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Įteiks Planą Valdžios įstaigoms Perorganizuotif

PERORGANIZAVIMAS SUTAUPINSIAS 
ŠALIAI $25,000,000 J METUS

Numatoma konsoliduoti WPA, PWA ir 
kitas agentijas

D. C., bal. 
Barkley, de

WASHINGTON, 
24. — Senatorius 
mokratų vadas, pirmadienį pa
reiškė, kad prez. Rooseveltas 
antradienį įteiks kongresui ke
turis pasiūlymus valdžios agen- 
zujoms perorganizuoti. Pasiūly
mai bus:

1 — Planas WPA, P.W.A., 
United States Housing Autho- 
rity ir kai kurioms kitoms val
džios agentijoms konsoliduoti 
į vieną viešųjų darbų agenti- 
ją.

£• — Planas valdžios agenti
joms teikiančioms 
konsoliduoti.

paskolas

Senatorius Byrnes, kalbėda
mas apie prezidento pasiūly
mus pasakė, kad jis mano, jo
gei jie duos galimumo 'valdžiai 
sutaupinti kas metai po $25,- 

I 000,000.

4 — Planas numato sutvar
kyti įvairių departamentų už
duotis Jaip, kad jie keli nedirb
tų to paties darbo.

3 — Planas sujungti Sočiai 
Security Board, National 
Youth Administration, Public 
Health Service ir švietimo biu
rą į vieną agentiją.

ACME-NAUJIENŲ Telephuto
Danijos sosto įpėdinis Frederik su žmona Chięagoje. Jie dabar važinėja po

ITALIJA IŠVARĖ CHICAGOS DIENRAŠ 
CIO KORESPONDENTĄ

ROMA, Italija, bal. 24. — 
Italijos valdžia pirmadienį įsa
kė apleisti šalį Chicagos dien
raščio specialiam koresponden • 
tui, Richardui Mowrer.

Fašistai nepatenkinti jo ko
respondencijomis, pranešimais 
ir Italijos gyvenimo įvykių in
terpretavimu.

Mowrer išbuvo Italijoj ketu-

ris mėnesius kaip Chicago 
Daily News korespondentas. Jį 
čia dienraštis atsiuntė, kai 
Mussolinio valdžia išvarė kitą 
korespondentą, jo pirmtakuną, 
Frank Smothers.

Ir Smothers buvo išvarytas 
iš Italijos dėl Yo, kad fašistai 
skaitė jo pranešimus “nedrau
gingais”.

NACIAI
DAR NESIŲS

JAUČIASI LAIMĖTOJAI
SAVO AMBASADORIAUS Į LONDONĄ

Britų laivynui įsa 
kyta plaukti į 

Suezą

Francuzija uždrau 
dė nacių organi

zacijas

BERLYNAS, Vokietija, bal.
24. — Valdžios atstovai pirma- <5iasi, 
dienį davė suprasti, kad Vokie
tija nesiūs savo ambasadoriaus 
i Berlyną bent kol kas. Nacių 
vyriausybė lauks iki Britanijos 
premjeras Chamberlain išsiža
dės plano apsupti Vokietiją ne
palankiomis jai valstybėmis.

Hitlerio pagalbininkai jau- 
kad šiuo momentu jie 

yra geresnėje padėty, negu 
Britanija ir Francuzija. Ir tą 
faktą, kad Chamberlain sugrą
žino į Berlyną Britanijos am
basadorių, naciai skaito kaip 
savo politikos laimėjimą.

VALETTA, Malta, bal. 24. 
— Nuo to laiko, kai Albaniją 
užėmė italai, britų karo laivy
nas Viduržemio juroje buvo 
sutelktas ties Mąlta. Pirmadie
ni betgi duota įsakymas 30- 
čiai laivų vykti į Suezo sritį. 
Įsakymas iššaukė sąjūdį Mal
toje.

Britanijos admiraliteto at
stovas paaiškino, kad 30 laivų 
išplaukimas į Suezą nieko ypa
tingo nereiškia. Tai esą tik pa
prasti pavasario manevrai.

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
24. — Francuzijos valdžia pir
madienį paskelbė du įsakymus. 
Vienas jų uždraudė tris našių 
organizacijas veikusias Alsace- 
Lorrain srity. Kitas įsakymas 
skiria sunkias bausmes pastan
goms iššaukti neapykantą ir 
suirutę francuzų tarpe, remian
tis rasės ar tikybos skirtumais. 
Ir šis patvarkymas atkreiptas 
prieš nacius.

Jungt. Valstijos ne
siūs armijos į Europą

TELEGRAMOS Skandinavijos šalys 
pasiliks ^neitralios

LATVIJA PAILGINO TARNYBĄ 
' KARIUOMENĖJE

Britanija sugrązmo 
ambasadorių Į 

Berlyną

Žydai paskelbė pro
testo streiką Pales

tinoje

WASHINGTON, D. C., bal. 
24. — Neoficialiomis žiniomis, 
prez. Rooseveltas dar kartą pa
reiškęs, jogei Jungt. Valstijų 
kariuomenė nebus siunčiama į 
Europą, jei karas kiltų. Ta
čiau preizdentas mato reikalą, 
karo atveju, teikti juo daugiau 
paramos demokratinėms valsty
bėms karo reikmenomis. Jis 
taipgi mato reikalą remti vi
sas pastangas kreipiamas ka
rui sulaikyti ir nuteikti pasau
lio opiniją prieš karą.

PARENGTAS ĮSTATYMO 
PROJEKTAS VALSTY- 

BĖS^SJĘNOMS SAU- 
^ZxGQTI.

KAUNAS, balandžio 21 d.— 
šiomis dienomis parengtas val
stybės sienai. .apsaugoti įstaty
mo projektas.-

TVARKOMI DIDELI ŽEMĖS 
PLOTAI.

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
24. — Premjeras Per Albin 
Hansson sekmadienį akcentavo 
Švedijos' ,ix. joeudrak Skandina/ 
vijos gyventojų pasiryžimą lai 
kytis neitraliai, jeigu Europo
je kiltų karas. Tačiau, pareiš
kė premjeras kalbėdamas Šve
dijos socialdemokratų partijos 
50 metų sukakties proga, Skan
dinavijos šalys ginsis, jei prie
šai grūmotų jų nepriklausomy
bei. f

EIGA, Latvija, bal. 24. — 
Prez. Ulmanis užgyrė pirma
dienį vyriausybės nutarimą pa
ilginti Latvijos kareivių tarny
bą. Iki šiol tarnybos kariuo
menėje laikas Latvijoj tęsėsi 
12 mėnesių. Ateity jis bus pa
ilgintas iki 18 mėnesių.

Vokietijos ambasa
doriui išakyta grįžti 

Į Londoną

bal.LONDONAS, Anglija, 
24. — Britanija sugrąžino į 
Berlyną savo ambasadorių, Sir 
Neville Henderson. Premjeras 
Chamberlain paaiškino, kad su
grąžinimas neturi ypatingos 
reikšmės. Esą, ambasadorius 
buvęs atšauktas padaryti pra
nešimą apie čeko Slovakijos 
įjungimą į Vokietiją ir, po 
trumpų atostogų, dabar sugrą
žintas pareigoms Vokietijoje.

HAIFA, Palestina, bal. 24. 
— Pereitą sekmadienį britų 
pareigūnai deportavo 270 
dų pabėgėlių iš Europos, 
lestinos žydų minios parodė 
sipiktinimo britais. Britų
riuomenė net paleido šūvių į 
orą susirinkusiai miniai išsklai
dyti. Pirmadienį Haifos žydai 
paskelbg generalini streiką.

Kviečia meksikonus

Pa- 
pa- 
ka-

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, bal. 24. — Valdžia kvie
čia meksikonus, gyvenančius 
Jungt. Valstijose, grįžti į Mek
siką. Valdžia žada duoti su- 
grjžusiems žemės, kreditų na 
mams pasistatyti ir padėti der
liu suimti, c

KAUNAS, balandžio 21 d.— 
šių metų žemės tvarkymo ko- 
misijes darbų planan įtraukta 
141,572 hektarų tvarkytino 
ploto, šis plotas bus išskirsty
tas vienkiemiais ir pritaikintas 
našesnio ūkininkavimo sąly
goms.

APRŪPINAMI 1700 KAUNE 
UŽSIREGISTRAVUSIŲ 

KLAIPĖDIEČIŲ.

Francuzija siūlosi 
mokinti Britanijos 

karininkus
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

24. — Francuzija daro spau
dimą į Britaniją, kad ši įvestų 
priverstiną tarnavimą kariuo
menėje. Francuzija pasisiūlė 
mokinti ir lavinti 7,000 Britą 
nijos karininkų.

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
24. — Britanijos ambasadoriui 
Hendersonui sugrįžus į Berly
ną, paskelbta, kad gavo įsa
kymą vykti į Londoną 
ambasadorius Herbert 
Dirksen.

nacių
von

Estija-Lenkija 
susitarė

Bolivijoj paskelbta 
diktatūra

Bomba užmušė 25 
kinus draugingus 

japonams
HANK0W, Kinija, bal. 24. 

'— šitame japonų užkariauta
me Kinijos mieste minia kinų 
kartu su japonais apvaikščiojo 
japonų valdžios įkūrimą. Ne
žinomas asmuo metė į minią 
bombą. 25 kinai užmušti, dau
giau nei 100 sužeista.

Įvesta maisto kon
trolė Gibraltare

Britanija įvesianti 
priverstiną tarny

bą kariuomenėj
Anglija, bal.LONDONAS,

24. — Britanija sugrąžino sa
vo ambasadorių Hendersoną į 
Berlyną. Žinių agentūra The 
United Press sakosi iš ištiki
mų šaltinių sužinojusi, kad 
Henderson painformuosiąs Hit
lerį, jogei Britanija planuojan
ti įvesti priverstiną tarnybą 
kariuomenėje (conscription).

LA PAZ, Bolivija, bal. 24. 
— Prez. Hennan Busch pirma
dienį išleido nuostatą, kurs 
įveda totalitarinę santvarką ša
ly. Prezidento akcija panaikina 
seimą ir rinkimus į senatą ir 
atstovų rumus; pašalina kon
stitucines garantijas ir šalies 
konstituciją; įveda finansinę ir 
politinę diktatūrą.

Bolivija priskaito 3,326,000 
gyventojų ir apima 506,792 
kvadratinių mylių žemės plo
tą.

Jugoslavija Įstojo i 
Berlyno-Romos ašį

ROMA, Italija, bal. 24. — 
Italijos valdžia pirmadienį 
skelbia naują laimėjimą. Itali
jos užsienių reikalų ministerio 
Ciano ir Jugoslavijos užsienių 
reikalų ministerio Cinka-Mar- 
kovich konferencijos pasėkoje 
išleistas pareiškimas, kad 
goslavija prižada ištikimai 
operuoti su Vokietija ir 
lija.

Ruošia didelius

7

Ju-

Ita-

Egiptas gins savo 
neliečiamybę

mainus
LONDONAS, Anglija,

KAUNAS, balandžio 21 d.— 
Iki šiol aprūpinami maistu ir 
pastoge 1700 užsiregistruotų 
pabėgusių klaipėdiečių.

ŠVIETIMO MINISTRO 
REIŠKIMAS.

PA-

KAUNAS, balandžio 21 d.— 
švietimo Ministras dr. Bistras 
spaudai pareiškė, kad bus to
bulinama mokyklų programa ir 
veikimas. Ypatingai bus globo
jami gabieji mokiniai ir rūpi
namasi mokytojų pažangumu.

Britanijos misija at
vyko į Rumuniją

BUCHAREST, Rumunija, ba
landžio 24. — Čia tavyko bri
tų ekonominė misija. Britai 
tarsis su rumunais apie glau
desnius Britanijos ir Rumuni 
jos santykius. Numatoma, kad 
britai. pažadės fondų Rumuni
jos apsaugai sustiprinti.

VARŠUVA, Lenkija, bal. 24. 
— Estijos armijos vadas, ge
nerolas John Laidoner, išbuvo 
Lenkijoje visą savaitę laiko. 
Grįždamas namo jis pareiškė, 
kad nors nepadaryta rašytos 
sutarties, visgi Lenkija ir Es
tija turi pilną susipratimą.

GIBRALTARAS, bal. 2-1. — 
Gibraltaro vyriausybė išleido 
įsakymą, kurs įveda kontrolę 
maisto reikmenų pristatomų 
šito uosto gyventojams, 
sto importuotojams 
ti specialiai leidimai 
kalaujama, kad jie 
statytą minimumą
atsižvelgdami į galimus įvykti 
netikėtumus.

Mai- 
bus išduo- 
ir bus rei- 
turėtų na
re ik menų,

Kinai nukovė 1,000 
japonų

PRIIMTAS NEPAPRASTOJO 
METO ĮSTATYMAS.

NEW YORK, N. Y., bal. 24. 
— Sekmadienio vakare kilo 
gaisras New Yorko parodos 
stiklo pramonės skyriuje. Gais
ras padarė žalos apie $100,000. 
New Yorko paroda atsidarys 
oficialiai j savaitę laiko.

Hitleris pasiūlysiąs
20 metų taiką

CAIRO, Egiptas, bal. 24. — 
Egipto užsienių reikalų minis
terija painformavo Vokietijos 
atstovą, kad ji nežinojo apie 
•nrez. Roosevelto ruošiamą į 
Hitleri ir Mussolinį atsišauki
mą. Tačiau ministerija pareiš
kė, kad Egiptas yra pilnai pri-

tepasikeis; saulė teka 4:55 v. siruošęs ginti savo nepriklau- 
r., leidžiasi 6:41 v. v.

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

Nepastovus; lietus popiet ar
ba vaakre; temperatūra mažai

pomybę ir neliečiamybę.

bal.
24. — Jungt. Valstijų amba
sadorius Britanijai, Joseph P. 
Kennedy, veda derybas tran- 
zakcijai, kurioje Jungt. Valsti
jos išmainytų apie 10,000,000 
pundų (balęs) medvilnės ir 
daugiau nei 100,000,000 buše
lių kviečių į Britanijos gumą 
ir ciną. Tačiau tranzakcija ne
užbaigta, tik vedamos dery
bos.

KAUNAS, balandžio 21 d.— 
Vyriausybė priėmė Nepaprasto
jo Meto Įstatymą. Nepaprastą
jį metą paskelbus politinių or
ganizacijų veikimas sustabdo
mas.

VYRIAUSYBĖ PRIĖMĖ TEK
STUS VALSTYiSS TARNAU

TOJAMS SAIKDINTI.

KAUNAS, balandžio 21 d.— 
Vyriausybė i'priėmę priesaikos 
ir iškilmingo pasižadėjimo tek-

stus visiems valstybės tarnau
tojams prisaiktinti.

TRYS MILIJONAI LITŲ AP
SIGYNIMO FONDUI.

KAUNAS, balandžio 21 d.— 
Apsigynimo Fondui iki šiol su
aukota 1,700,000 litų. Provin
cijoje vajus tęsiamas ir toliau.' 
Tikimasi viso surinkti per tris 
milijonus lt.
1939/IV/22 d.

LONDONAS, Anglija, bal. 
24. — Kai kurie pranešimai, 
oasiekią Angliją iš Vokietijos, 
duoda suprasti, kad Hitleris ir 
Mussolini gali pažadėti garan
tiją taikos per 20 metų, jeigu 
busią patenkinti tam tikri jų 
ekonominiai ir kolonijų reika
lavimai.

Japonijos ugniakal 
nis veikia

SHANGHAI, Kinija, bal. 24. 
— Kinijos pranešimai sako,’ 

zkad pereitos savaitės gale 
Kiangsi provincijoj kinai nu
kovė 1,000 japonų ir daugelį 
sužeidė. Kita vertus, japonų 
^pranešimai sako, kad tarp ba
landžio 9 ir 15 dd. japonai už
mušė 3,000 kinų. Japonų lėk
tuvai mėtė bombas į Foochow. 
Fukien provincijoje.

TOKIO, Japonija, bal. 24. — 
Japonijos žinių agentūra Do- 
mei praneša, kad pradėjęs veik
ti ugniakalnis Shirano, ekurio 
aukštumas siekia 7,400 pėdų. 
Ugniakalnis išmeta daug kar
štų pelenų, šitas ugniakalnis 
jau neveikė nuo 1872 metų.

Francuzijos ambasa 
dorius grąžinamas 

į Berlyną
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

24. — Francuzijos ambasado
rius Berlynui, Robert Coulon- 
dre, atšauktas namo ryšium su 
vokiečių 
vakijos, 
tradienį. 
rius Sir
atvyko į Berlyną.

aneksavimu Čeko-Slo- 
grįžta į Berlyną an- 
Britanijos ambasado- 

Neville Henderson jau

i
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Klaipėdos netekus
(IŠ Lietuvos)

Kiekvienai tautai anksčiau ar 
vėliau ateina laikas kada jai rei
kia daugiau ar mažiau nuken
tėti. Ir Lietuvai, kuri jau nebe 
vieną kartą buvo padėta ant 
“operacijų stalo”, teko atiduo
ti dar vieną savo kūno dalį. Ši 
‘'operacija” buvo itin nemalo 
ni, nes per tuos dvidešimts ne 
priklausomybės metus IJetuvos 
visos viltys buvo Laisva Jura ir 
— per ją — vartai į platų pa
saulį.

Nesileisime čia į dideles filo
sofijas, o tik bendrai apskai
čiuosime kiek Lietuva nustojo 
netekusi Klaipėdos krašto su 
Klaipėdos uostu.

Pirmiausia tenka pažymėti, 
kad ta Lietuvos dalis, kuri nuo 
kimo buvo amputuota, ploto at
žvilgiu apima 2,800 kv. klm. Iš

WILLO-WEST
Naujas—puikus daržas pik
nikams, parengimams ir šei
moms linksmai laikui pra
leisti. Gėrimai ir valgiai 
vietoj.

