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BUS VERBUOJAMI VYRAI AMŽIUJE TARP 
20 IR 21 METŲ

Britanija norinti įtikinti pasaulį, kad ji 
yra pasiryžiusi Europos dominavimą 

kovoti
LONDONAS, Anglija, bal. 

26. — Premjeras Chamberlain 
trečiadienį paskelbė parlamen
te, kad valdžia nutarė įvesti 
Britanijoj privalomą tarnybą 
kariuomenėje. Tuo tikslu bilius 
bus įteiktas parlamentui j ke
letą dienų.

Konskripciją palies visus 
sveikus vyrus amžiuje tarp 20 
ir 21 metų. Verbuojamų skai
čius sieksiąs apie 310,000 as
menų kas metai. Tarnybos lai
kas tęsis šešis mėnesius. Kon
skripcija veiksianti trejus me
tus, tačiau ji galinti pasilikti 
ir ilgiau, jei pasirodys reika
las.

Pabaigusi šešių mėnesių tar
nybą jaunuomenė galės įstoti 
į teritorialinę armiją arba iš
eiti į rezervus.

Pasak Chamberlanio, valdžia 
nutarusi įvesti konskripciją 
tikslu parodyti pasauliui, jogei 
Britanija yra pasiryžusi kovo
ti bet kokį dominavimą Euro
pos. Britanijos pasiuntiniai 
Vokietijoj, Italijoj ir Jungt. 
Valstijose, o taigi britų atsto
vai kolonijose ir dominijose ta
po įpareigoti painformuoti tų

Diktatoriams nėra 
pakankamai vie

tos pasauly
WASHINGTON, D. C., bal. 

26. — Jungt. Valstijų valsty
bės departamento sekretorius, 
Cordell Hull, kalbėdamas Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 75 
metų sukakties proga, antra
dieni pareiškė:

“Šioje žemėje yra pakanka
mai vietos sutilpti dviems bi- 
lionams žmonių, kurie joje gy
vena. Yra pakankamai medžia
gos ir gabumų resursų, kad 
tautos pajėgtų naudotis ekono
miniu gerbūviu ir matytų gau
sų gyvenimą ateity.

“Bet niekuomet nebuvo ir 
nėra šiandie pakankamai vie
tos šioje žemėje žmonijos po
litinei organizacijai, kurios va
dovybėje viena tauta arba gru
pė tautų taikosi pavergti ir do
minuoti visas kitas tautas.”

Nubalsavo palikti 
pardavimų taksus 
SPRINGFIĖLdTiII., bal.

— Illinois valstijos senatas 31 
balsu prieš 5 antradienį nuta
rė palikti pardavimų taksus 
(sales taxes) iki liepos mėne
sio 1 dienos 1941 metų.

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

Debesuota ir ūkanota; leng- 
vi ir vidutiniško stiprumo dau
giausia vakarų vėjai; saulė te
ka 4:53 v. r., leidžiasi 6:43 
vai. vak.

šalių valdžias, kuriose jie at
stovauja Britaniją, apie kon- 
skripcijos įvedimą. <

Tačiau, pareiškė Chamber
lain, Britanijos valdžia neatsi
sako nė dabar nuo pasitarimų 
su Vokietija ginčams pašalin
ti. Britanijos valdžia taipgi su* 
tinka dalyvauti tarptautinėje 
konferencijoje, kokią prieš sa
vaitę laiko minėjo prez. Roo 
seveltas, bet pakvietimo į ši
tokią konferenciją iš Roosevel- 
to negavusi.

Opozicijos — Darbo Partb 
jos — parlamente nariai, po 
Chamberlaino pareiškimų, pa
skelbė, kad jie kovos konskrip- 
cijos bilių. Priešingumo kon 
skripcijai reiškia Britanijos ir 
Škotijos unijų tarybos.

Parlamente’ Chamberlainui 
pastebėta, kad jis, įvesdamas 
konskripciją, faktinai priima 
Churchill’o programą, taigi 
Churchill’ui derėtų būti ir prem
jeru. Opozicija pradėjo šaukti: 
“Rezignuok, rezignuok!”

Taikos metais Britanija il
gą laiką nėra turėjusi priver
stinos kariuomenės tarnybos.

Sovietų lakūnas pa
siryžęs lėkti į Jungt.

Valstijas
MASKVA, Sovietų Rusija, 

bal. 26. — Sovietų aviatorius 
Vladimir Kokkinaki yra pasi
ruošęs lėkti iš Maskvos į Jungt. 
Valstijas ryšium su atidarymu 
New Yorke Pasaulinės parodos. 
Jis jau butų išlėkęs kelionėn, 
tačiau prastas oras Suomijoje, 
per kurią Kokkinaki planuoja 
lėkti, sulaikė jo žygį. Visgi 
Kokkinaki tikisi, kad dar su • 
spės pasiekti New Yorką į pa
rodos atidarymo laiką.

Kongreso nariai ro
do pritarimo prez. 
Roosevelto planui
WASHINGTON, D. C., bal. 

26. — Antradienį prez. Roose- 
veltas įteikė kongresui planą 
kai kurioms valdžios įstaigoms 
konsoliduoti. Trečiadienį ko
mentuodami kongresmanai, ben 
drai imant, rodė pritarimo pla
nui. Tačiau esama ir tokių, ku
rie yra priešingi.

Angliakasių strei
kas Veikia plieno 

pramonę
NEW YORK, N. Y., bal. 26. 

— žurnalas “Iron Age”, plie
no pramonės balsas, praneša, 
kad žymiai sumažėjusios pa
jamos tų geležinkelių, kurie 
gabendavo daug anglies. Kita 
vertus, kai kurios įmonės var
toj ančios daug plieno, sumaži
no užsakymus, nes dėl anglies 
trukumo joms teko susiaurin
ti darbus.

VILNIJOS VAIZDAI.— KAIMO VIEŠKELIS

Žmonių gerbūvis — 
demokratijos 

stiprumas
balVVASHINGTON, D. C

26. — Prezidentas Rooseveltas, 
kalbėdamas 'konferencijai vai
kų auklėjimo klausimais pareiš
kė, kad demokratinių ištaigų 
pasisekimas remiasi ne šalies 
teritorijos platumu, ne finan
sine jos galia ir ne mašinomis 
ir apsiginklavimu, bet troški
mais, viltimis ir gerbuviu pa
skirų vyrų, moterų ir vtiikų, 
kurie sudaro šklies poliečius.
Piliečių gerbūvis esąs stipriau
sias demokratijos pagrindas.

Prancūzai u ž g i r i a 
privalomą kareivia

vimą Britanijoj
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

26. — Francuzijos valdžia ir 
visuomenė dideliu pasitenkini
mu priėmė .žinią, kad Britani
joj bus įvesta privaloma ka
riuomenėje tarnyba. Prancū
zams atrodo, kad britai yra 
tvirtai pasiryžę kovoti agresi
ją ir kovoje eiti taip toli, kaip 
kad jie, francuzai, ketina eiti.

Amerikos čekai ne
klauso Prahos 

įsakymų
NEW YORK, N. Y., bal. 26. 

— čeko-Slovakijos konsulato 
New Yorke atstovai trečiadie
nį pareiškė, kad jie neklausys 
įsakymo atsiųsto iš Prahos, 
kurs liepia atiduoti konsulatą 
Vokietijos atstovams į tris die
nas.

Farmeriai tikisi di
desnių subsidijų

VVASHINGTON, D. C., bal. 
26. — Farmerių vadai prana
šauja, kad kongresas padidins 
subsidijas ūkininkams $400,- 
000,000 ir kad prez. Roosevel- 
fas ušgirs kongreso akciją.

TRUMPOS ŽINIOS
Iš VISUR

----------------- j.-------------------- J

. © PARYŽIUS, . Francuzija, 
bal. 26. —■ Valdžia įpareigojo 
savo ambasadorių Berlynui; Ro
bertą Coulondre, painformuoti 
nacius, jogei Francuzija pilnai 
remia prez. Roosevelto atsišau
kimą į Hitlerį ir Mussclinį pra- 
šusį taikos.

• © VIENA, Austrija, bal. 26. 
— Naciai areštavo keletą Be
nedikto brolijos vienuolių. Kal
tina juos suktybėmis.

© MASKVA, Sovietų Rusi
ja, bal. 26. — Teismas pasky
rė bausmės po 6 ir 8 metus 
kalėti šešiems asmenims. Jų 
kaltė buvo ta, kad jie supir
kinėjo fonografe rekordus ir 
paskui pardavinėjo juos kitiems 
brangiau. 

• • ■ • • • • — • •
® KANSAS CITY, Kas., 

bal. 26. — čia suvažiavo me
todistų vyriausybė. Norima su
vienyti metodistų episkopatų ir 
metodistų protestonų bažny
čias. Jei suvienys, tai nauja 
kombinuotė turės 7,856,000 na
rių ir 20,000,000 pritarėjų ar
ba bažnyčių lankytojų.

• • - • •

® VVASHINGTON, D. C., 
bal. 26. — Atstovų rūmų na
rys Taber (republikonas iš New 
Yorko valstijos) įteikė kongre
sui rezoliuciją taikomą atmes
ti prez. Roosevelto planą -val
džios įstaigoms konsoliduoti.

• • _ • •

• LE HAVRE, Francuzija, 
bal. 26. — Išvyko į New Yor
ką Juan Negrin, buvęs Ispa
nijos lojalistų premjeras.

• • ■ " • •
• SPRINGFIELD, III., bal. 

26. i— Illinois valstijos senatas 
parėmė bilių, kurs padaugina 
sumas skiriamas pašalpos rei- 
kalams $3,000,000 gegužės ir 
birželio mėnesių laikotarpuii.

Iš Lietuvos
Kaimas j'audinasi dėl 

Klaipėdos
ŠAKIAI. — Vokietijos rei

kalavimai Lietuvai ir Klaipė
dos prijungimas prie Reicho 
kaip žaibu perėjo per šakių, 
Sintautų ir Kud. Naumiesčio 
Apylinkės kaimus. Kaimiečiai 
greičiau apie reikalavimus su • 
žinojo negu šakiečiai. Daug ūki
ninkų turi radijo imtuvus ir 
kasdien klauso žinių. Mieste, 
kur žmonės pripratę prie nuo
latinių gandų, dažnai netiki ir 
teisybe, bet kaime šito nėra. 
Tau į pieninę suvažiavę ukinin: 
kai ginčijosi, kokių išvadų pri
eis vyriausybė. Kaime Klaipė
dos prijungimo prie Vokietijos 
klausimas buvo lauktas ir ne
lauktas.

Kaimiečių tarpe buvo jau
čiamas susijaudinimas, netik
rumas ir karingas nusiteiki
mas. Ūkininkai pageidauja, kad 
nors paskutinis smūgis atida
rytų akis, ir kad bent šiuo sun
kiu tautai ir valstybei momen
tu atsisakytų siauro partišku
mo. Koalicinė vyriausybe, taip 
mano zanavykai ūkininkai, ši
tuo momentu labiau negu bū
tina.

Ruošiamasrstatybai
MARIJAMPOLĖ, — Daug 

marijampoliečių rūpinasi staty
bai reikalingais leidimais, sta
tybos medžiaga, meisteriais ir 
net darbininkais. Atrodo, jog 
šiemet statyba busianti ypatin
gai gyva ir daugiau mūrinė. 
Iš viešųjų pastatų statybos šie
met galima paminėti šaulių na
mai tarp Vytauto ir P. Armino 
g-vių, mūrinė pr. m-kla Tar
pučiuos, krautuvių namai Lais
vės gatvėj ir bus tęsiami ligo
nines rengimo darbai. Dėl le
sų stokos krautuvių namų sta
tyba kartais gali būti atidėta, 
0 Tarpučių pr. m-kla pradėta 
statyti tik rudenį.

Lenkija nepasiduo- 
sianti Vokietijos do

minavimui
VARŠUVA, Lenkija, bal. 26.

— Gazeta Polska, Lenkijos už
sienių reikalų ministerio Becko 
balsas, trečiadienį sako, kad 
Lenkija norėtų Vokietijos 
draugingumo, tačiau ji nesu
tiks priimti vokiečių domina
vimą. ---- t 
Turkija nesijaučia 

Vokietijos gru- 
mojama

ISTANBUL, Turkija, bal. 26.
— Turkijos vyriausybė pain
formavo nacius, kad ji nesi
jaučia, jogei Vokietija butų 
pavojinga Turkijai.

Jugoslavija koope
ruos su naciais

BERLYNAS, Vokietija, bal.
26. — Jugoslavijos užsienių
reikalų ministeris Cincar-Mar- gybinių iš valdžios vietų, kai 
kovič pareiškė trečiadienį, jo- (kuriuos jų areštavo, kitus iš- 
gei Jugoslavija kooperuos su siuntė į koncentracijos stovyk- 
nacių Vokietija juo glaudžiau. Įlas.

UŽGYRĖ PASIŪLYMUS PAKEISTI AL- 
GŲ-DARBO VALANDŲ ĮSTATYMĄ

WASHINGTON, D. C., bal. 
£6. — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmų darbo komitetas, 16 bal
sų prieš 2, užgyrė pasiūlymus 
pakeisti algų-darbo valandų 
įstatymą. Užgyrimas dar ne
reiškia pakeitimo, tačiau jis 
rodo pastangas įstatymą dar
kyti.

Bendrai algų-darbo valandų 
.įstatymas nusako minimum 
darbo laiką per savaitę 44 va
landas. Jis nustato minimum al
gos 25 centus valandai. Dabar 
atstovų rūmų komitetas užgy
rė sumanymą visai atpalaido- 
ti nuo įstatymo galios asme

DARBININKAI KOVOJA “TAIKOS” 
BILIŲ

, SPRINGFIELD, III., bal. 26. 
.— Illinois senato narys, Simon 
E. Lantz, įteikė valstijos se- 
natui “darbininkų ir samdyto- ypač tokius produktus, kurie
jų taikos” bilių. Antradienį da
ryta atsiklausimai ryšium su 
tuo bilium. Farmerių sąjungos 
sekretorius, Paul Mathias, re
komendavo priimti bilių. Jis 
aiškino, kad bilius bus naudin-
gas ūkininkams ir plačiajai vi
suomenei.

Esą, šitas bilius, tapęs įsta^-
tymu, sumažinsiąs streikų skai- eity kovos už savo teises.

Naciai juokiasi iš 
Britanijos kon- 

skripcijos
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

26. — Naciai žiuri į Britani
jos paskelbimą, kad bus įvesta 
privaloma kariuomenėje tarny
ba, kaipo į britų išsišokimą. O 
kai dėl pačios tarnybos, tai jie 
sako, kad į šešis mėnesius ga
lima išmokinti lietsargius ne
šioti, bet ne kareivius paruoš
ti.

Kinai daugina karo 
lėktuvus

YUNNANFU, Kinija, bal. 
26. — Spėjama, kad Kinija 
šiandien turi 300-400 karo lėk
tuvų, daugiausia rusų išdirby- 
stės. Chiang Kai-sheko vyriau
sybė užsakė Jungt. Valstijose 
pastatyti dar 175 lėktuvus. Pa
čioje Kinijoje baigiamos sta
tyti dvi lėktuvų įmonės. Chiang 
Kai-shek tikisi, kad į metus 
laiko jis turės daugiau nei 800 
karo lėktuvų.

Slovakijoj neramu
BRATISLAVA, Slovakija, 

bal. 26. — Slovakijos nacio
nalistai atskyrė šalį nuo Čeko- 
Slovakijos. Pavedė ją vokiečių 
protektoratui. Tačiau ir dabar 
Slovakijoj neramu.

Vengrija reikalauja apygar
dos, kuri susi j a su buvusiąją 
Karpatų Ukraina. Hlinkos sar
gybiniai sako, kad Dievas pa
skyręs Slovakijai būti nepri
klausoma nuo čekų, vokiečių ir 
vengfų. Slovakijos vyriausybė, 
valdanti šalį vokiečių kontro
lėje, išmetė keletą Hlinkos sar- 

nis, kurie uždirba per mėnesį 
$200 arba daugiau.

Komitetas taipgi užgyrė įne
šimą, kad butų leidžiama dar
bininkams, ypač kurie proce- 
suoja tam tikrus žemės ūkio 
produktus, dirbti po 60 valan
dų per savaitę. Kitas dalykas: 
telefonų operuotojos laukų sri
tyse, patarnaujančios ne dau
giau kaip 500-ms klijentų, vi
siškai išimamos iš algų-darbo 
valandų įstatymo galios. Komi
tetas užgyrė ir daugiau reko
mendacijų, kurios yra taiko
mos įstatymo kategoriškumą 
sušvelninti.

čių. Jis, reikalaudamas iš ank
sto pranešti apie streikus, duos 
farmeriams progos apsaugoti 

greitai genda.
f.'JO suvažiavusių į Spring- 

fieldą unijų atstovų griežtai 
pasmerkė Lantzo projektą. 
Unijistai sako, kad Lantzo bi
lius taikomas vergijai ant dar
bininkų užkarti. Taikos jis 
darbo lauke nesuteiks, nes dar
bininkai iki šiol kovojo ir at-

Britu ambasadorius 
iteikė na c i a m s 

Chamberlaino 
pareiškimą

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
26. — Dvi dienas naciai “ne
turėjo laiko” priimti britų am
basadorių Hendersoną ir iš
klausyti premjero Chamberlai
no pareiškimo. Pagaliau tre
čiadieni Hendersoną priėmė 
Vokietijos užsienių reikalų mi
nisterijos valstybės biuro se
kretorius Ernst von Weizsae- 
cker, — bet ne von Ribben- 
trop, kurį Henderson norėjo 
matyti.

