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RESPUBLIKOS VALDŽIA IŠSIKĖLĖ IŠ 
MIESTO

Svetimų šalių atstovai padeda savo šalių 
piliečiams bėgti iš Barcelonos

KLAIPĖDOS KLAUSIMAS IŠSPRĘSTAS - 
LAIKINAI

Naciai nori užtikrinti rusų ir lenkų neitra- 
lumą. Įvyks vokiečių-rusų pasitarimas.

PERPIGNAN, Francuzija, 
sausio 24. — žinios iŠ Ispani
jos, pasiekusios šį miestą an
tradienį popiet, sakė, kad su
kilėliai sulaužė paskutines Bar
celonos apsigynimo linijas. Su
kilėliai paėmė strateginiai svar
bius miestus Manresą ir Mar- 
torell, ir grūmėsi su lojalistais, 
stengdamiesi pereiti upę Llo- 
bregat. Nuo šios upės jau leng
va pulti respublikos sostinę.

Barcelonos likimas atrodė 
nulemtas, nežiūrint desperatiš
ko pasiryžimo, nežiūrint visų 
lojalistų pastangų ją išgelbė
ti.

Respublikos vyriausybė išsi
kėlė šiaurės link — į Geroną 
ir Figueras.

Jungt. Valstijų, Britanijos ir 
Francuzijos valdininkai, pade
dami savųjų karo laivų, pradė
jo evakuoti (gabenti iš miesto) 
savo šalių piliečius.

Dėl nuolatinių oro atakų 
skaičius užmuštų ir sužeistų 
Barcelonos civilių’gyventojų di
dėjo. Pietų pusėje sukilėlių ar

Lojalistų prašymas 
bergždžias

NEW YORK, N. Y., sausio 
24. — Ispanijos respublikos už
sienių reikalų ministeris, Julio 
Alvarez dėl Vayo, dar karią 
kreipėsi į Francuzijos užsienių 
reikalų ministerį Bonnetą pra
šymu duoti lojalistams pagal
bos amunicija. Jisai įrodinėjo, 
kad ir narsiausios respublikos 
gynėjų pastangos negali atrem
ti sukilėlių jėgų, kai jiems, lo
jalistams, trūksta amunicijos, 
kai tenka skirstyti net šautu
vų kulkas mažais kiekiais, kad 
jų nepritruktų.

Bonnet nesutiko pagalbos 
duoti; dėl Vayo ruošėsi grįžti 
atgal į Ispaniją.

Reikalauja panaikin
ti embargo ginklams

NEW YORK, N. Y., sausio 
24. — Buvęs Jungt. Valstijų 
užsienių reikalų sekretorius, 
Henry L. Stimson, laiške ra
šytame dienraščiui New York 
Times, ragina Jungt. Valstijų 
valdžią panaikinti drausmę ga
benti ginklus Ispanijos respub
likai. Stimson sako, kad Jungt. 
Valstijos pripažįsta lojalistų 
vyriausybę kaipo tikrą Ispani 
jos valdžią, o toks pripažini
mas reiškia ir Ispanijos vald
žios teisę gintis prieš sukili
mus.

^ORFISį
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Bendrai giedra; truputį šal
čiau; apystipriai daugiausia 
šiaurės vakarų vėjai; saulė te
ka 7:10 v. r., leidžiasi 4:55 
vai. vak.

tilerija jau apšaudė Barcelonos 
priemiesčius.

Sukilėliai veikiai artinosi 
prie miesto iš trijų pusių — 
pietų vakarų, vakarų ir iš šiau
rės vakarų. Arčiausia jie bu
vo pietų vakaruose. Vakaruose 
paėmė miestą Martorell, dešim
ties mylių toly nuo Barcelonos. 
šiaurės vakaruose pateko j jų 
rankas Manresa, 50,000 gyven
tojų miestas.

Sukilėlių pranešimas sakė, 
kad jų artilerijos ugnis jau 
siekė Barcelonos uostą.

Barcelonoj beviltė ir neri
mas. Gyventojai šen ir ten 
skuba, nešini ryšulius. Priva
čiai automobiliai skubinasi šiau
rės link, nežiūrėdami sirenų 
įspėjimo apie lėktuvų pavojų. 
Naktį į antradienį per keletą 
valandų neturėta elektros švie
sos. Antradienio rytą tik du 
laikraščiai teišėjo, nors iki šiol 
laikraščių leista daug. Krautu
vės uždarytos. Trūksta maisto. 
Net svetimšaliai, turį pinigų, 
negali ^maisto gauti.

Daktarų Sąjungos 
byla teisme

WASHINGTON, D. C., sau
sio 24. — Prieš kurį laiką Wa- 
shingtone federalios valdžios 
samdiniai, gauną žemesnes al
gas, suorganizavo draugiją var
du Group Health, Ine. Už tam 
tikrą, rodos, $26 per metus mo
kestį draugija teikė savo na
riams ir jų šeimoms medici
nišką pagalbą.

Draugija, kuriam laikui pra
slinkus, susidūrė su Amerikos 
Daktarų Sąjungos opozicija. 
Kivirčas pasidarė/’taip opus, 
kad jį pradėjo tyrinėt Jungt. 
Valstijų teisingumo departa
mentas. Tyrinėjimo pasėkoj 
grand jury apkaltino Daktarų 
Sąjungą ir kai kuriuos pavie
nius daktarus tuo, kad jie sten
giasi praktikuoti monopoliją. 
Apkaltino juos nusižengimu 
prieštrustiniems šalies įstaty
mams.

šį trečiadienį Daktarų Są
junga prašys teismą panaikin
ti padarytus jai kaltinimus.

Meksika mėgins par
duoti aliejų Argen

tinai
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, sausio 24. — Į Argenti
ną, kaipo Meksikos ambasado
rius, išvyksta Felix Palavicini. 
Manoma, jis mėgins surasti 
Meksikos aliejui rinka toj ša
ly. Iš Argentinos gi Meksika 
imsianti kviečius, kurių iki šiol 
daugiausia pirkdavo Jungt. Val
stijose.

Nuo to laiko, kai valdžia eks- 
propriavo svetimšalių aliejaus 
kompanijas Meksikoje, Jungt. 
Valstijos ir Didžiosios Britani
jos kapitalas boikotuoja Mek
siką. Jai sunku surasti rinką 
savo aliejui. Taigi ir manoma, 
kad Palavicini mėgins parduo
ti Meksikos aliejų Argentinai.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Trys “Cavalier” juros lėktuvo nariai iš kaires į dešinę: Robert Spencer, 

radijo operatorius Harry Chapman ir lei-. Nęil Richardson.

Vice-prezidentas 
Garner vadovau- 
ja konservato

riams
WASHINGTON, D. C., sau

sio 24. — Prez. Rooseveltas 
prašo paskirti WPA darbams 
$$75,000,000. Kongreso konser 
vatoriai nori skirti tik $725,- 
000,000. ’ Antradienį prasidėjo 
debatai senate dėl šitų fondų 
asignavimo. Konservatyvie
siems vadovauja vicepreziden
tas Garner. Naujosios Dalybos 
šalininkams vadovauja senato. 
daugumos vadas Barkley.

Reikalauja nubausti 
Darbo Departamen

to sekretorių
V/ASHINGTON, D. C., sau

sio 2'4. — Atstovų rūmų narys 
Thomas (republikonas iš New 
Jersey) antradienį įteikė rū
mams rezoliuciją, kurį reika
lauja ištirti Darbo Departa
mento sekretoriaus, p-nios Per- 
kins, veiklą ir nubausti ją (im- 
pyčyti), jei pasirodys pagrin
das. Rezoliucija taipgi atkreip
ta prieš James L. Houghtelin- 
gą, imigracijos komisionierių, 
ir Gerardą D. Reilly, Darbo 
Departamento advokatą.