MR. BUTCHAS, Sav.
Gerinau Church Rd. arba 
83rd ir Willow Springs Rd., 
WILL0W SPRINGS, ILL.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

to klm. skaičiaus reikia priskai- 
yti ir Kuršių marėms 400 kv. 
dm. Bet skaičiai čia mažai pa^ 
sako, nes šis kraštas negalima 
yginti su vidurio arba rylų 
Lietuva, šis kraštas apima 5% 
visos Lietuvos, teritorijos at
žvilgiu. Klaipėdos kraštas že
mes ūkio atžvilgiu stovi žymia' 
aukščiau, negu kitos Lietuvos 
vietos ir pačių žmonių čia tirš
čiau gyvenama, negu kitose Lie. 
tuvos dalyse.

Nustodama Klaipėdos krašto, 
Lietuva neteko 160,000 gyven 
tojų arba nuo 7—8% viso save 
gyventojų skaičiaus. Mums šie 
skaičiai gal nedaug tesako, jei 
neatsižvelgsime j geografišką 
šio krašto padėtį. Klaipėdos! 
miestas ne tik svarbus kaipo 
uostas, bet čia buvo sukoncen
truota ir pramonės įmonės ir 
kultūrinės įstaigos ir jo nusto
dama, Lietuva kartu nustojo Va 
visos savo pramones. Per me
tus per Klaipėdos uostą prekių 
išeidavo už 80,000,000 litų.

šis kraštas yra didžiulė lygu
ma su nedidelėmis aukštumo
mis į šiaurę nuo Pagėgių. Čia 
panemuniais daug pievų ir to
dėl geros sąlygos gyvulių ūkini.

Lietuva dabartiniu metu nu
stojo 71 klm. juros kranto, o 
liko jai 21 klm. kranto apie Pa-1 įplaukti į patį uostą. Lietuviai 
langą ir Šventosios -uostą”. Pa- sujungė senuosius uosto basei- 
ianga gali būti viena iš gražiau- 1111 s pagilino jau padidintą 
šių vietų Europoje maudytis, U 
bet čia vietos visiškai netenka |n 
uosiui. Nors dabar galvoja apie 
uosto statybą prie 
žiočių, tačiau toks uostas kaš 
luotų milžiniškas sumas ir var 
giai ar apsimokėtu. Karlu su

žuviniu-

skaudu, 
visų tų

Dingas kraštas turėjo pasižymė
ti savo žuvininkyste, kuri, kaip 
pramonė, ir taip Lietuvoje ne 
taip didele palyginus su kitoms 
piamonės šakoms. Taigi Lietu
va nustojo 80% savo 
kystčs.

Visa tai nebūtų taip 
jei neimtame domėn
darbų ir visų tų pinigų, kurie 
čia buvo paaukoti, kad iš ma
žo medžių uosto išaugtų Lais
vosios Lietuvos variai į platų 
pasau'į. Prieš lai Klaipėda bu
vo medžių uostas arba, kaip 
vokiečiai patys vadindavo “bolz- 
hafen”. Nemunas visuomet bu
vo patogus medžiams plukdyti 
į jurą, nes jis gana gilus ir sro
ve nepersmarkiausia. Medžių 
plukdymui gero uosto nereikė
jo, todėl Klaipėda visuomet bu
vo labai apleistas miestelis. Sa
koma, kad tai buvo purviniau- 
sias Vokietijos miestelis.

Jei Klaiįieda šiandien yra ne 
tik geras uostas, bet ir gražus 
miestas, tai reikia neužmiršti, 
kad lai dėka Lietuvos kapitalo, 
kurio ten sukišta gal daugiau 
negu 200,000,000 litų.

Pirmiau, kada dar niekas čia 
nemanė uosto steigti, gilumas 
buvo 5 metrai, bet dabar, po į- 
vairių gilinimo darbų, uostas 
turi 8 metrus gilumo ir laiva> 
nuo B—7 tonų talpos gali lais
vai- įplaukti į uostą. Seniau tik 
maži 2—3 tonų laivai tegalėjo

Ar Mėgiamieji Valgiai 
Užkietina Jūsų 

Vidurius?
PASIGELBĖKIT šlŲO PAPRASTU 

BET MALONIU BUDUI
Valgiai, kurie mums labiausiai pa- 
tinka—ypač maistingi, su daugeliu 
prieskonių—dažnai yra vidurių už
kietėjimo priežastimi.
Ir. kada viduriai yra apsunkinti, 
jiems dažnai reikalinga gero liusuo- 
tojo pagelba. Jus galite pasitikėti 
Ex-Lax, veikliu, modernišku liuo- 
suotoju, kad gavus rezultatus— 
lengvai—be apsunkinimo ar nema
lonumo. Ęx-Lax yra gerai veikian
tis, bet švelnus. Taipgi lengvai pa
imamas. Jis turi gardaus šokolado 
skonį.

Kitą kartą užkietėjus jūsų vidu
riams—pamėginkit Ex-Lax, patiki
mą šeimos liuosuotoją. 10 c. ir 25 c. 
dėžutės yra pas jūsų vaistininkus.

Iš Lietuvos
Nuotaikos

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

BLACK BAN Tonas $Q.5O
Perkant toną ar daugiau **

baseiną, kuris prieš tai vadina
mas buvo “Winterhafen”.

Pagilinus baseiną atsirado 
Šventosios | reikalas pastatyti prekėms san 

Helius. Čia atėjo į darbą Lietu
vos Bankas ir Lietūkis. Lietū
kio sandeliai gal didžiausi savo 

Klaipėdos pačiu uostu nustota I rųšies sandėliai visam Pabalti 
Ir žemutinės Nemuno dalies pyj. Jie «ana moderniškai įreng 
nuo Jurbarko iki pat žiočių. H SLl šaldytu,vais ir moderniau 

Ši 'Nemuno dalis apima 113 siom priemonėm grūdams lai 
kini, ir yra pati geriausia dalis r;ylL c’a pastatyti dideli gru 
navigacijai, nes vaga yra šiose (*ains elevatoriai ir dideli Kra 
vietose giliausia ir geriausiai ,ia^ (eranes) arba. ‘ geryįysšie 
tinka garlaiviams plaukti. kranai elektra varomi ii^jie bu 

Suprantama, kad toks vandc-|v() tikras pasididžiavimas Klai
pėdos uostui, nes tokius kranui! 
lik didesni uostai tegali 

Be to, Klaipėdoj yra 
fabrikas su skerdykla.
garsieji Lietuvos “bekonai” pra
dėdavo savo kelionę į užsieni 
pakol pagaliau atsirasdavo ang- 
io valgoniamjam stale. Nerei
kia pamiršti, kad čia pat randa
si daug faneros, miškų apdir
bimo ir celiuliozos fabrikų, ku
riuos beveik visus finansavo

turėti.
Maisto

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMU! 
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIU t

Gaminama tik vienai tikras Ex-Lax! 
IsidSmCkit raides “E-X-L-A-X” ant 
dčžutčs ir ant kiekvienos plyteles. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Lax I

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATEO LAXATIVE

šunena gražius laikus,,kada ten 
mokytis buvo gera, todėl, kad 
savas buvo kraštas. Ir radib bu- 
J vo atsisuki, tai malonu bada
vo išgirsti pažįstamą lietuvišką 
“alio”... Dabar vokiškas balsas 
taip svetimai skamba, o raudo
nos klaipėdiečių gimnazistų ke-
oiirės Laisvės Alėjoj kažkaip 
graudinančiai veikia. Norisi 
jiems užuojautos reikšti, bet, 
tur būt, vienam lengviau kan
čia tyliai iškentėti? Lietuviai 
jau nuo amžių pratę kentėti...

—S. S—RA. jau vėl nematyti.

ŠAKIAI. — Apie Klaipėdos 
rrašto prijungimą šakiečiai su
žinojo tik kovo 22' d. apie 12 
vai. Tiesa, jau ryte mieste bu
vo pasklidę gandų apie Vokie
tijos reikalavimus Lietuvai. 
Tačiau žmonės tuo visai neno
rėjo tikėti, nes vakariniai laik
raščiai nieko apie tai nerašė. 
Apie 12 vai. 30 min., kada ra
dijas pranešė, jog reikalavimai 
priimti, mieste jau buvo ‘visuo
tinas susijaudinimas. Krautu
vininkai uždarė tuo metu krau
tuves, valdininkai iš tarnybų 
ėjo namo. Niekas netikėjo, kad 
Vokietija pasitenkins tik Klai
pėdos kraštu, visi laukė ir dai
rėsi vokiečių. Popiet gatvėje' 
buvo daug žmonių, visi buvo 
lyg ir atsigavę nuo apstulbi
mo. Gyvai buvo svarstoma, 
kaip iš tikro turėjo į reikalą 
vimus reaguoti vyriausybė.

Žmonės vaikščiojo ar stovi
nėjo grupėmis, kuriose garsiai 
ginčyta, nesidairant, ar kas ne
klauso. Demonstratyviai laikė
si vietos vokiečiai ar gotiško
mis raidėmis savo pavardę ra
šą lietuviai evangelikai. Kai ku
rie iš jų buvo net išsipuošę 
šventadieniškai.

, ,..r" '......... - ... ! ... ...--- Office and Res. Phone Calumet 7472

AKIU SPECIALISTAI I"sf Na“ikele“
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street 
DR. C. Z. VĖZELTŠ 

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. VVent 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 Ultice Wentworth ti33«
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuriu 

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.

į VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

Įsisiūbavę nuotaikos neatslū
go nei 23, nei 24 d. Dar perei
tą šeštadienį žmonės svarstė. 
Šiaip ar taip dabar lietuvių ir 
net žydų tarpe jaučiama karim 
ga nuotaika, o vietos vokiečių

A LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
>' n

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
r?*.'

Z ‘4

i Vįsi Telef onai YARDS 1741-1742
£4605-07 So. Hermitage Avė.

, Te^oaJU^LAFAYETTE 0727

■ ..... . ........ .....................
(

glanitylftta /miMaĮ TJetuvių Kidio programų šeštadienio vakarais

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

KITATAUČIAI

LIETUVIAI

visi buvo išsiskolinę Lietuvos į 
vairiems bankams ir banke
liams.

Varydami savo nepriklauso
mojo gyvenimo darbą, lietuviai 
neužmiršo ir mokyklų statybos. 
Jau prieš karą Klaipėdos kraš- 
lo pietuose buvo nemažai lie
tuviškų mokyklų ir patys vo
kiečiai šį kraštą vadindavo Li 
tauische Provinz arba Litau- 
ische Gouvernement. Jau prieš 
oO nietų čia lietuvių vaikai čjo 
į lietuviškas mokyklas ir lietu
viškai kalbėjo.

Klaipėdos krašte yra iš viso

giliose ir pačiame Klaipėdos 
mieste. Klaipėdos Vytauto Di
džiojo gimnazija labai moder 
niškai pastatyta ir tikrai gali 
lygintis zsu užsienio geresnėmis 
gimnazijomis savo -įrengimu. 
Tai buvo gražiausia gimnazija 
Lietuvoje savo laiku. Dabar ten 
apsistojo vokiečių kareiviai...

Iš aukštesnio mokslo įstaigų 
čia pažymėtina Amalų mokyk
la, Pedagoginis Institutas |r. 
Prekybos Institutas. Prie Peda
goginio Instituto įrengtas dide
lis Sporto stadionas. Be to, iv 
pats gražiausias Klaipėdos vieš
butis “Viktorija” yra paslaty 
tas lietuvių pinigais. Tai yra se
nas pastatas, kuris lietuvių pi
niginis buvo atremontuotas ii 
dabar visai neblogai atrodo.

Mokslo įstaigos bus nukeltos 
į provincijos miestelius, žmo
nės, kurie jose mokėsi jau se
niai apleido Klaipėdą ir tik pri-

P. SAIuTIMIEKAS.

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

Yards 1139
Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone L&fayette 3572

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44‘East 108th Street Tel. Pullman 127t

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

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

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

------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ĄNTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court • Cicero Phone Cicero 2109

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
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:

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

Tel. Keuwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence Tel. BEVERLY 8244
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

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

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

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

30

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 St., 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. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avėi> 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
‘ OFISO VALANDOS:
Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2886.
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

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
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

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadieni
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 8 

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

Namų Tel.: Prospect 1939
Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

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

9

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. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

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.



Antrad., balandžio 25, 1939

Dabartinio Lietuvos ministrų 
kabineto nariai

Naujas Lietuvos ministras 
pirmininkas generolas 

Černius
Naujasis ministras pirminin

kas brigados generolas Jonas 
Černius yra gimęs 1898 m. sau 
šio 6 d. Kupiškyje, ūkininkui 
šeimoje. Aukštesnį mokslą jis 
išėjo I Kauno gimnazijoje, u 
po to išklausė 3 kursus Lietu 
vos universitete, technikos fa
kultete.

Karo mokslus J. Černius ėj« 
Lietuvos Karo Mokykloje (mo
kyklą baigė I laidoje), aukštuo
siuose karo technikos kursuose' 
ir užsieniuose: Belgijoje, Briu
selio aukštojoje karo inžineri
jos mokykloje, kur gavo inži
nieriaus teises ir Prancūzijoje 
— Paryžiaus generalinio štabo 
akademijoje, kur gavo genera
linio štabo diplomuoto karinin
ko vardą.

1919—1920 m. J. Černius, 
kaip savanoris — kūrėjas, da
lyvavo kovose su bolševikais ir 
lenkais pėstininkų ir inžinerijos 
dalyse, praeidamas būrio vado, 
vyresniojo karininko, kuopos 
vado ir kitas rikiuotės karinin
ko pareigas. Vėliau jis perėjo i 
štabo tarnybą. Daugiau kaip 
pusantrų metų J. Černius buvo 
karo technikos Štabo viršinin
kas. Vėliau buvo paskirtas ge 
neralinio štabo operacijų sky
riaus viršininku, o 1934 m. ėjo 
Karo Mokyklos viršininko, vė 
liau generalinio štabo valdybos 
viršininko pareigas.

1935 m. sausio 1 d, jis buvo 
paskirtas kariuomenės štabo 
viršininku ir šias pareigas ėjo 
iki dabar. 1937 m. J. Černius

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
eiHCAGO, ILL.

papildė komandavimo stažą 7 
pėstininkų pulko vado bei 1L 
pėstininkų devizijos vado parci 
gose.

1937 m. lapkričio 23 d. Ros 
publikos Prezidento aklu J 
Černius pakeltas į brigados ge 
nerolo laipsnį.

Už nuopelnus gen. J. Černius 
yra apdovanotas Lietuvos ir už 
sienių aukštais ordinais bei gar 
bes ženklais.

Dabar Respublikos Preziden 
tas gen. J. Černiui pavedė suda 
ryti naują Ministrų Tarybą, ; 
kurią įeina įvairių politinių pa
žiūrų ministrai, tautinės vieny 
bes pagrindu.

M'nistro pirmininko pava
duotojas Kazys Bizauskas

Bizauskas yra gimęs 1893 m. 
vasario 2 d. Kurše, Pavilosloje, 
Kuldigos apskrityje. 1913 m., 
baigęs Kauno gimnaziją, įstojo 
į Maskvos universiteto teisių 
fakultetą.

1915 m. jo gyvenamąją vietą 
— Pumpėnus — vokiečiams o- 
kupavus, K. Bizauskas pasiliko 
Lietuvoje. Kurį laiką dirbo Pa
nevėžio lietuvių gimnazijoje ir 
Panevėžio miesto valdyboje. 
1917 m. buvo atstovu lietuvių 
konferencijoje Vilniuje, čia bu
vo išrinktas į Valstybės Tary- 
bą.

1919 m. vasario 1 d. K. Bi
zauskas buvo paskirtas Lietu
vos delegacijos Anglijai patarė
ju, 1920 m. jis buvo Lietuvos 
taikos delegacijos Rusijoje na
riu ir generaliniu sekretoriumi. 
Tais pačiais metais buvo išrink
tas Steigiamojo Seimo nariu, 
d r. Griniaus kabinete buvo švie
timo ministru. 1922 m. iš Stei
giamojo Seimo išstojo ir nuo 
kovo 30 d. buvo paskirtas at
stovu į Romą prie Šventojo 
Sosto. Nuo 1923 m. lapkričio 
24 d. buvo Lietuvos atstovu 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, 1924 m. birželio 4 d. buvo 
pakeltas nepaprastu pasiuntiniu 
ir įgaliotu ministru USA. 1927 
m. rugsėjo 1 d. šiose pat parei
gose buvo iškeltas į Rygą, 1928 
m. gegužės 16 d. į Londoną, 
1930 m. spalių 14 d. į Haagą

" NAUJIENOS, ■ Čhieago,JĮ

šaunusis Lietuvos raitininkas su savo juodbėriu ima 
kliūti-.. VDV fotoc

mokyklos inrpektoriumi. 1930 
m. kovo 21 d. buvo komandi
ruotas Į Briuselio generalinio 
štabo valdybos II skyriaus vir
šininku. 1934 m. spalių 31 d. 
K. Musteikis buvo paskirtas ka
ro mokyklos viršininku. 1937 
m. vasario 16 d. jis pakeltas i 
brigados generolus.

1938 m. gruodžio 5 d. suda
rytoje Ministrų Taryboje brig. 
gen. K. Musteikis buvo krašto’ 
apsaugos ministru, šias parei
gas jis ėjo Jgi šiol.

Tei’rpmo ministras doc. 
dr. Antanas Tamošaitis
Antanas Tamošaitis yra gi

męs 1894 m. rugpiučio 18 d. 
Smukučių kaime, Jurbarko vals
čiuje, Raseinių apskr. 1901-1912 
m. jis mokėsi Tauragės pro

gimnazijoje, 1913—1915 m. že-

zaminus, įstojo j aukštuosius’ 
kursus, o vėliau perėjo į Lietu
vos Universiteto Teisių fakulle-. 
tą, kurį baigė 1925 m. Rcngda ! 
masis profesūrai, jis studijas 
gilino Vienos, Paryžiaus, Tulu ! 
zos, Bordo, Berlyno ir Kara 
liaučiaus universitetuose. 1928 
m. iki 1936 m. dirbo advokato 
darbą. 1930 m. buvo paskirtas’ 
privatdocentu ir jam buvo pa 
vesta dėstyti romėnų teisės is 
loriją, o vėliau ir visą romėnų 
teisės kursą. Šį darbą jis uni 
versitete dirbo ligi dabar. Dr 
A. Tamošaitis yra nemaža da 
vęs mokslinės teisinės literatu 
ros veikalų, tarp kita ko, jis yru 
išvertęs iš prancūzų kalbos ka 
pitalinį didžiulį Birard “Rome 
nų teisės” 3 tomų veikalą. Jis 
aktyviai dalyvauja ir šiaip 
spaudoje.