Britanijos ambasadorių pri
ėmė žemesnio rango valdinin
kas. Tuo gi tarpu net pats Hit
leris priėmė Jugoslavijos už
sienių reikalų ministerį Cinka- 
Markovičių.

Henderson paaiškino Vokie
tijos valdžiai Britanijos sume
timus, kuriais ji įveda kon
skripciją.

PAVASARIS^
ŠTAI DABAR LAIKAS:

• PIRKTI, parduoti, mai
nyti nuosavybes, biznius, 
automobilius ir t. L

• IŠNOMUOTI ar susirasti 
gyvenimui kamb a r i u s 
arba biznio patalpas.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
PARDAVIMO, pirkimo, mainy
mo reikaluose naudokitės Nau
jienų aukštos vertybės class- 
ified skyriaus patarnavimu^ pa
šaukdami arba atveždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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Ką Žmonės Mano
Naujas Popiežius — Sena Giesmė

Velykų šventės proga nau
jasis popiežius Pius XII pada
rė pasauliui svarbų pareiški
mų. Jisai be kitko pasakė: 
“Taika neįmanoma be teisin
gumo, o teisingumas reikalau
ja tarp kitų dalykų, kad že
miškosios gerybės ir turtai, 
kuriuos Dievas davė pasau
liui dėl savo vaikų, butų tei
singai paskirstyti.”

Taigi matome, kad naujo po
piežiaus giesmė yra sena, šis 
popiežius, kaip ir jo pirmta- 
kunai, kalba apie pasaulio ne
gerumus ir šaukia taisytis. 
Rusų yra sakoma: “basniami 
salovja nenekormiš” tai yra 
lakštingalos pasakaitėmis ne-

encykli- 
pareiški-

prisidėti

NAUJIENOS, Chicago, III Ketvirt., balandžio 27, 1939

WILLO-WEST
pik- 
šei-

pra- 
valgiai

nikams, parengimams ir 
moms linksmai laikui 
leisti. Gėrimai ir 
vietoj.

MR. BUTCHAS, Sav.
Gerinau Church Rd. arba 
83rd ir \Villow Springs Rd., 
WILLOW SPRINGS, ILL.

PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba PJymouth

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

pasotinsi. Taip ir su sugedusiu 
pasauliu: gražiomis 
komis, iškalbingais 
mais jo nepataisysi.

Popiežius galėtų
prie pasaulio pataisymo, jei 
jis pirma pažiūrėtų į savo av
idę ir pataisytų joje, kas yra 
negera. Juk visi žinome, kaip 
mes įvertiname atskirų žmogų, 
luomų, arba tautų. Ar pagal 
jų žodžius, ar pagal jų pozity
vų darbų? Imkime Lenkiją- 
Kaip mes lietuviai įvertiname 
tų tautų? Ar pagal lenkų vys
kupų ganytojiškus laiškus, pa
gal kilnius lenkų katalikiškus 
raštus, pagal lenkų maldingu
mų, pagal skaičių maldininkų, 
susirenkančių į Čenstakavu? 
Ne. Mes lietuviai apie Lenkijų 
sprendžiame pagal jos pasiel
gimų su Lietuva ir lietuviais. 
Jei lenkai ir padidintų savo 
pamaldumų, padažnintų savo 
komunijas, skaitlingiau rink
tųsi į stebuklingųsias vietas, o 
tuo tarpu nešvelnintų santy
kių su lietuviais, neatitaisytų 
skriaudų Lietuvai padarytų, 
tai ar musų akyse lenkai pa
kiltų? Visai ne. Butų atbulai. 
Jie musų akyse labiau nupultų.

Grįškime dabar prie popie
žiaus. Ar mes popiežių įvertin
sime pagal jo iškalbingus pa
reiškimus? Ne. Mes įvertinsime 
popiežių taip, kaip ir lenkus; 
ne pagal žodžius, o pagal dar
bus. žodžiai svorio turi tada, 
kai juos seka darbai.

Popiežius. Grigalius Didysis 
(590-604) vienų rytų eidamas 
mišių laikyti sužinojo, kac 
viename Romos namelyje ras
tas badaujantis vargšas. Nusi
siautė tada popiežius bažny
tinius rubus, laikydamas save 
S a dienų neverta laikyti mi
ltas ir sušuko ... “Kaip! Mano

Ar Jus Kenčiate Kuo 
Vidurių Užkietėjimo?

PASIGELBEKIT ŠIUO PAPRASTU 
BET MALONIU BUDU!

Vienu ar kitu laiku beveik kiekvie
nas yra varginamas vidurių užkie
tėjimo. Tokiais atvejais paprastai 
jums reikalinga geras liuosuotojas. 
Pamėginkit Ex-Lax, Amerikoje la
biausiai parduodamą liuosuotoją! 
Ex-Lax yra lengvas paimti—jis tu
ri gardaus šokolado skonį. Ex-Lax 
taipgi yra gerai veikiantis, bet 
švelnių budu. Jis suteikia lengvą 
nevarginantį vidurių judėjimą—be 
pasibiaurėjimo, vidurių skaudėjimo 
ar apsunkinimo.
Ex-Lax yra taip geras jauniesiems, 
kaip ir suaugusiems. jO c. ir 25 c. 
dėžutės yra pas jūsų vaistininkus.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax I 
|si^8mj5kit raidęs “E-X-L-A-X” ant 
dUzutės Ir ant kiekvienos plyteles. 
Kad gautumėt geras pasakines, rei
kalaukit tilfrp Ex-L,ax!

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

ŽODIS PO ŽODŽIO
M. S-KIS

CRANE COAL COMPANY 
5332 So, Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022

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

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

Perkant toną ar daugiau ........   **

mieste buvo badaujantis ir aš 
to nežinojau.”

Aišku, kad tokio popiežiaus 
avidėje galėjo būti tvarka, to
kio popiežiaus žodžius galėjo 
sekti ir darbai. Su tokio po
piežiaus žodžiais pasaulis galė
jo ir turėjo skaitytis- O dabar? 
Popiežiaus valdomi kunigai 
nuo našles atima už vyro lai
dotuves paskutinius centus, 
brangiai lupa nuo žmonių už 
sakramentus, kuriuos Kristus 
liepė dykai dalyti ir popiežius 
to nežino ir nemato. Didesne 
katalikiška tauta šimtais, atve
jų skriaudžia silpnesnę kata
likišką tautą, o popiežiai to 
nežino ir nemato.

Popiežius nurodo, kad pa
saulio turtai turėtų teisingą: 
būti paskirstyti, o nežino, kaę 
jo kunigų vedamųjų parapijų 
pajamos neteisingai skirsto
mos: klebonai sau ima bent 
10 sykių daugiau, negu jie mo
ka zakras tijūnams ir kitiems 
bažnyčios darbininkams.

Jei popiežius Grigalius Didy
sis dėl vieim rasto Romoje ba
daujančio Vargšo laikė save 
neverta tą dieną mišių laiky
ti, tai kuo dabartinis popie
žius gali Save laikyti, kuomet 
jo valdomieji kunigai atlieką 
tokius šventenybių profanaci
jas ir daro darbus, šaukian
čius dangaus keršto?

Kol popiežius neapvalys sa
vo avides, tol jo žodžiai bus 
tuščias barškalo barškėjimas.

Kazys Žemaitis*

Lietuvoj prie kiaulių uode
gos stovėdamas, gargaliuojan
čiu pilvu apie rugusį pieną su 
šaltom, prarugusįom bulvėm 
saldžiai atsimindavau, kad va
karienė dar toli. Ir tokios lai
mės ilgai reikėdavo laukti... 
O jau ape pyragaičius, kuriuos 
žmonės kasdien valgo, tik pa
sakose tekdavo girdėti, kal
bant apie tokį kultūringą ir 
turtingą kraštą — Ameriką. 
Amerika, brolau, ne “šutkos” 
—visi į ją akis atkreipę žiuri. 
Jums nereikia aiškinti, jus if 
patys žinote, kad Amerika yra 
kultūringa ir...turtinga valsty
bė! pilna visokio trukšmo ir 
alaso, kur žmonės, kai sliekai 
išlindę iš molinių narvų, susi
raukę susinervinę, bėga skubi
nas.

Ne mano ir ne tavo, mielas 
skaitytojati, “biznis”, kur jie 
galvatrūkčiais bėga. Lekiu ir 
aš kai pašėlęs, leki ir tu, ir jis, 
ir ji, o jeigu neturi kur bėgti, 
tai ant “rėlief” sėdi. Mat, vi
sus mus biznis verčia ką nors 
veikti. Neveiksi-nedirbsi — ne
valgysi, atseit, taip, kaip so- 
cialistiškoje santvarkoje: “kas 
nedirba, tas nevalgo”, čia, 
mat, Amerika, biznierių ir 
skurdžių kraštas. Biznis yra 
šventas dalykas. Nepadėjęs — 
neliesk! Ką pakišo po 
—pirk. Pakišo po nosia 
mirdusius pietus—ėsk,
mokėk ir eik sau. Kritikuoti 
negali 1 .

Palikime biznį, tegul jis bū
na ir “šventas”, o tuo tarpu 
pažvelgsime į kulturinius da
lykus, kaip žmonės maudosi 
“kulturiniuose pertekliuosc”, 
sakysime, musų studentija, ki
ta vertus, busimi valstybės 
vyrai, gydytojai, kunigai^ inži
nieriai ir rašytojai... gyvas 
peles ir žuvis be druskos ir be 
“majonezo” valgo... Tokiems 
studentiškiems pietums net ir 
Afrikos laukiniai galėtų pavy
dėti, kad jų tradicijas pamėg
džioja. Ląukiniai žmonės, o 
kąrtu ir kai kurie gyvuliai, 
gyvus daiktus seniai valgo ir 
šoka pagal savo laukinę mu
ziką, o kultūringiems studen
tams tas yra didelė naujieny- 
bė. Jeigu eskimai ir atogrąžų 
juodaodžiai galėtų, tai už tokį 
elgesį su ceremonijom gyvus 
suvalgytų už pamėgdžiojimą 
jų civilizacijos ir paniekinimą 
musų viešosios dorovės.

Tegul jiems pavydi lauki
niai, o mums dėl to netenka 
nusiminti. Nei aš, nei jus, be
lankydami mokyklą, gyvų pe
lių bei žuvų nerijome, tačiau 
savo biznį mokate vesti ir dar
bą dirbti.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

nosia 
šus- 

užsi-

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

Remkite tuos, kuri t 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

f \ AMBULANCE
Į. ... .
i Yįsi^elefonai'WRDS 1741-1742 

'4605-07'So. Herinitage Avė. 
4^47. Soutbi Fairfield Avenue 

1»Mm>*»I^AYETTB Via

^koplyčios visose 
sChicagos dalyseM

usytd^i^mnui, < Lietuvių ,radio programų šeštadienio vakarais 
C. stoties (1420 K.)—Pranešėjai 

R fiALTIMIERAS.

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

DR. 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.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Taupyk-
saugioje įstaigoje

Iš Lietuvos
Rūpinasi žydų pabėgė
lių iš Klaip. krašto emi

gracija Palestinon

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 nuo6:30-8:3(

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kcnwood 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. vakare 
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

MOKAME

• Užtikrink savo inde
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

dienomis 
specialų 

komitetų 
žydų šio-

KAUNAS. — Lietuvos žydų 
Palestinos žinyba ryšium su 
masiniu žydų pabėgimu iš Klai
pėdos krašto šiomis 
kreipėsi telegrafu i 
žydų emigracijos 
Londone į pasaulinę
nistų organizacijų su prašymu 
kuo skubiausiai suteikti gali
mybės daliai Klaip. kr. žydų 
pabėgėlių išemigruoti Palesti
non. Esą, yra nemaža tokių žy
dų pabėgėlių, kprie pageidautų 
emigruoti ir jais rūpinasi Pa
lestinos žinyba Lietuvoje.

Sulaikyta kontrabanda

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINOS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

VIRBALIS. — Prieš keletą 
dienų Virbalio muitinėje muit. 
valdininką! rado į Pietų Afri
ką emigruojančios Utenos rm 
gyv. G. Berkeliencs lagamine 
daug sidabrinių daiktų: 4 tau
res, dvi žvakides, 11 šaukštų, 
1 samtį, 5 šakutes, 16 šaukštu
kų, 12 didelių šakučių ir 12' 
peilių. Visi šitie daiktai sveria 
apie 5 kg. Is Kretingos išvy- 
kusios į užsieni Lejos Judel- 
manienės lagamine tarp senų 
drabužiu rado 6 šaukštus, 10 
šaukštukų, 1 samtį, 2 taures, 
daug kt daiktų. Visi šitie iš
vardinti daiktai verti per 2,400 
Lt.

Laidotuvių Direktoriai

c

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

r«'

Phone Canal 2515
Tel. Pullman 1270

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street

J. LIULEVICI.US
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

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

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

Dr. F. Pulsucki Le Vai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 -9 vak.
1957 W. Garfield Blvd
Cor. Damen. Hemlock 669!

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. SIEDLINSK
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 Chirurgą 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AV 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

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

Namų Tel.: Prospect 1930
Tel. Yards 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 i 

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 S t 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Telefonas CICERO 3548-

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.
Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St. 

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 633t 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
Į 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:

) Supcrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So? Ashland Avė.
2-ros lubos y

Į 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 12

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

1 59 E. MADISON ST., Chicago, IU 
Suite 2008 Mallers Bldg.

Telefonas STATE 7792

; ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
“ Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 

Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
- Namų ofisas—3323 So. Halsted St
1 Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
1 Telefonas YARDS 0818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

l Joseph V. Mockus
8 ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
i Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

9 A. A. SLAKIŠ 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

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

BENNY NAURICH 
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.
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Taisys valstijos ligoninę. — A. L. Kongreso konferenci
ja. — Nuosavybių mokesčiai. — Darbai gerėja. — 
Onos Kaskas koncertas buvo labai sėkmingas. — Pa
leis šimtą su viršum nusikaltėlių. — “Dirvos” kava
lieriui pradeda atsirūgti. —čalis už plepėjimą gavo 
medalį. — Įmetė kirvį į malūną.

Iš valstijos iždo paskyrė še
šiasdešimt du tūkstančius dole
rių pataisymui ir pagerinimui. 
Clevedande valstijos ligonines. 
Minėta ligoninė yra išlaikoma 
daugiausia suirusio proto žmo
nėms gydyti.

Cor. 63rd and Justina
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevq. sienų popieriaus Ir langų Aeidų. 
Ateikite | didžiųjų krautuve prie Justine 
gatvAs kampo ir gaukite dykai sienų 
poperiaus pavyzdine knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvaus Budžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrlmuoja dykai 
P K įstatymas dykai.

Ess-A-Bce 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 varnlžas gerai dėvisi ir nesldė- 
mėja baltai vandeny.

GALIONAS ______________
Popierių Valyklls arba II. R. II. po 6c 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir SeSta- 

dieniais Ik 0 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

k *

$1.95

A. L. Kongreso komitetas 
šaukia visos valstijos konferen
ciją balandžio 30 dieną Liet. 
Darbininkų salėje, 920 E. 79 
St. Konfreencijos pradžia 11 va
landą prieš piet. Draugijos pra 
šomos prisiųsti savo atstovus 
Taipgi ir pavieniai veikėjai pra
šomi dalyvauti. Konferencijom 
tikslas: aptarti Lietuvos reika 
lūs ir sustiprinti Ohio lietuvių 
veikimą.

Pavieto iždininkas John Boy- 
le praneša, kad nuosavybių mo
kesčiai turi būti sumokėti’ iki 
gegužės 20 dienos, o kitaip rei
kės nuošimčius mokėti. Tad 
kurie norite nuošimčius sutau
pyti, užmokėkite taksus iki tos 
dienos. Iždininko raštinėje dir
ba lietuvis Chester Zuris, ir jei 
kam atsiranda kokių nesusipra
timų mokesčių reikale, gali e 
pas jį atsikreipti, o jis padės 
jums viską sutvarkyti.

— © —
Daug WPA darbininkų yra 

paskirtų dirbti prie mokyklų, 
mokiniai eina j mokyklą ir iš 
mokyklos namo. Jie ten dirba 
po kelias valandas per dieną. 
Prieš kelis mėnesius buvo skun-

i a U J L r. f* Ų J- 

Carlottą (Konstantine, ku
ri skrido drauge su Danicl 
S. Rocsevcltu (prezidento 
giminaičiu) ir liko rimtai 
sužeista lėktuvo avarijoje. 
Nelaime įvyko Meksikoje.

ATSUK NUGARA VALYMO VARGAMS

k Leiskit Absorene’s refleksinei 
|H veiklai sunkųjį darbą už jus 

atlikti. Plauna visus purvus, 
suodžius ir karbono dulkes—ne- 

slvsta paviršiu. Padaro sienas ir 
užlaidas visiškai be žymių ir šva
rias. Jus pasidžiauęsit ..Absoreno 
valytu namu. Diduma krautuvių 
Absorene turi dėlto, kad jis pa
tenkina.

Bendrai NEKIETElA

Pilnas Pasirinkimas 
PLUMBINGO ir ŠILDYMO REIKMENŲ—NAUJŲ ir SENŲ 

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

pagal F. H. A. planą 
APSKAITLIAVIMAS DYKAI

MALISOFF PLUMBING AND HEATING 
SUPPLY CO, INC.

