lione atsidarė pietinės Chica-
gos miesto dalies dailininkų 
draugijos dailės paroda. Ati
daryme dalyvavo kaipo garbės 
svečias-kalbėtojas
Forsberg, suomių konsulas. Da
lyvavo ir kiti konsulai. Mat, 
šitai dailininkų grupei priklau
so kone visų tautybių dailinin
kai.

Hall, 
6:30

A. BITTIN MONUMENT WORKS. 
Biznis nuo 1918 metų. Kadangi da
bar Mrs. Anna Bittin stato pui
kiausius namus, tai ta žemė reika
linga statybai. Užtai visus pamink
lų akmenis išparduoda 
kaina, 
mados 
barius 
baigti,

No. 4054—Sporto suknelė, 
kirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
gi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
per krutinę.

Su- 
taip- 
colių

dau-

Dale Nichols
O’Brien meno salione (Tow- 

er Bldg.) Dale Nichols turi so
lo parodą. Nichols šiomis die-

ži •

Gaus Daktarato
Lajtfęni. tį. ™

Albin Polasek (čekas), 
cągos Me^o^^titųto skulptu-

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

FREDRICK 
KOSTANTINAS BALTUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 17 d., 10:30 vai. ry
to, 1939 m., sulaukęs .20 metų 
amž., gimęs Ind. Harbor, Ind.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Stanislavą, po tėvais 
Urbonaitę iš Plungės miesto; 
seserį Stanislavą ir kitas gi
mines. Sūnūs velionio Kos- 
tantino Baltuno iš Kulių pa
rapijos.

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioj, 3307 Litu- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 20
d., 8:00 vai. ryto iš kopi. į 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Fredrick Baltuno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Sesuo ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. A. M. Phillips, 

Tel. YARDS 4908.

JTI Gėlės Mylintiems i K K ffl Vestuvėms, Ban- UIIUfv kietams, Laido
tuvėms, Papuosi- 

GELININKAS mams
4180 Archer Avęnue 

Phone LAFAYETTE 5800

KONSTANTINAS DOVEIKĄ 
gyveno 243 W. UOth PI.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 16 d., 8:40 vai. va
kare, 1939 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Šiaulių apskr. 
Žagarės parap., Minčaičių 
kaime. ’

Amerikoj išgyveno 26 m.
Pąliko dideliame nųlįųęįįpią 

pusseserę Marijoną, švogerį 
Adomą Širvidus ir jų šeimą 
ir pusbrolį Vincentą ir brolie
nę Bronislavą Dijokus ir jų 
Šeimą ir daug giminių, pažįs
tamų ir draugų. Lietuvoj pa
liko moterį Antaniną, sūnų ir 
tėvelį.

Dėl platesnių žinių— Pull- 
man 9260. Kūnas pašarvotas 
koplyčioj, 10834 S. Michigan 
Avė. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, balandžio 19 d.» 8:0.0 
vai. iš ryto iš koplyčios į Visų 
Šventų parap. bažnyčią, 
rioj atsibus gedulingos 
maldos už velionio sielą, 
ten bus nulydėtas į šv. 
zimiero kapines.

Visi a. a. Konstantino 
veikos giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės ir Draugai.

Laid. Dir. J. F. Eudeikįs 
tel. YARDS 1741.

ku- 
pa- 

o iš 
Ka-

Do-

PADEKAVONE 
KAROLINA 

ARTIŠĄUSKIENE 
kuri mirė 10 balandžio ir pa
laidota tapo/ bal. 14 d., o da
bar ilsis Šy. Kazimiero kapi
nėse amžinai nutilus ir nega
lėdama atsidėkavot tiems, ku
rie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą 
ir palydėjo ją į tą neišvengia
mą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prąsišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką daly vųsiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo- 
jąme mų?ų 'dvasiškam tėvui, 
Pralotui Krųšui, kun. Gasiu-? 
nui ir kųn. Petrauskui, kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jos sielą, ir pasakė pa
mokslą. Dėkojame graboriuį 
I. J. Zolp, kuris savu geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį į amžinantį, 
o mums palengvino perkęstį 
nuliūdimą ir rūpesčius, dė- 
kavojame gėlių aukautojams, 
Mišių aukautojams, grabnęr 
šiams, šv. Petronėlės ir SLA 
134 kp. už dalyvavimą, var-rt 
gonininkui A. Pociui ir paga
lios dėka vojame visiems' daly r 
vavusiems laįdotųvėse žmo
nėms; o tau . musų mylimą 
motinėįe ir moteris sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.
Nuliūdę: Vyrąs, $unai, Duktė, 

Marčios ir Anūkai.