(Bus Daugiau)

EGG ........................... $6.00 |
NUT ....................     $6.00 ’
BIG LUMP .................   $6.00 Į
MINE RUN .................. $5.75
SCREENINGS ........... $5.00 j

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE i
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

U 92 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 6461

NAUJIENŲ JUBILIEJINĖ
EKSKURSIJA LIETUVON

Laivu GRIPSHOLM

Gegužes 31 d., 1939
PER GOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ

ši ekskursija bus viena iš didžiausių ir pato
giausių, nes lydės patyręs palydovas. Įdomi ke
lionė apie 6 vai. laiko per gražiąją ir Lietuvai 
draugingą Švediją.

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių 
Agentų Sąjungos Amerikoje.

Dėk ^platesnių informacijų ir sutvarkymo do- 
kumenpi, kreipkitės į

NAUJIENAS
Jeigu norite turėti smagią kelionę

Naujienų Raštine atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vale 
Sekmadieniai nuo 9 ryto iki 1 vąk dieną

....... ......... ............— 1 1   ...... .... —"—.------~ maičių dvas. seminarijoje. Vo- 
ir 1931 tu. spalių 1 d...... įgaliotu bes kovose. 1924 m. spalių 7 d. kiečių okupacijos metu, 1915
ministru prie Užsienių Reikalų Kazys Musteikis išėjo į atsargą, m. rudenį Smukučių kaime jis
Ministerijos. Nuo 1932 m. spa- Būdamas atsargoje jis studija-1Įsleig
ių 1 d. buvo Užsienių Reikalų vo aukštuosius i komercijos m. va
Ministerijos Teisių ir Adminis
tracijos Departamento direkto
rius. Praėjusių melų rudenį K.

u vos nepaprastu pasiuntiniu ir 
įgaliotu ministru Latvijai, šias 
pareigas jis ėjo ir ligi šiol.

Jau gimnazijoje būdamas K. 
Bizauskas pradėjo dirbti lietu
vybės darbą, uoliai dalyvauda-
mas moksleivių kuopelėse.

Spaudoje pradėjo dirbti 1909 
m.; rašė “Draugijoje”, “Šaltiny
je”, “Viltyje”, “Vienybėje”, “At
eityje”, vėliau redagavo ‘Rygos 
Baisą” ir k t. K. Bizauskas yra 
parašęs “Literatūros teoriją” ir 
k t., yra surinkęs visus Pietario- 
raštus, yra išvertęs visą eilę vei
kalų.

Užsienių reikalų ministras 
Juozas Urbšys

Juozas Urbšys yra gimęs 
1896 m. vasario 29 d. šateiniuo- 
se, Kėdainių apskr. 1914 m. jis 
baigė i'ane .ežio realinę mokyk
lą, o 1917 m. čugujėvo karo 
mokyklą.

Musų valstybei kuriantis, jis 
sugrįžo į Lietuvą ir įstojo į Lie
tuvos kariuomenę; tarnavo Pa
nevėžio baluli jone, paskui 4 
pešt, pulke ir pagaliau Genera-' 
linkime'Štabe operacijų sky-^ 
riaus viršininko pirmuoju pa-; 
dejoj u.

Išėjęs į atsargą kapitono laip
snyje, 1922 m. J. Urbšys perėjo 
dirbti į Užsienių Reikalų Minis
teriją. Buvo paskirtas Lietuvos 
pasiuntinybės Berlyne konsulin
ei ni o skyriaus vedėju. 1927 m. 
jis buvo paskirtas Lietuvos pa
siuntinybės Berlyne pirmuoju 
sekretoriumi, tais pat metais 
buvo perkeltas pirmuoju sekre
toriumi į Paryžių. 1933 m. ba
landžio 1 d. buvo paskirtas Lie
tuvos pasiuntinybės Paryžiuje 
patarėju. 1933 m. gegužės 15 d. 
paskirtas Lietuvos nepaprastu 
pasiuntiniu ir įgaliotu ministru 
Latvijai.

1934 m. J, Urbšys perkeltas į 
centrą ir nuo rugpiučio 1 d. pa
skirtas Politikos Departamento 
direktoriumi. 1936 m. gruodžio 
5 d. paskirtas Užsienių Reikalų 
Ministerijos generaliniu sekre
toriumi.

1938 m. gruodžio 5 d. suda
rytoje Ministrų Taryboje J. 
Urbšys buvo užsienių reikalų 
ministras. Šitas pareigas jis ėjo 
ir ligi šiol.

Krašto apsaugos ministras 
gen. Kazys Musteikis

K. Musteikis yra gimęs 1894 
m. Utenos apskr., Tauragnai 
valsč., Stučių kaime.

Baigęs gimnaziją, K. Mustei
kis įstojo į Orienburgo karo 
mokyklą, kurią baigė 1915 m. 
Eidamas įvairias karininko pa
reigas, jis dalyvavo Didžiajame 
kare. Rusų kariuomenei pakri
kus, K. Musteikis dalyvavo lie
tuvių karių Rusijoje tautinėse 
dalyse.

1918 m. gruodžio 1 d. sava
noriu įstojo į Lietuvos kariuo
menę, dalyvavo nepriklausomy-

mokslus ir 1927 m. baigė Vie 
uos aukštąją prekybos mokyk

pradžios mokyklą. 1916 
rą Kaune baigė vokiečių 

įsteigtuosius pedagoginius kur
sus ir buvo paskirtas Jurbarko 
pradžios mokyklos vedėju. Nuo 
1919 m. ligi 1920 m. gegužės 
15 d. dirbo švietimo Ministcri-

1928 m. sausio 19 d. K. Mus
teikis grįžo į aktyvią karo tar
nybą ir buvo paskirtas į a via-įjos žinybose, o po to Steigia- | 
ciją. Tų pat metų vasario 28 majame Seime buvo valstiečių 
d. buvo pakeltas į pulkininkus Isąjungos atstovu. ;
leitenantus ir paskirtas karo 1921 m. eksternu išlaikęs eg-

WEST SIDE MEMORIAL WORKS 
1965 Ogden Avė. Phone Seeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie- 

. niais iki 6 v. p. p. Susitarimo 
reikalu šaukti

SVERRE GR0NW0LD
Phone SPAulding 6149

- Mes patys išdirbėjai 
Artistic Memorials Monuments— 
Headstones—Mausoleums—Statuary

FRANK MICKAS
Siuvėjas

Naujus Rubus Siuva—Valo—Pro- 
sina ir Pautus Parduoda 

4146 ARCHER AVENUE 
Phone Lafayette 9832

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai and rausti iki 

$5,000.00

Išmokėjom 
už nadėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų

Morgičių
Safety Denosit Dėžutės Galima 

Pasirenduoti

PEOPLES FliRNITURE MFC. CO
4179-83 ARCHER AVENUE
Skelbia 24-rių Metų Sukaktuvių

IŠPARDAVIMĄ
Čia Siūlomi Kainų Mažumai Nustebina Kiekvieną Pirkėją 

KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

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

po.......... $44.50
Šis vienas iš puikiausių Break
fast setų vertas $35.00, parsiduo
da ik už ................. $ 18.95
$5-00 vert. 9x12 naujos mados 

klijonkės po ...................... $2.95
$15.00 vertės garantuoti matracai 

po -.... -................................  $6-95
$8.00 vertės garantuoti coil lovom

springsai po _____.................... $3.49
1939 melų mados midget radios 

po ...    $6.95

$60.00 vertės labai gražus parlor
setai ..............    $29.50

$5.00 vertės plieninės naujos mados
lovos ................................. 7...... $2.95

$6.00—45-kių svarų valiniai
matracai .........    $3.49

$20.00 vertės tvirtai padaryti 5rkių
dalių breakfast setai po ....... $9.95

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

Šis pilnas lovos įrengimas, gra
ži lova, Springsinis matracas, ga
rantuoti coil lovai springai, vis
kas verta $30.00. Par- $ 17-95 
siduoda uz ............. 1

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

Šis 
tas 
už

gražus 2-jų dalių parlor se- 
vertas $65.00, parsiduoda į 
.............. *32.501

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

Augštos rųšies dubeltavi Studio 
Couches, verti $1 7 Q£
$30.00, po ................. I ■

Didi Nuolaida 
už Senus 

Daiktus Mai
nant ant 

Naujų 4179-83 ARCHER AVENUE
Kampas Richmond Gatvės

LENGVUS 
IŠMOKĖJI

MAI 
PRITAIKO

MI

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

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

STANDARD FEDERAL S AV
IMS &. LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

5.

Sophie

Barčus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

GERB. Naujienų skaityto- 
įos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

Ri the first sign of

SORE
THR0AT

gargle Listerine
Skubi atsarga gali atitolinti slo
gas, kas yra gerklės skausmų pa
seka. Listerina naikina bakteri
jas, kurių slogoms susirgus, ger
klėje susidaro milionais—reikale 
paduoda Gamtai pagelbos ranką. 

'Atmink, kad slogos yra bakteri
jų sukeltas uždegimas. Tad, ko
dėl nesigydyti bakterijas naiki
nančiu Listerine Antiseptiku.
Lambert Pharmacal Co.,SL Louis, Mo,

Kilis germs in throat
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News

Published Daily Ezcept Sunday by
The Lithuanlan News Pub, Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

3c 
18c 
75c

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

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

Užsakymo kainas
Chicagoje—paštu:

Metams______________
Pusei metų __________
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ________
Savaitei_____________ .
Mėnesiui_____________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

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

Orderiu kartu su užsakymu.

m. so 
komi- 

kuriuo
re«

Stambios atmainos vyksta Lietuvoje
Iš Lietuvos laikraščių, iš “Naujienų” specialių ko

respondentų pranešimų ir iš atskirų Lietuvos veikėjų pa
reiškimų jau galima daug-maž numanyti, kaip įvairios 
srovės Lietuvoje žiuri į naująją Lietuvos vyriausybę. 
Bendrai imant, visuomenė pasitiko ją palankiai, net su 
džiaugsmu.

Musų korespondentas Para Bellum tą visuomenės 
džiaugsmą išreiškė, gal būt, aiškiausiai savo pranešimo 
antrašte: “Galas vienai diktatūrai.”

Tačiau mes žinome, kad ta diktatūra neapsivertė 
ragožium. Jos vykintojai dar nėra iš valdžios pašalinti. 
Iš tolo žiūrint, atrodo, kad dar ir šiandien valstybės vai
ras tebėra tautininkų rankose. Respublikos prezidentu 
tebėra Antanas Smetona, ir tebeveikia senasis tautinin
kų seimas.-Tai gal viskas ir pasiliks, kaip buvo iki šiol, 
tik šiek-tiek kitokioje formoje?

Vėliausios iš Lietuvos gautos žinios sako, kad ne.
“Keleivis” praneša, kad adv. F. J. Bagočiui parašė 

vienas žymus asmuo, veikęs Lietuvos opozicijoje, laišką, 
iš kurio matyt, kad įvykusi Lietuvos valdžioje atmaina 
yra didesnė, negu atrodo paviršiuje. Tas asmuo rašo:

“Pas mus vyksta ne revoliucija, bet evoliucijos 
procesas. Todėl daug kas iš paviršiaus atrodys be 
permainų, bet viduje pakitėjimas eina gana smarkiu 
tempu.

“Kai šį laišką skaitysit, jau iš laikraščių žinosit, 
kad vyriausybė yra koalicinė ir ne atsitiktinai susi
dariusi, bet po tam tikrų derybų, kuriose prižadėta 
išpildyti tam tikri reikalavimai, kurie leidžia laukti 
gerų vaisių iš bendros darbuotės.”
To laiško autorius sako, kad, prieš susidarant dabar

tinei Černiaus vyriausybei, “buvo bandyta iššaukti ir pu
čą, bet niekas neišėjo”. Autorius mano, kad tokių bandy
mų gali būti ir daugiau, bet demokratinių srovių vadai 
tikisi, kad jie nebus sėkmingi. Esą,—

“Net pats Voldemaras atsiuntė laišką, kad jis 
nenorįs būti marijonete vokiečių rankose.”
Pasak to laiško autoriaus, labai naudingą darbą at- 
tie žmonės, kurie leido Klaipėdoje “Bendrą Žygį”, 

jie padarė “milžinišką perversmą žmonių protuose”. 
Tai reiškia, kad “aktyvistai” anaiptol nebuvo Lietu- 
priešai, kaip įsivaizduoja kai kurie žmonės Ameriko-

liko 
nes

VOS
je. “Aktyvistų” ir jų laikraščio “Bendro žygio” labai bi
jojo tautininkai, ir jie skelbė, kad tai esą “voldemarųrin- 
kai” ir nacių agentai.

žodžiu, totalitarinis režimas Lietuvoje yra likviduo
jamas — ne susyk, ne revoliucijos keliu, bet yra likviduo
jamas.

l» į. »| lllllll

*

STALINO INTERVENCI 
JA ISPANIJOJE

Savaitraščio “The Saturday 
Evening Post” balandžio 15 d. 
numeryje įdėtas nepaprastai į- 
domus W. G. Krivitskio straips
nis apie sovietų Rusijos vaid
menį neseniai pasibaigusiame 
Ispanijos pilietiniame kare 
(“Stalin’s Hand in Spain”).

Krivitskis buvo generolas so
vietų Raudonojoje Armijoje 
Beveik per keturiolika metų ji
sai tarnavo sovietų karo žval
gyboje (iki gegužės 1933 m.), 
paskui buvo Karo Pramonių 
Instituto direktorius, o 1935 m. 
buvo paskirtas Sovietų Karo 
Žvalgybos viršininku Vakarų 
Europoje, šitoje vietoje jisai 
tarnavo iki 1937 m. lapkričio 
mėnesio. Kuomet Stalinas
areštavo ir sušaudė beveik vi
sus Raudonosios Armijos va
dus, gen Krivitskis nutraukė ry
šius su sovietų valdžia ir apsv

su-

gyvena Paryžiuje. Tenai du kar
tu kėsinosi jį nužudyti OGPU 
agentai, bet jiems nepasisekė. 
Gen. Krivitskis atvažiavo į A- 
meriką. Jisai sakosi dar ir da
bar esąs ištikimas Lenino ko
munizmui.

Sovietų karo žvalgyboj virši
ninku Vakarų Europoje jisai 
buvo kaip tik tuo laiku, kai 
prasidėjo fašistų sukilimas Is
panijoje, ir per metus laiko ji* 
sai pagal Stalino instrukcijas 
organizavo sovietų pagalbą Is
panijos respublikos gynėjams. 
Ir jisai sako, kad ta pagalba 
tikrumoje buvo Stalino inter
vencija Ispanijoje.

Anot gen. Krivitskio, ginkluo
tą intervenciją Ispanijoje darė 
ne tiktai fašistų ir nacių dikta
tūros, bet ir Maskvos diktatū
ra. Savo straipsnyje jisai pa
duoda daugybę detalių apie tai. 
kaip sovietų valdžia tą inter
venciją vykdino, paminėdamas 
vardus, vietas, datas ir įvairiu*

kitokius faktus, atvaizduojan 
čius paslėptąją, “užkulisinę” tos 
intervencijos pusę.

Iš tų faktų aiškėja keletą:,» 
svarbių dalykų. Viena, kad per 
keturis pirmuosius Ispanijos pi
lietinio karo mėnesius sovietų 
valdžia jokios pagalbos Ispani 
jos respublikai nedavė. Tai bu
vo kritingiausias sukilėliam:* 
laikas. Jeigu Maskva tuo laiku 
butų lojalistams davusi ginklų, 
tai gen. Franco sukilimas butų 
buvęs sutriuškintas.

Rugpiučio 28 d. 1936 
vietų užsienio prekybos 
sąrąs išleido dekretą,
draudžiama “eksportuoti, 
eksportuoti arba praleisti Ispa
nijon bet kurios rųšies ginklus, 
amuniciją, karo medžiagas, lėk
tuvus ir karo laivus”, žodžiu, 
sovietų valdžia prisidėjo prie 
franeuzų ir anglų “nesikišimo’ 
politikos.

Bet kai Ispanijoje susidarė 
po Caballero vadovybe “liau
dies fronto” vyriausybė, į ku
rią įėjo ir du komunistų atsto 
vai, Stalinas sumanė pardavi 
nėti ginklus lojalistams. Jisai 
patyrė, kad Ispanijos respubli
ka turi 700 milionų dolerių auk
so atsargą, todėl ji galės mokė 
ti už ginklus grynais pinigais. 
Tačiau savo agentams Stalinas 
įsakė suorganizuoti ginklų par
davimą ir pristatymą taip, ka^ 
niekas nežinotų, iš kur jie atei 
na. Sovietų žvalgybos agentai 
įsteigė daugelyje Europos mies
tų neva privatines ginklų pre
kybos firmas. Ginklams gaben
ti buvo samdomi įvairių šalių 
privatinių kompanijų laivai.

Stalinas bijojo įsivelti į karą 
ir savo agentams įsakė veikti 
kuoatsargiausiai. Laikykitės 
liaus nuo artilerijos ugnies, 
sai paliepė jiems: “Podalše 
artillerijskavo ognia!”

Intervencijos tikslas
Kodėl Stalinas nutarė įsikiš

ti į Ispanijos karą? Gen. Kri
vitskis sako, kad-Stalino tiks
las buvo paimti savo, kontrolen 
Ispaniją ir per ją priversti ang
lus ir franeuzus sudaryti sąjun
gą su Maskvą.

“Stalinas sakė, kad nei 
Francuzija, nei Didžioji Bri
tanija nieku budu negali leis
ti, kad Ispanija, kuri domi
nuoja įėjimą į Viduržemio 
jurą, butų kontrolių j ama Ro
mos ir Berlyno,” rašo W. G. 
Krivi tsky. “Pąryžiui ir Lon
donui labai svarbu, kad Ispa
nija butų drauginga jiems. 
Stalinas manė, kad jisai gali 
Ispanijoje sudaryti valdžią,, 
kurią kontrolius Maskva. Tu
rėdamas Ispaniją savo kiše
nėje, jisai galėtų priversti 
Francuziją ir Britų Imperiją 
stoti į tikrą ir pastovią są 
jungą su Rusija. Tuo pačiu 
laiku jo intervencija ątgaj- 
vintų Sovietų šalininkų pasi 
tikėjimą užsieniuose, kurį 
buvo palaužęs senosios bol
ševikų gvardijos valymas.”
Vadinasi, Stalinas nutarė sių

sti savo agentus ir ginklus į Is 
poniją savo politikos sumeti 
mais, o visai ne su tikslu ap
ginti Ispanijos demokratiją.