5201-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENW00D 5109

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone GrovehilI 0306
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ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR nuolatiniu

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ—
• ŠEŠTADIENĮ—
• SEKMADIENĮ—
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LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

dų, kad, esą, kai kurie tų sar
gų ateina girti ir nežiūri, kaip 
vaikučiai eina skersai gatvę. 
Taigi policija pradėjo daryli 
tyrinėjantis ir rezultatai tokie: 
keli lokių sargų jau yra pasiųs
ti į be’angę “pasitaisymui”. 
'Taigi, matyti, kad kai kurie 
žmonės nega'i savo atsakomy
be jokio darbo dirbti. Ir tokio 
daugiausia rėkia ant Roosevcl- 
lo ir kitų, kad neduoda daugiau 
pinigų. Jeigu žmogus negali 
pats susitvarkyti, tai kitam dar 
■sunkiau tai padaryti. Vadinasi, 
jį sutvarkyti.

Onos Kaskas-Katkauskaitės 
koncertas puikiai pavyko. Kaip 
jau rašiau. Liet. Kult. Darželio 
sąjunga dar turi skolos. Nors 
palengva skolos yra mažina
mos, tačiau reikia stengtis, kad 
ias. visai panaikinti. Taigi, p- 
lė Knskas sužinojusi, kad dar 
vra skolų sumanė prisidėti prie 
;,i sumažinimo, ir sutiko duoti 
viena koncertą tam tikslui nie
ko n oi m dama už savo darbą.

Taigi balandžio 21 dieųą ir 
vyko tas šaunus koncertas 

miesto auditorijos mažame tea
tre. Publikos ptisirinkd keletas 
šimtų. Kurie pavėlavo, tai ne 
bilietų nebegalėjo nusipirkti ir 
koncerto negirdėjo. O jau apie 
patį koncertą, tai nėra ką nė 
kalbėti: visi žino, kad p. Kas
kas yra garsi artiste ir žavinga 
dainininke.

Tuo visu darbu daugiausia 
rūpinosi Universiteto klubas ir 
Moterų Piliečių Klubas. Taigi 
klubams priklauso daug padė
kos už lokį šaunų pasidarbavi
mą. Buvo parduota labai daug 
bilietų iš anksto, ir taipgi su
rinko daug garsinimų, kurie bu
vo įdėti programoje. Taipgi at
sirado daug asmenų, kurie su
dėjo tam tikrą pinigų sumą pa
dengimui to vakaro išlaidų, 
kaip antai teatro nuomai ir ki
toms smulkioms išlaidoms. 
Taipgi prie programos išpildy
mo prisidėjo ir smuikininkas, 
jaunasis Vincas Greičius, kuris 
irgi puikiai pasirodė.

Viską į daiktą suglaudus, ga
lima sakyti, kad darželiui pelno 
liko keli šimtai dolerių, nors 
dar galutinai atskaita ir nėra 
padaryta. Glevelandiečiai labai 
dėkingi p-lei Kaskas už jos to
kį pasiaukojimu išpildant pro
gramą visai nemokamai, iš ko 
liko tiek daug pelno. Galima sa
kyti, kad vargiai kas butų ga
lėjęs taip padaryti, kad pavie
nis asmuo sutraukė į parengi
mą tokią minią publikos. Ir ne 
vien lietuvius, bet ir daugelį 
svetimtaučių. Ir negalima pra
leisti nepadėkojus laikraščiams, 
kurie suteikė tiek daug vietos 
nemokamam išgarsinimui. Pa
vyzdžiui, Naujienos, Tėvynė ir 
kiti suteikė daug vietos paveik
slui ir aprašymams.

Balandžio 22 d. vakare buvo 
surengta “card party” pp. Bal- 
trukonių namuose, kur dalyva
vo per penkiasdešimt žmonių. 
“Card party” buvo surengta ry
šium su p. Kaskas atsilankymu 
Kalbamą parengimėlį surengė 
moterėlių ratelis.

Ohio valstijos kalėjimo di
rekcija nutarė paleisti per šim
tą dvidešimt įvairių nusikaltė
lių, dalis kurių dar turėjo ilgo
ką laiką sėdėti savo bausmei at
likti. Visi paleisti bus po polici 
jos priežiūra per ilgą laiką. Ne
žinia, kiek jie pasitaisė būdami 
kalėjime. Daugelis iš pa eisiu 
kalinių vis grįžta į savo praei
ties darbą.

— © —
Gavėnios metu Clevelande 

;uvo paduodama po apie tris
dešimt aplikacijų kasdiena ap- 
iivedimui, o po Velykų pašoko 
ki šimto. Reiškia, kad žmonės 
vis dar tebemano, jog du ga’i 
pragyventi už tiek pat, už kiek 
r vienas pragyvena.

Vietos katalikų organas “L. 
Ž.” pradėjo lipti ant kornų mu
sų “Dirvos” kavalieriui. Katali
kai pradėjo atbusti ir tarti vie
ną kitą žodį apie Čalį. Mat, Ča
lis atakavo juos įvairiais bu
dais per ilgą laiką, o dabar (as 
viskas grįžta atgal. Tai labai 
žemina kavalieriškam činai.

Federalis valdžios darbų biu
ras praneša, kad pavasariui at
ėjus darbai kiek pradeda gere 
ti. Daug darbininkų pašaukia 
atgal prie statybos darbų; taip
gi ir kai kurios dirbtuves pa
šaukė darbininkus atgal.

“Dirvos” Čalis apsidžiaugęs 
sako, kad į Lietuvos vyriausybę 
neįėjo nė vienas socialistas. Vie
loje džiūgauti jis turėtų apsi
verkti. O tai todėl, kad Smeto
nos dienos jau baigiasi ir me
daliai nueis ant margio uode
gos.

Balandžio 23 dieną vielos skau
tų būrelis turėjo surengęs pro
gramą Lietuvių salėje. Publi
kos atsilankė nedailgiausia, —- 
nežinia, kas sulaikė: gražus o- 
ras, ar kas kitas.

Jaunuoliai turi gerus norus 
veikli, tik yra sunku gauti pri
tarimą nuo senesniųjų. Butų ge
rai, kad visas niusų jaunimas 
dėtųsi į kokias lietuvi# organi
zacijas.

— ® —-
“Dirvos” Čalis savo gazietoje 

sako, kad amerikiečiai, kurie 
buvo nuvažiavę į Ispaniją ka
riauti, jau grįžo namo. Nežinia, 
girdi, ar jie gavo nors po bul
vinį medalį už karingumą. Sa
ko, kad reikėjo jų smegenis iš
egzaminuoti prieš išvažiavimą, 
kad butų galima patirti, ar jie 
žino, ką jie daro.

Tai taip Čalis kalba apie pa
saulio demokratijos gynėjus. 
Bet kaip Čalis tą medalį gavo 
ir už ką. Jis nevažiavo su gink
lu kariauti. Tiesa, kariauja su 
liežuviu už Smetonos palaiky
mą. Taigi, matyti, kad galima 
medalį gauti už kariavimą su 
ginklu ir už kariavimą su lie
žuviu.

•—* • —
Dainininkė p-lė R. Lukoševi

čių te išvažiuoja kelioms die
noms į Washington, D. G., ir 
sykiu apsilankys Baltimoreje. 
Ji dainuos parengimuose.

P—lė Lukoševičių tė yra bu
vusi youngstonietė, bet dabar 
apsigyveno Clevelande.

Grupė vietos dainininkų bu
vo susitarę surengti vieną šau
nų koncertą. Pelną skyrė pirki
mui naujos muzikos, kuria vi
si galėtų naudotis. Bet atsitiko 
taip, kad vienas jegamastis, ku
ris viską maišo, ir šį darbą su
maišė atkalbinėdamas kai ku
riuos dainininkus. Vadinasi, į- 
metė kirvį į malūną ir viską su
gadino. —Jonas Jarus

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* lie
tuviai jgyja naudin
gu žinių ir gerų pa
mokinimų.

?OUR GUIDE TO ? GOOD LIOUORS

EGG ------------------------- $6.00 ;
NUT ------------------------- $6.00
BIG LUMP ..................... $6.00
MINE RUN __________  $5.75
SCREENINGS —........ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Į MATIONALDISTILLERS
vėl mažina gerosios 

degtinės kainas.
NAUJOS

ŽEMOS
KAINOS

3 GARSIŲJŲ DEGTINIU!

PAŽADĖJOME ŽEMAS KAINAS 
štai jos!

Toks yra National Distiller’s nusistaty
mas, kad mažinti kainas kur tik leidžia 
išsibuvusios degtinės ištekliai. Vienkart 
su šiuo nusistatymu, mes duodame kitą 
kainų nuolaidą ... kitą progą santaupoms 
ant šių trijų pagarsėjusių rūšių.

(3xab Otchond

UtinOsor
STRAIGHT BOURBON VVHISKEY

75wn7avern
STRAIGHT RYE VVHISKEY

Jei tai ruginė, ku
rios nori 
dideliu, 
skoniu 
puikiu 
skoniu, 
Tavern, už šią nau
jai žemą kainą, nes 
tai sensacinė verty
bė!
90 Proof

su tuo ESR9 i
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i SKAITOT Naująją Gadynę”?
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis
“NAUJOJI GADYNĖ” 'kainuoja tik du doleriu metams.

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

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

Vardas .............. ......... ............... ..........................
Numeris ir gatvė ____ ________________________
Miestas ir valstija___________________________

Turtas—virš 
$3,100.000.00

Rezervas 
—virs 

$225,000.00

4192 S. ARCHEB AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokėtom
už padėtus /■„ 't/)

pinigus "M’

iki

1-mųDuodam Paskolas ant 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV- 
INGS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Galima

Taip puiki bourbon MED d
kaip bet kada pa- Ig*®® r
siūlyta už tą kainą. SkL M M
Ji) extra švelni ir W MkPT.
gera — ir visuomet jank 1 ■■
populiari dėlto, kad
“iš visų pusių geras gH eBI -m JU 
degtinės pirkinys.” ųUv
90 Proof 45< PINT

KENTUCKY STRAIGHT _ _
BOURBON VVHISKEY

Tai iš Old Kentuc- M* M!
ky. Turtinga, švelni P7.
skoninga ir sian-
die geresnė degtinė mm SS
negu bet kada — 
bargeno kaina.
90 Proof 47* Vi PINT

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

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

pranešimus

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

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

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir narni

ninku, kurioje ran 
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

ų savi- 
idasi ta-

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates: 
$5.00 per year in Canada 
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

, 3c per copy.

Užsakyme 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)

$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 Si, 
Chicago, Iii. Telefonas Canal 8500.

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.

Privalomas kareiviavimas Anglijoje
Premjeras Chamberlainas vakar paskelbė parlamen

te, kad Britanijos vyriausybė nutarė įvesti privalomą 
tarnavimą armijoje tam tikro amžiaus vyrams. Parla
mento dauguma tam sumanymui pritars, nes jį remia 
ne tiktai konservatoriai, bet ir liberalai.

Aišku, kad Chamberlainas nori nugąsdinti Hitlerį, 
kuris rytoj duos viešą atsakymą reichstage i prezidento 
Roosevelto pasiūlymą garantuoti saugumą 31-am Vokie
tijos ir Jtalijos kaimynui. Kitas jo tikslas yrą padrąsin
ti Francuziją, kad ji nebijotų Vokietijos. Anglija turi ka
ro sąjungą su Francuzija, bet franeuzai nežino, kokiu 
budu Anglija galės jiems sausumoje padėti prieš nacius, 
jeigu ji nepadidins savo kariuomenės.

Konstitucija, kurią paskelbė Chamberlainas, liečia 
tiktai kelis šimtus tūkstančių žmonių. Karo muštro bus 
mokinami vyrai tarpe 20 ir 21 metų amžiaus. Jie bus la
vinami tiktai šešis mėnesius ir po to eis į atsargą. Šituo 
kęliu Britanija per pirmuosius metus padidins savo ar
miją 200,000 vyrų.

Tai ne kažin koks dalykas. Tiek ir daugiaus karei
vių Anglijos valdžia galėtų gauti, pavariusi smarkesnę 
agitaciją, kad į kariuomenę stotų savanoriai. Juk dabar 
Anglija turi 700,000 vyrų karo tarnyboje ir atsargoje, ir 
jie visi buvo gauti, kaip savanoriai. ,

Bet Chamberlainui, matyt, yra svarbu, kad įstaty
mas pripažintų privalomos karo tarnybos principą. Kai 
parlamentas tokį įstatymą priims, tai valdžiai jau bus 
lengva, reikalui esant, konskripciją praplėsti tiek, kiek 
ji norės.

Todėl valdžios sumanymui pasipriešino Darbo Par
tija. Ji sako, kad valdžia, siūlydama tokį stambų pakei
timą krašto apsaugos sistemoje, privalą atsiklausti ne 
tiktai parlamento, bet ir viso krašto, kitaip sakant, turi 
paskelbti naujus rinkimus į parlamentą.

Anglijos darbo žmonės dabartine valdžia nepasitiki. 
Ji visą laiką pataikavo fašistams. Darbo Partija yra prie
šinga tam, kad tokiai valdžiai butų suteikta dar daugiau 
galios.

Bilius prieš ateivius

ma stoja už biudžeto subalan
savimų, kapojant valstybės tar
nautojų algas.

Kultūringųjų” Vokiečių žygiai Iš Lietuvos

“LIKVIDUOTA” 100 ŽY
DŲ KOMUNISTŲ

Paryžiaus “Socialističeskįj 
Vestnik” š. m. kovo 15 d. laido
je rašo, kad Stalino žvalgyba iš
naikino visus senuosius žydų 
komunistų veikėjus Sovietų Są
jungoje. Dalis tų veikėjų buvo 
bolšeyikai dar prieš revoliuciją; 
dti atėjo pas komunistus vė- 
iaus iš ktių partijų — Bundo, 

sionistų arba anarchistų. Pasi
remiant vien tiktai oficialiais 
pranešimais, apskaičiuojama, 
tad buvo likviduota apie 100 
žydų komunistų vadų.

Rezultate šito “žydų pogro
mo” sovietų valdžiai teko už
daryti daug žydų mokyklų ir 
kultūros įstaigų ir visą eilę laik
raščių.

ČEKŲ “FIURERIS” GAI
DA SUAREŠTUOTAS

Nacių pasigyrimas. — Smogikų sauvaliavimas. — To
liušis galėtų daug ką patirti. — Dvidešimtojo am
žiaus barai. — Atsišaukimas į Amerikos lietuvius. 
— Klaipėdos kraštę siaučia teroras. — Klaipėdoje 
vokiečiai elgiasi kaip okupantai karo metu.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Didelis judėjimas paš
te, geležinkeliu stoty 

ir prie bankų

Illinois legislaturoje yra įteikta 16 įstatymų suma
nymų, kuriais norima vienokiu arba kitokiu budu susiau
rinti ateivių nepiliečių teises.

Daugumos tų bilių tekstas dar nėra atspausdintas, 
bet vieno turinys jau yra žinomas. Tai “House bill No. 
636”. Juo siūloma įvesti privalomą registraciją ateiviams, 
kurie bent vienus metus išgyveno Illinois valstijoje ir 
neišsiėmė pirmųjų popierų.

Toks ateivis turės užsiregistruoti savo kauntėje pas 
kauntės klerką, užmokėdamas $1.00, ir paskui kasmet 
turės registraciją atnaujinti, užsimokėdamas 25 c.

Ateivis, kuris to nepadarys, galės būti nubaustas ka
lėjimu iki šešių mėnesių arba pinigine pabauda iki $1,000.

Reikalavimas užsiregistruoti neatrodo baisus. Mo
kestis nedidelė, ir žmogus, kuris šioje šalyje pastoviai ap
sigyvena, neturėtų būti priešingas pilietybės priėmimui. 
Bet yra faktas, kad tarpe ateivių yra daug žmonių be 
mokslo ir negalinčių susikalbėti angliškai. Tie, kurie su
laukė apie 60 metų amžiaus arba daugiau, jau vargiai 
begalės pasiruošti išlaikyti pilietybės ekzaminus.

Ir kokia prasmė juos registruoti? Krašto saugumui 
jie nėra pavojingi. Bet jeigu kuris jų neužsiregistruos, 
tam gręs skaudi kalėjimo bausmė!

Kiti biliai, kurių tekstas dar nėra žinomas, gal būt, 
yra dar blogesni. Todėl visuomenė turėtų sekti, kas 
Springfielde dedasi, ir prieš tokius ateivių suvaržymus 
protestuoti.

Žydų komunistų veikėjai, 
kaip rašo “S. V.”, buvo areš
tuojami visuose SSRS miestuo
se: Maskvoje, Minske, Kieve, 
Charkove, Odesoje, Vitebske, 
Smolenske ir daugelyje mažų 
miestelių, kuriuose gyvena žy
dų masės. Bet daugiausia nu
kentėjo “žydų respublika” Bi- 
robidžan. Buvo “likviduoti” 
trys tos respublikos prezidentai: 
Lieberberg, Katei ir Heller; ke
turi ar penki partijos sekreto
riai — Chavkin, Anšin, J. Le
vin, Ryškiu...

Masinis žydų komunistų žu
dymas prasidėjo Zinovjevo “by
los” metu — 1936 m. rugpjū
čio mėn. Ir tas “valymas” tęsė
si iki šiol. Vieni suimtųjų buvo 
sušaudyti, kiti patys nusižudė 
kalėjime, treti dingo nežinia 
kur ir kaip. Paryžiaus laikraš
tis paduoda iš žymesniųjų žydų 
komunistų, kuriuos Stalinas 
“likvidavo” šiuos vardus:

“Politikos veikėjai: M. Li- 
tvakov, M. Frumkina-Eslher, 
A. V^nštein-RaChmiel, C. Di- 
manštein, Merežin, Čcmcricc- 
kij, Kieper, Chavkin, J. Le
vin.