Iš New Yorko 
Pas. Parodos

New Yorko Pas. Parodos 
nių biuletenis mums praneša,
kurios tautos savo pavilijonuc- 
se turės dailūs parodas. Deja, 
Lietuvos vardo biuletenis ne
mini. Karts nuo karto Meno 
Žiniose tilps trumpi praneši
mai apie tautų plastikinio me
no parodas. Kiekvienas pavili- 
jonas stengiasi atvaizduoti sa
vo tautos pažangą: vieni di
džiuojasi senovės daile, antrie
ji gyvenančių dailininkų nuo
pelnais, atseit, Prancūzija, Ru
sija, Vokietija ir k. Italija di
džiuojasi savo renesansu; Aus
tralija—savo energingais gyve
nančiais dailininkais, š. Ame
rika, pirmon vieton stato mo • 
dernojo meno nuopelnus su 
prancūziškom išdavom ir tt.

pigiausia 
Taipgi parduoda naujausios 
mūrinius namus, po 4 kam- 
ir 2 kambariai
po $4750.00. Yra gasas, elek

tra, vanduo ir gatvės
Paskolą galima gauti kokią tik no
rite.

Mrs. Anna Bittin 
GARDEN HOMES 

3938 West lllth Street 
Tel. Beverly 0005.

viršui, ne
ištaisytos.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

TIKRA AUKA 10 akrų gražaus 
reginio, puikus medžiai, aukštuma, 
prie tylaus kaimo, grįsto kelio, ele
ktriką, patogu į Palos Park ir 
miestą, taksai apie $15 metams. 
Kaina $150 akras, labai patogus 
terminai atsakančiam pirkėjui. Ra
šyti savininkui Box H-50, 1739 So. 
Halsted.

JEI NORI KO NORS EXTRA. 
Gražus kampinis kalnelis miškeliu 
apaugęs, du grįsti keliai. Įeina gra
ži regykla ir upelis, arti mokykla, 
elektriką, tuoj į pietvakarius nuo 
Palos. Kaina $1750, $350 pinigais, 
$20 mėnesy. Savininkas Box N-42, 
1739 So. Halsted.

PARDAVIMUI MĖSOS MARKE- 
TAS ir grosernė. Turi būti parduos 
ta už bet kokią kainą. Priežastis— 
mirtis. 1907 So. Halsted St. * 1

MAINYS TAVERNĄ, gerai 
nantį biznį į namą, _morgičių 
pierius, gerus bondsus ar ūkį.

Phone YARDS 2194.

ei-
po-

AUTOS—TRUCKS FOR SALA.* 
Automobiliai ir Trekai Pardavimą*

PARSIDUODA PIGIAI 4 durų 
touring sedan 1938 Dodge: Heate- 
ris, defrosteris, radio. Mažai įva
žiuotas ir atrodo kaip naujas.

CENTRAL AUTO SALES, 
3207 So. Halsted St.

Klauskite Carl Wainora 
Phone Victory 1717.

. ..................... ■■■"............................ui

Diena Iš Dienos Kas Yra Svarbu 
Visiems Taksų 
Mokėtojams

Flo-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Peter Now(ak, 27, su

rnice Paukšras, 25
Robert O. Jannusch, 21,

Dorothy Rothmund, 23
Thomas E. Cabel, 31,

Anastasia Jannusch, 25
Tanias Poškus, 25, su Domi-

cela Belazaras, 28
Andrew Survill, 38, su Re

gina Mix, 33

su

su

Lietuviai namų savininkai, 
jau gaunate taksų bylas už 
1938 melus. Mano užduotis yra 
pranešti jums visiems kaip ga
lima legališkai reikalauti suma
žinimo taksų.

Man, nėra svarbu ar jus pri
imsite ar almėsite mano pata
rimą, vienok aš atlieku savo už-

1^ AUKŠTO KOLONIALIO TY- 
PO 6 kambarių namas su daržu, 
t>ri?^Higgins kelio. (Reikia taisyti). 
Elektriką, sodnas ir daržas prie 
Devon Avenue. Nuosavybė baland
žio 25. Į vakarus nuo Harlem Avė. 
(Už miesto ribų). Kaina $2450, pa
togus terminai atsakančiam žmo
gui. Savininkas Box Z-18, 1739 So. 
Halsted St.