Iš tiesų, demokratijos Ispani
joje Stalinas jr nerėmė. Prie
šingai, jisai ją kaip įmanyda- 
<nąs griovė. Ispanijoje OGPU 
(sovietų žvalgybos) agentai pa
ėmė savo kontrolen ginklų san
dėlius; jie diktavo, kam gink
lai turi būt duodami, o kam ne. 
Jų rankose buvo svetimų šalių 
savanoriai, sudariusieji Tarp
tautinę Brigadą. Jie paėmė sa
vo kontrolen vyriausiąją armi
jos vadovybę, ir pagalios ryžosi 
pastatyti po savo kontrole lo- 
jalistų vyriausybę. Kai premje 
ras Caballero pasipriešino ko 
munistų užmačioms, tai OGPU 
išprovokavo Barcelonoje gegu
žes mėp, 1937 m. maištą, ku
rio rezultate Caballero kabine
tas turėjo" pasitraukti ir jo vįe 
tą užėmė Dr. Juano Negrino 
vyriausybė. Prie šitos valdžios 
Stalino agentai pasidarė tikr*

buvo trockistas* o prieš 
buvo per eilę metų veik- 
Kominterne. Kartu su sa- 
draugų grupe Nin dingo

to-

ot

Dingo šypsena Lietuvos žmonių veiduose. — Kai kurie 
skaičiai apie Klaipėdos kraštų. — Lietuvių įmonės ir 
įstaigos Klaipėdoje. — Didelė kunigaikščio Vytauto 
klaida. — Ir vėl istorijos ratas pasisuko. — Hitleris 
susilauks to, ko susilaukė kaizeris. - 
žiamoji karvutė. — Tikra okupacija

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Užtruks mel-

tai in-

tai

kad

iš Vokietijos gilumos žandarus, 
kurie perėmė vietos policijos 
pareigas!

Juk tai reikšminga, juk 
tikra okupacija!

O dar vokiečiai giriasi, 
tik savo žemę atsiėmė. Jei
tai nereikėjo iš kitur žandarus 
atgabenti. Neabejotina, kad tai 
bus sudaryti karo lauko teismai 
ir pradės jie savo darbą!

Kitaip okupuotame krašte ne
sielgiama ! —J. K.

šeimininkai Ispanijoje. < 
Įsitvirtinę lojalistų Ispanijoje, 

Stalino žvalgybininkai pradėjo 
žiaurią kovą su savo politiniais 
oponentais. OGPU turėjo Ispa
nijoje savo kalėjimus ir savo 
budelius. Kas tik drįso Stalino 
politikai pasipriešinti, tą jie bi? 
pasigailėjimo žudė. Gen. Krivits* 
kis sako, kad daugelis “neišti 
kimų” Maskvai žmonių dingo, 
nežinia kur.

“Kai kurie buvo pavogti ii 
išgabenti į Sovietų Rusiją”, 
rašo jisai. “Kiti buvo nugala 
byti Ispanijoje. Vienas reikš
mingiausių atsitikimų buvo 
su Andrės Nin, revoliucinės 
Marksistų Vienybės partijom 
(POUM) vadu, Nin vienu lai
ku 
tai 
lūs 
vo
iš kalėjimo, kur jį buvo už
dariusi OGPU. Jų kūnai bu
vo surasti, kuomet Britanijos* 
parlamento atstovų komisija 
atvyko ištirti jų dingimą. Ki
tas žymus atsitikimas buvo 
su jaunuoju Smillie, garsaus 
Britanijos darbininkų vado, 
Roberto Smillie, sunumi: ji 
sai buvo užmuštas OGPU ka 
Įėjime Ispanijoje.”
Šiurpulys nukrato, skaitanti 

apie Stalino agentų piktadary
bes Ispanijoje, aprašytas gen. 
Krivitskio straipsnyje.

1 Tuo tarpu už ginklus, ku
riuos Maskva pardavinėjo Ispa
nijos lojalistams, ji ėmė auksą. 
Ispanijos auksas buvo gabena
mas į Odesą, o iš tenai į Mas
kvą. Vienas OGPU viršininkas 
kuris tą aukso gabenimą pri
žiūrėjo, pasakė gen. Krivitskiui 
Maskvoje, einant per milžiniš
ką Raudonąją Aikštę:

“Jeigu visos dėžės su auk
su, kurį mes iškrovėme Ode
sos prieplaukoje, butų sudė
tos šičia1 viena prie kitos Rau
donojoje Aikštėje, tai jos už
dengtų ją visą nuo vieno kra
što iki Lito.” 

' < '

Iš intervencijos 
Stalinas gavo kelis 
lionų, gal būt, pusę 
lerių vęytės aukso, 
jisai padąrė Ispanijai?

Istorijoje, žmonių istorijoje, 
nieko nėra amžino, — nėra am
žina ir hitleriška mada. Be už
sienio paso Hitleris atvyko j 
Klaipėdą ir be užsienio paso ji
sai išsinešdins iš Vokietijos. Jo 
likimas toks pat, kaip ir buvu
sio kaizerio Vilhelmo, kurio žy
gius Hitleris tik kopijuoja.

Kaizeris Vilhelmas taip paA 
be užsienio paso kariaudamas 
daug kur svetimuose kraštuose 
pabuvojo, bet ir be užsienio pa
so turėjo išsinešdinti ir svetur 
prieglaudos ieškoti.

Tikėkime, kad Hitleris ton 
prieglaudos kur kur, bet Lietu 
voje tikriausiai negaus. Palin 
kėsini jam sveiką galvą iš Vo
kietijos išsinešdinti, o jei jisai 
ją praras, — taip pat labai ne
liūdėsime.

Šiandien tikrai skaudu patir
ti, kad jau Klaipėdos uosto ne
turime! Jau šiemet š. Ameri
kos lietuviai atvykę į Lietuvą 
tame uoste nebus sulikti, nebus 
širdingai priimti vielos lietuvių 
organizacijų. Tenai vokiečių 
žandarai tykos ir saugos Hitlc- 

Į rio ramybę, bet tikėkime, kad

TRUMPOS-KUMPOS 
ŠYPSENĖLĖS 

m imu Rašo J. šmotelis .

Gydytojas ir Spauda

(Tęsinys) 1
štai dėlko lietuvių žmonių 

veiduose dingo šypsena, štai dul
ko lietuvis stipriai susirūpino 
savo likimu, sa^o tautos ateiti
mi. Štai dėlko Lietuvos žmonių 
veidai iš karto pasidarė rustus 
ir rūpestingi. Jei ne protu visa 
tai daugelis supranta,
stinktyviai jaučia, kad lietuvių 
tautai vėl sukirstas 
smūgis.

Taip, istorijos lapas iš naujo I 
pasisuko, bet vieną turime kie
tai žinoti ir stipriai į galvą įsi
dėti, kad istorija vietoje nesto
vi!

Lietuvių tauta jau save paju
to, lietuvių tauta jau save su
prato ir niekuomet, niekuomet 
neišsižadės siekusi tos juros Į 
krantų, kur jos gimines iš se
nų žilų laikų gyvena.

Ištisus šimtmečius Klaipėdos 
kraštą valdė vokiečiai ir vis tiek 
jie nespėjo lietuvių dvasią ga
lutinai palaužti, ji liks savo pa
grinduose sveika ir ateičiai.

Tiesa, dabar daug kam apsi
moka ir lengva pasivadinti sa
ve vokiečiu, bet taip pat daug|visa tai neilgam! 
kas pajuto, kad 
garbė ir lietuviu

skaudus

Teko matyti, 
teko klausyti 
gydytoją vieną, 
kuris aną dieną 
kažkokią paskaitą laikė 
ir nelabuosius vaikė 
nuo katalikiškos spaudos 
Sakė, jog tą spaudą 
net kipšiukai gaudą: 
tik capt! jei nedabojai, 
capt! jei užsižiopsojai... 
Ir taip pasigavę, 
apsimaskavę, 
prie žmonių lenda, 
į grickus brenda 
ir vierą rauna 
su šaknim!

Ispanijoje 
Šimtus mi- 
biliono do- 
Q ką gero 

Nieko. 
Jisai davė ginklų Jojalistamo 
tiktai tiek, kad jie galėtų tęsti 
kovą, bet nedavė pakankamai, 
kad jie galėtų laimėti pergalę 
1938 m. sovietų ginklų buvo 
siunčiama Ispanijon vis mažiau 
ir mažiau, iki galų gale siunti
mas visai sustojo. Gen. Fran
co su fašistų ir nacių pagalba 
paėmė viršų. Prieš pilietinio ka
ro pabaigą komunistų vadai iš
bėgiojo.

Reikia pastebėti, kad tuo pa
čiu klausimu tilpo kito asmens 
straipsnis žurnalo “The Ameri
can Mercury” balandžio nume
ryje, Jo autorius Irving Pflainn 
pamini daugelį tų pačių faktų, 
kurie yra paduoti gen. Krivits
kio rašinyje. Matyt, jie nėra 
prasimanyti.

KVAILAS “UŽGINČI- 
JIMAS”

Visoje Amerikos spaudoje 
buvo rašyta, kad Vyriausias 
teismas Washingtone padare 
sprendimą buv. komunisto 
Streckerio byloje, kuriuo tapo 
panaikintas Darbo departamen
to įsakymas tą asmenį depor
tuoti. “Naujienose” buvo trum
pai paminėti teismo sprendimo 
motyvai, būtent, kad įstatymas 
apie deportavimą 'nepiliečių ko
munistų, yra pritaikomas 
dviejuose atsitikimuose: jei 
siamasai buvo komunistas
laiku, kai jisai įvažiavo į šią ša
lį — arba, jeigu jisai buvo ko
munistas tuo laiku, kai prieš jį 
buvo užvesta byla. Bet Strecke- 
ris pasidarė komunistas, jau bū
damas Amerikoje, o tuo laiku, 
kai Darbo departamentas pra
dėjo prieš jį deportavimo veik
smus, jisai jau buvo iš komu
nistų partijos pasitraukęs.

Štai dėlko Vyriausias teismas

dabar didele 
būti.
tauta neteko 

savo istorines sostinės Vilniaus, 
tegu lietuvių tauta dabar nete
ko kelio į pasaulį, bet lietuvių 
tatita nėra praradusi pasiryži
mo kovoti dėl savo ateities.

Tegu uždaryta Vilniui vaduo
ti sąjunga, tasai dekoralyvis pa
puošalas, tegu Klaipėdos krašte 
išvaikytos visos lietuvių organi
zacijos, bet tiek 
Klaipėda iš seno 
širdyse.

Istorijos ratas 
bar jisai sukasi žaibo greitumu 
ir įvykiai pasaulio gyvenime 
taip sparčiai keičiasi, kaip ki- 
notealre vaizdai; išmuš valan
da, kada lietuvių tauta vėl įsi
galės pajūryje ir savo pajėgu
mu atsirems Vilniaus krašte. 
Juk Vokietijos galybė be šūvių 
laimėta, tai tik laiko klausimas.

Faktinai Vokietija iš tų lai
mėjimų tik savo garbę didina, 
bet ne pajėgumą stiprina.

Ką prieš karą Vokietija savo 
įtakoje laikė, tik dabar tas sri
tis mėgina vėl atgauti. Tiesa, ji 
be lenkų koridoriaus ir Veng- 

•rijos jau veik viską yra alsič 
muši, bet ji atgavo stipriai ver
dantį katilą, kuris neišvengia
mai turės sprogti, — tai gyve
nimo būtinybė!

Sprogs išpusta Vokietijos ga
lybė ir tuomet jos vergiamos 
tautos įsigalės ir jau ką atsiims, 
— neužleis.

Maršais žygiuoja Vokietija, o 
tuo metu Londono, Paryžiaus 
rykliai vis dar savo tarpe dera
si, vis ieško juridinių formų vo 
kiečių žygius smerkti, ar teisin
ti, bet išmuš valanda, kad tų 
ryklių įtaka tuose kraštuose su
byrės ir tų kraštų žmonės pa
darys savas išvadas.

Tiesa, Hitleris Klaipėdos uos
tą nori paversti j povandeninio 
laivyno stovyklą, štai jau šian
dien jisai čia su karo laivais at-

silieka, bet pridurkime mes nuo 
savęs — neilgam!

Vilnius, tiek

sukasi, o da-

tik 
tei- 
tuo

nusprendė, kad Streckerį depor^ 
luoti nėra pagrindo. Trumpai 
sakant, jisai išsigelbėjo nuo de- 
portavimo dėlto, kad jisai jau 
nebuvo komunistų partijos na< 
rys.

Bet stalincų organas BrooJv 
lyne bando šituos faktus užgiiv 
čyti ir sąvo senu papratimu 
chamiškai koliojasi! Vadinasi, 
jisai nori savo skaitytojus įti
kinti, kad Amerikos valdžia ne- 
piliečių komunistų nedeportųo- 
ja. Tiems, kurie šita “Laisves” 
apgavyste patikės, gali tekti la
bai pasigailėti.

tuvai sudaryti palankias sąly
gas uostu naudotis, bet tai ne
malonė, o tik viena iš blogųjų 
išeičių išeitis. Juk Klaipėdos, 
uostas be Lietuvos neturi iš ko 
gyventi. Vietos vokiečiai tai ge 
rai žino, ir todėl Hitleris tą ma
lonę, ar tikriau dovaną vietosi 
vokiečiams pažadėjo ir Lietu
vai pa piršo.

Juk nepaslaptis, kad kai klai
pėdiškiai sužinojo, jog jų kraš
tas bus vokiečių kariuomenės 
okupuotas, tai ir jie nosis pa
kabino, nes pajuto, kad iki šio 
melžiamoji karvutė staiga už
truks.

O kai toji karvutė užtruks, 
lai ir iš vietos vokietininkų at 
siras tokių, kurie pasiges Lie
tuvos. Ir nemaža lietuvių, da
bar išvirtusių į vokiečius, pasi
jus negražų darbą atlikę ir pa
siilgs Lietuvos!

Laikas ne Hitlerio naudai dir
ba, todėl jisai mėgina tam lai
kui už akių užbėgti, bet juk lai
ko neaplenksi!

Gyvenimo įvykiai pleška sa
vo keliu, ir kas su tais įvykiais 
kartu neina, tasai gyvenimo į 
nežinią nubloškiamas.

Šiandien Lietuva nedžiugau- 
ja, šiandien Lietuvos žmonių 
veiduose dingo šypsena, visi gi
liai skausmo valandas pergyve
na, bet neilgam.

Taip, o ne kitaip turi būti ir 
taip bus!

Lietuvių tautos genijus vėl 
iš naujo įsigalės tame pajūryje!

Baltijos jura — tai nedalo
ma lietuvių tautos dalis.

Lietuvių tauta nėra pasiryžu
si mirti, ji nori gyventi ir gy
vens! Lygiai taip, kaip ir vo
kiečių tauta nori gyventi, bet 
jos vadai nori gyventi tik kitų 
sąskaiton, o lietuvių tauta, kaip 
ir kitos mažos tautos, nori gy
venti tik sgvo sąskaiton, savo 
žemėje.

Neilgai vokiečių žandarų ba
tas mindžios pajūrio, Lietuvos 
pajūrio žemę, štai ir dabar vo
kiečiai nepasitikėjo net vietos 
nacionalsocialistų vadais ir jų 
smogiamiems būriams,
Klaipėdos kraštą įtraukė savus1 šio ar stogo.

jau j

Ak... pabažnas gydytojas 
ir, rodos, chirurgas, 
kaip mikliai jisai kedeno 
Avinėlio spurgas! 
kaip mikliai jisai išguldė 
filosofiją vieros 
ir kaip vaizdžiai jisai brėžė 
uždotis spaudos!

“Spauda!” jisai šaukė, 
ir peilį išsitraukė, 
“spauda tai peilis—, 
su juo operacijas darai 
ar gyvastį varai 
iš kūno...
Tik chirurgas temoka 
šitą peilį vartoti;
tik dvasiškiai turi teisę 
spaudą redaguoti ”

“O bedieviai!”—— 
Kad juos bala, bedieviai! 
kunigėlio patarimo neprašo, 
mokinasi ir rašo, 
ir gan gražią spaudą palaiko 
ir rašyti pataiko 
geriau už kunigėlį! 
Daryk ką nedaręs, 
barkis nesibaręs, 
žmonės turi skonį, 
jei spauda maloni 
jie perka ir skaito.

Vienok—
vienok!— 

jis gydytojas, 
mokytojas

nedurnas 
chirurgas, 
ir spaudai surado vaistą: 
tai maištą
prieš laisvąją spaudą!
Sako: giedokim Kiric cleison, 
Dominus vobiscum, Kriste 

eleison
ir spaudai nepasiduokim!
Tik kur kryželiais pažymėta, 
kur kunigėlių čiupinėta — 
tik tokią spaudą dabokim.

Seniau juk tas gydytojas, 
tas viernųjų mokytojas 
ir pats bedieviams priklausė. 
Tik vieną kartą— 
et... prisiminti neverta— 
j i s. išgėrė mišauno 
ir... apsiblausė!... 
Dabar jisai vadas 
viernųjų brigados, 
gina religiją seną, 
kovoja ir stena 
Dievui ant garbės.

Iš Lietuvoj
Liūdnos išvaizdos 

kaimas
ALYTUS. — Vilniaus pusėj, 

5—6 km, prie plento Alytus 
— Kaunas riogso dar į vien
kiemius neišskirstytas Jurkio- 
nių kaimas, kuris, gal būt, vie
nintelis Lietuvoj savo išvaizda, 
nes jame nematyti jokio me
delio, tvoros ir sveiko trobe-
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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 metų.