“žurnalistai ir mokslinin
kai: Dunec, Šprach, Agurskij, 
Ošerovič, Cvį Friedland, Cha- 
šin, Lieberberg.

“Birobidžano vadai; Lie
berberg, Chavkin, Katei, Hel
ler, Anšin, Riskin, J. Levin, 
švarzberg, švainštein, Fiurer, 
Huberman, Chabinskij, La- 
pickij, Idov.

“Kultūros veikėjai: Erich, 
Bronštein, Judelson, M. Levi- 
tan, Chvilia, Rochkin, Chaim, 
Gildin, Lieberberg.

“Komitetų ‘Ozet’ ir ‘Kom- 
zef (žemės parupinimo) vei
kėjai: Trach tenberg, Pliaę- 
kin, B. Trocky, Zamejev, Ka- 
ganov, Lieberzon, Mancvič, 
Lander.

“Literatūros įr meno vei
kėjai: Abčuk, Lev SiskimĮ, 
Zaretsky, švedik, Grubjan, 
Miltiansky, Dechtiar, 
man, Rafalsky.”
O tų, kurių vardai

spaudoje paskelbti, yra, gal būt, 
tūkstančiai.

Tur būt, nė Hitleris nėra tiek 
žydų išžudęs, kiek Stalinas. Tą 
faktą prieš keletą mėnesių pa
žymėjo savo telegramoje ir 
New Yorko “Times” korespon
dentas Maskvoje, Walter Dų- 
ranty.

Vokietijos armijai okupavus 
Moraviją ir Bohemiją, gen. Ru- 
dolf Gajda buvo paskirtas čekų 
“vadu”. Bet, vos praėjus dešim
čiai dienų, jisai jau atsidūrė ka
lėjime ir tapo išgabentas į kon
centracijos stovyklų.

Nacių policija apkaltino jį 
korupcija ir žmonių turto plė
šimu.

Gen. Gajda vadovavo čekų 
armijai Rusijoje, kuomet admi
rolas Kolčakas kariavo prieš 
bolševikus. Pagrįžęs Čekoslova- 
kijon, jisai tarnavo čekų ka
riuomenėje ir buvo paskirtas 
armijos generalinio štabo virši
ninku. Bet valdžia susekė, kac 
jisai daro sąmokslą prieš res
publiką, ir jisai buvo pašalin
tas iš armijos. Jisai gaudavo pi
nigų iš Berlyno ir organizavo 
fašistus Čekoslovakijoje. Todė 
Hitleris, užėmęs Čekoslovakiją, 
padare jį čekų “fiureriu”.

Bet jo karjera jau pasibaigė.

jys 
tais
pa-

kad Klaipėdos krašto žmonių 
nebausią už jų praeities dar
bus. Pažadai liko pažadais, o 
jų barbariški darbai įeis į žmo
nijos istoriją!

Jų darbai, tų smogikų dar
bai, aiškiai įrodo ir ryškiai pa
tvirtina, kad jie ne geruoju 
Klaipėdos kraštą yra atgavę, 
bet jį okupavę. Čia jau jie ap
gyvendino trisdešimties tūks
tančių vyrų kariuomenę kaipo 
nuolatinę įgulą ir keletas tūks
tančių žandarų parsikvietė iš 
Vokietijos gilumos. Visa tai la
bai įsakmiai patvirtina, kaip 
vokiečiai čia saugiai jaučiasi 
kaip jie buvo sulikti kaip “bro
liai”, jei reikėjo įtraukti tok 
skaičių kariuomenės, jei reikė
jo iš kitur savus žandarus per
traukti! Vietos Klaipėdoje Vo
kietijos konsulas, jau spaudai 
pasigyrė, kad jis savo misiją, 
kuri jam Hitlerio buvo paves
ta atlikti dar 1935 metais, at
liko, tai yra visa padarė tai, 
kad Klaipėdos kraštą prijun
gus prie Vokietijos.

Apgaulės ir demagogijos 
liu, visokiais papirkimais 
smurtu prijungę tą kraštą 
bar turi sudaryti ištisus žanda
rų korpusus, kad galėtų tinka
mai valdyti, nes žmonės pasi
jutę esą apgauti nerimauja!

Nereikėtų jų tūkstančiais 
areštuoti, jei visi to krašto gy
ventojai jau taip butų trokšte 
troškę prie Vokietijos prisi-

1

Feld-

nebuvo

BELGIJOS VALDŽIA

LENKU SENATO UŽ
UOJAUTA LIETUVAI

Lenkų spaudos pranešimu, 
kovo 25 d. įvyko Lenkijos se
nato posėdis, kuriame buvo įr 
Lietuvos įgaliotas ministras 
Šaulys. Senate buvo praneši
mas apie Lietuvos-Lenkijos 
prekybos f sutartį. Senatorius 
Katelbachas padarė tokį sutar
tį. Senatorius Katelbachas pa
dare tokį pareiškimą:

“Tikiuosi, , kad busiu aukš
tojo senato'' jausmų išreiškė- 
jas, jeigu pirmosios lietuvių 
lenkų prekybos sutarties per
žiūrėjimo "proga, kuri sutam
pa su taip sunkiu lietuvių tau
tai laikotarpiu, priminsiu, kad 
prieš metus buvo sureguliuoti 
kaimyniniai santykiai tarp lai
svos lenkų tautos, ir laisvos 
lietuvių tautos, pilno abiejų 
tautų teisių pripažinimo pa
grindu. Pereitieji metai buvo 
abiejų tautų planingam ben
dradarbiavimui sutvirtinti lai
kotarpis. Paskutinėmis dieno
mis lietuvių tauta, kurios liki
mas, kaip ir musų, yra susie
tas su Baltija, pergyvena sun
kių bandyriių momentą. Tegul 
man bus leista aukštojo sena
to vardu patikinti musų šiau
rės kaimyną, kad lietuvių tau
tos pergyvenimai lenkų širdy
se ir protuose sužadino gyvą 
ir gilų atgarsį.”

Katelęacho šį pareiškimą se
natoriai priėmė ilgais ploji
mais, reikšdami savo simpati- 
ja$ lietuvių tautai. Po posėdžio 
ministrų tarybos vicepirminin
kas Kviatkovskis, kiti vyriau
sybės nariai ir senatoriai reiš
kė ministrui Šauliui užuojautą 
Lietuvai ryšium su paskutinių 
.dienų skaudžiais įvykiais. Vie
nas profesorius Lietuvos at
stovui įteikė 10.0 zlotų (110 li
tų) auką Ginklų Fondui. Tai, 
rpdųs, pirmoji Lenkijps lenko>

lietuvių tauta, da- 
negu kada nors yra 
moralūs paspirties; 
paramų galima su-

(Tęsinys)
Lai išgirsta jūsų balsą kullu- 

ringasai pasaulis, lai žino, kad 
dvidešimtame amžiuje kultū
ringoje Europoje barbarai sau
valiauja!

Gėda, tikra gėda Europos ci
vilizacijai jr jos kultūrai.

Broliai lietuviai, bukite 
tais pirmaisiais pionieriais, 
pirmūnais, kurie pirmieji
kels protesto balsą prieš dvide
šimto amžiaus nuožmių barba
rų darbus. Jums juk daugeliu 
atsitikimų š. Amerikos anglų 
spauda yra prieinama, kiekvie
na jai suteikta žinute iš vokie
čių barbariškų darbų žymiai 
palengvins jūsų tautos broliams 
jų kančias!

Lietuva, 
bar labiau 
reikalinga 
tą moralę
teikti ir per svetimą spaudą 
smulkmeniškai aprašant visus 
tų barbarų darbus.

Tokios žinios gal sujudins 
jautresnę visuomenės dalį ir 
ji visame pasaulyje galingu sa
vo protestu sudraus sauvaliau
jančius Klaipėdos krašte vokie
čių smogikus. Kas gyvas ir kas 
gali stokite ginti savo tautos 
brolius! Juk jus šituo atsitiki
mu ginsite skriaudžiamus, — 
tuos, iš kurių vokiečių žanda
ro batas tyčiojasi.

Tai liepia daryti žmonišku-

kc- 
ir

da-

KAUNAS. — Ryšium su pa
teiktais Vokietijos reikalavi
mais Lietuvos vyriausybei ir 
įvykiais Klaipėdos krašte ne
paprastai pagyvėjo susisieki
mas telegrafu ir telefonu. Iš 
Kauno daugelis piliečių turėjo 
telefoniškus pasikalbėjimus su 
provincija ypač su Klaipėda. 
Paprastųjų pasikalbėjimų eilės 4 
vakar prisiėjo laukti net 1--2 
vai. Net buvo sunku prisišauk
ti užmiestinius pasikalbėjimus 
registruojančią telefonininkų, 
kuri nespėjo prašymų regis
truoti. Norintieji greičiau te
lefonu susisiekti su provincija 
turėjo užsakinėti skubiuosius 
ir “žaibo” pasikalbėjimus, ku
rių normaliu laiku palyginti 
nedaug tepasitaiko.

Taip pat žymiai didesnis ju
dėjimas buvo Kauno geležinke
lių stotyje. Kiekvieno iš Klai
pėdos ateinančio traukinio į 
Kauno stotį atvykdavo pasitik
ti būrys kauniečių, kurie lau
kė savo giminių bei pažįsta
mų. <r

Iš Klaipėdos atvykstą Irau- 
• kiniai buvo sausakimšai per- 
, pildyti keleivių. Dėl masinio 

žmonių vykimo iš Klaipėdos ir 
kitų susitrukdymų traukiniai 
ir automotrisos 30—45 min. 
Vėlavo. Nemaža klaipėdiečių į 
Kauną atvyko ir kitomis su
sisiekimo priemonėmis: kelei
viniais autobusais, sunkveži
miais. Vakar iš Klaipėdos te
buvo laisvai išleidžiama išvež
ti. Prekių išvežimas buvęs su
varžytas. Piliečiai taip pat lais
vai galėjo iš Klaipėdos išvyk
ti.

Į darbų broliai! Į darbų už ATVIRAS LAIŠKAS
darbo žmonių geresnę, skaisles-

kiekvienu 
šio visais 
darbo ir

Klaipėdos krašto 
yra tik laikinas 
Lietuva niekada ir

II
U. S. A. lietuvių gydytojų ir 

vaistininkų žiniai!

Iš Lietuvos
Gerai veikia koope

ratyvas
LEIPALINGIS. — Pereitais 

metais Leipalingyj ūkininkai 
įsteigė žemės ūkio kooperaty-

vų, kurio tikslas patarnauti 
ūkininkams, realizuojant savo 
derlių. Kooperatyvas superka 
iš ūkininkų nustatytomis kai
nomis gyvulius, javus, beko
nus, ūkininkus aprūpina trąšo
mis ir kt. Nežiūrint gražaus 
kooperatyvo veikimo, apylinkėj 
plinta nemalonus kooperatyvui 
gandai.

/ Naująjį Belgijos ministerijų 
kabinetų sudarė Hubert Pierlųl 
iš dviejų partijų atstovų, katą- 
ikų ir liberalų.

Į vyriausybę buvo įėję ir sę- 
cialistinės Darbo Partijo.s atsto
vai, bet specialiai sušaukta par
tijos konvencija nutarė 310,000 
balsų prieš 248,000 balsų val
džioje nedalyvauti. Tuoj po to 
nutarimo socialistai ministeriąi 
iš kabineto pasitraukė.

Toks nutarimas buvo padary
tas dėlto, kad valdžios .daugu-

Lenkų spauda pilna straips
nių ąpie 
krašte, ir 
Lietuvai 
vieningai 
riusi tinkamą ir neišvengianiią 
sprendimą, priimdama Vokie
tijos reikalavimą dėl Klaipius 
krašto perleidimo Vokietijai. 
Lenkų, spauda pabrėžia, kąipi 
vertingų taikai' veiksnį Lietu
vos pasiruošimą ir pasiryži
mą visomis išgalėmis ginti nuo 
bet kurio priešo pasikėsinipių 
dabartines grynai lietuviškas 
žemes ir jų sienas. 

..

įyykius Klaipėdos’ 
naujai ęųsįdąriusią 

pa-dėlį. Laikraščiui 
pripažįsta, kad da-

mas.
Kieno krutinėjo plaka jautri 

širdis, kieno sąžinė dar nesu- 
rambėjo, pas' ką dar užsiliko 
žmoniškumo,' ' visi ir visi turi 
stoti į tą darbą ir visur visa
me kiekviena proga, 
atsitikimu turi imtis 
požiūriais žmoniško 
kelti protestą prieš
žandarų užmačius, prieš jų pa
sikėsinimus prieš elementariau
sias žmogaus teises.

Jus laukia visa Lietuva, jus 
laukia visa lietuvių tauta! Ne
laukite kitų paraginimų, nelau
kite iš Lietuvos oficialių pra
nešimų, nes tokie pranešimai, 
visai suprantama, tik, dar la
biau Lietuvos padėtį pasunkiu- 
tų!

Tai turite suprasti ir tai turi
te įvertinti. Kaip mokate ir 
galite, mėginkite užkirsti vo
kiečių sauvaliavimo kelią Klai-

Jųs lai galite padėti ir daug 
čia galiie nuveikti. Ne man čia 
nurodinėti tuos kelius ir budus, 
kuriais jus tai galite viso at
siekti. Vardan žmoniškumo, 
vardan žmonijos progreso tai 
jus turite daryli. Nušluostykite 
Klaipėdos krašto žmonių aša
ras, sutvarkykite jų žaizdas! 
Jos liejasi, jų žaizdos atviros!

Skaudu!
Vokiečiai giriasi atsiėmę “sa

vo” kraštą ir elgiasi kaip tikri

ro meto!
Jie išvaikė iš visų įstaigų 

vietos gyventojus ir parsigabe
no tarnauti valdininkus iš Vo
kietijos gilumos svetimus žmo
nes!

Šimtai tūkstančiai vietos 
žmonių Jjko be duonos, be dar
bo! Jų laukia didis vargas ir 
moralinis sukiužimas. Tokioje 
valandoje jiems parama, nors 
moralė parama iš šalies visais 
sumetimais yra reikalinga, bū
tina !

Lietuvos spauda iki šiol ty
lėjusi apie vokiečių smogikų 
neimlių žmonių kankinimą jau 
dabar štai šiandien pradėjo ra
šyti, nes negali nutylėti! Vokie
čiai sulaužė savo duotą žodį,

praradimas
praradimas!
niekada jo neišsižadės! Tai tik

Klaipėdoje dar plevėsuos 
te Lietuvos vėliava, kuri 
teiks vietos gyventojams 
vę ir gerą gyvenimą!

Taip bus, taip turi būti!
Jūsų Keistas.

Kovo mėn. 26 dieną.
(GALAS)

uos- 
su- 

lais-

Margumynai
žmona, kuri tylėjo

20 metų
Anglas, vardu Monsionas, 

išleido prancuzų-anglų žodyną, 
kuriame įraše tokią kcislą pa
stabą: “Skiriu savo žmonos ty
lėjimui pagerbti”. Bet Monsio
nas noromis paaiškina ką tat 
reiškia.

Prie žodyno, kuris dabar 
baigias, dirbau ištisus 20 m- be 
pertraukos. Per visą šį laiką 
nuo pusės aštuonių iki dvylik
tos valandos vakaro mano 
žmona negalėjo pasakyti man 
nė vieno žodžio. Per tuos 20 
m. buvome teatre ir kine iš 
viso šešis kartus.

Žodyjias susideda iš 5 mi
lijonų žodžių ir turi 1,500 pus
lapių. Mansionui padėjo šeši 
žmonės, kuriems per 20 m. bu- 
yo išmokėta 60 tūkstančių sva
rų (pusantro milijono auks.) 
atlyginimo. Neaiškių žodžių iš
aiškinimui buvo parašyta 300, 
000 laiškų.

—Bet tai yra niekis, palygi
nus su mano žmonos pasišven
timu, nes ji turėjo kantrybės 
tylėti keliasdešimt tūkstančių 
valandų—didžiuojas moksli
ninkas.

Lietuva gyvendama sunkius 
ir neramius laikus, vistik neno
ri atsilikti nuo kultūros ir ci
vilizacijos ir, dirbdama per 20 
nepriklausomybės metų, šian
dien jaučiasi pajėgi atsistoti 
greta kitų valstybių su savo, 
kad ir nedidute, pramone.

Kreipiame gerb. p. p. gydy
tojų ir vaistininkų dėmesį, kad 
LIETUVOS eksponentų tarpe ir 
chemijos-farmacijos fabrikas 
“GerMaPo” dalyvaus Pasaulinė
je Parodoje New Yorke, išsta- 
(ydamas per 200 farmaceutinių 
gaminių-eksponatų.

Musų fabriko preparatai kaip 
HEPASOL, HEPARIN, HAE- 
MATOGEN, HAEMOGLOBIN, 
LIPOIN, EXTRACTUM MAL
TIS, SPERMIN, VITOSAN ir 
kit. yra organo-terapiniai ir 
pagaminti 100% iš vielos (Lie
tuvos) organinės žaliavos.