Bausmės Darbo Departa
mento sekretoriui reikalauja 
tam tikros šalies gyventojų 
grupės, jų tarpe Dies vadovau
jamas anti-amerikoniškai veik
lai tyrinėti atstovų rūmų ko
mitetas, Amerikos Legionas ir 
kiti. P-nios Perkins priešai la
biausia supykę ant jos dėl to, 
kad ji nedeportavo Harry Bri- 
dges, CIO unijų vado Pacifiko 
pakrašty, kaltinamo tuo, kad 
jis esąs komunistas. %

Francuzija gal užims 
Ispanijos salą

LONDONAS, Anglija, sausio 
24. — žiniomis iŠ painformuo
tų Francuzijos ratelių, francu- 
zai gal užims Ispanijos salą 
Minorcą, Viduržemio juroje, 
jeigu italai nepasitrauks iš Is
panijos, kai sukilėliai laimės 
civilį karą. Sala Minorca skaU 
tomą svarbi franeuzų susisie
kimui, Viduržemio jura, su 
Afrika.

o PARYČIUS, Francuzija, 
sausio 24. — Antradienio< va
kare Paryžiuje, gauta neoficia
li žinia, joge! Ispanijos suki
lėlių vadoj g’gn. Frąnco, kariudr 
menės kai ■ lemiąs- dalys pasie
kusios punktą, kurs randasi tik 
pusantros mylios nuo Barcelo
nos centro. Sukilėlių artilerija 
ir lėktuvai bombarduoja mies
tą, sako tas’ pranešimas. Trau
kinių važinėjimas sulaikytas. 
Bet pranešimas nepatvirtintas?

• . ■. Ą,

: 0 RIGA, Latvija, sausio 24;
— Europa susidomėjusi busi
momis Stalino ir Hitlerio at
stovų derybomis, šitokioms de
ryboms rusai stato sąlygą, kad 
naciai paliautų varę agitaciją 
ir teikę paramą nepriklausomai 
Ukrainai įsteigti. Ryšium su 
politinėmis derybomis, prane
šama, Vokietija sutinkanti at
naujinti prekybos sutartį su 
Sovietų Rusija.

e LONDONAS, Anglija, sau
sio 24. — Britų vyriausybė su
sirūpinusi dėl Ispanijos. Baimė 
reiškiama, kad sukilėliams lai
mėjus karą, italai ir vokiečiai 
sutiks iš jos pasitraukti tik ta 
sąlyga, kad ir kiti svetimšaliai 
pasitrauktų iš Ispanijos. O tai 
reiškia, kad britai pasitrauktų 
nuo Gibraltaro, kurį jie kon
troliuoja.

• (

• WASHINGTON, D. C., 
sausio 24. — Prez. Roosevel
tas pasikalbėjime su spaudos 
atstovais antradienį painforma
vo, jogei užsienio reikalų de
partamento advokatai studijuo
ja neitraliteto aktą tikslų nu
statyti, ar prezidentas turi ga
lios atšaukti embargo siunti
mui ginklų Ispanijai.

_ • r

e VVASHINGTON, D. C., 
sausio 24. —- CIO atstovai Phi
lip Murray ir Sidney Hillman 
antradienį išleido . pareiškimą, 
kad CIO arba Industrinių Uni
jų Kongresas remia ir pripa
žįsta suspenduotus automobilių 
darbininkų unijos pildomosios 
tarybos narius kaipo tikrus tos 
unijos atstovus, o ne Martiną 
ir jo šalininkus.

TRUMPOS ŽINIOS
Iš VISUR

............................................ ■ . ■ . . ’ ■

Buvęs daktaras areš
tuotas ryšium su gal- 
važudybėmis Cleve- 

lande
CLEVELAND, Ohio, sausio 

24. — Clevelande per paskuti
nius ketverius metus rasta vie
nuolika supiaustytų žmonių la
vonų. Ryšium šit tomis galva- 
žudybėmis antradienį tapo su
imtas Peter Merylo, vidutinio 
amžiaus medikalių instrumentų 
pardavėjas, bet praeity buvęs 
daktaras, kuriam teisė prakti
kuoti buvo atimta. Policija da
bar kvočia jį.

Laivas Omaha paima 
amerikiečius gyve

nusius Ispanijoj
BARCELONA, Ispanija, sau

sio 24. — Jungt. Valstijų krei
seris Omaha atvyko į uostą 
Caldetas, Ispanijoj, paimti Ame
rikos konsulą, konsulato tar
nautojus ir privačius amerikie
čius gyvenusius Barcelonoj. 
Kai kurie amerikiečiai apleido 
Barceloną ir išvyko į Caldetas. 
Tačiau apleido Barceloną ne vi
si amerikiečiai. Pabėgo jų tik 
dvidešimt su viršum. Tarp 120 
ir 150 kitų nutarė pasilikti Bar- 
celonoje.

Automobilių unijos 
vaidai teisme

DETROIT, Mich., sausio 24. 
— Paskutiniųjų poros dienų 
įvykiai automobilių darbininkų 
unijoj buvo toki: unija susi
laukė dviejų prezidentų, įsistei
gė du generalius ofisus, šau
kia dvi konvencijas ir įvėlė tei
smą į savo reikalus.

Homer Martin pasilieka uni
jos prezidentu. Bet suspenduo
tieji pildomosios tarybos nariai 
pasirinko laikinuoju savo pre
zidentu Thomasą. Ir viena ir 
kita frakcija turi savus ofisus. 
Martin šaukia unijos konven
ciją Detroite kovo 4 dieną. Su
spenduotieji pildomosios tary
bos nariai šaukią kdnvenciją 
kovo 20 dieną Clevelande. O 
ateinantį šeštadienį teismas 
spręs, kam priklauso teisė kon
troliuoti unijos fondus, kurių 
esama keleto šimtų tūkstančių 
dolerių.

RIGA, Latvija, sausio 24. — 
Gaunamomis čia žiniomis, Klai
pėdos klausimas tapo išspręs
tas — bent laikinai. Klaipėdos 
direktorijos pirmininkas, nacis 
Bertuleit, painformavo pusiau 
oficialią Lietuvos žinių agenti- 
ją, kad klaipėdiečiai nori su
gyventi su lietuviais taikiai. 
Ateity geri Klaipėdos santy
kiai su Lietuva priklausysią 
nuo to, ar Lietuva pildys Klai
pėdos statutą. Pasak Bertuleit, 
Klaipėdos ūkininkų skolos tu
ri būti palengvintos, suteikus 
jiems daugiau lengvatų akty
vesnei prekybai su Vokietija.

Lojalistai kariaus 
toliau

HENDAYE, Francuzija, sau
sio 24. — Ispanijos lojalistų 
generolui Miaja, kurs išgelbė
jo Madridą nuo sukilėlių, įsa
kyta lėkti į Barceloną ir vado
vauti miesto apgynimui. . Net 
jeigu jam nepavyktų išgelbėti 
Barceloną, vis 'vien, vyriausy
bininkai sako, jie tęs karą to
liau — tęs jį iki galo.

Ruošia pramoninę 
armiją karo atveju
LONDONAS, Anglija, sausio 

24. — Britanijos vyriausybė 
antradienį paskelbė planus su
daryti darbo armiją, reikalin
gą karui vesti, jei karas kiltų. 
Paskelbta, kad tam tikros rų- 
šys darbininkų, amžiuje nuo 18 
iki 64 metų, yra skyriamos 
amunicijos, krašto apsaugos ir 
viešųjų įmonių darbams dirb
ti. šita darbo rezervų armija 
apimanti 6,000,000 šalies dar
bininkų.