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

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

KONTESTANTŲ VEIKLA
Pereitą savaitę iš kontestan

tų daugiausia narių gavo drau
gas S. J. Petrauskas iš Rock
ford, III., būtent, 4 narius ir 
visus čia gimusius. Iki šio laiko 
draugas Petrauskas buvo užim
tas su darbais vietos Kultūros 
Draugijos, o vėliau susirgo, tai 
neturėjo progos ieškoti naujų 
narių, bet sustiprėjęs tuoj sto
jo į darbą ir gavo kelis na
rius per vieną savaitę. Tikimės, 
kad į trumpą laiką draugas 
Petrauskas ir vėl atsiųs kelio- 
liką naujų narių.

Dar mes turime apie 15 kon- 
teslantų, kurie, regis, užmiršo, 
kad yra kontestantai ir iki šio 
laiko dar neprirašė nei po vie
ną narį. Lauksiu šią savaitę at
nešant į ofisą nors, po vieną na
rį, nes kada reikia pagarsinti 
apie kontestantų veiklą, ypa
čiai tuos, kurie neturi nei po 
vieną narį, tai tas nelabai gra
žiai atrodo. Juo labiau, kad sa
vaitė iš savaites tas pat atsikar
toja. Lauksime!!

Laike jubiliejinio kontesto 
jau yra įrašyta iki šios dienos 
141 naujas narys. Nors skai
čius naujų narių yra nemažas, 
bet kaip dėl musų Draugijos 
tai nėra nei didelis. Turėtų ne 
tik kontestantai, bet ir pavie
niai nariai dar smarkiau pasi
darbuoti, kad per šį mėnesį įra
šytumėme mažiausiai 100 na
rių. Lauksime iš narių talkos 
ir darbo.

NAUJI KONTESTANTAI

Kontestantų skaičius vis didi
nasi ir didinasi. Kiekvieną sa
vaitę vis paskelbiant vardus 
naujų kontestantų, kurie pasL 
ryžta darbuotis Draugijos labui 
tuo duodami pavyzdį ir pakel
dami dvasią kiekvienam drau
gijos nariui, kuris tik įvertina 
savo Draugiją ir nori, kad ji 
sparčiai tarpių ir augtų nariais. 
Toks narys būtinai turi pasi
darbuoti draugijos labui. Todėl 
kurie tik geidžiat, kad musų 
Draugija butų dar didesnė ir 
jaunais nariais gausingesnė, bū
tinai įsirašyki! į kontestantų ei
les, Tuo budu padėsit draugiją 
išauginti dar didesnę, negu ji 
šiandien yra. Būdami kontes- 
tantais daug pasekmingiau ga
lėsit įrašyti narius, nes kontes
tantų vardai garsinami “Nau
jienose”, Todėl ir žmonės ma
tydami, kad darbuojasi kaipo 
kontestantai ne tik kad labiau 
pasitiki, bet dar nurodo pro
spektus, tai yra tokias y patas, 
kurie gali ir nori įsirašyti į 
draugiją, šia proga primenu, 
kad kon tęs taniams už prirašy
mą naujų narių duodame atly
ginimą. Kurje norite likti kon- 
testantais ir norėtut sužinoti 
plačiau apie sąlygas, malonėki
te atrašyti laišką arba ateikit 
dienomis arba ketvergo vakare 
į Draugijos ofisą. Ypatingai 
kviečiame moteris šiame jubi
liejiniame konteste pasidarbuo-

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi "NAUJIENOSE”

MUSU REIKALAI

JOHN A. MASON’AS
John A. Mason’as Chicagos 

lietuviams, o ypačiai sporto 
mėgėjams, yra plačiai žino
mas. Sporto srityje jis dalyvau
ja per daugelį metų. Kai Brid- 
geporto kolonijoje Karolis Po
žėla buvo įsteigęs atletikos 
klubą, tai Masonas nuolat tą 
klubą lankė ir treniravosi. Ta
da jis buvo itin jaunas ir en
ergingas vyras.

Kadangi tais laikais buvo 
užėjusi savotiška ristynių ma
da, tai ir p. Masonas toje sri
tyje daugiausia lavinosi. Bū
damas tvirto fiziško sudėjimo 
ir labai vikrus, jis turėjo dide
lį pasisekimą. Publikos tarpe 
taip pat darėsi labai populia
rus.

Reikia pasakyti, jog tais lai
kais ristynės tarp lietuvių irgi 
buvo labai populiarios: jos 
buvo rengiamos įvairiose mie
sto dalyse ir visada sutraukda
vo daug žmonių. Faktiškai pa
sitaikydavo taip, jog svetainė
se pritrukdavo ir vietos. Ir 
štai tose ristynių parengimuo
se labai dažnai dalyvaudavo 
p. Masonas. Ne tik jis daly
vaudavo, bet ir pasižymėdavo 
kaipo tikra šaunus ristikas.

Po kai kurio1 laiko ristynių 
įkarštis tarp lietuvių praėjo. 
Didžiausia priežastis tam buvo

prasidėjusi depresija- Sųsiau- 
rėjus tarp lietuvių ristynių dir
vai, p. Masonas, taip sakant, 
prasimušė į platesnį pasaulį 
ir pradėjo ristis tarp svetim
taučių. Retai tepasitaikydavo 
tokia savaitė, kad jam netek
davo du, ar net tris kartus ri- 
stis. Ir jis risdavosi ne tik Chi- 
cagoje, bet ir aplinkiniuose 
miestuose: Milwaukee, Keno
sha, Racine ir t. t.

Tokiu budti p. Masonas li
ko lyg ir pusiau profesionahs 
ristikas. Gana dažnai jis rita
si ir dabar, štai kai Town of 
Lake kolonijoje buvo pradėta 
ristynės rengti kas savaitė, tai 
Masonas ir ten gana dažnai 
pasirodydavo.

šiaip nuolatinis p. Masono 
darbas yra Chicagos gaisri
ninkų departmentas: jis ten 
eina inžinieriaus pareigas.

P-as Masonas yra gerai susi
pažinęs ir šiaip su kūno kul
tūra, atseit, su įvairiais prati
mais, kuriuos žmonės daro 
tam, kad galėtų gerai jaustis 
ir būti sveiki. Taigi, atletikos 
srityje p. Masonas turi labai 
didelį patyrimą: su ta šaka jis 
yra itin gerai susipažinęs.

Malonu tad pranešti, kad p. 
Masonas jau pridavė savo ap
likaciją į Chicagos Lietuvių 
Draugiją- Netrukus jis bus mu
sų organizacijos pilnas narys. 
O tai reiškia, jog mes savo 
organizacijoje turėsime pasi
žymėjusį ristiką ir šiaip spor
to žinovą.

Nėra abejonės, kad tarp mu
sų narių (ypačiai jaunųjų) 
yra tokių, kurie domisi risty- 
nėinis, boksu ir t. t. Dabar, 
kai turėsime kompetentiškų 
žmonių, galėsime pagalvoti ir 
apie atletikos klubo steigimą. 
Toks klubas gali būti labai 
naudingas ir turėti pasisekimo.

Ką manote?
Tokį klubą steigiant mums 

daug galėtų padėti p. Maso
nas. Ir kiek mes žinome, jis 
su tiku mielai tame reikale pa
tarnauti.

Skubėk—Paskutinės Kelios Dienos Liberalės

90 DIENU EKONOMIJOS 
ĮRODYMO PASIOLOS

■ 4

Leiskit Jums Įrodyti, Kad Jus Galite Įsigyti Sau Patogumą
Ir Malonumą, Ką Duoda

Automatinis Basinis
Vandens Šildytuvas

...Visuomet teikia karštą vandenį — dieną ir naktį — nė 
daboti — ne laukti

šimtų šimtais Chicagos šeimų naudojasi los pasiūlos 
nauda, kuri įrodo Automatinio Gasinio Vandens šildytu
vo ekonomiją. Jie, beto, patyrė, kad nepalyginamoji kar
što vandens nauda visuomet krane kainuoja liek mažai, 
kad tikrumoje jau nebegali ir būti be jo! ši liberalė pa
siūla galios dar kelias dienas. Neatidėliokile! Apsilanky
kite pas savo kaimininį plumberį dėl visų smulkmenų.

Galionas Karšto Vandens, šildant Automatiniu Gasiniu 
Šildytuvu Nekainuoja Daugiau

Automatinis Gasinis Vandens šildytuvas duos nuolatos jums 
karšto vandens nuostabiai menkomis išlaidomis. Tikrumoje, galio
nas apšildyto vandens šiuo modernu budu nekainuoja daugiau, 
negu šildytuvu, kurį turi užžiebti ir užgesinti rankos pasukimu. 
Automatinis Gasinis Vandens šildytuvas palaiko vandenį karštu 
toje temperatūroje, kokioj norima be jokios ypatingos priežiūros. 
Viskas kas reikalinga, tai atsukti kraną ir karštas vanduo čia— 
dieną ir naktį... Naudokitės šios liberalės pasiūlos proga! Veik 
dabar, kol pasiūla neatšaukta!

Ateikit Pas Savo Kaimyninį Plumber Dylerj
šaukit WABASH 6000

. GAS HEATING

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
P H O N E W A B A S H 6000

SABERGMAF

BERGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

rnalevų, sienų popieriaus ir langų Reidų. 
Ateikite į didžiąją krautuvę prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
poperiaus pavyzdinę knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvaus Budžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI.

Ess-A-Bec 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 varnišas gerai dėvisi ir nesidė- 
tnėja baltai vandeny. ffd O E

GALIONAS ______________* I IVV
Popierių Valyklis arba H. R. H. po 6c 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir Šešta

dieniais ik 9 P. M.- 
Tel. PROSPECT 3440

Remkite laos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

MlLLlbHS"‘OF POUNDS HĄVE BEĖN 
' U$ E D 8 Y O U R G O V E R N M E N T

Ūse only cne leve! t«S- 
spoonful to a eup of sifted 

flour for most rccipei. 

fif^BAKING 
HkWP0W0ER 

Šame price today 
as 48 years ago 
25°unce$ f°r 254 
Msnufaciursd by baldng powdtr 
• pccialiili who makt nothinj būt 
baking powd«r— undar auparviaion 
of «xp«rt chamitit of national 

raputation. ___

tantais, būtent, Antanas Totilas 
iš Kenosha, Wis., ir Kazimiera 
Rumbutis iš 18 apylinkės.

Antanas Totilas, Kenosha, 
Wis., yra jaunas čia gimęs vy
rukas ir jis mano, kad galės 
įrašyti pusėtinai jaunuolių iš 
Kenosha, o taip pat ir iš apy
linkės. Linkiu jaunuoliui gero 
pasisekimo narių prirašyme.

Kazimiera Rumbutis gyvena 
18 apielinkėje ir ji mano, kad 
galės mažiausiai įrašyti 10 na
rių, nes ji ir pirmiau vis įrašy
davo po kelis narius. Laimingo 
pasisekimo. I

_i__________________________

NAUJI NARIAI

Kont, Stanley J. Petrauskas, 
Rockford, III., įrašė:

Ann Alkius
James J. Alkius
Eldine Madelin Yuskis
Nellie Link
Kont. Juozas Asęilla įrašė:
Adolph Manu
Kont. Petras Galskis |rašė:
Frances Savickas
Kont. V. B. Ambrose įrašė;

John A. Mason
Kont. B. Vaitekūnas įrašė:
Stella Lucas

Kont. Anthony Totilas,
Kenosha, Wis., įrąŠę:

Anastasia Wilkes
Kont. Peter Lapenis įrašė: 

Mike Vaivada.
. NARIAI ĮRAŠĖ 

Antanina Judvitis Įrašė:
Antonette Vaitkewicz /
Frank Vaitkewicz.

Frank Pučkoris įrašė:
Frank Rūta
Helen Shimkus

ti.
J

Paskutinę savaitę pasidaugi-,---- , —r----  ----
no vėl dviem naujais kontęs- gauta 13 naujų narių.

Per ofisą įsirašė du nauji na
riai, taip kad bėgiu savaitės

MUSŲ PIKNIKAS
Birželio 18 d. Sunset darže 

(tame pat darže kaip ii’ per
nai) įvyks Chicagos Lietuvių 
Draugijos piknikas.

Šia proga visiems draugijos 
nariams norime pranešti, jog 
piknikui dalį programos pasL 
žadėjo parūpinti musų naujas 
narys p. Masonas. Jis ne tik 
žada turėti gražų ristynių 
“šou”, bet taip pat ir boksi
ninkų.

Be to, turėsime ir kitokių 
pamarginimų.

PRADEDA ATGYTI
Indiana Ilarbor kultūros 

draugija pastaruoju laiku, kaip 
sakoma, vos tik smilko ir vi
siškai nerodė veiklumo ženk- 
Jų.

Tiesa, kai kurie los draugi
jos nariai vis reiškė pageida
vimą, kad reikia draugiją su
aktyvinti. Bet vis nieko nebu
vo daroma.

Ilgai taip, žinoma, negalėjo 
tęstis. Pagaliau teko susidur
ti su “arba—arba” ... Vadina
si, arba veikti, arba visai lik
viduotis.

Indiana Harbore gyvena pu
sėtina lietuvių kolonija, kuri 
per metų eiles pasižymi savo 
veiklumu. Ji turėjo ir tebetu
ri nemažą būrį gerų veikėjų, 
kurie išaugino kelias stam
bias vietos organizacijas. Kai 
tie veikėjai 'kada užsispiria, 
tai jie surengia tikrai pavyz
dingus vakarus, bankietus ir 
šiaip kitokias pramogas.

Taigi, harboriečiai kai pasi
ryžta ką padaryti, tai ir pa
daro.

Štai dabar keli geri kultūros 
draugijos nariai yra nutarę 
savo draugiją suaktyvinti. Ne
trukus toje plotmėje bus pra
dėta smarkiai veikti.

Reikia palinkėti, kad tas 
darbas butų kiek galima la
biau sėkmingas.

GERA PRADŽIA
Pereitą kartą minėjome, jog 

p. St, Petrauskas iš Rockfor- 
do vis dar nekaip tesi jaučia: 
jį buvo pasigavusi “fliu” ir 
gerokai pakamavo.

Bet štai pereitos savaitės ga
le p. Petrauskas susyk prisiun
tė keturių naujų narių apli
kacijas. - Visi keturi jo gauti 
nariai yra jaunosios lietuvių 
kartos atstovai. Vadinasi, visi 
jie Amerikoje gimę.

Iš visb Rockfordo Lietuvių 
Kultūros Draugija pasižymi di
deliu Amerikoje gimusių lietu
vių skaičiumi. Tam skaičiui 
gal priklauso kokie trys ket
virtadaliai visų narių. Ir vis 
dėlto draugija tvarkosi labai 
.pavyzdingai.

Tai rodo, kad musų jaunoji 
karta sugebą veikti, jei tik vei
kimo sąlygos yra palankios.

Bet čia ne apie tai eina kal
ba.

Pačioje pradžioje minėjome, 
jog p. Petrauskas susyk gavo 
keturis naujus narius. Tuo jis 
lyg brėžimai pabrėžė, jog yra 
pasiryžęs savo kvotą užpildy
ti. Vadinasi, iki kontesto pa
baigos įrašyti 50 naujų narių.

moterų “bolinimo” komandą, 
kuri pačioje sezono pradžioje 
pradėjo labai pasižymėti. Ir 
štai lygos turnamenle toji ko
manda užėmė pirmą vielą!

Turnamenle dalyvavo kelios 
dešimtys komandų, tai iš to 
jus galite spręsti, kiek kullu- 
rietės bolininkės yra geros.

Kadangi kulluriečių koman
da liek šauniai pasižymėjo, tai 
ji liko pasiųsta į Oklahoma 
City dalyvauti nacionaliamc 
bolininkių turnaniente.

Kitą savaitę mes, lur būt, 
turėsime progos plačiau para
šyti apie tas išgarsėjusias rock- 
fordicles bolininkės, kurios 
priklauso kultūros draugijai. 
Be to, mums pasižadėjo at
siųsti visos komandos atvaiz
dą.

MADOS

5. PETRAUSKAS
, Sakoma, jog gera pradžia 
reiškia pusę darbo. P-as Pet
rauskas pradėjo tikrai gerai, 
tad galima tikėtis, jog jis taip 
jau gerai ir baigs pasiimtą 
darbą.

ROCKFORDO KULTU- 
RIETĖS PASIŽYMI

Jau keliais atvejais buvo 
šiame skyriuje minėta, kad 
Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugija turi suorganizavusi

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid f or Itching of 

ECZEMA
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai ne 
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, švelninau 
tis. antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabią pa 
geibų. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesnį gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas 
Štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: “J 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Ze 
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 86 
metus."

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema. spaugus, de 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 3ftc 
FIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri 
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy 
mesidus vaistininkus.

INSURANCE
(APDRAUDA)

I

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.
•

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

po pietų.

No. 4055—Nepaprastai graži suk
nelė išėjimui. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 
r 42 colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
17M S. Halsted SL, Chicago, DL

Čia jdedn 15 eentų ir prašav
atsiųsti man pavyzdį Nn
Mieros  per krotinf

(Vardas far pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)



Diena Iš Dienos - - - - - -  —- .J
Užuojauta

šiurpulis mane sukratė, kai 
patėmijau vietiniam angliškam 
laikraštyj, kad nelaimingai mi
rė musų gerbiama Marija Jur- 
gelonienė. Aš nepamiršau pas
kutinio pasikalbėjimo, kurį tu
rėjau su ja antrą dieną po 
“Naujienų” koncerto. Ji prizą 
dėjo ateinančią vasarą mus, 
East St. Louiso lietuvius, ap
lankyti. Labai liūdna, kad ne 
laiminga mirtis neleido jai pri
žadą įvykinti.

Nors suvėluotai siunčiu kuo- 
didžiausią užuojautą jos sunui, 
sūnaus žmonai, K. Jurgelioniui, 
“Naujienų” redakcijai ir admi
nistracijai, ir visai pažangiai 
lietuviškai visuomenei, kuriai 
velionė taip nenuilstančiai dir
bo.

Joe Buloth ir šeimyna
East St. Louis, Illinois.

(M. Jurgelionienė mirė kovo 
25 d., 1933).