Musų preparatai Lietuvos gy
dytojų ir pacientų tarpe ^Hųi 
visišką pasitikėjimą ir musų 
krašte nukonkuravo kitų vals
tybių preparatus, dėl ko paten
tuotų vaistų importas Lietuvon 
sumažėjo apie 70—90%. Už sa
vo preparatų aukštą kokylę e 
F-ma “GerMaPo” apdovanota 
aukso medal’a’s LIETUVOJE 
(Kaunas), BELGIJOJE (Briu
selis) ir PRANCŪZIJOJE (Pa
ryžius).

Lietuva 
Jungtinėse 
se išeivija,
medžiaginio ir kultūrinio lyg
mens. Tikimės, kad ir Lietuva, 
dalyvaudama su savo ekspona
tais pasaulinėje parodoje New 
Yorke, nepadarys savo tautie
čiams gėdos.

Tad nepraleiskite retos pro
gos susipažinti su savo tėvų 
žemės gamyba.

Akc. b-vė “GerMaPo”.

didžiuojasi savo
Amerikos Valstybė- 

pasiekusia aukš o
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KELIAS PRIEKYN
Kasdien, rodos, aiškiau girdi

mi šio Motery Skyriaus {kūrė
jos, musų mylimos Mariutės 
Jurgelionienės, taip dažnai kar
tojami žodžiai: “žinok, kad dar
bo yra daug, ir kad niekas ki
tas nesiskaito, kaip tiktai dar
bas gerai atliktas...”

Kuomet praeitą sekmadienį 
atlankiau musų Mariutę ten, 
kur visuomet mylimos gamtos 
globojama, ji taip ramiai ilsis, 
ir kuomet iš koplyčios bokšto 
atplaukė Schuberto . švelnios 
muzikos garsai, rodos, juose į- 
pintą girdėjau ir jos tą malonų, 
visuomet nuoširdumo pilną, bal
są, kuris reiškė, kad KELIONĖ
JE PRIEKYN YRA DARBO VI
SIEMS. KAD SUBRUSTUME, 
PADARYTUME TĄ KELIONĖS 
LINIJĄ TIESIĄ, JOS EISENĄ 
LENGVĄ, JOS GROŽĮ IŠTVER
MINGĄ. IR KAD PRIRENGĘ 
ŠIRDIS, LEISTUMĖMĖS Į KE
LIĄ PRIEKYN.

Visuomet gerbiau ir giliai 
įvertinau tuos troškimus ir 
idealus, kuriems mano pirmta- 
kunė taip atsidavusiai visą sa
vo gyvenimą paaukojo. Ir žino
jau labai gerai, kad vienas jos 
nuoširdžiausių džiaugsmų bu
vo įkūrimas šio Moterų Sky
riaus.’ Gyvai jaučiau, kad kiek
vienos savaitės ketvirtadienio 
laida atnešė jai naujo malonu
mo, nes ji žinojo, kad gerųjų 
bendradarbių išreikštos mintys, 
jų gvildenami klausimai, jų 
įvairus patarimai, etc., suteikė 
kam nors gero.

Todėl .mėginsime tą jos pra
dėtą darbą tęsti toliau, leisimės 
į tą kelią priekyn.

Aišku, kad tokia kelionė man 
vienai butu neįmanoma, bet 
pasitikiu, kad visos tos gabios, 
darbščios ir geros valios lietu
vaitės, kurios taip gražiai ben
dradarbiavo šiame Moterų Sky
riuje iki šiol, bus ir mano san- 
keleivės, ir kad toje musų ke
lionėje priekyn mes nuolatos 
susitiksime ir padarysime nau
jų draugų, kad mes visuomet 
stengsimės tą kelią padaryti 
vieną bendro supratimo, ra
mios kooperacijos, ir kiek ga
lėsime, prisidėsime, kad galėtu
me padaryti pasaulį geresne 
vieta mums visiems.

NORA GUGIENĖ, 
Moterų Skyriaus Vedėja.

Balandžio 25 d. 1939 m.

CROCHETED MEDALLIONS PATTERN 2O42i 
No. 2042—Įdomi kapa lovai apdengti.

j— ■■ ■" "" ““ «•■■■■. MB BM M SB MBS M. MM MM M. MM M MB|

j NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2042 I
1 1739 So. Halsted St, Chicago, Ilk I

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

Vardas ir pavardė —_________________________________ _____ _

I Adresas ................
Ii Miestas ir valstija

Buk Pasveikinta!
Buki pasveikinta maloni 

ponia Nora Gugienė, savo 
naujose pareigose, žinau, kad 
velijai daug dirbti ir turėti 
šalia savęs, 'kasdienio darbo 
ir asmens draugę a. a. Mariją 
Jurgelionienę, bet kad likimo 
buvo lemta kitaip—pasilikti 
vienai ir tęsti tą garbingą dar
bą—.sutik brangioji ir su tuo, 
o būrys “M. S.” bendradarbių, 
it tų bitelių, medaus nešėjų, 
pribus tamstai pagalbon, kad 
ta nauja antraštė moterų pus
lapy —įsteigtas Marijos Jur- 
gelionienės — niekuomet iš 
“Naujienų” neišdiltų.

—Maria F. Yokubynienė.

Musų naujai vedėjai, 
gerb. N. Gugienei
Pastaboj usi “Moterų” sky

riuje” redakcijos pranešimą, 
kad kvietimą būti Moterų sky
riaus vedėja mielai priėmė 
gerb. N. Gugienė, sutikdama 
eiti pareigas savo pirmtakunės 
ir artimos draugės musų ne
pamirštamos M. Jurgelionie- 
nės, šiuo sutikimu, kuris pa
tvirtino musų troškiną, teko 
nudžiugti.

Mes, manau, visos pažįstan
čios ją tiek asmeniškai, tiek iš 
jos visuomeniškų darbų vie
nodai vertiname, nes ji savo 
malonumu ir širdingu su vi
sais elgesiu jau seniai mus su
įdomino.

Todėl dabar beliko tik pa
dėkoti jai už sutikimą vado
vauti “Moterų skyriui”, kurį 
ji įvertindama kaipo velionės 
atmintį sutiko paimti į savo 
rankas ir rūpestingai tęsti 
darbą toliau.

Lai būna leista ir jnan pa
sveikinti gerb. N. Gugienę, 
naujose pareigose ir palinkėti 
kantrybės, ištvermės r patva
rumo sėkmingai jungti mus 
vieningai! būrin.

O musų moterims, lai visuo
met randasi noras gelbėti savo 
naujaį vedėjai bendradarbiau
jant moterų skyriuje-

—O. Indreliene.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

naudingos.

KOKIA SKAUDI 
ŽINIA!

Skapiškis, 7. IV. 39
...Šiandien gavau Tamstos 

laišką ir — o Aukščiausias, 
kokia skaudi, nelaiminga ja
me'žinia! Kodėl tik Marijai 
Jurgelionienei iš to būrio buvo 
skirta mirti?! Jos netekimas 
mums yra neapsakomas nuo
stolis. '

Verkiau Dariui ir Girėnui 
žuvus. Verkiau, Klaipėdos Lie
tuvai netekus, bet užvis la
biausiai verkiu, Marijai Jur
gelionienei žuvus. Mintimi de
du ant jos kapo vargingos iš
vaizdos hi jacintas ir rūtas ir 
didžiausioj širdgėloj išmeti
nėja tam, kuris padarė tą 
skaudų ir negailestingą pasi
rinkimą. Bet tai ne musų va
lia. Turime sutikti su likimu...

(Iš Emilijos D. laiško, rašy
to čikagiečiui R. Šiliukui).

SVAJONĖ
(Šviesiam Mariutės Jurgelio- 

nienės Atminimui)

Paskutiniu laikų įvykiai tiek 
slegiamai paveikė mane, kad 
ir atspėjamu laiku nėra noro 
niekur išeiti. Tad ir šį šven
tadienį, pasilikusi viena, įsi
taisiau patogiai savo miega
mojoje kanapėlėje, su geriau
sia drauge, knyga, rankose.

Knyga įdomi, vieta patogi. 
Vienok negaliu sukaupti min
tis. Jos blaškosi, sukasi. Sten
giuosi suprasti tai, ką skai
tau — nepajėgiu. Staiga kaž
koks sakinys priminė Mariutę 
Jurgelionienę. Tarsi gyva ji 
stojosi jnaųo vaizduotėje. Lyg 
matau jos judrų veidą ir gir
džiu jos draugišką balsą, ra
ginantį prie darbo tautos ir 
pažangos labui-

Tauta . .. tėvynė ... Ar ilgai 
tu busi laisva, ar ilgai tu seksi 
pasakas apie musų didvyrius, 
apie kuriuos jaunimas tiek 
svajoja, kurie jaunimui įkve
pia pasiryžimą, akstiną jį ne
pasiduoti.

Lietuvos ženklas yra vytis, 
kuris pasiryžęs ginti tėvų že
mę nuo priešų. Tikėkime, kad 
jo simbolizuojamas kardas ne
leis plėšriems kaimynams Lie
tuvoje įsigalėti.

Staiga pajutau lyg esu pe 
viena. Pakėliau akis. Ir pasi
rodė vaizdas aukštos, laibos, 
jaunos moteriškės. Jos balti li
niniai drabužiai primine vai- 
dįlytę. Ant kaklo matėsi gin
tarai, o rankoje ji laikė kelias 
šakutes su pumpurais.

Nei nustebau, nei išsigandau, 
kai išgirdau jos ramų ir drau
gišką balsą: “Aš vaizduoju 
Lietuvos laisvę- Nepraeina vel
tui nei vienas pasiryžimas, nei 
viena auka. Viską seka Praam
žius ir atlygina pagal nuopel
nus. Nepraeina ir musų tautos 
didvyrių pasiaukojimas: ank
sčiau ar vėliau jų darbai at
neša tinkamą vaisių. Visiems 
tad reikia daugiau ištvermės, 
daugiau pąsįryžiipo, daugiau 
atsidavimo kilniems darbams.”

Vaizdas pranyko. Aš pakė
liau akis: vėl buvau viena. 
Tik, rodosi, jaučiau lengvutį 
sprogstančių ųiedžių kvapą.

—O. V.

ŠEIMININKĖMS
Ghicagos mėsos taryba šios 

savaitės pabaigai pataria šeį- 
mininkėms pirkti “pot roast of 
beef” kaipo ekonomiškiausią 
mėsą. Nebrangiai taip pat par
siduoda “pork loin roast” ir 
“veal shoulder roast”.

M. JURGELIONIENĖ
Brangi ir numylėta drauge, 
Tu mus apleidai amžinai, 
Kiek mus kankina širdies 

skausmai,
Tų jau nejauti, nežinai.

Tu atsiskyrei nuo mus* toli, 
Negrįši į šiĄ šalelį, 
Nes gamta musų motinėlė 
Pakirto tave kaip žolelę. 

Miela, lankyk mus nors per 
sapną,

Ištark nors vieną žodelį, 
Išpranašauk savo likimą,— 
Ar tau yr’ lengva žemelė.

Ar girdi musų meilės žodžius 
Paukšteliu balsus ir stygas, 
Ar tik sapnuoji saldžius 

sapnus
Amžinu miegu užmigus.

Jau atėjo pavasarėlis 
Prie kapo gegutė kukuos, 
Pus ramus švelnutis vėjelis 
Paukštele giesmelės giedos.

Anna J. Marųųardt 

musiFmariutes 
ATMINIMUI

Negaliu nunešt aš lenai, 
Garbingai draugei nė gėlių; 
Ant kapo supilto šviežiai, 
Tcg’ šie žodžiai bus vainiku.

Po tuo šaltu smėliu
Ilsis jinai ramiai— 
Nepabudys jos niekas—- 
Nė jokie tranksmai.

Sakykim jai, kuri guli
Po smėliu 'giliu—
Mes einam tavuoju 
Pramintu taku.

Bal. 19 d., 1939. —M. I.

I Gabrielė PetKevičaitė
L
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Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)
(Tęsinys)

Žandaras nieko iš manęs ne
laukdamas kartojo:

—Možet byt j esi u vas svoja 
pečat —. ir nustebęs žiuri, kaip 
aš pabalusiomis lupomis, steng
damasi ramiu balsu kalbėti, at
sakau :

—Pečat? Pečat?.. tokio žo
džio nesu rusų kalboje girdėju
si. Nežinau, ką reiškia toks žo
dis.

Žandaras žiuri į mane nuste
bęs, aiškina, bet girdžiu vien 
jo balsą, matau jo žiaurias 
akis, o galvoje lik viena min
tis: surado, kas bus su tėve-
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Maistas j
Veda MORTA RUGIENĖ 
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GRYBAI
¥2 svaro džiovintų baravykų
2 ar 3 svogūnai
3 kietai išvirinti kiaušiniai
¥4 svaro sviesto
Druskos, pipirų pagal skonį.
Įmerkite grybus šaltam vandeny

je iš vakaro šešioms arba astuo
nioms valandoms. Kai išmirks, nu
pilkite skystimą, bet neišpilkite.

Grybus gerai nuplaukite kitam 
šaltam vendenyje, kad nebūtų smė
lių. Tada sukapokite arba per ma
šiną perleiskite grybus, svogūnus ir 
kiaušinius.

Dabar paimkite tą skystimą ku
riame mirko grybai ir perkoškite 
per dvilinką “chėeseclęth”.

Jeigu skystimas yra ne perdaug 
tamsus, tai galima visą supilti į 
puodą jr dar pridėti pusę tiek van
dens., O jeigu pertamsus, tai supil
kite į puodą tik pusę skystimo ir 
mažiau negu du sykiu tiek van
dens. Palaikykite kitą dalį skysti
mo, nes gal reikės vėliau vartoti.

Tada sudėkite visus sųmąltus da
lykus, sviestą, druską ir pipirus.

Virinkite kokį pusvalandę. Jeigu 
riebus grybai gana išmirkę, tai rei
kės virinti ilgiau. Jeigu pertiršta, 
įpilkite daugiau skystimo ir van
dens. Jeigu skonis perstiprus, tai 
įpilkite tik vandens. Grybai šitaip 
išvirinti, vra skapus prie mėsos, 
vištos ar kito paukščio arba atski
rai su daržovėms.

—Marė Abraitis-Narmontienč

Gražios Veido Odos
Reikalu

Jeigu tavo kraujas yra tyras 
ir sveikas, tai veido oda bus 
aiški ir laisva nuo visokių žy
mių. Nedaugelis iš musų su
pranta, kad odos skaistumas 
ir švarumas priklauso nuo ge
ros sveikatos ir gero viso kūno 
užlaikymo. Nuo asimiliacijos 
ir eliminacijos jėgos priklau
so musų sveikatos palaikymas 
ir, suprantama, tą visų pagei
daujama švelni ir aiški veido 
oda.

Tos, kurios ieško grožio, 
niekuomet neturi užmiršti to, 
kokią įtaką šviesa ir oras da
ro odai. Šie du dalykai pa
greitina veiklumą musų “po- 
res”, ir yra naudingi sveika
tai ir grožiui.

Nesunkus dalykas yra išori
niai palaikyti odą švaria. Ne
daugelis iš musų norime pra
leisti savo kasdieninę maudy
klę. Tačiau nevisuomet yra 
suprantama, kad vidujinis šva
rumas yra dar daugiau svar
bus.

liu?.. aš jį raminau... Vos įs
tengiu galvą — atsakymui — 
pakratyti, reikšdama tuo, kad 
nieko nesuprantu, kas man sa
koma. Be to, “pečat” tokiame 
jausmų sujudime turėjo man 
lik vieną vienintelę reikšmę: 
spauda. Jie mane kaltins, ma
tyti, ir dėl raštų spausdinimo, 
kuždėjo dar antras balsas ma
nyje.

Žandaras, matydamas, kad 
nesiseka su manimi susikalbė
ti, nubėgo brolio ieškoti, kurs 
buvo nuėjęs tėvui geros naujie
nos pranešti, kad nieko pas 
mane įtariama nerasta.

Atėjęs brolis, lenkiasi prie 
ipauęs ir sako:

—Tave prašo antspaudo — 
jie nori, kad butų užantspau
duotas* iš tavęs paimtasis pa
lietas.

—Tai pečat vadinasi ant
spaudas! — atsidusau, lyg iš 
gilaus apalpimo atsipeikėdama.

—Bet tu ir pavargai, — sa
kę brolis, nustebęs į mane žiū
rėdamas, ir kreipdamasis į 
prokurorą klausia:

—Juk viskas jau pabaigta? 
Malonėsite atleisti seserį. Mato
te, kaip pavargusi.

Iš tolimesnės kalbos supra
tau, kad žandaras su prokuro
ru keliaudami į mane, buvo sa
vo visus raštus pametę ir iš
siuntę žandarą jų ieškoti. Tas 
atradęs visą pundą ir atgabe
nęs. Dėl to buvo ir džiaugsmo 
valdininkams, o man išgąsčio.

Pamažu atsipeikėjau. Di
džiausias, rodosi, bjaurumų 
kalnas nusmuko nuo manęs. 
Tik pykti truputį ėmiau ant tė
velio ir brolio. Tiek kartų prieš 
karą jie man pamokslus kal
bėjo:

(Bus daugiau)

“Ant šiltųjų vandenų”
Rašo Pranė L.