Išsiuntė svetimša
lius savanorius Į

Francuziją
PERPIGNAN, Francuzija, 

sausio 24. — Antradienį Ispa
nijos respublikos vyriausybė 
skubiai pasiuntė iš Barcelonos 
į Francuziją būrį svetimšalių 
legionierių, kurie praeity karia
vo lojalistų eilėse. Pasiųstųjų 
tarpe yra ir 130 amerikiečių. 
Manoma, jie pasieks Francuzi
ją trečiadienį.

Ieško prapuolusio 
britų bombonešio
LONDONAS, Anglija, sausio 

24. — Antradienį Britanijos 
lėktuvai ieškojo karo lėktuvo 
bombonešio, kuriuo lėkė, laike 
smarkios audros pirmadienį, 
per Anglijos kanalą šeši avia
toriai. Prisibijoma, kad lėktu
vas ir lakūnai bus žuvę.

Dėl audros Anglijoj mažiau
sia 14 žmonių žuvo. Ji padarė 
taipgi nemažai žalos laivams.

Kai dėl pačios Vokietijos, 
tai naciai stengiasi gauti pri
žadus, kad Lenkija ir Sovietų 
Rusija pasiliks neitralios, vo
kiečiams išvysčius smarkesnę 
veiklą ir, gal būt, iššaukus kri
zę vakaruose. Vokietijos užsie
nių reikalų ministeris von Rib- 
bentrop artimoj ateity atlan
kys Varšuvą. Taip jau artimoj 
ateity įvyks vokiečių-rusų pa
sitarimai Maskvoje. Viešai 
skelbiama, kad šitie pasitari
mai ruošiami ekonominiais su
metimais, o tikrumoje jų pa
grindas bus politinis.

Iš Lietuvos
Įvairios žinios

— Lig šiol Rokišky tebuvo 
8 restoranai, dabar jau atsiran
da ir nauji barai. Daugelis res- 
toranininkų kiek* pabizniavę 
perkasi žemes ir kt. nuosavy • 
bę įsigyja.

— Netoli Rokiškio Juodupė
je esančio “Nemuno” bendr. 
tekstilės fabriko darbininkai, 
kurių čia yra arti 800, neturi 
jokio kultūrinio klubo, ar šiaip 
kuo laiką praleisti. Juodupėje 
tėra tik 2 restoranai, kurie iš 
darbininkų neblogai verčiasi.

— Rokiškio apskr. kai ku
riose vietose nėra gydytojo. 
Pav., Onušky susirgus pas gy
dytoją reikia važiuoti į Rokiš
kį už 23 km. Reikėtų nuolati
nio gydytojo Onuškyje, arba 
nors Juodupėje. Dabar Čia tik 
ketvirtadieniais atvažiuojąs vie
nas gydytojas.

Snukio liga
ŠILALĖ. — Visi gyventojai 

sutiko su didele baime gyvu
lių snukio ligą, kuri praeitą sa
vaitę pasirodė Kutimų kaime. 
Mieste tuoj buvo uždrausti tur- 
gai. Ūkininkų tarpe didelis su
sirūpinimas.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paltu ir Telegrama ui 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
•u gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo ii- 
■iunČiame pasiuntimo 
kvitas Ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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Svetimų šalių atstovai padeda savo šalių 
piliečiams bėgti iš Barcelonos

PERPIGNAN, Francuzija, 
sausio 24. — Žinios iŠ Ispani
jos, pasiekusios šį miestą an
tradienį popiet, sakė, kad su
kilėliai sulaužė paskutines Bar
celonos apsigynimo linijas. Su
kilėliai paėmė strateginiai svar
bius miestus Manresą ir Mar- 
torell, ir grūmėsi su lojalistais, 
stengdamiesi pereiti upę Llo- 
bregat. Nuo šios upės jau leng
va pulti respublikos sostinę.

Barcelonos likimas atrodė 
nulemtas, nežiūrint desperatiš
ko pasiryžimo, nežiūrint visu 
lojalistų pastangų ją išgelbc- 
ti.

Respublikos vyriausybė išsi
kėlė šiaurės link — į Geroną 
ir Figueras.

Jungt. Valstijų, Britanijos ir 
Francuzijos valdininkai, pade
dami savųjų karo laivų, pradė
jo evakuoti (gabenti iš miesto) 
savo šalių piliečius.

Dėl nuolatinių oro atakų 
skaičius užmuštų ir sužeistų 
Barcelonos civilių'gyventojų di
dėjo. Pietų pusėje sukilėlių ar-

Lojalistų prašymas 
bergždžias

NEW YORK, N. Y., sausio 
24. — Ispanijos respublikos už
sienių reikalų ministeris, Julio 
Alvarez dėl Vayo, dar karią 
kreipėsi į Francuzijos užsienių 
reikalų ministerį Bonnetą pra
šymu duoti lojalistams pagal
bos amunicija. Jisai įrodinėjo, 
kad ir narsiausios respublikos 
gynėjų pastangos negali atrem
ti sukilėlių jėgų, kai jiems, lo
jalistams, trūksta amunicijos, 
kai tenka skirstyti net šautu
vų kulkas mažais kiekiais, kad 
jų nepritruktų.

Bonnet nesutiko pagalbos 
duoti; dėl Vayo ruošėsi grįžti 
atgal į Ispaniją.

Reikalauja panaikin
ti embargo ginklams

NEW YORK, N. Y., sausio 
24. — Buvęs Jungt. Valstijij 
užsienių reikalų sekretorius, 
Henry L. Stimson, laiške ra
šytame dienraščiui New York 
Times, ragina Jungt. Valstijų 
valdžią panaikinti drausmę ga
benti ginklus Ispanijos respub
likai. Stimson sako, kad Jungt. 
Valstijos pripažįsta lojalistų 
vyriausybę kaipo tikrą Ispani
jos valdžią, o toks pripažini
mas reiškia ir Ispanijos vald
žios teisę gintis prieš sukili
mus.

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

Bendrai giedra; truputį šal
čiau ; apystipriai daugiausia 
šiaurės vakarų vėjai; saulė te
ka 7:10 v. r., leidžiasi 4:55 
vai. vak.

tilerija jau apšaudė Barcelonos 
priemiesčius.

Sukilėliai veikiai artinosi 
prie miesto iš trijų pusių — 
pietų vakarų, vakarų ir iš šiau
rės vakarų. Arčiausia jie bu
vo pietų vakaruose. Vakaruose 
paėmė miestą Martorell, dešim
ties mylių toly nuo Barcelonos. 
šiaurės vakaruose pateko j jų 
rankas Manresa, 50,000 gyven
tojų miestas.

Sukilėlių pranešimas sakė, 
kad jų artilerijos ugnis jau 
siekė Barcelonos uostą.

Barcelonoj beviltė ir neri-
inas. Gyventojai šen ir ten 
skuba, nešini ryšulius. Priva
čiai automobiliai skubinasi šiau
rės link, nežiūrėdami sirenų 
įspėjimo apie lėktuvų pavojų. 
Naktį į antradienį per keletą 
valandų neturėta elektros švie
sos. Antradienio rytą lik du 
laikraščiai teišėjo, nors iki šiol 
laikraščių leista daug. Krautu
vės uždarytos. Trūksta maisto. 
Net svetimšaliai, turį pinigų, 
negali -maisto gauti.

Daktarų Sąjungos 
byla teisme

WASHINGTON, D. C., sau
sio 24. — Prieš kurį laiką Wa- 
shingtone federalios valdžios 
samdiniai, gauną žemesnes al
gas, suorganizavo draugiją var
du Group Health, Ine. Už tam 
tikrą, rodos, $26 per metus mo
kestį draugija teikė savo na
riams ir jų šeimoms medici
nišką pagalbą.