Grįžo Iš Tolimos 
Atostogų Kelionės

Praleidęs tris savaites ato
stogų kelionėj ir apvažiavęs 
pusę Amerikos, pereitos savai
tės pabaigoj Chicagon grįžo p. 
Mikas Jovarauskas, vienas sa
vininkų Roosevelt Furniture 
Com panty k ra u t u vės.

Kartu grįžo su juo keliavę 
<pp. Louis Antanavičius, biz
nierius 2709 West 71st St., 
Povilas Strogis, biznierius 
nuo 6530 South Damen Avė., 
ir Vincas Uždavinys.

Išvažiuodami, šie vyrai nu
tarė pamatyti “pusę Ameri
kos”. Tokią ilgą kelionę at
likti reikia spėkų, tad jie pir
miausia sustojo garsiam ku
rorte, Hot Springs, Arkansas 
valstijoj. Ten gavę naujos 
“macios”, keliautojai nutrau
kė į Arizoną. 'P-as Jovaraus
kas Arizonoj pasiėmė sūnų 
Miką Jr., kuris ten praleido 
7 mėnesius laiko sveikatai 
pataisyti. Tucsone, Arizonoj 
taipgi aplankė Veterans* ligo
ninę, kur guli ehieagietis Ste
ponas Maezcs. Sako, p. Mae
zcs gerai atrodo.

Iš Arizonos pp. Jovarauskas.- 
ir bendrakeleiviai nuvyko į 
Californiją. Aplankė Los An
geles miestą, San Francisco 
pasaulinę parodą, garsiuosius 
Califorui jos kalnus, miškus ir 
Tahoe ežerą. Tas ežeras turįs 
gražiausias apylinkes Ameri
koj — aukšti, snieguoti kalnai 
ir milžiniškų medžių miškai. 
Louis Antanavičiui labai pati
kę, kad galėjęs sniegu drau
gus apmėtyti balandžio mene
sį.

Iš Cali forui jos važiuodami 
Chicagon, a tos logini ūkai dar 
pamalė Nevadą, Ulah, Wyo- 
ming, Nebraską ir loiva vals
tijas. Viso aplankė 14 valsti
jų vakaruose, ir Meksiką.

—J. J. Z.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms .

(Chicago j)
Jcrry Tramauskas, 23, su

Bernice Barzda, 21
Truman E. Lundwall, 26, su

Helen E. Rasinius, 25
VVilliam Rodlccki, 23, su

Jennie Saplis, 21
j—j—MMnn.T-nm-1 n..--Tnirrrim r-j .•---------------------------------------

SUSIRINKIMAI
Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois susirinkimas įvyks 

trečiadieni, balandžio 26 d. Standard Federal Savings and 
Loan Ass’n name, 1192 Archer Avcnue (2-ras aukštas), 7:30 
v. vak. Labai svarbu, kiekvienas narys prašomas būtina' 
atvykti.

Liet. Moterų Piliečių lygos susiiinkimas įvyks bal. 26 d. San
daros salėje, 811 W. 33rd. St. 7:30 vai. vak. Visos ma.’onė- 
kite atsilankyti, nes išgirsite naujų Įdomių ž nių atsiveski
te ir naujų narių. Valdyba

Ciceros Lietuvių Republikonų Klubo mėnesinis susirink mis į- 
vyks trečiadienio vakare, balandžio 26 d. parapijos 8 mc 
mokyklos kambarv. Kviečiama visi Ciceros miestelio l’e tu
viai atvykti. Susirinkime bus leidžiami $10 iš almėjimui.

Valdyba 
Roselando Liet. Darb. Namo Bendrovės nepaprastas šer niukų 

susirinkimas Įvyks balandžio 26 d., 7:30 vak vak. Liet. 
Darb. svetainėj, 10113 S. Michigan Avė šėr'ninkii. kurie 
negavote atvirutes — pakvietimą dėl blogų antrašų, vis: 
bukite susirinkime L.D.N. Bendrovės lotai e:na prie parda

vimo. G. Kirkus, sek r.

COPR. 1959, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

PUPPY TOWELS • PATTERN 1984

No. 1984—Kryžiukais išsiuvinėjimai virtuvės abrusams.
I------------------------------------------------------------------------- Į
I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1984

1739 So. Halsted St, Chicago, III. I

I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No................. *

I
Vardas ir pavardė ------------------------------- -------- -------------------------------- |

! Adresas ------------------------------- ;--------------------------------------------------------- _ *

I I
I Miestas ir valstija ----------------------------------------- ------- „----------------------- .

NAUJIENOS, CMcaffo, UI.
CHICAGO STADIUM

PRIPFC* 4Oc, 75c, $1.10. $1.68 and 
rniuco. Box Seats $2.20—Tax Ine.
TICKETS N0W —BOND’S, 65 W. MADISON AND 

STADIUM GRILL 1824 W. MADISON

GERB. Naujienų skaityto- 
tos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, k a r i o s 
skelbiasi Nan jienns^

Every Act a Sensation
VVORLD’S 

GREATEST 
THRBLLERS

NIGHTLY 8:15 Mat».-We<l., Sat„ Sun., 2:15

BIZNIERIŲ

moterų ir vyrų

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

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

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
James M. Slattcry, Chicagos advokatas, kurį gub. 

Horneris paskyrė J. V. senatorium į vietą mirusio šen. 
James Hamilton Lewis’o,

Įvyks Suvažiavimas Birželio 
Mėnesį.

Boston Shoe Savininkas 
Pargrįžo iš New Yorko

BRIDGEPORT. — Pereitą 
savaitę, p. Harry Potieha, sa
vininkas Boston Shoe, 3435 S. 
Halsted St., buvo išvydęs į 
New Yorką apžiūrėti vėliau
sios mados 
avalinės.
.Dabar pargrįžo atgal labai 

patenkintas gautais įspūdžiai.? 
ir biznio prospektais.

—VBA..

SČIRCUSTVO

Pilnas Pasirinkimas 
PLUMBINGO ir ŠILDYMO REIKMENŲ—NAUJŲ ir SENŲ 

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

pagal F. II. A. planą
APSKAITLIAVIMAS DYKAI

MALISOFF PLUMB1NG AND HEATINfi 
SUPPLY CO., INC.

5201-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENWOOD 5109

Antrad., balandžio 25, 1939

Tel. Victory 4965. i
STOGDENGYSTfi IR BLEKOH 
DARBAI. 35 metai bizny, tur; 
pilną apdraudą už darbus Len~ 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND i 

S HE ET META L CO. 
3216 So. Halsted St.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

Sportininkai Orga 
nizuoja Am. Liet. 
Olimpikos Klubą

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 

yra atdaras 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite šios 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną

gyvenate, ne- 
progos- Mus

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

MART 
bus pil- 
komedi- 
kuri vi-

NEW CITY PROGRAMAS
Radio klausytojai, nepa

mirškite šį vakarą atsisukti 
savo radijus ant stoties WSĘC 
1210 kilocycles, 8:30. NEW 
CITY FURNITURE 
krautuvės programas 
nas najienybių. Bus 
ja, dainos ir. muzika,
siems patiks. Išgirsite kokias 
bėdas “Sauk Lui Lui’s” su Ig- 
nacėliu turės su savo nauja 
artiste Bronele, kuri jiems ne
duoda ramybės- Ar programo 
vedėjas, Antanas Plienis ir vėl 
susikirs su Sauk Lui Lui? Ne
žinia kas iš to išeis.

turės 
progos išlaimėti $1UU.UU ver
tės rakandų dykai. “Užvardini- 
mo Programo Konlestas” jau 
yra prasidėjęs. NEW CITY 
FURNITURE MART krautu
vės radio programas neturi 
specialio vardo, ir jį reikia 
“pakrikštyti”. Kas pasiūlys 
geriausią vardą, tas gaus $100.

ciau.

klausytojai 
išlaimėt i $100.00

Tony Plienis

PEOPLES BENDROVĖ RUO
ŠIA GRAŽŲ, LINKSMĄ IR 
ĮDOMŲ RADIO PROGRAMĄ.

Dainuos Giedraičiai: Geno 
vaite Giedraitienė, Edv. Gied
raitis, duetai, trio, ir kiti. Peo
ples Bendrovės Krautuvė de
da visas pastangas 'vaišinti ra- 
dio klausytojus su gražiais ir 
įdomiais radio programais, ku
rios visuomet pildo geri talen
tai, augštai išsilavinę dainoje 
arba muzikoje. Taigi, šiandien, 
antradienį, užsistatę savo radio 
ant Stoties W.G.E.S., 7tą va
landą vakare, tikrai turėsite 
daug malonumo pasidžiaugti 
šio programo gražumu ir tur 
tingumu.

Prie to, visuomenei bus la
bai naudinga ir įdomu girdėti 
apie Peoples Bendrovės 24tas 
metines sukaktuves, kurių at
žymoj imųi Peoples Krautuvė 
tęsia didį išpardavimą su , pa
siūlymu didžiausių prekių ver
tybių visoj šios įstaigos isto
rijoj. Kam reikalinga įvairių 
namams reikmenų, patartina 
atlankyti Peoples Krautuvę, 
4179-83 Archer Avenue, nevė’ 
liau kaip šią savaitę.

, Rep. xxx
i

kelbimai Naujienose
- M nn’ida dėlto, 

pačios Naujienos 
nandinRos.' yra

Pereitą savaitę visi Chicagos 
lietuvių sportininkai, kurie 
buvo Lietuvoj ir dalyvavo 
sporto parengimuose, Kaune 
1935 ir 1938 metais, susirinko 
nuspręsti kaip galima dar
buotis Lietuvos sporto labui 
ateityje.- Visi draugiškai pra
leido vakarą, sveikindami 
viens kitą po ilgo nesimatymo 
ir apsimainydami mintimis 
apie įspūdžius Lietuvoj.

Šį susirinkmą , atidarė pirm. 
A. Kumskis, o po jo ištarė 
pasveikinimo žodį teisėjas Žu
vis, kuris išreiškė savo nusi
stebėjimą, paniatęs didelį 
sportininkų entuziazmą dar
buotis šiam sporto tikslui.

Susirinkę nusprendė suren
gti puolą vien sportininkams 
birželio 24 d., o po to turėti 
didelį balių, į kurį bus pa
kviesta ir vieša publika- Ran
kiote dalyvaus visi sportinin
kai iš New Yorko, New Jer- 
sey, Ohio, Pcnnsylvania ir ki-

S us i r i n’k u s i ų s p or t i n i n k ų
tarpe nebuvo nusiminimo, kad 
Lietuva neteko Klaipėdos kra
što. Kiekvienas iš jų tikisi, kad 
Lietuva vėl atgaus tą žemę ir 
dar Vilnių. Per savo aktyvų 
pasidarbavimą sporto srityj. 
sportininkai tikisi sukurti di
desnį entuziazmą jaunime 
darbuotis ir lankyti Lietuvą.

Sekantis jų susirinkimas 
bus teisėjo Zurio namuosą 
balandžio 25 d.

. —Dėdė Kastukas.

Svarbios Prakalbos
Su Paveikslais

Temoje KODĖL DIEVAS 
LEIDŽIA BLOGĄ ARBA PIK
TĄ Į Pasaulį*! Ketverge, ba
landžio 27 d.—1939 m. Mar- 
ąuette Park Hali, 6908 
Western Avė., Chicago. 
džia 7:30 vai. vakaro.

South
Pra-

Kvie- 
išgirsti 
Prane-

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis 
— Laisnuotas —

GAS FTTTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVĖ

VISKAS DĖL VYRŲ

i

r

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

HOW YOU CAN PLAY 
through 

YOUR RADIO!

12 Lietuviškų Rekordų
DYKAI

Ateikite pamatyti tą naują instrumentą, katrą prijungta prie jūsų 
radio taip gražiai groja rekordus.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50 

už ................................ ■
GYDYMAS $Kfl.OO

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

diena Ligoninėje ___  $ I5.00
REUMATIZMAS $0.00

Greitai Palengvinama .... » 
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

ice

OencBtn.

į. Enjoy

-j
Eofertainm^^

THIS THRIUING

Victor Record Society
: ' Y '- .-: - Ą''

Offer! f°R ONLY

Pasaulio geriausi artistai 
Victor Rekorduose.

Nenuostabu, kad nuo praeitų 
metų daugiau kaip 100,00 pri
sidėjo prie Victor Record Dr- 
jos. Pamanyk tik apie tą mu
zikali smagumą, kokį gauni 
prisidėjęs prie dr-jos. Gali pa
sidžiaugti simfonija, opera, 
kambarine muzika. šokiais, 
ir daina kada tik panori Victor 
ir Bluebird rekordais... Pasi
naudok šios pasiklos proga ’ (da
bar! Ąteik ir rinkis iš Victor! ar 
Bluebird rekordų, kurių turim 
virš 7500. RCA Victor rėk. gro- 
jyklį galima prijungt prie bet 
kokio AC radijo už mažą kainą

■ ■

Rca victor 
RECORD player

Amanngneviaven

fU.9S).

BUIBIKB BKOTDS

Victor

VICTOR RECORD

Revieh
tnb.

f 3-00. Otber Victor

Krautuvė kur viską nauja radio ar inuzik 
srityje galima pamatyti.

Kalbės S. Beneckas. 
čiame visus ateiti ir 
labai įdomų dalyką iš 
Sėjų sužinosite kada ir kaip
užsibaigs tie blogi arba pikti 
laikai.

ra.
Įžanga veltui- Rinkliavos nė- 

Rengia ir kviečia
Biblijos Tyrinėtojai.

(S-kelb.)

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

TEL. YARDS 3088____ ________

Budriko žymus radio programas leidžiamas ne^^^1°Sivu.
WCFL. 970 k. 9 valandą vakare, Chicagos *a __ —

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.

e FOTOGRAFAS

|į
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5883-5840
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Laiškas iš Lietuvos
“NEI VIENOS PĖDOS LIETUVOS ŽEMĖS 

NEDUOSIM PRIEŠUI...”

Balandžio 25 — 
Liūdesio Diena 
Šioms 2 Šeimynoms
Mirtis Paėmė Jų Jaunučius 

Dukterį ir Sūnų ''
Naujienietis K. G. Urnėžis, 

3746 West 63rd St., šiomis die
nomis gavo įdomų laiškų nuo 
savo sūnėno, Antano Galkio, 
studentaujančio Kauno Univer
sitete. Jaunuolis yra Amerikoj 
gimęs, bet buvo Lietuvon išvež
tas septynių metų amžiaus.

Tarp kito ko p. Galkis laiške 
sako:
“Brangus Dėdė Kostantai!

“Teisingai, Dėde, rašei, kad 
neaiškus ir sunkus dabar lai
kai. Štai, vienų dienų Klaipėda 
Lietuvai dar priklausė, o kitų 
dienų — jau Vokietijai. Baisus 
užėjo laikai tiems, kas gyveno 
Klaipėdoje. Teko bėgti iš Klai
pėdos. Kas spėjo, tas pasiėmė 
dar šį tą iš baldų, o kiti, kurie 
nebespėjo, nepasiėmė nieko, 
patys tik su tom kelnėm, kur 
buvo užsimovę, atbėgo į Lietu- 
vų. Lietuvoj pasijuto be darbo, 
be duonos kąsnio. Kas ką tu
rim aukojam, šelpiam pabūgu
sius iš Klaipėdos krašto. Kai 
pasižiūri į juos, tai ašaros by
ra: žmona su vaikučiais atsidū
rė Lietuvoj be duonos kąsnio, 
be pastogės, o vyras Klaipėdos

FELIKSAS MISIUS
šiuo pasauliu
1939 m., su- 
amžiaus, gi-

Persiskyrė su 
Balandžio 23 d., 
laukęs 24 metų 
męs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Frances Marcei, brolį 
Charles W., dėdę Edwardą ir 
dėdienę Oną Misius.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioj, 4447 So. 
Fairfield Avė. namų tel. La- 
fayette 1855. Laidotuvės į- 
vyks ketvirtadienį, balandžio 
27 d., 8:00 vai. ryto iš kopi. 
Į Nekalto Prasidėjimo Pan. 
Šv. parap... .bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bu« 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Felikso Misiaus 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Brolis ir kitos Giminės

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

krašte suareštuotas, uždarytas 
koncentracijos stovykloj. Taip 
pergyvenam dabar sunkius Lie
tuvai laikus. Bet gal duos Die
vas — pasitaisys.

Vistiek, šiaip ar taip bus to
liau, nė vienos pėdos šventos 
Lietuvos žemės neatiduosim 
nei vokiečiams, nei lenkams, 
nei kuriam kitam Lietuvos 
priešui. Visi kaip vienas eisim 
ginti Musų Lietuvos ir geriau 
garbingai mirsim už Lietuvą, 
negu kam nors kitam vergau
siu!. Žinoma, gal mes prieš 
tuksiančius kartų • stipresnius 
priešus ir neatsilaikysiin, bet 
tuo įrodysim, kad lietuviai 
brangina savo laisvę ir geriau 
miršta aplaistydami savo krau
ju šventą Lietuvos žemelę, ne
gu vergauja. Nemanyk, Dėde, 
kad čia yra mano vieno tokia 
nuomonė, čia yra nuomonė vi
sų susipratusių lietuvių, kurie 
brangina ir myli savo tėvynę, 
savo kalbą, papročius ir lietu
višką laisvę. Juk ir kiti mums 
siūlo taip pat “laisvę”. Bet ar 
toji “laisvė” gali mus suvilioti, 
mus, kurie jau gerai supran
tam tą jų “laisvę” su draudi
mais skaityti lietuvišką knygą, 
su draudimais lietuviškai mąs
tyti, su grąsančiais kalėjimais 
už lietuvišką žodį. Užtai visi 
geriau žūsim, bet nevergausim. 
Juk ne tam musų broliai sava
noriai galvas dėjo dėl Lietuvos 
laisvės, kad taip niekšingai jos 
l>o 20 motų išsižadėtume.

Good luck!
Tony.

Radviliškis, 1939 IV—4.

I R D F! A Gėlės Mylintiems K K fl Vestuvėms, Ban- UlIUrB kietams, Laido-' 
tuvėms; Papuoši- 

GĖLININKAS mams.-

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

■ Siunčiam GėlesH VE I Iii Q Telegramų į LU w LI iiiU Visas Pasaulio
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Rooseveltienė Linki
Pasisekimo Lietuvių
Šokėjams
Chicagiečių Išleistumų Vaka

ras Pasisekė

Informacijos Vyks
tantiems į Lietuvą 
Švedų Amer. Linija

Ekskursija Gegužės 31

CLASSIFIED ADS.