(Tęsinys)
“Sightseeing^’

Gerus dalykas nuvykus į ko
kį miestą pasiimti vadinamą 
“Sightseeing trip” autobusu. Pi
giai kamuoja, visąda didesniuo
se miesteliuose tokių autobusų 
keli yra ir iš tolo gaudo turis
tus. Visa su jais bėda, kad jie 
aprodo tik gražiausias vielas, 
supažindina gana sąžiningai su 
milijonierių rezidencijomis, iš- 
skaitliuoja jų savininkų biznius 
ir šeimas... Tiesa, aprodo ir žy
miąsias miesto įslaigas, parkus, 
muziejus (tik iš lauko pusės, vi
duj norėdamas apžiūrėti turi 
privačiai pasisamdęs taxi atva
žiuoti, jie Floridoj nebrangus), 
mokyklas...

Floridoj būnant patartina su
sipažinti su ten juodukų gyve
nimu ūkiuose. Tiems, kurie jau 
pamiršę senovės Lietuvos kai
mo gyvenimą, jo apsileidimą ir 
neturtą, — čia visa priminių. 
Tik dar savo skurdumu prašo
ka ir biedniausią ir daugiausia 
apsileidusį Lietuvos gyventoją, 
kokis lik kada ten yra buvęs. 
(Šiuo laiku aš Lietuvoj nebe- 
sugalvočiau, kur panašų ten 
vaizdą rasti).

Indėnai Floridoj

Taip pat nereikėtų praleisti 
progos susipažinti ir su šios ša
lies tikraisiais šeimininkais, in
dėnais. Jie gyvena išsimėtę mil
žiniškose Floridos pelkėse, dar 
balto žmogaus neištirtuose miš
kuose. Važiuojant iš Fort My- 
ers į Miami Everglades pelkėse 

No. 4058 —1 Naujos pavasarinės suknelės. Sukirptos mieros 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mįerą 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
mų. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So Halėted St, Chicago, III, |

jų daug yra. Juos išvydus gi
lios istorijos vaizdas akyse gy
vu vaizdu stojasi, nes jie gyve
na iki šiol nepakeitę savo pa
pročių, nesusižavėję moderniz
mu, pragyvenimo šaltiniu tebe
laiko medžiojimą, žuvavimą, 
nepripažįsta mokslo ir lik savo 
viena indėnų kalba kalba. Jie 
įdomus.

Pakartoju, Floridoj gera, 
gražu, yra daug ko pamatyti, 
pirmą syk ten nuvykus visa į- 
domu, bet kitą syk aš bevely- 
ju naujų vietų ieškoti, vėl ką 
naujo patirti.

Iki šiol kas trejus metus aš 
vykdavau atostogų į Lietuvą, 
vis į tą pačią mano Tėviškę, bet 
niekada nenubodo ji man, nes 
ten visa sava, ten savi, ten kli
matas, kokiame gimiau ir au
gau. Ir visada ten man gražiau 
būdavo, kas kart labiau mane 
žavėdavo matomas progresas, 
matoma nuoširdi savųjų meilė. 
Taigi, tokia Florida lik pama
tyti, bet ne visada jąja džiaug
tis. Ten atostogos tik tiems pra
leisti, kurie vasarą negali iš
trukti iš darbo.

Patinka man vasarą nuva
žiavus ir čia pat pas musų tau
tietį ūkininką, kuris girdo ma
ne šviežiu pieneliu, skina man 
iš savo daržo šviežias daržoves, 
kurs valgydina mane namie 
dirbtomis dešromis ir spaustais 
sūriais. Daug kur atostogos yra 
mielos, ne vien Floridoj. Tik 
žiemą toji valstybė gal paran
kiausia aplankyti negalintiems 
vasarą sava saulute pasidžiaug
ti. (GALAS)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

• čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No............

Mieros ..........................pęr krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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Graži Susižiedavimo 
Sueiga

Seniau buvę bridgeportiečiai 
Mr. ir Mrs. J. Sipavičiai turi 
dvi gražias dukteris ir sūnų. 
Jie dabar turi nuosavų namų 
adresu 550 W. 43rd St., kuria
me sūnūs užlaiko užeigų “550 
Club”.

Sekinadicnj, balandžio 9 d., 
pas J. Sipavičius įvykus jų vie
nos dukters graži susižiedavi
mo pare.

Kas sužiedotinis, nepavyko 
sužinoti. Vestuves įvyksiančios 
sekantį birželio mėnesį. Gal 
tuomet pasiseks visus išvardin
ti tikrais vardais. —J. A. S.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Domenico Cecilio, 47, su
Emily Mileika, 45

Peter P. Ruzgą, 24, su Mary
E. Ignasiak, 23

Thomas R. Yurevick, 24, su
Mary Suslavičius, 24

Laddie A. Riska, 22, su Vio- 
let Adomaitis, 22

Joseph A. Zutaut, 27, su Rose
Bethis, 24

Edward C. Thomas, 24, su
Elizabeth Kasmauskas, 22

Stanley Tryba, 21, su Mary 
Filipinska, 20

Peter Bogdonas, 27, su Claire
Czaronecki, 20

Max Heller, 27, su Charlotte 
Balickis, 23

Reikalauja
Perskirų

Olga Sebas.ian nuo Walter 
Sebastian

Anna Masunas nuo Stan’ey 
Masunas

Barbara Lukszas nuo Jul us
Lukszas

Gavo
l’erskiras

Marie Kulawas nuo Felix Ku- 
lawas

Arleen Stanis nuo Charles A. 
Stanis

SERGĄ ŽMONES 
kurie turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pustės ar šlapinimosi negales, tu
rėtu kreiptis į ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.
LABORATORINIS TYRIMAS 

KAINOJ
Seksualiai nusilpusiems^ vyrams 
gydymas specialus. Virš Trisde- 
š’mis Metų Toj Pačioj Vietoj. 
Mokestis nebrangus ir kiekvie
nam prieinamas.
DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Service and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641 

kampas Monroe St., Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki 5-to aukšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 
508 dėl moterų. Valandos: 10 a. 
m. ikį 5 p. m. Nedėliomis 10 a. 
m. iki 12 v. Paned., Sered. ir Su- 
batomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Frank J. Parker (po dešinei), “acro- 

planinis butlegeris” prohibicijos laikais, kuris buvo 
kaltinamas pinigų orderių klastavimu, bet liko išteisin
tas, kalbasi su savo advokatu.

KAI TIK PASIJUDINA VIENAS, TAI TUO
JAU ATSIRANDA OPONENTAI

Profesionalai-Biznieriai Susivienijo.— 
Kitos Žinios

CICERO. — Praeitų šeštadie
nį panele D. Balazaraitė susi
tuokė su p. Poškų iš Chicagos. 
Šliubas įvyko švento Antano 
bažnyčioj. Vestuvių puota na
muose, 1502 S. 51 Avė. Šeimi
ninkavo pp. Cinikai. Tai jauno
sios sesuo ir švogeris Jonas Či-

Vestuvių puota neskaitlinga 
svečiais, tik artimi. Vienok su
sitaisė apie trisdešimts ypatų. 
Keletas buvo ir svetimtaučių. 
Visi geroj nuotaikoj linksmi
nosi prie jaunojo Baltaduonio 
muzikos. Jau gerai po 12 sve
čiai pradėjo skirstytis, linkėda
mi jauniesiems laimingo, sal
daus gyvenimo.

“Jungtuvių puota”
Ši šeštadienį p. šemeto sve

tainėj įvyks šauni puota vietos 
biznierių ir profesionalų orga
nizacijos. Tai bus “jungtuvių 
puota”, nes iš dviejų grupių 
susidarė viena. Suprantama, 
dviejų grupių nereikėjo ir ne
reikia. Skaldymas spėkų lai sa
vo rųšies užsispyrimas ir’nesu- 

Jsipratimas. Pas musų lietuvius 
tas tankiai pasikartoja.

Jau turėjom keletą pavyz
džių. Kai pasijudina vienas 

(ieškoti kokio nors valdiško 
| darbo, tai tuojau randasi kele
tas oponentų ir tam pasidėko- 

,‘jant nei vienas nebūna išrink
tas. Tai savo rųšies politiškas 

, triksas, o musų žmonės to ne
supranta arba nenori suprasti. 
Bet argi taip visada bus? Lai
kas nusistovėti subręsti politiš
kai, nepasiduoti svetimiems

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos Centralinės kuopos su

sirinkimas įvyks balandžio 28 d., penktadienį, 8 valandų 
vakare, Naujienų name, 1739 S. Halsted St. Visi nariai 
draugai ir norinti įstoti yra kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime. —Sekretorius,

Chicagos Suvalkiečių Draugijos susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, balandžio 27 d., 7 v. v. Juškos svet., 2417 W. 43 Si 
Nariai malonėkite visi laiku susirinkti. —O. V., sekr.

■■■ " "

PARENGIMAI"
PIRMOS GEGUŽĖS — darbininkų šventės apvaikščiojimas 

įvyks gegužės 1 d., pirmadienio vakare, 7:30 valandų, Mil
dos svetainėje, 3142 S. Halsted St. Kalbės Naujienų redak
torius Dr. P. Grigaitis, K. Augustas, jaunuoliai E. Grigg. 
J. Šatas. Dainuos Chicagos Lietuvių Vyrų choras, vadovau
jamas K. Steponavičiaus, ir Naujos Gadynės choras, vado 
vaujamas J. Steponavičiaus. Įžanga veltui. Rengia LSS 
Centralinė ir L. D. D. 4 kuopos bendrai. Kiekvienas dar
bininkas lietuvis yra kviečiamas atvykti ir dalyvauti šia
me apvaikščiojime. —Reng. Komisija.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Vau ii Tavernos 
Biznieriai

Jonas Andrišiunas ir Stella 
Kudirka <*

Anna M. Woicick — 
Wm. Dambrauskas

Kadangi Chicagoje lietuviškų 
tavernų yra labai daug, tai ga
na tankiai įvyksta permainų, 
štai, Bridgeporte Jonas Andri
šiunas ir Stella Kudirka atida
rė naujų modernišką taverną, 
antrašu 700 W. 31st St.K Vieta 
labai gražiai išpuošta ir visi 
rakandai nauji. Šį šeštadienį ir 
sekmadienį bus vadinimas 
“Grand Opening” “parė” su 
skaniais užkandžiais ir muzi
ka šokiams.

—VBA. (Skl.)

KOZY SPOT TAVERN

ROSELANDE. — Pp. Woi- 
cickai per eilę metų užlaikė pa
garsėjusią bučernę antrašu 
10804 Michigan Avė. Tenais 
ir VBA. kas sąvaitę atvyksta 
pirkti skanių lašinių, kuriuos 
p. Woicickas moka lietuviškai 
“išprocesuoti”.

Pirm Negu Matavo
si Atvyk Į Spalvų 
Būstinę

Pavasaris kiekvienam namų 
savininkui atneša ir naujų 
darbų. Reikia namus švarinti, 
reikia juos numalevoti, reikia 
malėvoti išvidaus—galiau, ne
gi paliksi apleidęs ir išoriai. 
Tad, pirm negu sumanysi na
mus valyti ir malėvoti apsi
lankykite į musų spalvų būs
tinę—Bartų and Lejcar, 4163 
Archer avenue, arba pašauki
te telefonu: Lafayettc 9500.

Tai yra viena iš stambiau
sių malevos gamybos ir kito
kių namams reikmenų krau 
tuvė. šiandien telpa tos krau
tuvės skelbimas Naujienose ir 
paduoda ji sekančias savo pro
duktų spalvas, būtent: mėly
nų, koralinę, aqua žalių, duteh 
nėiynų, pyčinę ir kitokios 
Yra medžio darbams, sienoms 
ir visokių kitokių malevų. Be 
to, turi kai ką ir visiškai nau
jo. Produktai geriausios ru
sins ir kainos nebrangios.

Barta and Lejcar malevų 
krautuvių yra keletas. Štai jų 
antrašai: 3354 W. 26 th gt., tel. 
Rockwell 1740; 4163 Archer 
avenue, tel. Lafayette 9500, 
1923 Blue Island avė.—Canal 
4716. • (Skelb.)

Tel. Victory 4965. I
STOGDENGYSTĖ IR BLEKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tur.« ' 
pilną apdraudą už darbus Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. I 
ttAtlDGEPORT ROOF1NG AND i 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

vedžioti už nosių. Jau netoliau
sia, 40 melų miestelio rinkimai. 
Lietuvių yra atsakančių užim
ti vielas, ir jeigu ne tas pavy
das, kerštas, tai b jutų viskas 
galima. Na, pagyvensim, pa
matysim. Kaip ten nebūtų, biz
nieriai profesionalai, vieningai
veikdami, padarys gero sau ir 
visai apylinkei. Tad bukite vie
nybėj ir veikite iš vieno.

Iš Klovainiečių veikimo
Šį sekmadienį, 2 vai. po pie

tų, p. šemeto svetainėj, 1509 
S. 49lh Avc., Klovainiečių Kliu
bo susirinkimas. Kliubo nariai 
susirinkite visi. Yra žinių iš se
nos gimtinės—Klovainių. Taip
gi aptarsime savo vielos rei
kalus, išgirsime atskaitų iš bu
vusio parengimo. Pasitarsime 
ir apie atostogas, nes šiltas 
oras, skaisti saulute visus vi
liote vilioja j laukus. —D.

Dairantis po 
Apylinkes

Mount Greenivood

Čia yra daug lietuvių apsi
gyvenusių ir daug biznierių, 
ypatingai ant 111-tos gatvės. 
Man prisėjo atlankyti keletu 
vietų kaip tai: To n y Mikshys, 
3234 W. 111 th st., kuris užlai
ko labai gražių užeigų. Mik- 
shiai yra geri naujieniečiai ir 
labai draugiški žmonės, per 
tai biznis jiems sekasi ne blo
giausia. '

Čia yra senas gyventojas 
Wm. Valentine, siuvėjas, 3113 
West lllth st., bet jis rengiasi 
apleisti šių vietų dėl nesvei
katos.

Bitinienė yra išdirbėja pa
minklų ir namų statyboje.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Dabar ponia Woicikienė ati
darė naujai įrengtų taverną 
gretimais vyro bučernės ir ši 
šeštadienį ir sekmadienį turės 
taverno “Grand Opening”. Bus 
geri muzikantai ir skanus už
kandžiai. (Skl.)

__________ _________ ___________ I

WM. DAMBRAUSKAS 
DABAR RANDASI 
WILL0W SPRINGS

Wm. Dambrauskas, kuris 
seniaus buvo plačiai žinomas 
biznierius Bridgeporte, dabar ( 
persikėle ir apsigyveno Willow 
Springs.

Tenais jis atgal , perėmė sa
vo namų, kuriamę užlaiko “Ro- 
daužę ant kalnelio. Jo vieta 
randasi užpakalyje Big Tree 
Inn, 8200 Archer Avė. Teko' 
nugirsti, kad Daųibrauskas tu-j 
ros savo biznio pavasarinį ati
darymą. šį šeštadįęnį ir sekma
dienį.

-—VBA. (Skl.)

Pavasarinių Grybu 
Pare

Tikėkit ar ne, bet sekantį 
šeštadienį, balandžio-April 29, 
Juozas Lapenas ir jo motutė, 
turės grybų parę jų Taverno
je, 3210 So. Halsted St.

šį pavasarį beveik kasdien 
užlijant, nesunku buvę pagry
bauti šviežių grybų, o jei ne
tikite, užeikite pas Juozų La
peną minėtu antrašu. Aš ma
nau, kad jie pasakys kur gry
bų galima atrasti.

— J. A. S.

Brighton Parke 
Kas Antra Krautuve 
Lietuvių Rankose

Biznierius Aplankius.
Čia didelė lietuvių kolonija, 

ir daug biznierių. Einant Ar
cher gatve, tai kas antras biz
nis yra lietuvių rankose- 4138 
Archer avė. užeigos savinin
kai yra labai senį, šios koloni
jos gyventojai Juozas ir Jonas 
Jokantai, pirmiau buvę kont- 
raktoriai. Matomai, jie neblo
giausia daro biznį. Tame pa
čiame name yra p. Kazi’k, 
išdirbėjas namams setų ir 
krautuvės savininkas.

Frank Mickas, 4146 Archer 
aye., yra siuvėjas. Jis rengiasi 
prie užvedimo krautuvės. Jo 
biznis žymiai auga, čia galima 
gauti vyriškų aprėdalų galan
terijos srityje.

Kitas siuvėjas tai Frank 
Kuzmarskis, 2639 W. 39th pi. 
Jis nevien tik siuvėjas, bet ir 

f muzikantas. Neblogiausiai 
i verčiasi. —P. G.

Budriko Radio
Valanda

Pereitų septintadienį Budri
ke radio programas įvyko 9 
vai. vakare iš WCFL, 970 k. 
stoties ir per visų vasaros lai
kų jis bus duodamas šituo pa
čiu laiku — 9 vai. vakare Chi- 
cagos taupamuoju laiku.

Programų gražiai išpildė 
simfonijos orkestrą ir geri so
listai dainininkai. Buvo gra 
žios dainos ir gera muzika.

Ketvirtadienį, kaip ir visuo
met, bus kitas Budriko radio 
programas nuo 7 iki 8 vai. va
kare, dabartiniu Chicagos lai 
ku. Programų išpildys žymus 
moterų choras ir geri akordeo
nistai. Taip pat bus svarbus 
asmenų ir draugijų praneši
mai. Nepamirškite pasiklausyti.

j/

FRANK MICKAS
Siuvėjas

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

4146 ARCHER AVENUE
Phone Lafayette 9832

COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

CAGA n,GAI MINĖS
t

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 
pardavinėju publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

AUTO FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
prie Loomis

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinj Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

> ŽIŪRĖKIT! > ŽIŪRĖKIT!
Publika Skelbia CREAM OF THE STATE 

DEGTINĘ LAIMĖTOJU
KIEKVIENAS LAŠAS 4 METŲ SENUMO
THE CREAM OFTHE STATE Deg
tinė yra “heavy-bodied”. Ji taip 
švelni, maloni, kaip ir trisdešimt 
centų vertės gėrimas, tik po 15c. 
Parduodama jūsų mėgiamiausio
je krautuvėje.
97£ Paintė $1.59 4/5 kvorta

Ieškok—*‘4 metai” senumo—yra 
pažymėta ant abiejų CREAM OF 
THE STATE butelių šonų.
C. O. C. DISTRIBUTING CO.