APIE 12 AKRŲ ŪKIS SU gyvai 
tekančiu upeliu, prie Golfo Klubo 
tuoj už ir į pietus Park Ridge, 
prie kaimo grįsto kelio, elektriką. 
Kaina $2750, patogus terminai. Sa
vininkas Box AA-4, 1739 South 
Halsted.

TUOJ Į PIETUS NUO DESPLAI- 
NES į rytus nuo Mannheim kelio 
6 akrai kaimo nuosavybės. Naujas 
kietas kelias, be asesmentų, gražus 
upelis užpakaly, prie golfo lauko, 
elektriką, žemi mokesčiai. Kaina 
$1500, $300 pinigais, $18 mėnesy. 
Savininkas Box W-5, 1739 South 
Halsted St.

2^ AKRŲ KAIMO ŪKIO NUO
SAVYBĖS tuoj nuo Roosevelt ke
lio. Į vakarus nuo Maywood arti 
Forest Preserve (už miestų ribų) 
žemi mokesčiai prie grįsto kelio, 
kiek medelių, turtinga žemė. Par
duos pigiai lengvais terminais.

Box C-2, 1739 So. Halsted St.

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui.

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Mtestas ir valstija)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, HL 

čia įdeda 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No....... .

Miervs ____________  per kretine

Metinės Mirties 
Sukaktuvės

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

ONA ROLIENĖ
PO TĖVAIS GESTAUTA1TĖ

Reikalauja
Perskirų

Zeną Platak nuo Benjairiin 
Platak

JUOKAI

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine 
***THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yafds 5069

persiskyrė su šiuo pasauliu baląndžio mėnesį 18 d., 1938 m., 
f sulaukus pusės amžiaus. Gimus Raseinių apskr., Girdiškės par., 
a Melnykų kaime.

Paliko dideliame jiuliudijne dukterį Oną, du sūnus: Siiųo- 
į^ną, marčią Alygrą ir Kazimierą, seserį ir švogerį: Marijoną ir 
[Kazimierą žuraiČius ir jų šeimyną; švogerką Minnie Gestautie- 
!nę ir jos šeimynų ir gimines^
| Jau praslinko metai kaip nemielaširdinga mirtis ištraukė 
į Tave iš musų tarpo ir paliko neužgydomas žaizdas nmsų širdy
je. Dienos ilgos, liūdnos, tamsios be Tavęs brangioji, motinėle 
J ir sesute. Tik musų akyse rpdosi T^vo šypsantis veidas. Bran
gioji, mes tavęs laukiam sugrįžtant, bet, musų laukimas veltui* 
jVisi jau pamiršo, bet Tu musų brangioji pasiliksi .musų mintyse 
^visada. Tave slegia šalta žemelė musų širdis slegia didžiausias 
[nuliūdimas ir gailėsis. Tavęs neužmirsime, kol gyvi busime.

Nuliūdę liekame—Duktė, Sunfti, Marti, Sesuo, š vogė ris, 
švogerką ir Giminės.

? šį paminėjimą pridavė sesuo Marijona Žuraitienė, 7159 
’JSo. Racine Ąvęnue. . >

Nelaimingas Jonas.
Ji—“Jonas numirė praeitą 

liepos menesį, o jo žmona pa
sekė jį po dviejų savaičių.”

Jis—Oi, koks jis nelaimin
gas!”

Kai pasirengsite mokėti tak
sus, ateikite į mano raštinę 
6322 So. Western Avė., (valan
dos yra pirmadieniais, antradie
niais ir ketvirtadieniais — nuo 
12 iki 8 valandos vakare, ir 
trečiadieniais, penktadieniais ir 
šeštadieniais nuo 12 iki 6) ir 
atsineškite taksų bilą su savim. 
Mano sekretorius išpildys jums 
protesto blankas ir paaiškins 
kas reikia toliau daryti. Tas 
patarnavimas nemokamas.

Kiekvienas namo 
turi pasirašyti ant 
Organizacijos arba 
bai taip 
panašiais

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

Ofiso valandos 7 vaL 
iki 10:30 vakare.