5 METŲ MIRTIES

SUKAKTUVĖS
A* /

ALDONA
SADULIUTĖ

Mirė Balandžio 25 d., 1934 
metais, sulaukusi 17 metų 
amžiaus. Palaidota Balandžio 
28 d. Lietuvių Tautiškose ka
pinėse.

Paliko giliam nuliudime mo
tiną Juliją, tėvą Petrą Sadu- 
lus, sesutę Juliją ir giminės.

Vytautas Pučkorius
ROSELAND — Pp. įPučko- 

ria ir Sadulai yra dvi žymios 
roselandiečių šeimynos. Abie- 
jonis balandžio 25-ta yra .skau
di, liūdna diena.

Balandžio 25, 1934, netikėtai 
pasimirė pp. Sadulų duktė Al
dona. Ji buvo vos 17 metų am
žiaus — jauna, graži mergaitė 
rodos, vos tepradėjusi gyven
ti.

Šiandien sueina lygiai penk
ti metai kai ji užmigo amžinu 
miegu ir ilsisi Lietuvių Tautiš
kose kapinėse. Paliko didžiai 
nuludusius tėvą, Petrą Sadu- 
lą, motiną Juliją ir sesutę Ju- 
liją-

Balandžio 25, 1937 metai, 
lygiai prieš du metu, mirtis 
vėl pasirodė Roselande ir šį 
kartą pasiėmė Vytauto Pučko- 
riaus gyvybę. Tas jaunuolis 
buvo bepradedąs eiti 18 me
tus. Jisai buvo labai gabus 
moksleivis ir savo interesais, 
darbu už mokyklos durų daug 
žadėjo visuomenei kaip atei
ties veikėjas. Bet ir jam, pa- 
čidj bręstančio gyvenimo pra
džioj, buvo lemta užmerkti a- 
kis ir atsigulti amžinam mie
gui Lietuvių Tautiškose kapi
nėse.

Velionis Vytautas paliko mo
liną Valeriją Ganzcliutę-Puč- 
korienę, tėvą Juozą (Pučkorių, 
brolį Edvvardą, dėdes, tetas 
Oną Dargienę ir Olgą Pasz- 
kiewicz, ir daug kitų giminių.

Visi pp. Sadulų ir Pučkorių 
draugai, visas Rosclandas šian
dien'lindi kartu su jais. Ir 
draugų širdys šiandien skaus
mo suimtos, ir jie galvoja ko
dėl mirtis nepagailėjo tų jau
nuolių gyvybių. Juk jie buvo 
tik bepriijdcdą gyventi.

A. N.

Lietuviai Golfo 
Mėgėjai Jau 
Juda-Kruta

Penktadienį vakare, bal. 21, 
Free Sons svetainėj susirinko 
gana gražus būrys jaunuolių 
išleisti V. Beliajaus šokikus 
Washingtoiian dalyvauti Tau
tinėj šventėj.; Nors salė neper- 
didžiausia ir parengimas su
manyta rengti paskutinėj mi
nutėj ir diena buvo paprasta, 
vienok susirinko daug jauni
mo nuoširdžiai išleisti šoki
kus. Ekskursijai paliko apie 
penkiasdešimts dolerių pelno 
—kelionės išlaidoms padengti.

Gal dėl to, kad musų šoki
kai yra pasižymėję svetimtau
čių tarpe plačiau negu mūsiš
kių, tad ir šiame vakare di
džiuma svečių buvo svetimtau
čiai. Iš suaugusių tik keletas 
atsilankė—pp. Balnioniai, p. 
Grybienė, Patupienė, Ambro- 
sienė, Dulinskienė ir p. Mate- 
čunas, o visi kiti buvo jaunuo
liai.

Dovanas už tikrus tautiškus 
drabužius išįaimėjo kinietis 
Alfred Wang, p. Charlotte 
Chen ir p. Maxinc Lewis Joris 
(veisė). Panelė Josepbine Kas- 
mauskaitė lapo išrinkta popu- 
liariškiausia panelė, nes gavo 
daugiausia rožių.

Išlaimė jo “Jitterbug” 
Kontestą

Jpncs Commercial HigJi, ku
ri randasi prie Ilarrison ir 
Dearborn, pereitą savaitę tu
rėjo “Jitterbug” kontestą ir 
Alfas Lankus su Lelija Gins- 
kaite jį laimėjo. Abu šokikai 
priklauso prie Beliajaus gru
pes kuri dalyvaus Washingto- 
no ir Baltimorio parengimuo
se. • < . i

Booseveltiėnė Linki Beliajui 
Pasisekimo

Amerikos prezidento žmona, 
Elcanor Rpp^pvelt, pasiuntė 
linkėjimo laišką p. Esunui, 
Washingtone, linkėdama gero 
pasisekimo Beliajaus koncer
tui Washingtone, ir išreiškė 
apgaleslavimą, kad negalės 
pribūti koncerte, nes tą vaka
rą laikys prakalbą Worcester, 
Mass. Paballijos atstovybės 
(Lietuvių, Finų, Estų ir Lat
vių) savo rezervacijas jau pri
siuntė. Beliajaus grupės kon
certas įvyks Washingtono 
Kings-Smilh Playbouse, bal. 
27tą, 8:00 v. v. ir yra rengia
mas Baltio-Amcrican draugi
jos. Z..........

Išvyko Į Lietuvą

Iš Lietuvių Golfininkų 
Sąjungos Veikimo

A. A. ALDONA SADULIUTĖ

Mus’ namas buvo dangus 
Kai Tu jame gyvenai.
Tau mirus paliko tuštuma... 
Kurios jau niekas neužpildys.
Kaip tankiai mes einam taku, 
Kuris mus lydi prie kapo... 
O jame ilsies Tu mažytė, 
Jaunutė, visų mus mylima!

Nuo mirties Tave išgelbėt norė- 
[jom, 

nors labai mylėjom—bet nega
li Įėjom.

Jau penki metai prabėgo.
Daug ašarų musų veidais nure- 

[dėjo 
Tavo kapą lankom dažnai
Tik šalę tavęs atsigulę nusira- 

[ minsim amžinai. 
Motina, Tėvas ir Sesutė

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
“THE HOME OF FINE FUKNITŪRE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069 t ________

Pavasaris, tai visų gyvių ir 
augalų linksmumo sezonas. Vi
siems yra smagu šiuom laiku 
po skaisčia saulute, tyrame ore 
pavaikščioti, Ypatingą džiaugs
mą sulaukia tie, kurie mėgsta 
lošti golfą.

L. G. S. pradeda darbščiau 
veikti. Susirinkime balandžio 
20 dieną liko priimta daug įvai
rių nutarimų.

Rengs penkis turnyrus
Iš svarbesniųjų buvo sekan

tis: Parinkta Glen Eagles aikš
tė šio sezono lošimui; surengti 
4 turnamentus nariams, o vie
ną visos Chicagos su priemies
čiais. Išrinkta “Sočiai Commi-

Balandžio 15 d. Švedų Ame
rikos Linija laivu “DROTT- 
NINGHOLM” iš Ncw Yorko 
per Golhenburglią, Švediją Lie
tuvon išvyko sekami keleiviai: 
Fanny Hirschbergienė, Jedvy- 
ga Šipikaitė, Povilas Kvederas, 
Petras Baranauskas. Nuo Šve
dijos vyks 1934 m. pastatytu 
laivu S. S. “MARIEHOLM” į 
parankiausią ir patogiausią 
uostą, iš čia pervežami iki 
Kauno.

V. Mučinskas,
S. A.,L. Liet. Skyr. ved-

Šiais metais pirmoji Ame
rikos Lietuvių ekskursija į 
Lietuvą, Švedų Amerikos Li
nija, išplauks iš New Ybrko 
gegužės 31 d. per Gothenbur- 
gą, Švediją, moderniškam mo- 
torlaivyje “GRIPSrfOLM”. Ke- 
leiviai į Lietuvą vykstanti šiam 
laive, bus nukeldinti tame uo
ste kuris bus parankiausias ir 
patogiausias, iš ten perveža
mi į Kauną, šioji ekskursija 
tinka keliauti į Lietuvą vi
siems keleiviams, kurie nori 
parvykti pačiam gražiausiam 
laike Lietuvoje—pavasary.

Antroji ekskursija išplauks 
liepos 1 d. tam pačiam moder
niškam M. S. “GRIPSHOLM”, 
per Gothenburgą-Stockholmą 
ir iš čia laivu “Marieholm” į 
parankiausią ir patogiausią 
uostą, iš čia pervežami į Kau
ną. Antrai ekskursijai vado
vauja Vladas Mučinskas, šve
dų Amerikos Linijos lietuvių 
skyriaus vedėjas Amerikoje. 
Antroji ekskursija alatinka 
tiems keleiviams, kurie turi 
šeimas ir jos lanko mokyklą, 
būtent jų vaikai. Toji ekskur
sija išplaukia tojaus po mo
kyklų sezono. Pavieniai ir pa
vienės keleivės kviečiami irgi 
dalyvauti.
Amerikos Pasiuntinybe Kaune 

Praneša

Atėjusios žinios iš Lietuvos 
praneša, kad Amerikos kon
sulatas nuo kovo 31 d. nepri
ims naujų prašymų-registraci- 
jų gauti Amerikos imigraci
jos vizas. Jau dabar yra užsi
registravusių užpildyti Lietu
vos kvotą daugiau, negu se
kantiems penkeriems melams. 
Bus paskelbta vėliau kada vėl 
bus registruojami.

Švedų Amerikos Linija pa
taria tiems, kurie turi giminių 
Lietuvoje ir norėtų parsikvie
sti į Ameriką, dokumentų da
bar nedaryti, bet persiųsti į 
š. A. L. raštinę tiesiog ar per 
savo agentą vardus ir pavar
des savo giminių, bei adresą, 
mes persiusime į musų Kau
no skyrių, kad jie su minėtais 
asmenimis norinčiais vykti į 
Ameriką susisiektų ir kaip lik 
bus pranešta kada nauji pra
šymai dėl vizų bus priimami, 
apie lai bus pranešta giminėms 
Amerikoje, kad prisiųstu rei
kalingus z dokumentus vizai 
gauti.

Prašymai gauti laikinas tu
ristines vizas bus priimami, tų 
keleivių, kurie nori laikinai 
aplankyti Ameriką, New Yorko 
Pasaulinę Parodą ir čia gyve
nančius gimines. Norintieji 
parsikviesti į svečius saviškius 
prašoma^ kreiptis į bet kurį š. 
A- L. agentą, jie painformuos 
kokius dokumentus reikalinga 
pasiųsti turistams iš Lietuvos.

(Sp.)

PERSONAL
_________ AsmenųIeško

KAZIMIERA LAURINAITIENĖ 
(Jasinskaitė), duktė Pranciškaus ir 
Elvyros Jasinskiu, paeinanti iš Ra
seinių apskr., Viduklės valse., at
sišaukite, arba žinantieji prašau 
pranešti, už ką išanksto tariu šir
dingą ačiū. Ji nekurį laiką gyveno 
Chicagoje ir turėjo nuosavą kepy
klą. Bronislava Paulauskienė, Kau
nas, Maž. Darbininkų gatvė, 
No. 10a, Žaliasis Kalnas.

PAIEŠKAU DRAUGĖS ANNA 
ŠURKAITĖS. Paeina iš Puronių 
kaimo, Papilės parap. Girdėjau, 
kad dabar gyvena Chicagoje ant 
Halsted St. ir vedusi su Juozu 
Kastecku. Prašau ją pačią ar ži
nančius apie ją pranešti. Turiu la
bai svarbų reikalą.
Petronėlė Mosgeris, 7106 Stewart 
Avė., Tel. Aberdeen 3808, Chicago, 
Illinois.

FURNITURE-FIXTURE1OR-S ALE 
Rakandai irPardavimui 
$25,000 Naujų Rakandų Pardavi

mui Nematytomis kainomis—Priei
namomis išlygomis.

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

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

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

5746 So. Ashland Avė.

PUIKUS VALGOMO KAMBA
RIO SETAS. 8 dalių, apmušti, ge
ros sąlygos, nebrangiai.
LYMAN, 9048 So. Laflin St., Be
verly 7157.

REAL ESTATE FOR SALE

PARDAVIMUI NAMAS, biznia- 
vas. Kaina $3000.00.

7252 So. Claremont Avenue.

25 APARTMENTAI — 19x3 — 
6x2, metinių pajamų $10,000. $34,- 
000, pinigais $7,000. 12 apartmentų 
Logan Sųuare, geros pajamos, tik
tai $13,500. $3500 pinigais reikalau
jama.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 
3943 W. Irving Park Keystone 8700

RETAS BARGENAS
ŽIŪRĖK kampinis: 12x4 kamba

rių apartmentai, garo šildymas, 
elektrikinis . refrįgeratorius, rendos 
$5340, tiktai $5000 pinigais įmokėti, 
kaina $16,500.

NAUJAS geltonų plytų kampi
nis, 10 metų senumo, 4x4 kamba
rių apartmentas, 2 karų plytinis 
garažas, tiktai $2,000 įmokėti, kai
na $9500.

KAMPINIS 19 apartmentų: 15x4; 
4x5, garo šildymas, rendos $7800, 
kaina $21,000, terminais.

Pereinamas kampas: Tile frontas, 
6 krautuvės 11 apartmentų, susi
rinkimams salė, rendos $8100. Kai
na $24,000. Daug kitokių. Pamaty
kite šiandien tą tikrą nekilnojamo 
turto pirkinį.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue
Tel. Spaulding 1500

10 N. Clark St. Dearborn 1540

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI
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 pigiausia 
kaina. Taipgi parduoda naujausios 
mados mūrinius namus, po 4 kam
barius ir 2 kambariai viršui, ne
baigti, po $4750.00. Yra gasas, elek
tra, vanduo ir gatvės ištaisytos. 
Paskolą galima gauti kokią tik no
rite.

Mrs. Anna Bittin 
GARDEN HOMES 

3938 West lllth Street 
Tel. Beverly 0005.

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

SAVININKAS AUKOJA 6 kam
barių plytų bungalow prie 3426 
West 60th St. Furnasu šildomas, 
uždaryti porčiai, ąžuolo grindys. 
Visi asesmentai ir taksai užmokė
ti. Kaina tik $4350. Savininkas— 
5138 So. Albany. Tel. Prospect 4602

PARDAVIMUI 2 lotai—50 pė
dų priešakys 3436 W. 63 St. Kreip
kitės į savininką, 5000 S. Western 
Avenue.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

DARŽININKYSTĖS ŪKIS su PZ> 
aukštų kolonialio typo namu, leng
vai, padaromas į 6 kambarius, elek
triką. Prie Higgins Road. Į rytus 
nuo Mannheim Road. (visai arti 
žiemių vakarų), eina iki Devon Av. 
Žemi mokesčiai arba renduos iki 
birželio 30 ątgal). Kaina $2450.00— 
$375.00 pinigais, $30.00 mėnesy, su 
nuošimčiais. Rašyti savininkui Box 
B-15, 1739 So. Halsted St.

MOORE AND 
McELLIGOTT

Įsteigta 1887 m.
Monuments, Mausoleums, Markers
Musų kainos atsakančios. Pirm ne

gu pirksi aplankyk mus.
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

tlee iš sekančių ponių: O. Ęie- 
žienė, Yonaitienė ir P. Vitkie
nė. •/

Bunco ir card party koihisi- 
ja pranešė, kad viskas pilnai 
prirengta. Party įvyks balan
džio 26 d., 7:30 v. vakare baž
nytinėj svetainėj, 68 ir Wash- 
tcnaw avė. Be lošimo dar bus 
kitokių įvairumų. Paveikslai: 
“Golfing With Masters” ir pro
fesionalas golfininkas P. Walsh 
paaiškins golfo reikšmę.

T. S. V.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS.

•
NAUJIENŲ 

GARSINIMUS
VISI SKAITO.

9
PASAUKITE MUS TUOJAUS

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos pri

einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 2 
aukštų namu, 50 pėdų priešakiu. 
Savininkas vietoj, 5000 Šo. Western 
Avenue.

Kanklių Choras 
Sėkmingai Suvaidino 
“Student Prince”
Pasižymėjo V. Tarutis, Kens- 

tavičienė, Kili
Pereitą sekmadienį, balan

džio 23 d., Chicago Sokol Sve
tainėje buvo suvaidinta opera 
“Student Prince”—“Studentas 
Karalaitis” Veikalą scenoje 
statė LKM choras, po vadovy
be Juozo Kenslavičiaus.

Princo rolėje gerai pasižy
mėjo Vytautas Tarutis, Katrės 
rolėje, vedėjo žmona Agnės 
Kenslavičienė, D ak tarp rolę 
vaidino Frank Sadauskas, 
Princeses rolę, p-lė Olga Šok
as, o vyriausias tarnas buvo 
Anton Garšinskas. Negalima 
aplenkti ir Toni rolę, kurią 
pildė Joseph Sluglis, taipgi 
Ducliessą, kurią vaidino Fran
ces Yurgcl ir Counlessą—Phy- 
liss Rasius. Rudcr rolėje gana 
tipingai pasirodė Jos. Stulghi- 
tis.

Smulkmeniškai visus pasi
žymėjusius nėra reikalo apibu
dinti, nes visi gerai pasirodė 
savo rolėse.

<P-ui Kenslavičiui priklauso 
pagyrimas už gerą susimoki- 
nimą. Publikos atsilankė ma
žiau negu rengėjai tikėjosi, bet 
medžiaginių nuostolių neturės.

—VIM.

PATOGU PIETŲ VAKARUOSE 
nuo miesto ribų tuoj .prie gyvo 
Archer avenue kelio, idealus hil- 
top ūkis vištininkystei, daržovėms, 
vaisiams; elektriką. Busas praeina 
pro duris apie 500 pėdų grįsto ke
lio, žemi mokesčiai. Aukuoja visą 
traktą už $550.00—$110.00 pinigais. 
Rašyti savininkui Box C-39, 1739 
So. Halsted St.