444 WEST GRAND AVENUE 
Delaware 8226-8227

GĖRIMAS 
Skonis kaip 
30 centų

TIKTAI

15c Lietuvis Plumberis 
, — Laisnuotas —

G AS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

NAUJIENŲ JUBILIEJINE 
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 gražiųjų ir Lietuvai 
draugingų švedijų. »

> Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių 
Agentų Sųjungos Amerikoje.

Dėl platesnių informacijų ir sutvarkymo do
kumentų, kreipkitės į

NAUJIENAS
Jeigu norite turėti smagių kelionę

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

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

' 3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Tel. YARDS 3899.
Zelvis Building Co.

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

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50 

UŽ ............................. ■ **
GYDYMAS $Cfl.OO

LIGONINĖJE .............. V U
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje__$ 15.oo
REUMATIZMAS $0.00

Greitai Palengvinama — « 
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840



Ketvirt., balandžio 27, 1930 NAUJIENOS, Chicago, Ui.

Aą V eiKia Musų 
D R A U GI J O S
Darbštus Žagarie- 
čiai Čia Kompli
mentų Gauna
Ką Tik Prašė — Tąs Apsiėmė

Balandžio 23 dieną Holly- 
wood svetainėje įvyko Žagarie-? 
čių klubo mėnesinis susirinki
mas. Narių dalyvavo daug. Į 
klubą įstojo vienas naujas na
rys, Frank Kavalas, dar jaunas 
vyras.

P-ia Nasteckienė išdavė ra
portą parengimo, kuris įvyko 
balandžio 15 d. Iš raporto pa
aiškėjo, kad nuo to parengimo 
klubui liko apie $45.00 pelno. 
Pirmininkas paačiavo komisijai 
už taip puikų pasidarbavimą. 
Ištikrųjų komisijai verta duo
ti kreditą, kad į taip trumpą 
laiką sugebėjo taip puikų vaka
rą surengti. O vakaro darbinin
kams kreditas priklauso už tai, 
kad kuriam tiktai komisija te- 
lefonavo, tas ir apsiėmė dirbti

MADOS

No. A. A. 4135 —Šią suknelę ga
lėsite labai lengvai pasisiūti. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20, 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42.'

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago, III.

ęia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzd) No-----------
Mieros___________per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

. NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
’ PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKSIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

ką jam komisija paskyrė. Mat, 
ekstra susirinkimo nebuvo gali
ma paspėti sušaukti, nes per
manai laiko buvo.

Išvažiavimas
šiame susirinkime buvo iš

rinkti darbininkai išvažiavimui, 
kuris įvyks gegužės 28 dieną 
Spaičio darže.

Kadangi tą pačią dieną pri
puola išvažiavimas ir susirinki
mas, tai nutarta susirinkimo ne
laikyti. Įsitėmykite, kad nepa
mirštumėte, jog gegužės 28 die
ną žagariečių susirinkimas ne
įvyks. Visi važiuokite į Spaičio 
daržą. Aš irgi ten busiu.

žagarietis

Prašau Pas 
Žemaičius

“Juokai Iki Ašarų'1
Sekantį šeštadienį, baland

žio 29-tą d-, Žemaičių Kultū
ros kliubas rengia “šalinės” 
sueigos užbaigtuves J. Yuškos 
svetainėje, (Hollywood Inn), 
2417 W. 43rd st.

ALEKSANDRA 
MILIAUSKAS

Po tėvais Zaleckaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 25 d., 9:55 vai. ry
to, 1939 m., sulaukus 49 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoj, Ra
seinių apskr., Kražių Parap., 
Burnių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Stanislovą, 2 dukteris 
Bronisę ir žentą Peter( Gable, 
Stellą ir žentą Joną Luką, 2 
brolius: Vincentą ir brolienę 
Eleanor ir jų šeimyną, Boles
lovą ir brolienę Domicėlę ir 
jų Šeimyną, pusbrolį Stanis
lovą Vaicis ir pusseserę Fran- 

, ces Tyerijoną ir daug- kitų 
giminių, Lietuvoj—5 brolius: 
Juozapą, Kazimierą, Franciš- 
kų, Antaną ir Mateušą ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4355 So. 
California Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, balandžio 2^ 
d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Nekalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aleksajidros Mi-, 
liauskjenės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame, 
Vyras, Dukterys, žentai, Bro
liai, Pusbrolis, Pusseserė ir

Giminės.
Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 

| YARDS 0781.

MOORE AND 
McELLIGOTT

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

gu pirksi aplankyk mus.
2752 West lllth Street

Phone Beverly 7339.

ne

I įk Gėlės Mylintiems I I n K ffl Vestuvėms, Ban- U| | U fi kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS maras. j 

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

i
i a i imik.a Siunčiam GėlesK Q Telegramų jI V L.11% lO Visas Pasaulio k v ■ tolia iv Dalig

KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308■MDMI

it

Bus gražus ir murgas pro
gramas, kuris susidės iš dai
nų, muzikos, akrobatiškų ir 
klasiškų šokių. Dalyvaus ir 
Andrejevo grupės nariai.

Taigi, visi pasimatysime ir 
susipažinsime sekantį šešta
dienį. Pasišoksime ir pasijuo
ksime. —Jūsų Steponas.

Suvalkiečiai
Žada Važiuoti
Pas Žemaičius

"y.. ..————

Sugrąžins Jiems Vizitą. — Sų- 
ąalkiečių Vakaras Pasisekė

Chicagos Suvalkiečių Drau
gijos balius puikiai nusisekė.

.Programo pirmą dalį išpildė 
p-ios A. Bazukienės jaunuolių 
grupės šokėjos — dainininkės. 
Šią dalį programo ir tvarką 
vedė viena iš jaunų dąlyvių 
p-lė Aglinskaitė. Ši panelė 
stebėtinai puikiai vartoja lie
tuvių kalbą, net malonu klau
sytis.

Antrą dalį programo vedė 
vakaro pirmininkas J- Ęomą- 
nas. V. Ascila ir Viktorija Gų- 
nauskienė sudainavo keletą 
dainelių, kas publikai labai 
patiko. Antras tai buvo solis
tas, kuris pats savanoriai pą- 
sisiulė sudainuoti solo.

IPas suvalkiečius publika šį 
kart buvo labai puiki, visi el
gėsi pavyzdingai. Malonu buvo 
stebėti. Mačiau daug ir žemai
čių pas mus svečiuose, kurie 
irgi puikiai pasirodė su vai
šingumu, prie alučio buvo vi
sai neskupųs. Na, tai ir mes 
gal didelė dalis suvalkiečių 
“važiuosime” pas žemaičius šį 
šeštadienį, į jų rengiamą va
karėlį į tą pačią Juškos svet. 
Aš ir vėl ten busiu.

—Onutė Sanekaimiškė.

MYKOLAS VAITKUS
■f gyveno ,^240, Węst 23rd PI.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 24 d., 1939 m., su
laukęs pusės amž., gimęs Tau
ragės apskr., Laukuvos par., 
Valaičių kaime.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą brolį Petrą, pusbrolį 
Antaną Vaitkų ir pusseserę 
Milinienę Westville, III., pus
seserę Ameba Poškienę ir 
daug giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas 4605 $o. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, balandžio 
28 d., 2:00 vai. popiet. Iš J. 
F. Eudeikio koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Mykolo Vaitkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka,

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

Tel. YARDS 1741.

1 Metu Mirties Sukaktuves

Vaclovas Argustas
Mirė Balandžio-April 27, 
1938, sulaukęs 36 metų 
amžiaus. Kūnas iškilmin
gai palaidotas L etuvių 
Tautiškose Kap’nčse. Pa
liko dideliame nuliudime 
moterį Leoną Argustas. 
Aš tave, mano brangusis 
vyre, kol gyvas buvai, šir
dingai mylėjau ir prisimi
nus Tave, mano akys pa
plūstu ašaromis. Tu pas 
mane jau nebesugrjši, bet 
aš ankstiau ar vėliau pas 
tave atkeliausiu.
Lieka nubudusi moteris 

LEONĄ ARGUSTAS

“GERIAU PAGERBTI GYVA ŽMOGŲ, NUM1- MIRUSĮ GERBTI JAU PERVELU CLASSIFIED ADS. ________ -____________
Iš Drg. M. Dundulienės Pagerbimo Vakarienės

Neseniai (balandžio 5 d.) bu- sevičja rašo sekamai: 
vo suręngta vakarienė viešniai Visai netikėtai ir man teko
iš Hart, Mich., dr. M. Dundu
lienei pas drg. D. ir K. Ketur
akius. Svečių ir viešnių buvp 
gana dąug. Aš manau, kad vi
si l)uvo daugmaž visuomenės 
veikėjai. Vakarienė buvo pri
rengta gana rūpestingai. Maty
ti, tos musų gaspadinės labai 
gerai nusimano apie valgius. 
Drąsiai galima sakyti, kad jos 
yra tikros specialistės tame 
darbe. Drg. K. Keturakienė, E. 
Millerienė iš Evanstono ir D. 
Dijakienė, kurias mačiau, vik
riui darbayosi valgius nešda
mos į stalą. Man yra labai ge
rai žinoma, kad jos yra geros 
gaspadinės, bet dar geresnes 
visuomenės veikėjos.

Aš Čia neminėsiu visų svečių, 
kurie kalbėjo po skanios vaka
rienės, ir kas buvo, nes tas už
imtų labai daug vietos laikraš
tyje. Tik tiek pasakysiu, kad 
buvo sukviesta visokių pažiūrų 
veikėjai ir jų buvo gana daug 
—? apie 40. Visi buvo labai 
svarbus svečiai ir daugmaž vi
si ir kalbėjo. Musų rengėjos 
K. M. ir D. pasimainydamos 
turęjo perstatinėti veikėjas ir 
veikėjus (bet pastarųjų buvo 
ląbąį mažai, daugiausia mote
rys), ir išreiškė savo nuomo
nes apie vakaro tikslą.
Darbuotojos arčiau susipažino

Man regis, kad vakarienę 
rengdamos draugės K. M. ir 
D. turėjo omenyje tikslą, kad 
visi veikėjai arčiau ypatiškai 
susipažintų ir galėtų geriau 
vienas antrą suprasti, kad bu
tų visuomeniniai darbai geriau 
atlikti.

Nors ir buvo skirtingų nuo
monių, bet visi labai geroj nuo
taikoj buvo. Dėkojo drg. M. 
Dundulienei ’Bu’ž jos nuveiktus 
darinis ir pareidavo, kad dar 
nepaliautų ir‘toliau veikus.

Drg. Dunduliene visiems at
silankiusiems dėkojo už jos at
jautimą ir pagerbimą ir priža
dėjo veikti toliau, kaip veikė 
praeityje darbininkų labui.

Taip ir skirstomės visi geroj 
nuotaikoj, linkėdami draugei 
Dupdųlienei laimingai į . Kartą 
paryažiuQti ir auklėti gerai viš
čiukus, kad kai vasarą priva
žiuosime, kad turėtų gerų 
“spring chickens” ir kad nepa
mirštų visuomeninio veikimo ir 
kuo daugiausia užrašytų “Nau
jienų“ ūkininkams.

Dėkoju rengėjoms už taip 
gražią vakarienę.

Ten Buvusi.
širdyj jaučiasi Kaip 16

Apie tą vakaripnį drg. J. Mi- 

dalyvauti tame būrelyje svečių.
Kalbėtojų buvo virš 30. Iš 

jų visų tik trys sveikino p. 
pųndulienę ir baigė. O kiti vi
si pareiškė gana plačias min
tis ir Visos mintys kuone į tą 
pątį tašką taikė.

Buvo keletas agitacinių min
čių. Imta pavyzdžiai iš drg. 
Dundulienės darbuotės, kaip tai 
moterų draugijose bei kultūros 
kliubuose.

Visų kalbas nerašysiu, * nes 
reikėtų didelės knygos tai pa
daryti. Bet paminėsiu keletą. 
E. Mikužiutė pasakojo įspū
džius, kuriuos ji įgijo dar jau
nutė būdama. Jai labai patik
davo Dundulienės veikalai ir 
lošimas.

Menininkė Dundulienė pa
reiškė, kad ji jaučiasi labai 
gerai, nepaisant kaip jos vei
das atrodo. Bet širdyje jaučia
si kaip tik šešiolikos metų. Ir 
kartu pasižadėjo dirbti bend
rai su visais kas tik naudinga 
darbininkų klasei.

Šeimininkė Keturakienė pa
reiškė, kad ji surengė minėtą 
vakarienę pagerbimui Dundu
lienės dabar, kol ji gyva, nes 
geriau gerbti gyvą žmogų. Jos 
supratimu, numirusį gerbti jau 
pervėlu. Aš pritariu jos kalbai.

Negaliu praleisti p. Abekie- 
nes, kuri padarė stambią klai
dą savo trumpoje kalboje. Aš 
paliksiu jai pačiai pagalvoti 
apie tai. Gaila, kad ji pergreit 
apleido vakarienę ir nebuvo ga
lima vietoje pastabos padaryti.
Sunkius laikus pergyveno, bet 

vėl grįš prie darbo
Iš visų kalbų pasirodė, kac 

drg. Dunduliene gana sunkius 
laikus pergyveno, ypatingai ra
šyme veikalų. Nors ,ji pati ne
pasakė, bet drauges, kurios 
kartu veikė, buvo veidrodis, 
kuris parode jos pergyventus 
nesmagumus. Matėsi, kad bu
vo dedama pastangų ją sulai
kyti nuo prakilnaus darbo, bu
vo kritikų niekinimo, paneigi
mo jos veikalų. Tai yra tikra 
tiesa, nes dar ir šiandien turi
me tą patį arba dar stipresnę 
ignoravimą veikalų.

Nei kiek nenuostabu, kac 
drg. Dundulienę priversta bu
vo pasitraukti nuo savo idėji
nio darbo ir duoti sustiprėti 
nervams. Bet šiandien, kuomet 
pamatė, kąd visuomene pradė
jo įvertinti jos darbą ir ją ger
bia už tai, tai ji pareiškė, kad 
apie ųž 10 menesių grįš atgal 
prie darbo ir dirbs kiek lik jė
gos ir laikas jai leis.

J. Misevičia.

Rytoj LSS 
Susirinkimas

Pepktądienio vakare, balan
džio 28 d., įvyks LSS Cen trali
nės Kuopos susirinkimas “Nau
jienų” name. Pradžia 8 vai. Na
riai ir draugai yra kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime ir 
prisidėti prie kuopos darbuo
tės bei išklausyti raportų iš ko
misijos ir valdybos darbų.

Kvieslys.

Jaunas, Bet
Jai} Moka

La Šalie Street slotyj polici
ja suėmę 21 metų jaunuolį 
Donald Rith, nuo 1222 W. 
72nd Place. Jisai yra kaltina
mas išviliojimu pinigų mela
gingais budais iš apie 25 žmo
nių. Ęitli prisipažino.

Naujienose 
u,oda nauda dėlto, 

'•nd nažioa Naujienos 
>-a nandingos

PERSONAL 
Asmenų Ieško

KAZIMIERA LAURINAITIENE 
<Jasinskaitė), duktė Pranciškaus ir 
Clvyros 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 
Chicago j e ir turėjo nuosavą kepy
klą. Bronislava Paulauskienė, Kau
nas, Maž. Darbininkų gatvė, 
No. 10a, žaliasis Kalnas.

HELP WANTED—FEMALE 
DarbintnkiųReikia

MERGINA VIRŠ 20 NAMŲ ruo
šai 2 vaikai, geri namai — būti 
—$6.00 savaitėj. Mrs. Rasmussen, 
Radcliffe 2319.

,, , r-— ■ .... ....... į.   

REIKIA MOTINAI pagelbinin- 
kės—jaunos merginos, ar viduram
žės moters. Lengvas ruošos darbas 
ir kūdikio priežiūra. Geri namai.

6600 South State Street.

REIKIA MOTERS prie stalo pa
tarnauti. YARDS 2194.

REIKALINGA DIENINĖ KU- 
KORKA. 1749 So. Halsted Street.

EAGLE RESTAURANT
Vjyras arba Moteris.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

REIKALINGAS pusamžis žmogus 
VYRAS kaipo bartenderis ir ryt
mečiais atliktų porterio darbą — 
teisingas ir negirtuoklis. 936 East 
75th St.

REIKIA PATYRUSIO VYRO in
dams plauti. Beto, patyrusio virėjo 
vyro ar moters ir naktimis dirbti. 
Modernas lunČruimis. 3480 Archer 
Avenue.

REIKALINGAS DARBININKAS 
patyręs prie taisymo automobilių 
body ir fenderių. Western Auto 
Service, 4318 So. Western. Lafayet- 
te 1790.

PARTNERS WĄNTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU PUSININKO į Ta- 
vern biznį — Geras biznis — Iš
dirbtas per daug metų.