Draugija, kuriam laikui pra
slinkus, susidūrė su Amerikos 
Daktarų Sąjungos opozicija. 
Kivirčas pasidarė /taip opus, 
kad jį pradėjo tyrinėt Jungt. 
Valstijų teisingumo departa
mentas. Tyrinėjimo pasėkoj 
grand jury apkaltino Daktarų 
Sąjungą ir kai kuriuos pavie
nius daktarus tuo, kad jie sten
giasi praktikuoti monopoliją. 
Apkaltino juos nusižengimu 
prieštrustiniems šalies įstaty
mams.

Šį trečiadienį Daktarų Są
junga prašys teismą panaikin
ti padarytus jai kaltinimus.

Meksika mėgins par
duoti aliejų Argen

tinai
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, sausio 24. — Į Argenti
ną, kaipo Meksikos ambasado
rius, išvyksta Felix Palavicini. 
Manoma, jis mėgins surasti 
Meksikos aliejui rinka toj ša
ly. Iš Argentinos gi Meksika 
imsianti kviečius, kurių iki šiol 
daugiausia pirkdavo Jungt. Val
stijose.

Nuo to laiko, kai valdžia eks- 
propriavo svetimšalių aliejaus 
kompanijas Meksikoje, Jungt. 
Valstijos ir Didžiosios Britani
jos kapitalas boikotuoja Mek
siką. Jai sunku surasti rinką 
savo aliejui. Taigi ir manoma, 
kad Palavicini mėgins parduo
ti Meksikos aliejų Argentinai.

- ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Trys “Cavalier” juros lėktuvo nariai iš kairės į dešinę: Robert Spencer, 

radijo operatorius Harry Chapman ir lei.. Nęil Richardson.

KLAIPĖDOS KLAUSIMAS IŠSPRĘSTAS - 
LAIKINAI

Naciai nori užtikrinti rusų ir lenkų neitra- 
lumą. Įvyks vokiečių-rusų pasitarimas.

Kai dėl pačios Vokietijos, 
tai naciai stengiasi gauti pri
žadus, kad Lenkija ir Sovietų 
Rusija pasiliks neitralios, vo
kiečiams išvysčius smarkesnę 
veiklą ir, gal būt, iššaukus kri
zę vakaruose. Vokietijos užsie
nių reikalų ministeris von Rib- 
bentrop artimoj ateity atlan
kys Varšuvą. Taip jau artimoj 
ateity įvyks vokiečių-rusų pa
sitarimai Maskvoje. Viešai 
skelbiama, kad šitie pasitari
mai ruošiami ekonominiais su
metimais, o tikrumoje jų pa

Vice-prezidentas 
Garner vadovai!- f 
ja konservato

riams
NVASHINGTON, D. C., sau

sio 24. — Prez. Rooseveltas 
prašo paskirti WPA darbams 
$875,000,000. Kongreso konser 
vatoriai nori skirti tik $725,- 
000,000. ’ Antradienį prasidėjo 
debatai senate dėl šitų fondų 
asignavimo. Konservatyvie
siems vadovauja vice-preziden
tas Garner. Naujosios Dalybos 
šalininkams vadovauja senato. 
daugumos vadas Barkley.

Reikalauja nubausti 
Darbo Departamen

to sekretorių
WASHINGTON, D. C., sau

sio 2'4. — Atstovų rūmų narys 
Thomas (republikonas iš New 
Jersey) antradienį įteikė rū
mams rezoliuciją, kurį reika
lauja ištirti Darbo Departa
mento sekretoriaus, p-nios Per- 
kins, veiklą ir nubausti ją (im- 
pyčyti), jei pasirodys pagrin
das. Rezoliucija taipgi atkreip
ta prieš James L. Houghtelin- 
gą, imigracijos komisionierių, 
ir Gerardą D. Reilly, Darbo 
Departamento advokatą.

Bausmės Darbo Departa
mento sekretoriui reikalauja 
tam tikros šalies gyventojų 
grupės, jų tarpe Dies vadovau
jamas anti-amerikoniškai veik
lai tyrinėti atstovų rūmų ko
mitetas, Amerikos Legionas ir 
kiti. P-nios Perkins priešai la
biausia supykę ant jos dėl to, 
kad ji nedeportavo Harry Bri- 
dges, CIO unijų vado Pacifiko 
pakrašty, kaltinamo tuo, kad 
jis esąs komunistas. %

Francuzija gal užims 
Ispanijos salą

LONDONAS, Anglija, sausio 
24. — žiniomis iŠ painformuo
tų Francuzijos ratelių, francu- 
zai gal užims Ispanijos salą 
Minorcą, Viduržemio juroje, 
jeigu italai nepasitrauks iš Is
panijos, kai sukilėliai laimės 
civilį karą. Sala Minorca skaU 
tomą svarbi franeuzų susisie
kimui, Viduržemio jura, su 
Afrika.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

-- ----- i.—.....  ■->

Buvęs daktaras areš
tuotas ryšium su gal- 
važudybėmis Cleve

lande
O PARYŽIUS, Francuzija, 

sausio 24. — Antradienio va
kare Paryžiuje gauta neoficia
li žinia, jogei. Ispanijos suki
lėlių vado, gcn. Franco, kariuo
menės kai kurios dalys pasie
kusios punktą, kurs randasi tik 
pusantros mylios nuo Barcelo
nos centro. Sukilėlių artilerija 
ir lėktuvai bombarduoja mies
tą, sako tas? pranešimas. Trau
kinių važinėjimas sulaikytas. 
Bet pranešimas nepatvirtintas.

_____ •

O RIGA, Latvija, sausio 24. 
— Europa susidomėjusi busi
momis Stalino ir Hitlerio at
stovų derybomis, šitokioms de
ryboms rusai stato sąlygą, kad 
naciai paliautų varę agitaciją 
ir teikę paramą nepriklausomai 
Ukrainai įsteigti. Ryšium su 
politinėmis derybomis, prane
šama, Vokietija sutinkanti at
naujinti prekybos sutartį su 
Sovietų Rusija.

•

O LONDONAS, Anglija, sau
sio 24. — Britų vyriausybė su- 
sirupinusi dėl Ispanijos. Baimė 
reiškiama, kad sukilėliams lai
mėjus karą, italai ir vokiečiai 
sutiks iš jos pasitraukti tik ta 
sąlyga, kad ir kiti svetimšaliai 
pasitrauktų iš Ispanijos. O tai 
reiškia, kad britai pasitrauktų 
nuo Gibraltaro, kurį jie kon
troliuoja.

• WASHINGTON, D. C., 
sausio 24. — Prez. Roosevel
tas pasikalbėjime su spaudos 
atstovais antradienį painforma
vo, jogei užsienio reikalų de
partamento advokatai studijuo
ja neitraliteto aktą tikslu nu
statyti, ar prezidentas turi ga
lios atšaukti embargo siunti- 
mui ginklų Ispanijai.

•

• WASHINGTON, D. C., 
sausio 24. — CIO atstovai Phi
lip Murray ir Sidney Hillman 
antradienį išleido pareiškimą, 
kad CIO arba Industrinių Uni
jų Kongresas remia ir pripa
žįsta suspenduotus automobilių 
darbininkų unijos pildomosios 
tarybos narius kaipo tikrus tos 
unijos atstovus, o ne Martiną 
ir jo šalininkus.

CLEVELAND, Ohio, sausio 
24. — Clevelande per paskuti
nius ketverius metus rasta vie
nuolika supiaustytų žmonių la
vonų. Ryšium su* tomis galva- 
žudybėmis antradienį tapo su
imtas Peter Merylo, vidutinio 
amžiaus medikalių instrumentų 
pardavėjas, bet praeity buvęs 
daktaras, kuriam teisė prakti
kuoti buvo atimta. Policija da
bar kvočia jį.