PATOGU Į MIESTĄ ir Palos 
Parką. 10 akrų ūkis prie grįsto 

! kelio, elektriką, arti mokyklos. Ke
lias užpakaly dabar kaimyno taiso
mas be išlaidų. Kaina $137.00 už 
akrą. Terminai, jei norima. Savi
ninkas Box 0-21, .1739 South Hals
ted St.

KAMPINIS vištininkystės ar dar
žovių ūkis. Abi gatvės išgrįstos. 
Naujas paties statytas penkių ir 
šešių kambarių namas (reikalain- 
ga kai kas viduj baigti), elektriką, 
maži mokesčiai (tuoj už miesto). 
Patogu į vidmiestį ir Norvvood. 
Kaina $1875.00—$275.00 pinigais, 
$25 mėnesy su nuošimčiais. Savi
ninkas Box K-4, 1739 So. Halsted.

PIGIAUSIA LAKE KAUNTĖS 
farma, tarpe Sheridan ir Green 
Bay Road. 13 akrų aukuoja už 
$110.00 akrą—$300.00 pinigais. 15 
mėnesy. Box L-8, 1739 So. Halsted.

3 AKRŲ GREEN BAY Road far
ma prieš mokyklą Lake County. 
Elektriką yra. Kaina $500.00 — 
$100.00 pinigais. $10.00 mėnesy.

M-17, 1739 So. Halsted.

110 AKRŲ FARMA pardavimui. 
Geri budinkai. Bėgantis vanduo. 
Gera žemė. Kaina $6200. Taipgi 80 
akrų farma. Geri budinkai. Kaina 
$1800. Union City, Michigan, Route 
1. Peter Borns.

PUIKI PROGA VYRUI, kuris 
galėtų rakandus pardavinėti veikš- 
čiodamas po namus. Atsakantis 
vyras gaus algą ir komisiją. Tel. 
YARDS 0152.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

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.

I
ZOOLOGIJOS PAMOKA

Mokytojas klausia trečios 
klasės gimnazistę: — Pasaky
kite, ką jus žinote apie gan
drą?

— Mokinė: — Pone moky
tojau, tai tik prasimanymas 
toks.

JU OK SOIL—FOR SALE
JuodžeiĮite—PardavimuL

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

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street,
Tel. Wentworth 7942. ■ .
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NEPAPRASTAI IŠKILMINGAI ATIDARYS 
NEW YORKO PASAULIN? PARODU

CEREMONIJOSE DALYVAUS IR LIETUVIAI

Plačiai rekliamuota-afišuota 
Ncw Yorko Pasauline Paroda 
.'•teinantį sekmadieni atidarys 
savo vartus pasauliui.

Re ketų spalių surašyti vis
ką, kas toj parodoj bus, bet 
luom tarpu tepažymėsime, 
kad jos surengimui reikėjo iš
leisti $155,000,000, pa v ii i onai 
ir promenados ir aikštės uži
ma 1,215 akrų žemės plotą, 
ir dalyvauja 1,500 valstybės, 
firmos ir organizacijos. Ame
rikoj paprastai tokie užsimo
jimai . yra matuojami skaitli
nėmis ir paprastai yra “big”.

Tad ir New Yorko paroda 
yra “Big”—pilnoj to žodžio 
prasmėj. Labai “big” bus ir 
atidarymo iškilmės, kurios 
|vyks šį sekmadienį, baland
žio 30 d.

Dalyvaus prezidentas Roor 
seveltas. Bus visų parodos dav 
lyvaujančių tautų atstovai. 
Bus reprezentuojama ir LIE
TUVA, kuri bene pirmą kartą 
Amerikoj rengiamoj parodoj 
turės savo pavilioną.

Rengėjai sako, kad karališ
ka pompa atrodytų pilka, pa

lyginti prie margumo ir įspū
dingumo Parodos atidarymo 
iškilmių. Jos prasidės 11 va
landą ryto ir tęsis iki 2 valan
dos ąylo sekančią dieną.

Parodos viršininkai tikisi, 
kad pirmą dieną turės apie 
milioną lankytojų- Pakviestų
jų svečių—įvairių garsenybių 
bus apie 35,000. Garbės svečių 
priekyj bus prezidentas Roo- 
seveltas, kuris pasakys atida
rymui pašvęstą kalbą. Jisai iš
kels kalboj pamatinį Parodos 
tikslą—siekti tarptautinės tai-, 
kos ir progreso.

Atidarymo dieną, žinoma, 
bus ir visokiausių paradų, 
apeigų, civilių ir tikybinių, 
vakare bengalinių šviesų de
monstracija, U. S. laivyno de
monstracija, aviacijos demons
tracija ir t. t. ir t. t.

Bendrai, kam teks atidary
mo iškilmės dalyvauti, tas 
daug ką nepaprasto matys ir 
daug atsiminimų turės savo 
anūkams papasakoti.

Jeigu važiuosite pro New 
Yorką kitą sekmadienį—su
stokite Parodą pamatyti. Tik
rai nesigailėsite. . —R.
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Kauno vcrslininkų-prekybininkų kariuomenės ginklų 
Kauno komendantą pik. Bobelį ginklus perduoda kariams- VDV foto

Vakar Chicagoje
Soltis vakar už- lin avenue. Jisai rengdavo pa- 
bylą prieš savo 
prohibicijos lai- 

Jo«e Soltis (Sal-

1 e Mrs. Ann 
vedė divorso 
vyrą, garsųjį 
kų gengsterį
tis). Ji kaltina, kad Soltis grą- 
sino ją nušauti, jeigu ji neis- 
sikraustys iš jo namų. Soltis 
dabar gyvena adresu 9857 S. 
Bell avenue, o žmona — turė
jusi slapstytis, kad apsisaugo
ti nuo vyro užsipuldinėjimų ir 
grąsinimų.

0

e Už grotų 
northsidietis
Aniszewski, nuo 2707

O o 
vakar 

lenkas,
atsidūrė 

Joseph 
N. Ham-

Iškilmingai
Palaidojo
Meksandrą Petraitį

res savo namuose, bet gėrimus 
nepirkdavo. Pasivogdavo juos 
iš Joseph Schar alinės, adresu 
2853 N. Kedzie avenue. 

0 0 0

• Susisiekimą Northsidčj va
landai laiko vakar sutrukdė di
delis gaisras ties 751 N. Clark. 
Sudegė alinė 

0
> Bridewell 
pasimirė 29 
niewski, nuo 
Jį pašovė ] 
Houlihan, nuo 5301 So. Car- 
penter 
užtiko 
bilį.

ir “pulrumis”.
i 0 0

ligoninėj vakar 
metų John Wis- 
5248 S. May st. 

piktadaris James

Street, kurį Wisniewski 
betuštinant jo automo-

Darbininką 
Šventė
Apvaikščios L. S. S. ir L. D.

D. Kuopos Chicago je.
Pirma Gegužės, visame ci

vilizuotame pasaulyje yra ži
noma kaipo darbininkų šven
tė: visose šalyse pripažinta 
oficialiai ir švenčiama viešai, 
kitose šalyse tik nekuriu uni
jų bei organizacijų yra atžy
mima neoficialiai: su prakal
bomis, mitingais ir tt.

Tarpe Chicagos lietuvių šį 
metą, kaip ir kas metą praei
tyje, Pirmos Gegužės—Darbi
ninkų šventės apvaikščiojimas 
yra rengiamas per Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Chicagos 
Centralinę ir Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos 4 kuopas 
bendrai ateinantį pirmadienį, 
vakare Mildos svetainėje, ant 
Bridgcporto.

Kalbės Naujienų redakto
rius Dr. P. Grigaitis ir keli kiti 
žymus kalbėtojai; bus solistai, 
chorai ir kitokie paįvairini
mai padarymui to apvaikščio- 
jimo kuoįspudingiausiu. Įžan
ga bus veltui, kad kiekvienas 
darbininkas galėtų laisvai da
lyvauti ir atžymėti viso pa
saulio darbininku solidarumo C
dieną.

—Darbi n i n kas-

Išvyko Į Metodistų 
Konvenciją
Kansas City, Mo.
Susipažins Ir Su Tenykščiais 

Lietuviais
Vakar vakare Santa Fe gelž- 

kelio traukiniu “The Ranger” 
j Kansas City, Missouri, išvy
ko lietuvis laikraštininkas p. 
Stasys Pieža. Jisai darbuojasi 
ang’ų spaudoj.

P s Pieža dalyvaus, kaip 
spaudos atstovas, svarbioj 
Amerikos metodistų konvenci
joj, kuri ten susirinks trečia
dienį, bal. 26 d.

Konvencijos tikslas yra su
jungti įvairias metodistų sek
tas Amerikoj j bendrą meto
distų tikėjimą.

Skilimai metodistų tarpe įvy
ko Jungtinių valstijų civilio 
karo metu ir prieš tai. Klau
simas, kuris prisidėjo prie ne 
susipratimų — buvo vergija, 
dėl kurios ir civilis karas ki
lo.

P-s Pieža žada Kansas City 
mieste susipažinti su vietos 
lietuviais ir parašyti “Naujie
noms” kaip jie ten gyvena.

Bridgeporte 
Jaunas Lietuvis 
Lovoj Sudegė
Užmigo Berūkydamas Cigaretą

BRIDGEPORT. — Adresu 
3711 South Halsted Street, de
gančioj lovoj žuvo jaunas lie
tuvis Feliksas Misius. Jisai 
)buvo apie 25 metų amžiaus.

Policija spėja, kad eidamas 
gulti Feliksas Misius užsidegė 
cigaretą. Berūkydamas užmigo. 
Nuo degančio cigarelo lovos 
patalinė užsidegė ir joje . Mi
sius žuvo.

Čia Net Amerikiečiai 
Išmoko Šokti 
Klumpakojį

%

Nusisekė Bendras Mt. Green- 
wood Parengimas

Bendrai rengtas balius — 
19-to Wardo Lietuvių Demo
kratų Kliubo ir 178-tos kuo
pos S.L.A. — buvo pasekmin
gas. Pasisekė, nes komisija dė
jo tam dideles pastangas, o 
pašaliniai draugai gelbėjo. Pa
rengimas įvyko Mount Green- 
wood kolonijoj, Mitchell’s sve
tainėj, 3001 W. lllth St. Pel
no liko kliubui ir kuopai.

Tariame ačiū atsilankiusiems 
svečiams iš kitų politiškų drau
gijų ir S.L.A. narių. Prie pui
kios muzikos publika linksmi
nosi, šoko lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius, ir net ame
rikiečiai išmoko šokti klumpa
kojį. Ateinanti Mount Green- 
wood kolonijos lietuvių paren
gimai dabar bus margesni. Ta
riame ačiū aukavusiems ir gar
sinto j ams per radio: New City 
Furniture Mart, Jos. F. Bud- 
rikui ir kitiems, taipgi atsilan
kiusiai publikai.

S.L.A. 178-tos kuopos kon
certinis piknikas su dovanomis 
įvyks birželio 11 d., Ryans 
Woods prie 87th ir Western 
Avenue.

Vienas iš Komisijos.

Žuvo Po 
Traukiniu

Prie Cottage Grove — Drex- 
el avenue eleveiterių stoties po 
traukinio ratais žuvo 24 me
tų Carl Edwin Lance, nuo 1407 
Elmwood avenue, Wilmette. Ji
sai buk nusižudęs dėl šeimy • 

1 ninio gyvenimo paįrimo.

Naujieilų-Acme TeJnpboto

Prezidentas Franklin D. Roosevelt’as* kalba Pan-Amerikos unijos tarybos na
riams.

BRIDGEPORT — Pereitą še
štadienį, balandžio 22 d., tapo 
iškilmingai palaidotas velionis 
Aleksandras ‘Petraitis, Lietu
vių Tautiškose Kapinėse.

Lietuvoje velionis buvo ki
lęs iš Raseinių Apskr., Kelmės 
miestelio. Amerikoje išgyveno 
virš 40 metų. Buvo nevedęs.

Laidotuvėmis rūpinosi velio
nio brolis Dominikos ir Bro
lienė Petraičiai. Laidotuvių 
Direktorius p. Stanley Mažei
ka payvzdingai vedė tvarką. 
Koplyčioje ir Kapinėse V. -B. 
Ambrose pasakė pritaikintas 
gedulo kalbas.

—Kaimynas

d.
0
3-čio aukšto 
sunkiai susi-

NAUJIENŲ-ACME Tclephoto
CAPRON, OKLA.—Keistas viesulas beveik visiškai sunaikino šį miestuką. 

Žuvo 7 žmonės, o 50 liko sužeisti.

* T, TTT-.T-. n,. - 4 NAU JIENŲ-ACM E TclephotoPOI LAR BLUFF, MO. — David Robinson, 14 metų berniukas, joja maisto šei
mai atsigabenti, liek jo, tiek kitos šeimos liko potvynio nuo pasaulio atskirtos.

■ ast

Ateityj Šie Jauni 
Lietuviukai Bus 
Geri Lakūnai
15,000 Susirinko Lėktuviuku' c

Keli jauni Chicagos lietu
viai sekmadienį laimėjo įdo
mias mažų modelinių lėktu
viukų lenktynes, kurios įvyko 
Weschester airporte. Lenkty
nes surengė Chicagos Parkų 
distriktas, kooperuodamas su 
keliomis privatiškomis organi
zacijomis.

Įvairių kategorijų lenktynes 
laimėjo šie jauni lietuviai:

John Kubilius Jr., nuo 439 
N. St- Louis, Waller Mareli (?), 
4436 S. Washtenaw Avenue, ir 
Steponas Klazura, 8018 Ex- 
chąngc Avenue.'

Lenktynių pažiūrėti susirin
ko 15,000 žmonių minia.

0 0 0

© Federfilė Darbo Santykių 
Taryba traukia kamantinėji
mui viršininkus Illinois Tool 
VVorks bendrovės. Jie yra kal
tinami naudojimu šnipų ir truk
dymu darbininkams organizuo
tis į International Association 
of Machinists uniją. Tardymas 
įvyks gegužės 8 

0 0

© Iškritęs per 
langą savo bute,
žeidė Paul O’Keefe, mokytojas 
Lane high school mokykloj. 
Jisai gyvena adresu 3838 
Broadvvay.

0 0 0

9 Policija ieško nežinomo pik
tadario, kuris svaidė akmenis 
į eleveiterių traukinį tarp Da- 
men ir Western avenue stočių, 
Northsidėj. Vienas akmuo su
daužė motormono kajutės lan
gą ir pramušė akį motormonui 
Fred Gerhardt’ui, 1930 No-rth 
Sawyer avenue. 

00 0

© Sal<oma, kad teisingo žmo
gaus nerai, ieškodamas, kad ir 
su žvake dienos metu. Bet štai 
teisinga moteriškė. Mrs. Sher- 
man Cook, nuo 5736 Stony 
Island avenue, atrado laikro
dėlį vienoj krautuvėj mieste. 
Ant laikrodžio 
vardas “Pond”.

Radusi 27-is 
lefonų knygoj, 
rašė po laišką, 
siliepti kam 
klauso. Matyt,
singi, nes atsišaukė tiktai vie
na Catherine Pond, nuo 7237 
S. ‘ Bennett avenue. Laikrodėlis 
buvo jos. Mrs. Cook atsisakė 
priimti atlyginimą. 

0 0 0

• Chicagos valdininkai, po
nija ir visi danai, nuo pirmo 
iki paskutinio, vakar buvo la-

viršelio buvo

“Pond’us” te- 
ji visiems pa
prašydama at- 

laikrodėlis pri- 
ir Pond’ai tei-

Lietuvaitė — 
Kandidatė Į 
U. of I. Karalaites

P-Iė Helen M. Bimba

Penktadienio vakare Illinois 
Universiteto (University of 
Illinois) studentai, Champaign. 
III., miestelyj, kur universite
tas randasi, rengia “Sophomore 
Colillion” — priešpaskutinių 
metų studentų šokius.

Tuose šokiuose bus išrinkta 
“Karalaitė”. Laimėjusi mergi
na paprastai yra skaitoma gra
žiausia ir populiariškiausia stu
dente universitete.

Šįmet tarp kandidačių yra ir 
viena chicagietė-lietuvaitė p-lė 
t-Ielen M. Bimba, nuo 637 Wcst 
119th Street. Ji yra narė uni
versiteto organizacijos Strat- 
ford House.

“Karalaitė” bus renkama šo
kiuose slaptu balsavimu. Kitos 
keturios kandidatės daugiausia | 
gavusios balsų, 
“svitą”.

Linkime p-lei 
ti.

P-s A. Bimba,
tuvaitės tėvas, yra West PulL 
mano biznierius ir populiarus, 
veiklus tos apylinkės gyvento
jas. Jisai aktyviai dalyvauja 
keliose organizacijose.

vizitai vyko per visą dieną ir 
užsibaigs tiktai šiandien po 
pietų. Sujudimo priežastis yra 
Danijos kronprinco Fredriko 
ir princesės Ingrid vizitas Chi- 
cagoj. Užvakar vakare Union 
stotyj juos suliko suvirs 3,000 
žmonių minia.

0 0 0

• Užsidaręs savo buto lava- 
torijoj, mirtinai pasišovė 45 
metų policistas William C- 
G rady, 3155 IV. Fulton Avenue. 
Jisai ištarnavo policijos de
partamente 17 metų. Velionio 
našlė, Ann Grady sako, kad 
vyras pasišovė per neatsargu
mą, neturėjo pamato žudytis.

0 0 0

© Vakar Chicagoj pradėjo 
veikti devynių stambių pramo
nininkų ir biznierių komisija, 
kurios tikslas yra pakelti pra-

sudarys jos

Bimba laimė •

gražiosios be

it

cagoj—tuo budu padidindama 
samd;' ir apyvartą. Komisija 
paskyrė Chicago Association 
of Commcrce (Chicagos Pre
kybos Butas).

0 0 0

• Iš Lincoln Parko lagūnos 
vakar buvo ištrauktas kūnas 
58 metų moteriškėm Ebba Cal- 
der, nuo 1624 N. LaSalle St. 
Jos rūbuose policija rado in
strukcijas kur ir kaip ją pa
laidoti. Velionė paliko dukte
rį Mrs. Violet Kapsis, kuri sa
ko, kad velionė nusižudė nu
siminusi dėl vyro mirties.