6011 So.< Halsted St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

1660 S. CHRISTIANA AVENUE, 
7 kambariai, garu šildomi, moder
ni, $35.00. Kreiptis į janitorių sek
madienį. Telefonas Buckingham 
4582.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobjliai ir Trokai Pardayimtf

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.

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 ręika- 
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.

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

PARDUODU KRIAUČIŲ ŠAPĄ 
—seniai įsteigta, pigi renda. Garu 
apšildoma. Parduosiu pigiai, dėl 
priežasties ligos. 5 E. 119th Street

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
geras kampas — 6 metai įsteigtas. 
Parduos su ar be laisnės. 1056 W. 
Madison St.

TAVERNAS IR ŠOKIŲ SALĖ. 
Renda $25.00 mėnesy. SOUTH SIDE 
WHOLESALE LIQUOR CO., 1947 
West 47th St.

• BURGOS, Ispanija, bal. 
24. — Ispanijos nacionalistu 
vyriausybe išleido nuostatus, 
kurie sugrąžina buvusiam ka
raliui' Alfonso ir > jo giminėms 
iki ketvirto laipsnio visą tur
tą, kurį jie turėjo Ispanijoj, 
Kai tapo paskelbta respublika 
balandžio 14 d. 1931 Grą
žinamas turtas siekiąs milio- 
nus dolerių.

REAL ESTATE FOR SALE
Narna^ 

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 refrigeratorius, 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 Ayenuc 
Tel. Spaulding 1500

10 N. Clark St. Dearborn 1540

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

PARSIDUODA MODERNIŠKAS 
namas 6 kambarių su garažu, biz
nio kampas. Taipgi taisoma “Shoe 
Shop” buildingas: mašinos ir sta- 
kas. Išdirbta vieta nuo 1921 metų. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. 7437—14th Avė., Kenosha, 
Wis. C. K. Braze.

1520 ELK GROVE AVĖ., arti 
North ir Damen Avė.,—arti lietu
viškos katalikiškos bažnyčios — 2 
flatų plytinis, po 5 kambarius. Bar- 
genas už $3800. Kreiptis FRANK
SCHULTZ, 1039 Noble St., antras 
aukštas.

PARSIDUODA MŪRINIS STO
RAS su 5 kambariais užpakaly ir 
5 kambarių flatas viršuj, 2 karų 
garažas, gražiam residencijos dis- 
trikte, kur nėra kompeticijos. Da
bar yra grosernė ir delicatessen. 
Rendos neša $106.00. Kaina $7350.

CHAS. URNICH,
2500 W. 63rd St., 2-ros lubos.

FARMS FOR SALE 
_______ Ūkiai. Pardayiniui_______  

' ” 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 
$10.00 į mėnesį. Rašyti savininkui 
Box C-39, 1739 So. Halsted St.

Title garantuotas.

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

23 AKRŲ DERLINGOS ŽEMĖS, 
7 kambariai moderni, karšto van
dens šildymas, elektriką, garažas, 
šunbudė, dvi labai didelės vištydės, 
didelė barnė, sandėlinės, daržas, 
bėgantis vanduo, Ilk mylios nuo 
Crystal Lake. Tuoj nuosavybė. 
$8500. Terminai—pusė pinigais. 
A. E. DIERCKS, Algonųuin, III.

FURNITURE-FIXTURE ;FOR-S ALE 
Rakandaii ir Įt^sai Par^viniui 
$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.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

GALIU DUOTI PASKOLĄ ant 
pirmų morgičių—nuo 5 nuošimčių 
$500 ir aukščiau, pagal vertės pro- 
pertės. Atsišaukite į
METROPOLITAN STATE BANK 

2201 W. 22 St. Real Estą te Skyrius

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui.

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

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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DŽIAUKIMĖS, KAD GYVENAM ŠALY, KUR 
ŠIĄ ŠVENTĘ GALIM MINĖTI

Nei Vienas Nepalikim Namie Gegužės 1
Pirma Gegužės — darbo 

žmonių šventė. Diena, kurioje 
viso pasaulio darbininkai tel
kiasi į grupes, kad demonstra
tyviai pareikšti savo klasinį so
lidarumų, kad apkalbėti savo 
k'asus reikalus ir kad nustatyti 
javo bendrus siekinius ir prie
mones jų atsiekimui.

Įspud ilgesniam demonstravi
mui darbininkų vienybės, tų 
dieną yra rengiami viendieniai 
* treikai, demonstracijos, mitin
gai ir t. t. Vienose šalyse tas 
yra daroma laisvai, be perse
kiojimų, kitose šalyse per užsi- 
j pyrimą prieš drausmę ir per
sekiojimus. Ypač paskutiniais 
keliais metais, reakcijai stiprė
jant, nedaug liko lokių šalių, 
kurios laisvai leistų darbinin
kams rengti panašias sueigas.

Laimei gyvename šalyje, kur 
laisvė žodžio, spaudos ir susi
rinkimų yra garantuota ir čia 
be baimės galime laja laisve 
naudotis. Tad a (žymėjimui dar
bininkų šventės nepalikime nei 
vP;v'« namuose ir rinkimės į 
skaitlingą minią bendrai apkal
bėti darbininkų padėtį ir pa- 
re'kšli savo prijautimą bendrai 
kovai už savo reikalus.

Lietuvių iškilmės

Lietuviu darbininkų apvaikš- 
čiojimas Pirmos Gegužės įvyks 
pirmadienio vakare Mildos sve
tainėje, 7:30 valandą. Apvaikš- 
čiojimas yra rengiamas Lietu
viu Socialistų Saiungos Centra
linės kuopos ir Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos 4 kuopos ben
drai. Programas bus įspūdin
gas ir įvairus: su prakalbomis, 
dainomis ir muzika.

Kalbės Dr. Grigaitis
Kalbės “Naujienų” redak(ot

rius Dr. P. Grigaitis, “Naujie
nų” redakcijos narys inžinie
rius K. Augusias ir du jaunuo
liai universiteto studentai, Er- 
nest Grigg ir Jurgis Šatas. Pa
puošimui iškilmių, dalyvauja 
net du žymiausi chorai, tai 
Naujosios Gadynės mišrus cho
ras, po vadovybe Jurgio Stepo
navičiaus, ir Chicagos Lietuvių 
Vyrų choras, vadovaujamas K. 
Steponavičiaus. Įžanga visiems 
nemokama.

Į šią svarbią pramogą kiek
vienas darbo žmogus turėtų bu- 
itnai atvykti. —Darbininkas.

I AUALK-Jm A bJ LliA V Jviuj

Edward Wheeler, senato
riaus Wheelerio iš Monta
nos sūnūs, su savo jauna 
žmona.

I AUME-NAUJIEN Ų Koloj

NEWT0N, PA. — Gaidys,

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS

e r i? Oakley ir Roosevelt 
krvžke’io 8 metų berniukas pa
lindo po automobilių ir buvo 
sunkiai sužeistas. Sužeistasis 
yra Charles Fencl, nuo 2242 
Washburnc| avenue. Automo-i 
bilio vairuotojas, Daniel Parį- 
dinas, nuo 3337 South Wallace 
Street, nuvežė berniuką apskri
čio ligoninėn.

e Nežinomas, “hit-and-Hin” 
vairuotojas suvažinėjo 4 metų 
berniuką Floyd Penoyer, nuo 
710 East 36th Street. Nelaimė 
įvyko prie sužeistojo kūdikio 

%namų. Policija dabar ieško ne
laimės kaltininko.

Nauji Illinois
Valstijos Žemėlapiai 
“Naujienose”

Galima gauti nemokamai 
užeikite pasiimti kopiją

Kaip ir kasmet, taip ir šį
met “Naujienos” parūpino sa
vo skaitytojams naujus 193:) 
metų Illinois valstijos žemėla
pius. Pavasaris jau tikrai čia, 
ir netrukus pradėsite šveisti 
automobilius pasivažinėjimams 
po provinciją ir tolimesnėms 
kelionėms.

kuris mėgsta sportą.

1 ACME-NAUJ1ENŲ Eolol

i

Dailininkai prisidėjo 
Prie C. L 0.

300 Chicagos dailininkų va
kar atsimetė nuo Amerikos 
Darbo federacijos ir prisidėjo 
prie C. L O. unijos, United 
Office and Professional Work- 
ers of America.

Pirmiau dailininkai pri
klausė prie Chicago Arlists 
union.

Miestas Skolina 
$877,000 Šelpimo 
Reikalams

Chicagos iždas paskolino 
iš generalio fondo $877,000 
Chicagos šelpimo administra
cijai finansavimui šelpimo 
darbo iki balandžio mėn. pa
baigos. Su gegužės mėnesiu 
administracija gaus apie $2,- 
500,000 iš valstijos. Tų pinigų 
užteks iki gegužės 20 d.

Susižeidė
Įvažiavę
I Gatvekarį

Du jaunuoliai buvo labai 
sunkiai sužeisti, kai jų auto
mobilis įvažiavo į prekini gat
vekarį prie 63-čios ir Califor- 
nia.

Sužeistieji yra Benjamin 
Bloomenthal, 15 metų am
žiaus, ir Thcodore Saunders, 
23, nuo 1532 So. Lawndale a-v. 
Abu jaunuoliai buvo paguldy
ti Šv. Kryžiaus ligoninėje.

NAUJIENV-ACME Photo
ALYCE JANE McHENRY, kuri prieš kelis metus 

pagarsėjo tuo, kad jai buvo padaryta operacija ir su
rasta, jog jos pilvas yra “apverstas”. Operacijos pagalba 
tas nenormalumas liko atitaisytas.

VAKAR
ČHIČAGOJ

• Kensingtono policijos nuo
vadoj yra įkalinti du broliai 
— jauni piktadariai ir eks- 
kaliniai. Jie buvo suimti ka
mantinėjimui apie suvirs 50 
plėšimų, kurių papildymu jie 
yra kaltinami. Suimtieji yra 
Stanley Lapa, 26 metų am
žiaus, ir Edward Lapa, 20 metų 
amžiaus. Trečias brolis sėdi 
Joliet kalėjime už vagystes.

Žemėlapius galima gauti ne
mokamai — užeikite į “Naujie
nas” ir pasiimkite kopiją.

Naujieji 1939 metų žemėla
piai parodo visus Illinois vals
tijos miestus ir miestelius, vi
sus vieškelius ir kelelius, nuo 
mažiausio iki plačiausio, ir vi
sas įdomesnes valstijos vietas.

Prie žemėlapio yra sąrašas 
visų parkų ir paminklų, visų 
gražesnių gamtos vietų, visų 
kolegijų ir universitetų ir visų 
kitų viešų įstaigų.

Prie žemėlapio taipgi yra 
pridėti atskiri žemėlapėliai, pa
rodą galvių planus visuose di
desniuose Illinois valstijos mie
stuose.

Kadangi žemėlapių skaičius 
apribotas, tad prašom paskubė
ti savo kopiją atsiimti.

“N.” Adm.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOS*’”

SAN DIEGO, CAL. — Tai Australijos laukinių šunų 
veislės šuniukai. Kada jie suauga, tai pasidaro labai 
pikti ir su žmogum nedraugauja.

OKLAHOMA CITY, Okla.—Vieta, kur buvo rastas 
Eudoros Cunningham kūnas. Ją nužudė jos vyras.

| KINO TEATRAS | 
| (MOVIES) I 
liiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiriftiiiiiiitliitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

■ >1 .

Galop sulauksime tų gudrių 
sesučių, su kuriomis susipa
žinome Deanna 'Durbin’oS pir
mame veikale “3 Sinart Girls”. 
šį kartą pamatysime jas išau
gusias, išgražėj ilsias, ištobulė- 
j tįsias. Deannos balselis tebė
ra žavėtinai švarus; ji pati 
bręsta grožiu ir skoniu. Nusi- 
veskite penkiadienio rytą vai
kučius į Palace teatrą, kad pa
matytų “3 Sinart Girls Grow 
U])”. Tai bus tinkamas jų atos
togų aukštapunktis.

Antra vertus, jeigu jūsų ir 
vaikų skonis linksta daugiau 
į misterijos ir fantazijos pusę, 
lai galite ir šiandien, nieko 
nelaukus, atvykti į didmiestį 
ir praleisti porą labai įtemptų 
valandų Apollo Teatre. Ten 
kaukia “The Hound of the 
Baskervilles”. Ten dūksta 
žmogžudystė. Ten nyksta išti
sa linija grafo šeimynos. Ir iš 
tos visos misteriškos betvarkes 
garsusis Sherlock Holmes ne
pastebėtai išpina logikos siū
lelį, kuris supainioja piktadarį 
iki prisipažinimo.

Basil Rathbone įkvepia nau
ją, priimtiną būdą į Holmes 
charakterį. Pasižymi irgi Nigcl 
Bruce, graži Wendy Barrie, 
misteriškas Lionei Atwill ir 
Richard Greene.

“Br-r-r-ring... alo? .. .alo I” 
Telefono vielos priduoda ne
apsakomą patogumą namams. 
Kiek per tas plonas drateles 
plaukia malonių juokų, vilio
jančių pletkų, ramių . biznio 
sutarčių! Ir visa tai pasidarė 
įmanoma netaip seniai. Pergy
venkite sunkų išsivystymą ir 
praktišką prirodymą minties, 
kad žmogus gali iš tolo su žmo
gum susikalbėti. Don Ameche, 
Henry Fondą, Lorretta Young 
duoda puikias charakterizaci- 
jas kaipo tos idėjo globėjai. 
Nepraleiskit “The Story of 
AJexander Graham Bell”. Jis 
ddbar rodomas Chicago teat
re. —Suzanna Viliute

F ACME-NAUJIENŲ Phot'U
LARISSA, GRAIKIJA. — Albanijos karaliaus Zog 

žmona, kuri pabėgo į Graikiją su naujagimiu sunum. 
Sakoma, kad ji dabar sunkiai serganti.

__ NAUJIENV-ACME Telephoto
LOS ANGELES, CAL. — Dr. Joe Jeffers, jaunas 

pastorius, su žmona Želia Joy teisme- Jie kaltinami 
tuo, kad savo namuose rengę nuogas orgijas.

9 Apskričio labdarybės biuras 
skelbia, kad dėl pinigų truku
me- nebegalės priimti daugiau 
aklų žmonių pensijoms. Dabar 
$1.00 į dieną pensijomis gau
na 2',543 akli žmonės, o kan
didatų yra 271.

q Tarp miesto tarybos narių 
eina smarkus ginčai apie Con- 
gress gatvės praplatinimą ir 
pavertimą į ekspresinį vieške
lį. Aldermanai McDermott ir 
Lindell sumanymui labai prie
šinasi, aiškindami, kad iš to
kio vieškelio Chicagai nebus 
naudos — jis bus patogus tik
tai priemiesčių gyventojams. 
O už vieškelio įtaisymą tai ne 
priemiesčiai, bet Chicago turės 
užmokėti.

• Važiuodama Foster avenue 
autobusu, nuo širdies ligos mi
rė 49 metų moteriškė, Mrs. 
Mary Enger, 7541 Forest Pre
serve.

® Valstijos kalėjimų adminis
tracija pasiuntė būrį sargų į 
St. Charles jaunuolių kalėjimą 
sustabdyti ten pasireiškusią pa
bėgimų epidemiją.

O Bruce E. Adams, 4620 Clare- 
don st., ėjo namo. Tarpduryj 
jį sustabdė du jaunuoliai. “Ar 
tu Adams?” jie paklausė. 
“Taip,” atsakė užklaustasis. 
“Tai duok mums savo pinigus 
ir žiedą.” Jaunuoliai pabėgo šit 
$80 pinigais ir brangenybėmis 
$500 vertės.

$ Vakar iš Chicagos Detroi- 
tan išvažiavo Danijos kron- 
princas Frederikas ir jo sesuo 
kronprincesė Ingrid. Jie čia 
viešėjo nuo pereito sekmadie
nio. Svečiai lankosi Amerikoj 
N. Y. pasaulinės parodos ati
darymo iškilmių proga.

® Nuo nuodingų automobilių 
dujų mirė 56 metų Ernest Mc 
Elrath, 2425 Pratt Boulevard, 
miesto viešų darbų departa
mento inspektorius. Jo kūnas 
buvo atrastas garaže ties 2427 
Farvvell avenue.

• Stiklas skaudžiai apipiaustė 
aštuonis Illinois Symphony Or- 
kestros muzikantus, kai į au
tobusą, kuriame jie važiavo, 
įvažiavo trokas. Nelaimė įvy
ko prie Champaign, III. Visi 
buvo chicagiečiai.

O Nuo širdies ligos staiga mi
rė 54 metų Louis Lenner, 4307 
Marmora avenue. Jisai buvo* 
superintendentas Hansell-Elcock 
plieno firmos, 3150 S. Califor- 
nia avenue.
• Du ginkluoti piktadariai pa
sigrobė $37 iš dviejų gasolino 
stočių, adresu 6058 S. Ashland 
avenue, ir 4727 S. Kedzie Avė.

o Su liepos pirma diena Illi
nois valstija pradės mokėti be
darbės kompensaciją 2,000,- 
000-ams žmonių. Mokėjimas 
gali susitrukdyti, jeigu federa- 
lė valdžia tuojau nepaskirs 
$606,000 raštinės įsteigimui ir 
tarnautojų nusamdymui išmo
kėjimams daryti.
• Evanstono trafiko teisėjas 
aštriai nubaudė brokerį John 
A. Vincent, nuo 420 Diversey 
už neatsargų važiavimą. Vin
cent turės sumokėti $120 pa
baudą ir prarado šešiems mė
nesiams teisę valdyti automo
bilį,