Laivas Omaha paima 
amerikiečius gyve

nusius Ispanijoj
BARCELONA, Ispanija, sau

sio 24. — Jungt. Valstijų krei
seris Omaha atvyko į uostą 
Caldetas, Ispanijoj, paimti Ame
rikos konsulą, konsulato tar
nautojus ir privačius amerikie
čius gyvenusius Barcelonoj. 
Kai kurie amerikiečiai apleido 
Barceloną ir išvyko į Caldetas. 
Tačiau apleido Barceloną ne vi
si amerikiečiai. Pabėgo jų tik 
dvidešimt su viršum. Tarp 120 
ir 150 kitų nutarė pasilikti Bar- 
celonoje.

Automobilių unijos 
vaidai teisme

DETROIT, Mich., sausio 24. 
— Paskutiniųjų poros dienų 
įvykiai automobilių darbininkų 
unijoj buvo toki: unija susi
laukė dviejų prezidentų, įsistei
gė du generalius ofisus, šau
kia dvi konvencijas ir įvėlė tei
smą į savo reikalus.

Homer Martin pasilieka uni
jos prezidentu. Bet suspenduo
tieji pildomosios tarybos nariai 
pasirinko laikinuoju savo pre
zidentu Thomasą. Ir 'viena ir 
kita frakcija turi savus ofisus. 
Martin šaukia unijos konven
ciją Detroite kovo 4 dieną. Su
spenduotieji pildomosios tary
bos nariai šaukią kdnvenciją 
kovo 20 dieną Clevelande. O 
ateinantį šeštadienį teismas 
spręs, kam priklauso teisė kon
troliuoti unijos fondus, kurių 
esama keleto šimtų tūkstančių 
dolerių.

RIGA, Latvija, sausio 24. — 
Gaunamomis čia žiniomis, Klai
pėdos klausimas tapo išspręs
tas — bent laikinai. Klaipėdos 
direktorijos pirmininkas, nacis 
Bertuleit, painformavo pusiau 
oficialią Lietuvos žinių agenti- 
ją, kad klaipėdiečiai nori su
gyventi su lietuviais taikiai. 
Ateity geri Klaipėdos, santy
kiai su Lietuva priklausysią 
nuo to, ar Lietuva pildys Klai
pėdos statutą. Pasak Bertuleit, 
Klaipėdos ūkininkų skolos tu
ri būti palengvintos, suteikus 
jiems daugiau lengvatų akty-
vesnei prekybai su Vokietija, grindas bus politinis.

Lojalistai kariaus 
toliau

HENDAYE, Francuzija, sau
sio 24. — Ispanijos lojalistų 
generolui Miaja, kurs išgelbė
jo Madridą nuo sukilėlių, įsa
kyta lėkti į Barceloną ir vado
vauti miesto apgynimui. Net 
jeigu jam nepavyktų išgelbėti 
Barceloną, vis vien, vyriausy
bininkai sako, jie tęs karą to
liau — tęs jį iki galo.

Ruošia pramoninę 
armiją karo atveju
LONDONAS, Anglija, sausio 

24. — Britanijos vyriausybė 
antradienį paskelbė planus su
daryti darbo armiją, reikalin
gą karui vesti, jei karas kiltų. 
Paskelbta, kad tam tikros rū
šys darbininkų, amžiuje nuo 18 
iki 64 metų, yra skyriamos 
amunicijos, krašto apsaugos ir 
viešųjų įmonių darbams dirb
ti. šita darbo rezervų armija 
apimanti 6,000,000 šalies dar
bininkų.

Išsiuntė svetimša
lius savanorius i

Francuziją
PERPIGNAN, Francuzija, 

sausio 24. — Antradienį Ispa
nijos respublikos vyriausybė 
skubiai pasiuntė iš Barcelonos 
į Francuziją būrį svetimšalių 
legionierių, kurie praeity karia
vo lojalistų eilėse. Pasiųstųjų 
tarpe yra ir 130 amerikiečių. 
Manoma, jie pasieks Francuzi
ją trečiadienį.

Ieško prapuolusio 
britų bombonešio
LONDONAS, Anglija, sausio 

24. — Antradienį Britanijos 
lėktuvai ieškojo karo lėktuvo 
bombonešio, kuriuo lėkė, laike 
smarkios audros pirmadienį, 
per Anglijos kanalą šeši avia
toriai. Prisibijoma, kad lėktu
vas ir lakūnai bus žuvę.

Dėl audros Anglijoj mažiau
sia 14 žmonių žuvo. Ji padarė 
taipgi nemažai žalos laivams.

Iš Lietuvos
Įvairios žinios

— Lig šiol Rokišky tebuvo 
8 restoranai, dabar jau atsiran
da ir nauji barai. Daugelis res- 
toranininkų kiek * pabizniavę 
perkasi žemes ir kt. nuosavy • 
bę įsigyja.

— Netoli Rokiškio Juodupė
je esančio “Nemuno” bendr. 
tekstilės fabriko darbininkai, 
kurių čia yra arti 800, neturi 
jokio kultūrinio klubo, ar šiaip 
kuo laiką praleisti. Juodupėje 
tėra tik 2 restoranai, kurie iš 
darbininkų neblogai verčiasi.

— Rokiškio apskr. kai ku
riose vietose nėra gydytojo. 
Pav., Onušky susirgus pas gy
dytoją reikia važiuoti į Rokiš
kį už 23 km. Reikėtų nuolati
nio gydytojo Onuškyje, arba 
nors Juodupėje. Dabar Čia tik 
ketvirtadieniais atvažiuojąs vie
nas gydytojas.

Snukio liga
ŠILALĖ. — Visi gyventojai 

sutiko su didele baime gyvu
lių snukio ligą, kuri praeitą sa
vaitę pasirodė Kutimų kaime. 
Mieste tuoj buvo uždrausti tur- 
gai. Ūkininkų tarpe didelis su
sirūpinimas.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir Telegrama ui 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 

bu gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted Si
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Kritika ir Polemika

Kokių santykių su Romos popiežium 
“Draugas” nori?

(Tęsinys)
O juk tokiu kongresu turėtų 

būti svarbiausia priederme iš
klausyti savo brolių kotalikų 
nusiskundimus, persekiojimus 
ir kur esti reikalas išnešti savo 
protestus, perspėjimus sužvėrė- 
jusionis valstybėms arba jų val
džioms. Nejaugi “Draugas” ma
no, kad svarbiausias ir rimčiau
sias tokių kongresų tikslas yra 
romiškiems kardinolams, vys
kupams ir kunigams pasivaikš
čioti kokio ten miesto gatvėmis, 
pasirodyti kokius brangius ru
blis jie nešioja, pagerti šampa
no už Kristaus Karaliaus svei
katų, ir baigta. O tada skelbti 
pasauliui, kiek daug žioplių bu
vo suvažiavę į tokį pasivaikš
čiojimo kongresų, kiek daug ko
munijų jie išdalijo, išpažinčių 
išklausė, tai ot ir po viso kon-

ATIDARYMO PRANEŠIMAS 
Michigan Avė. Klinikos 
Pilnas Medikalis patarnavimas 
su pagalba laboratorijos ir X- 
ray. Gydymas be vaistų, su pa
galba moderniškų pagerintų iš
radimų. Reikalui esant vaistus 
duodame už žemą kainą.
Mes Gydom Vyrų ir Moterų 

Ligas
Taipgi — Artritis, Rheuma- 

Itism, kraujo ligas, odos ligas, 
tonsilus, pilvo ligas, pilės ir 
kitokias.
Pilnas jūsų sveikatos patikrini

mas už $1.50

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 
vakare

Michigan Avė. ClinicTelefonas Calumet 4178 
33-čia ir So. Michigan Avė.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

•
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KLIUBO 
NAUDAI.

greso. Tačiau \kų toks kongresas 
nuveikė, tai nebūtų galima nei 
per padidinamų stiklų matyti.