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

Jei Norit

Laimingiausi valanda.
Jis—“Ar atsimeni, brangio

ji, tą naktį, 
jus vesti?”

Ji—“Taip,
Jis—“ Jus

kai aš pažadėjau

brangusis.” 
visą valandą išsč-

savininkas 
tos Mankos, 
įvairus klu-

dalykais.
Adv. Charles P. Kai

———r—■—i—‘u   «"■ ——r—————

dejote neatidariusi burnos.”
Ji—“Taip, aš atsimenu, bran

gusis.”
jis—“Ach, tai buvo laimin

giausi mano gyvenime valau • 
da.”

KĄ PARDUOT 
AR NUSIPIRKT

PAGABSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

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

_______________________ .____ ___
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Suėmė Jauną 
Lietuvį, Pabėgusį 
Iš Kalėjimo

Buvo Po Garbės žodžiu

Atvežė Chicagon 
Sunkiai Sužeistą 
George Monkų

Naujasis Lietuvos ministrų 
kabinetas

VAKAR
CHICAGOJ

Alinai ties 5621 South Ash
land avehuaf*policistas Edward 
Smurav/ski, iš New City nuo
vados suome 24 metų lietuvį, 
Stanley Butkų. Kovo 6 d., su
imtasis pabėgo iš Chicagos ka
lėjimo pataisos namų. Jisai ten 
buvo uždarytas už vogimų da
lių nuo svetinių automobilių.

Kartu su Butkum kovo 6 d., 
pabėgo ir 17 metų jaunuolis 
l'rank Galindo, bet jo molina, 
Garnį.lia Galindo, 2904 Lexing- 
lon, atidavė jį policijai sekan
čių diena.

Butkus ir Galindo turėjo be
veik pilnų laisvę pataisos na
muose ir buvo po garbės žo
džiu. K

Suėmė Krautuvės 
Savininka Už c-
Šaudymą į Pikietas

Nukentėjo Trako Nelaimėj; 
Jo Draugas Buvo Užmuštas

Vienų Unijistą Pašovė, Kitų 
Sumušė

Chicago Lawn ir Willow 
Springs policijos nuovados areš
tavo šešis žmones, rezultate 
muštynių, kurios įvyko prie pi- 
kietuojamos krautuvės, adresu 
6520 So. Cicero avenue.

Fo areštu yra Herman Wad- 
ler, krautuvės savininkas, Her
mai! Brandi, neslreikuojanlis 
i t įUtcvtklerkas, du nestrei- 
L .OjU šo oriai, Ilarley Morgan 
ir (i.ne Jaeger, ir du unijistai, 
Garry Tiiieme ir J. J. Moran.

Muštynės prasidėjo, kai Wad- 
ler, savininkas, išėjo iš krautu
vės ir pradėjo pikietininkus ko- 
lioii. Netrukus šalę Wadlerio 
atsirado keli jo pagelbininkai, 
ir prasidėjo muštynės. Tada tai 
Wadler, ar vienas jo šalininkų, 
pradėjo šaudyti iš revolverio.

Ilarry Thieme, 43, nuo 5361 
S. Artcsian avenue, Egg Hand- 
lers unijos sekretorius, buvo 
pašautas, o William Levin, 26 
m. a., pikietininkas, nuo 4151 
Van Buren, buvo skaudžiai su
muštas. Abu randasi šv. Kry
žiaus ligoninėj.

Naujos Moteriškos 
Skrybėlės Veikia 
Beždžiones

Atrodo Beždžionėms Kaip 
Saločiai

Penktadienio rytų, balandžio 
7 d., iš Amsterdam, Ncw York, 
buvo atvežtas į Chicago George 
Monkus.

Sekmadienį po piet, vasario 
12 d., G. Monkus su kitu drau
gu važiuodami “Interstate” 
troke, turėjo didelę nelaimę— 
susidūrė su kitu tokiu pat 
troku. Monkaus draugas, kuris 
miegojo buvo ant vietos už
muštas. G. Monkus buvo gana 
pavojingai sužeistas, jo veidas 
apkapotas, strentaurinis (pel- 
vic) ir kiti kaulai sulaužyti.

Ėmė daugiau kaip valandų 
laiko jį ištraukti iš troko, nes 
reikėjo su ugnim piauti gele
žį. Per tų laikų jis daug skau
smo iškentėjo.