Vienok “Draugas” kiek tik 
galėdamas stengiasi pusti tų 
tuščių burbulų apie baisius da
lykus, kokius neva tokie pasi
vaikščiojimo Ragaišiniai kong
resai atlieka. O tikrenybėje tie 
pasivaikščiojimo kongresai nie
ko gero neatliko nė dėl vienos 
persekiojamos, pavergtos ar 
prispautos tautos, nors ji bu
tų ir labai ištikima duktė tai 
neklaidingai Romos katalikų 
bažnyčiai. Juk galima sakyti, 
kad niekas iš pasaulio mažų 
tautų daugiau nėra nukentėjęs 
įvairiausių persekiojimų, panie
kinimų kaip lietuvių tauta. Be 
to, lietuviai Romos katalikų 
bažnyčios kunigai visur ir vi
sados stigavoja, kad lietuvių 
tauta esanti 80% katalikiška, 
vadinasi, išpažįstanti Romos ka
talikų bažnyčios tikybų. Kitaip 
sakant, Lietuva yra labai gera 
ir ištikima Romos katalikų baž
nyčios duktė. Na, o kas girdė
jo, ar gali “Draugas” nurodyti 
bent vienų tokį Eucharistinį 
kongresų, kuriame butų lietu
viai kunigai, tie Romos popie
žiaus konsulai, pasidarbavę, 
kad išneštų vieša papeikimų, 
persergėjimų lenkų katalikiškai 
valdžiai už nežmoniškų lietu
vių Vilniaus krašto persekioji
mų? Niekas to negirdėjo. Nie
kur jie to nepadarė ir, galima 
sakyti, ateityje nepadarys.

Todėl yra didžiausias absur
das- nesųmone rašyti ir žmones 
mulkinti, kad, girdi, Lietuva 
susilauktų daugiau palankumo 
visame krikščioniškame pasau
lyje, jei sureguliuotų Lietuvos 
santykius su Romiška bažny
čia. Iš nurodytų kelių istoriškų 
faktų apie Lietuvos konkorda
tų su tuo Apaštalų soste sėdin
čiu ir save apsišaukusiu ne
klaidingu popiežium skaityto
jas lengvai gali matyti, jog 
Romos popiežiai neužstojo Lie
tuvos ir jos žmones praeityje 
nuo išnaudojimo, persekiojimo 
bei nutautinimo, neužstoja juos 
dabar, neužstos Lietuvos nė ta-

Kiti Lietuviai Daktarai

čius vaikus atpalaiduoti nuo ti-

Vaikai — chuliganai
Dr. Margeris

3325 So. Halsted St 
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro.
Šventadieniais tik susitarus.

Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. įlydė Park 3395

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

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

Acme-Naujienų Telephoto
Harry L. Hopkins (po dešinei) kalbasi su senato

rium Arthur T. Vandenberg. Hopkins šiomis dieno
mis liko paskirtas Jungtinių Valstijų prekybos sekre
torium.

Laisvamanių Susirin
kimas

JėZNAS. — Gruodžio 8 d. 
Jėznė įvyko laisvamanių visuo
tinis susirinkimas, kuriame da
lyvavo apie 200 vietos pažan
gesnių ūkininkų ir miestelio 
gyventojų. Į susirinkimų atvy
ko c-tro val-bos narys Ign. Pro
tas ir iŠ Alytaus skyriaus val
dybos nariai: V. Paulauskas, 
K. Šaltenis ir J. čyžiuš, be to, 
skyriaus natriai F. Underis it 
Pr. Jesionis.

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St

Pasibaigus susirinkimui j«-p~ s“
niečiai svečius pakvietė į arba-| ir nedėlioj pagal sutartį, 
lėlę.

M.

da, jei ji pasirašytų dar kažin 
kokį ten

Reikia

Prezidiumas pasiūlė tautos 
veteranų — aušrininkų dr. J. 
Šliupų ir c-tro v-bos įgal. Ign. 
Protų skaityti garbės nariais. 
Susirinkimas tam karštai pri
tarė.

Valdybon išrinkta: A. Tamo
šiūnas, M. Palionis, A. Galins- 
kas, J. Slivinskas ir M. Ligeika. 
Revizijos kom. A. Norkūnas ir 
J. Joneliunas.

MARIJAMPOLĖ. — Pastebi 
ma labai daug jaunų nusikal
tėlių it ištvirkaujančių vaikų, 
neišgyvenusių net mokyklinio 
amžiaus. Labai daug vaikų tur
gadieniais ir šventomis dieno
mis ūkininkus apgaudinėja 
įvairiom “kontrabandinėm” pre
kėm, daug vaikų vagiliauja, 
bet žymiai daugiau valkatauja 
gatvėmis, keikiasi, ruko, pa
mėgdžioja suaugusius, šneka 
neleistinas kalbas ir t.l.

LIETUVIAI

AKIU SPECIALISTAI

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long* Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

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

Perkant toną ar daugiau ..............

U Al X
Pasidėk nors mažą dalelę savo uždarbio i LITHU- 
ANIAN BUILD1NG LOAN AND SAVINGS ASSO- 
CIATION (Naujienų Spulką)-----

BEDARBE BUS NEBAISI
NELAIKYK SAVO PINIGŲ BE NUOŠIMČIO

NAUJIENŲ J®
SPULKA fL'
moka “Sr

NAUJIENŲ SPULKA IŠMOKA PINIGUS 
ANT PAREIKALAVIMO.

Naujienų Spulkoje visi indėliai yra apdrausti Federa- 
lėj Apdraudos Korporacijoj.
Kas pasidės pinigus iki 16 d. šio mėnesio, nuošimtis 
skaitysis nuo 1 DIENOS SAUSIO.
Naujienų Spulka atidara nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

UTINIAM B’j’LOING, LOAN 
and SAVINAS ASS0G1ATI0N 

(NAUJIENŲ SPULKA) 
1739 SO. KALSTEI) STREET

kitų konkordatų.
žinoti, kad nuo to lai- 
popiežius susitarė su 

Mussolini ir gavo nuo Italijos 
105 akerius žemės plotų Romos 
mieste (1931 m.) Vatikanu va
dinamu, tai dabar popiežius ne
besiskaito vien lik Romos ka
talikų bažnyčios dvasine galva, 
bet sykiu patapo ir pasauliniu 
valdovu, kokiais viduramžiais 
popiežiai ir buvo.

Užtai yra svarbus klausimas, 
už kų ir dėl ko šiandien Lietu
va turi suteikti dar daugiau 
tam Vatikano Karaliui privile
gijų, kurias Romos katalikų

tu vos valdžia palaikys tokius 
santykius su popiežium, kokie 
dabar yra, ar suteiks jam dar 
daugiau privilegijų, ar visai 
nutrauks ryšius, dėl to Lietu
va nesulaukė praeityje, nesu
lauks ir dabar jokio didesnio 
palankumo nuo to taip vadina
mo krikščioniško pasaulio. Kal
bėli apie konkordato reikalin
gumų, reiškia sųmoningai ap
gaudinėti tuksiančius Amerikos 
lietuvių katalikų.

Perkūno Sargas.
(GALAS;

G-tro v-bos atstovas Ign. Pro
tas skaitė paskaitų “Ar yra tik
ras dievas?”, kuri truko apie 3 
vai. ir jų jėzniečiai išklausė su 
atsidėjimu. Po paskaitos ir dis
kusijų buvo priimta tokios

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 29 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,

re-

sei-1) Prašyli vyriausybę ir 
mų kuo greičiausia įvesti 
metrikacijų, nes musų valsty
bės konstitucijoje pripažinta 
sųžinės laisve.

2) Prašyti vyriausybę ir sei
mų, kad bažnyčių atskirtų nuo 
valstybės, o mokyklų laukan-

žiai ir gudriai paslėpti po tiky-

ios specialios privilegijos dėl 
popiežiaus ir jo kunigijos yra

vien jos pasilieka privilegijomis 
ir musų tėvynei Lietuvai nieko 
gero, nieko naudingo nei iš 
dvasinio, nei politinio, nei eko
nominio atžvilgio neduoda.

Kiekviena nepriklausoma val
stybė, darydama sutartis su ki-

ii lygų atlyginimų už suteikia
mas svetimai valstybei lengva- 

irekyhoje, transportacijoje 
kitoje komercijos srityje, 
o kokį atlyginimų Lietuva 

nuo Romos popiežiaus, 
Vatikano karaliaus, už suteik
tas privilegijas jo konsulams ir 
jo kontroliuojamai bažnyčiai? 
Jokių! Vien lik retkarčiais po
piežius pasiųs į Lictuvų savo

ar

naudingi Lietuvai, kiek pavasa
rio sniegas. Daugiau nieko Lie
tuva nuo Romos popiežių ne
gavo per praeitus 552 metus, 
tiek tegaus ir ateityje, nežiū
rint, kad didžiausias privilegi
jas jam dar suteiktų.

Todėl nėra jokio pagrindo, 
jokio išrokavimo dabartinei 
Lietuvos valdžiai daryti dar kel
kį ten naujų konkordatų su 
tuo italijonišku tikybiniu Irus
iu, pasivadinusiu “šventu Apaš
tališku Sostu”, šv. Tėvu, Ro
mos popiežium ar dar kaip ki
taip. Lietuva 1000 kartų geriau

sai nutrauks visus ryšius su 
tuo ilalijonišku romiškos baž
nyčios tikybiniu truslu.

Kad tai yra logiškas kelias 
taip padaryti, tų galime maty
ti iš Danijos, Švedijos, Norve
gijos ir Suomijos. Tos visos 
valstybės neturi suteikusios jo
kių privilegijų tam Romos baž
nytiniam trustui, jau nuo pra
džios 16-to šimtmečio nieko 
bendro su juo neturi. O at jos 
pražuvo? Ar jos nepasiekė 
aukštų laipsnį kultūroje ir ap- 
švieloje? Ar pas jas socialia 
teisingumas nestovi kur kas

bes, kurias valdė ir kontroliavo 
Romos bažnyčios kunigija?

Nežiūrint, ar dabartinė Lie-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai 
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street mo,^skaudamą akių karštį, atitaiso 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 trumparegystę ir toliregystę. Pri-

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį, rengia teisingai akinius. Visuose at- 
Rez. 6631 So. California Avenue sitikimuose egzaminavimas daromas 

Telefonas Republic 7868 su elektra, parodančia mažiausias 
________________________________ Į 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 Av.

Phone YARDS 1373.

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

e<

IM

Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais
1 vai. vakaro U W. H. F. C. stoties (1420 K,)—Pranešėjai 

P. ŠALTIMIERAS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jotin F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
’ DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

1 _ • koplyčios visose
Ji__ ' JKZ cEEl1 Chicagos dalyse

- -t— ............................. 'I...........................................................  ■■■■——

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

’&'l

.< K.

'f.

.fe

Yards 1139
Yards 1138

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patdfnavi- 
ttias Dieną 
ir naktį.

Turime 
Koplyčias 

visose miesto 
dalyse

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

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

T

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 Sol Westerfi Avė.
1410 South 49th Gourt

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avemie Phone Lafayette 3572

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

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

na

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
3939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

KITATAUČIAI

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. HERZMAN
iš rusuos

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 metoSflus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. * -R

Ofisas ir Laboratorija
1034 VV. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 2 vai. ryto, nuo 2 iki

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

DR. ST. N.AIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

Namų Tel.: Ptospect 1930

8

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

9
4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 
Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė 

arti 47 Street 
Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDW. 2880.

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

ADVOKATAI

Miesto 
Kamb. 
Namų

st.
K. P. GUGIS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818. 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So.' Dearborn St.
Room 1230.

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlj, Utarninke ir Ketverge 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. PROspect 1012.

Garsinkitės “N-nose”



Trečiadienis, sausio 25, 1939 NAUJIENOS, Chicago, UI.

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich.

A. Lietuvių Kongreso Det
roito skyriaus atstovų dė
mesiui.
šiuo pranešu, kad kalbamo 

skyriaus metinė konferencija 
įvyks sausio 28 d., 7:30 vai. 
vakaro, Lietuvių svetainėje.

Minėta konferencija yra 
svarbi tuo, kad bus renkama 
skyriaus valdyba šiems 1939 
metams. Bus renkamos taip 
pat reikalingos komisijos ir 
darbininkai skyriaus parengi
mui vasario 12-tą. Tą dieną 
bus perstatoma komedija 
“Amerika Pirtyje”. Be to, bus 
užsibrėžtas veikimo planas 
šiems metams. Todėl visų drau
gijų atstovai malonėkite atsi
lankyti. —J. Overaitis,

Skyriaus sekretorius.

TiU ira Gavome 
X A ITT A Numeri 
KULTŪROS No. 12

TURINYS:
Inžinierius S. Kairys—L. Butėnie

nė.
joį gyventi—D. Pumnutis.
Visuomenininko St. Kairio 60 m. 

prvr/'Aus cnVakčių proga — 
P. Pugailiškis.

Ats»min:mai aoie Inž. St. Kairį — 
A.- Pnvvlins.

Iš Praeities Dokumentų —A. Po
vėlius.
Eilės—Apžvalga ir t. t.

KAINA 45 CENTAI 
Galima gauti

NAUJIENOSE

" Garsinkite “N-noso”

Grand Rapids, Mich.
Atsišaukimas į Grand Ra- 

j>idso “Naujienų” skaity
tojus ir į visus lietuviui
Gerbiami “Naujienų“ skaity

tojai ir visi laikraščių mylėto
jai, šiais metais dienraštis 
“Naujienos“ švenčia 25 metų 
jubiliejų. Per tuos praėjusius 
25 metus ir mes grandrapidie 
čiai nemažai prasilavinom skai
tydami “Naujienas“, ir per tuos 
25 metus, kurie “Naujienas“ tu
rėjom užsiprenumeravę geriau 
žinome, kas dedasi ne tik mu
sų mieste, ne tik visoje Ame
rikoje, bet žinom ir kas deda
si visam pasaulyje, o kartu ir 
musų gimtajame krašte Lietu
voje. Kadangi dabar “Naujie
noms“ sukanka 25 metai jų gy
vavimo, tai aš prašau jus pa
gelbėk i te man gauti naujų 
“Naujienų“ skaitytojų bei pra
neškite man, kurie norite jas 
atsinaujinti. Padarykime taip 
kad “Naujienos“ rastųsi kiek
vieno lietuvio stuboje. Turėda
mi plačią “Naujienų“ cirkulia
ciją šiame mieste, padarysime 
patys sau geriau, nes “Naujie
nose“ laikas nuo laiko spausdi
namos iš šito miesto visokios 
žinelės. Tad sau stuboje sėdė
dami galėsime patirti, kas de
dasi po musų apylinkę.

Gerbiamieji, jei patys norite 
užsirašyti ar žinote kitus no
rint užsirašyti “Naujienas“, 
malonėkite man pranešti.