G. Monkus tuoj aus buvo nu
vežtas į St. Mary’s ligoninę, 
Amsterdam mieste. Ten išgu
lėjęs apie du mėnesius laiko 
įdėtas gipse, p. Monkus tiek 
sustiprėjo, kad buvo galima jį 
atvežti į Ghicago.

Guli German Deaconess 
Ligoninė j

Čia jis buvo paguldytas Ger
man Evangelical Deaconess li
goninėje, 5421 South Morgan 
Street. Kamb. 132. Dabar turės 
dar pagulėti ligoninėj gana il
gai ir yra sunku pasakyti kiek 
laiko turės praleisti pirm negu 
bus galima parvežti namo.

G- Monkus gyveno adresu 
11842 South Longwood Drivc, 
Chicago. Yra jaunas, energin
gas ir darbštus vyras. Priklau
so prie SLA 178 kuopos ir 19- 
to Wardo Reguliario Lietuvių 
Demokratų Kliubo.

G. Monkus galės ligoninėj 
pasimatyti ir pasisveikinti su 
savo draugais ir pažįstamais, 
todėl visi draugai ir pažįsta
mi malonėkite aplankyti jį, 
nes tuo atnešite jam daug ma
lonumo. Lankymo valandas 2 
iki 4 ir 7 iki 8. Sekmadieniais 
nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8.

—B. S. Jurėnas

Du Vyrai Susirgo 
Šokiuose Ir Abu 
Pasimirė

Sirgę širdies Liga

Brookueldo žvėryno užveiz- 
dos paskutinėmis dienomis pa
stebėjo, kad beždžionės labai 
keistai elgiasi.

tvarstė, gal jie serga, gal per
maina ore juos veikė. Vėliau 
pastebėta, kad keistas elgęsis 
pasireikšdavo, kai didesnis skai
čius moterų susirinkdavo žvė
ryno beždžionių triobesyj.

Kai kurie beždžionės gvollu 
bandė išsigauti iš nervų ir sie
kė griebti moterims už galvų. 
Galop misterija išsiaiškino, kai 
keliems beždžionėms pasisekė 
pasigriebti kelias moteriškas 
skrybėles ir jie ėmė jas ėsti.

Pasirodė, kad sumišimo prie
žastis yra naujausios mados 
moteriškos skrybėlės. Tas, ku
rias beždžionės pasigriebė, bu
vo apkrautos visokiausiais gė
lių ir lapų papuošalais ir bež
džionės jas paėmė už Saločius. 
Kai kurios skrybėlės tikrai taip 
ir atrodo. R.

Bausmė.
“Tėveli!”
“Taip, mano sunau.”
“Ar mama niekuomet tavęs 

nenubaudžia?”
“Hm... Ji už manęs ištekė

jo, mano sunau.”

Sekmadienio vakare Chica- 
goj įvyko du nelaimingi šokių 
vakarėliai.

Vienas vakarėlis įvyko Sokol 
Jonas svetainėj, adresu 5510 
W. 25th Street, Cicero. Ten 
buvo atsilankęs 69 metų cice- 
rietis Louis Pits, nuo 132'1 S. 
59 th avenue. Bešokdamas pol
kutę Pits staiga sukrito nete
kęs sąmonės. Kai nuvežė jį į 
Berwyn ligoninę, tai jau buvo 
nebegyvas.

Panašiai mirė 50 metų chi- 
cagietis Leonard Lipovsky, nuo 
4121 N. Parkside avenue. Jisai 
susirgo ir mirė bešokdamas su 
žmona International Workers 
šokiuose, kurie įvyko ties 2457 
W. Chicago avė.

Abu šokėjai turėję širdies 
ligą.

• Kriminalis teismas vakar 
areštavo buvusį 26-to wardo 
aldermaną Frank Konkowski ir 
uždarė jį kalėjime. Areštas 
buvo padarytas po to kai vie
nas Konkowskio pagelbininkų, 
Stephen Idzikowski, prisipažino 
prokuratūrai, kad Konkowski 
ęmė kyšius, žadėdamas davė
jams parūpinti policijos darbus, 
o jis, Idzikowski, tarpininka
vęs tų kyšių ėmime. Konkow- 
ski neseniai buvo teisiamas už 
policijos darbų “pardavinėji
mų”, bet džiurininkai jį ištei
sino dėl liudijimų trukumo. Įd- 
zikowskio liudijimai dabar tą 
spragų užpildysią.

Naujasis ministras pirmininkas brig. gen. J. Černius.

Švietimo ministras dr. Leo- Vidaus reikalų ministras
nas Bistras. VDV foto briS- gen- I<azys Skučas.

i VDV foto

centas dr. Antanas Tamošaitis. žemės ūkio ministras prof. 
VDV foto Jurgis Krikščiūnas. VDV foto

New City Programas
New City Furniture Mart 

krautuvės radio štabas atsi
lankys į jūsų namus šį vakarų 
oro bangomis jus palinksmin
ti daina, prajuokinti komedija 
ir sugraudinti. Pasiklausykite 
kaip galit išlaimėti .$100 vertės 
rakandų New City Furniture 
Mart krautuvės naujam konte- 
ste “Užvardinimo Radio Pro- 
gramo”. Atsiųskite laiškus į 
krautuvę, kuri randasi prie 
1652 \V. 47lh St. arti Paulina 
gatvės. Stotis NVSBC, 1210 ki- 
locycles. Toni] Plienis

Finansų ministras ats. div. 
gen- Jonas Sutkus VDV foto

Krašto apsaugos ministras 
brig. gen. Kazys Musteikis.

VDV foto

Susisiekimo ministras inž.
Kazys Germanas VDV foto

DAINUOS VISŲ ŠVENTŲ, 
BRIGHTON PARKO JAU

NUOLIŲ CHORAI.

Šiandien, antradienį, 18-tą 
dieną Balandžio, Peoples Bal
dų Bendrovė ruošia specialiai 
gražų, įdomų ir visiems nau
dingą radio programų, šiomis 
dienomis Peoples Bendrovė mi
ni savo 24-tas metines sukak
tuves. Šiam reikšmingam įvy
kiui atėjus, Peoples Bendrovė 
ruošiasi gerai pavaišinti radio 
klausytojus su nepaprastai gba- 
žiu programų, o naminių reik
menų pirkėjus — su nematy
tom ir negirdėtom prekių ver
tybėm.

Programo išpildyme daly
vaus visų mylimas galingas Vi
sų Šventų Parapijos Choras, 
dalyvaus Brighton Parko Jau
nuolių Choras, kurie patieks 
daug naujų ir žavinčių dainų, 
ypač pritaikintų prie pavasario 
dienų.

Visiems radio klausytojams 
bus nepaprastai įdomu ir nau
dingu girdėti apie visokias na
mų reikmenų vertybes, kokias 
dabar galima rasti Peoples 24- 
tų metų sukaktuvių minėjimo 
išpardavime. Dėl to patartina 
visiems pasiklausyti šios die
nos Peoples radio programo.

Rep. xxx

PolitiRav.

Ir Lietuvių Dem.
Kliubas Žada
Organizuoti Chorą
, Lietuvių Demokratų Kliubo 
bal. 21 d., 15 \varde susirinki
mas įvyks parapijos svetainėj, 
adresu 6812 So. Washtenaw 
Avė. Dalyvaus kalbėtojai ir 
politikos veikėjai, kurių tarpe, 
žada būti gerbiamas teisėjas 
Zuris, taip pat ir p. Al. Kum- 
skis, South Parkų komisionie- 
rius.

Kliubas mano organizuoti 
chorų. Tai yra sumanymas mu
sų pirmininko p. F. J. Dowiato. 
Jisai paaiškino, kad bus keli 
dainininkai, ir, jei kliubiečiams 
patiks, tai bus galima suorga
nizuoti chorų.

Daug kitų svarbių reikalų 
teks gvildenti, tad visi nariai 
yra prašomi skaitlingai atsi
lankyti, taip pat atsivesti savo 
draugus ir drauges prisirašyti 
prie kliubo. Kviečiame valdy
bą ir narius atsilankyti ne vė
liau kaip 7:30 valandų vakare.

Leon Kazlauskas,
6100 S. California Avė. 

Korespondentas.

JUOKAI
Reikia pagelbėt.

“Jonai,” ji patylomis pasa
kė. “Svečių kambaryje yra va
gis. Aš girdėjau, kai jis užga
vo piano raktus.”

“Aš eisiu pažiūrėti,” jis sa
kė.

“Dėl Dievo, Jonai, tik ^pa
daryk nieko baisaus!”

“Baisaus! Aš jam padėsiu. 
Juk be pagalbos piano iš stu- 

,bos jis neišneš.”

• 28 metų Thomas Kerb, nuo 
2'320 W. 51st Street, apiplėšė 
gatvekario konduktorių prie 
47th ir Ashland, “Town of 
Lake” širdyj. Jisai atėmė nuo 
konduktorio Stanley Hienrick, 
4753 S. Marshfield, grąžos ma
šinėlę su $16.16. Policija pa
mačiusi, kad Kerb pasileido 
bėgti iš gatvekario, pradėjo vy
tis ir už pusę bloko jį suėmė.

0 0 0

• Iš namų vakar pražuvo dvi 
16 metu moksleivės Sullivan 
high mokykloj. Jos yra A. 
Wheller, nuo 6822 N. Ashland, 
ir Barbara Pace, 1717 North 
Shore.

0. 0 0
• Du nežinomi piktadariai pa
sivogė $3,200 vertės rūbų ir 
daiktų iš Barney Hayden na
mų, adresu 7359 N. Seller avė. 
Apleisdami butų, piktadariai 
Haydeną ir jo žmoną užraki
no klozete.

0 0 8

• Vivian Denton, 17 metų 
jaunuolis, kuris buvo paroliuo- 
tas iš St. Charles reformatori- 
jos, ir po to su kirviu sunkiai 
sužeidė 70 metų senelę, buvo 
suimtas Chicagoj. Sužeistoji 
Mrs. Meta Christiansen buvo 
suteikusi jaunuoliui pastoge. 
Už senelės mielaširdingumn, 
jaunuolis atsilygino ją apiplėš
damas ir apkapodamas. Polici
jai jaunuolį išdavė 40 metų 
chicagietis Henry Ruf, nuo 
4552 S. St. Ix)uis Street, pas 
kurį jaunuolis buvo sustojęs.

0 0 0

® West Suburban ligoninėj pa
simirė 12 metų jaunuolis Wil- 
Jiam Mayo Funk, nuo 703 
Brompton Street. Jisai susižei
dė belošdamas baseballą su 
draugais. Funk pavirto ir nu
silaužė nugarkaulį.

0 0 0

• Vakar Chicagos mokyklose 
prasidėjo “Jaunimo Savaitė”. 
Kiekvieną dieną kiekvienoj mo
kykloj įvyks specialiai progra- 
mėliai. Tėvai yra raginami mo
kyklas aplankyti ir pamatyti 
kaip jų vaikai mokinasi ir ką 
jie yra nuveikę.

0 0 0

• “Tuščiu” revolveriu vakar 
nusišovė Elton Hurth Norris, 
30 metų amžiaus sargas, tar
navęs United Detective and 
Patrol Service firmai, 6140 
97th Street.

0 0 0

• 25 metų amžiaus dentiste- 
rije-s studentas Northwestern 
universitete, Robert Weisgerber 
paliko raštelį, kad jis nebeno
ri gyventi, ir mirtinai susižei
dė iššokdamas iš 4-to aukšto 
lango YMCA viešbutyj, 30 W. 
Chicago Avė., kur turėjo kam
barį.

0 0 0

9 Cook apskričio grand džiury 
ruošiasi tyrinėti mirtį chica- 
giečio šoferio James Lavvrence, 
kuris žuvo pereitų savaitę nuo 
revolverio kulkų. Policija tvir
tina, kad Lawrence žuvęs ry- 
šyj su šoferių streiku, kuris 
dabar vyksta Wieboldt krau
tuvėse. Streikas tebesitęsia, 
bet krautuvių trokai operuoja 
su 25 policijos skvadkarių ir 
nestreikuojančių darbininkų pa
galba. Nevisi šoferiai išėjo 
įtreikan, kai AFL šoferių uni
ja jį paskelbė, reikalaudama 
oripažinimo.

0 0 0

• Dėl nežinomų priežaščių mie
sto sveikatos departamentas 
laikinai uždarė motinų skyrių 
Franklin Boulevard ligoninėj, 
3240 Franklin Blvd. Kai kas 
sako, kad ten pasirodžiusi kei
sta vaikų liga, kuri vieną kū
dikį jau numarino, ir kamuo
ja kitus keturis.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rias garsinasi “NAUJIENOSE”
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