Draugiškai S. Naudžius.
2230 Alpine

Nau.jienų-Acine Telepnou»
Vivienne Leigh, anglų aktorė, kuri vaidins vyriausią 

rolę veikale “Gone wilh the Wind“.

SVEIKINIMAS

Lietuvos P
LENKAI DOMISI LIETU

VOS SPORTU

“Przegląd Sportowy“ Nr. 104

Laisvamaniai turės 
kapus $6.00

$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

EGG ..................
NUT ..................
BIG LUMP .....
MINE RUN .....
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENA IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

metų mažaisnuo 1 iki 20

9 FederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION

Savo paskolos reikalus apkalbėk su mumis 
asmeniškai. Kreipkis į:

Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti iki $5,000.00 
Federal Savings and Loan Insurance Corp.« 

Washington, D. G.

Duodam paskolas 
mėnesiniais atmokėjimais arba 5 metams be jo
kių mėnesinių atmokėjimų. Paskolų reikalai 
atliekami greitai ir atsakomingai-

Ar Ieškai 
Paskolos

• Namo Statymui 
® Pirkimui
* Morgičio

jimui

☆

ar 
Atmokė-

AND LOAN ASSOCIATION
P Of CtilCAGO

2202 W. Cermak Rd. Tel. Canal 8887
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas 

Chicago, III.

TAUPYTOJAMS /s Cįf 
MOKAME /O DIVIDENDŲ

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Canal 8500

Dvidešimt penkių metų su
kaktuvių “Naujienų“ dienraš
čio proga veržiasi noras keletą 
žodžių ir man pareikšti. Per 
ketvirtadalį šimtmečio “Naujie
nos“ intensyviai, įtemptai tar
navo lietuvių tautos išeivijai; 
tai pažiba ir puikybė palyginus 
su kitais lietuvių laikraščiais 
Amerikoje iš žurnalistiško at
žvilgio. Kas sekė jų vedamuo
sius straipsnius ir apžvalgas 
per pastaruosius 25-kis metus, 
tas galėjo daug ko pasimokyti 
ir išsilavinti. Susidūrus su po
litiniu priešu, rodos, kad “Nau
jienos“ argumentus iš žemių 
kašte kasa. Kas turi kiek nors 
nusimanymo apie demokratinį 
socializmą, tas aiškiai pasakys, 
kad “Naujienų“ redaktorius Dr. 
P. Grigaitis nuosakiai skleidžia 
tarptautinio socializmo idėją, 
taip kaip ir visų Europos šalių 
socialdemokratų partijos. “Nau
jienos“ visada pirmutinės atsi
liepia visais svarbiaisiais politi
niais klausimais kaip Lietuvos, 
taip ir tarptautiniais. Per tai 
jos įsigijo ir Lietuvoje simpa
tiją gerų draugų, kurie dažnai 
užpildo “Naujienų“ špaltas sa
vo straipsniais. Tur būt, nė vie
nas lietuvių kalba einąs laik
raštis pasaulyje neturėjo tiek 
daug priešų kaip dienraštis 
“Naujienos“. Tūlas egoistiškas 
gaivalas matydamas kaip Nau
jienos auga, stiprėja ir bujoja, 
kaskart vis daugiau įgydamas 
simpatijos ir paramos iš pla
čiosios ' lietuvių visuomenės, 
kaip iš kairės, taip ir iš deši
nės pusės šoko “Naujienas“ ir 
jų redaktorių P. Grigaitį šlykš
čiausiais žodžiais šmeižti. Mes 
gyvendami už tūkstančio ame
rikoniškų mylių nuo Chicagos 
puikiai atsimenam kaip darbi
ninkų klasės “išvaduotojai“ iš 
kapitalizmo vergijos kalbėtojai 
(dabartiniai stalincai) Jukelio 
tipo savo prakalbose visada pa- 
švęsdavo po kelioliką minučių 
mt intencijos “Naujienų“ ir P. 
Grigaičio plūdimo. Per dabar
tinius, anot Juozo Baltrušaičio, 
“ketveriopos“ rųšies demokra
tus (Juozas Baltrušaitis rašo, 
kad Sovietų Sąjungoj ketverio- 
pa demokratija. x Žiūrėk “Lais
vę” gruodžio 10 d. 1938 m.), 
vardan darbininkų gerovės ir 
komunizmo tapo sugalvotas 

’.kymas “Naujienas“ užkariau
ti arba sunaikinti. Pagalios pra
sidėjo zoologinio pobūdžio puo
limas. Susirasdavo paviršuti
niai negiliai mąstančių žmonių 
savo tuščių ambicijų patenkini
mui, ar tai iškilimo tikslais į

lyderius, didžiųjų politinių de
magogų kurstomi be jokio rei
kalo tampydavo “Naujienų“ 
bendrovę po teismus, kad galė
tų pakirsti lietuviuose darbinin
kuose simpatiją ir sunaikinti 
finansiškai dienraštį “Naujie
nas“.

Kaip dešiniųjų, taip ir kai
riųjų, a įsiritęs iš Maskvos ura
ganas, per “Naujienų“ vedėjus 
liko nugalėtas. Dabar po 25 
metų sunkios kovos ir audrų 
mes Amerikos lietuviai darbi
ninkai turime ištiesti pasveiki
nimo ranką “Naujienų“ vedė
jams už tokią jų drąsą, pasi
šventimą ir energiją, kad-laike 
tų didžiųjų audrų a išlaikė dien
raščio vairą nesusvyruodami nė 
į vieną pusę. Kiek jėgos leido, 
ir man teko per pastaruosius 
keletą melų per “Naujienų“ 
špaltas kovoti su išvirkščiu sta- 
linišku teroristišku “komuniz* 
m u“. Todėl ir aš prisidedu su 
5 doleriais nupirkimui keleto 
plytų naujam “Naujienų“ na
mui. —Marksistas-P. Kručas.

JUOKAI
GRAŽIAUSIA KALBA

— Vakar per pietus Metro
polyje musų bičiulis Plikis pa
sakė visų gražiausią kalbą.

— Na, ir ką jis pasakė.
— Jis iškilmingai pareiškė, 

kad jis vienas pats apmokė
siąs sąskaitą.

Gaurius sėdi autobuse. Prie
šais jį sėdi moteris, apie ku
rią konduktorius šokinėte šo
kinėja.

Puikus patarnautojas, ar ne? 
— nori Gaurius pagirti tai mo
teriai konduktorių.

— Kur, jis nebus puikus, juk 
jis mano vyras, — kuo ne bo- 
pu atsako toji moteris.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę 

z

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

1739 So. Halsted St. •
CHICAGO, ILL.

MARIJAMPOLE. — Laisva
manių draugijos skyrius nori 

, esan- 
tačiatikų kapų ir ten 
laisvamanių kapines. 

Ta žemė priklauso žemės re 
, bet ją nuo 

m. nuomoja Marijampo 
les miesto s-Lė, kuri ima mi
nėtam žemės sklype žvyrą.

jdėjojplatų stiaipsnį vardu Iš- manjų draugijos skyrius 
lieskime lankas lietuviams spor- j§nuomuotj žemės sklypą, 
liniukams”, kuriame plačiai ap- ų „ž stačiatiku kapų j 
rašomas sportas. Straipsnyjerašomas sportas.

sanly-
kilį tarp Lietuvos ir Lenkijos formos valdybaij 
užmezgimas. Paskutiniuoju lai- jggg 
kh dėl sportiškų santykių tarp 
Lietuvos ir Lenkijos užmezgi
mo išsitarė ir kiti Lenkijos laik
raščiai.

Netikrų Pinigų 
Dirbėjai

TAURAGE. — Gruodžio 16
K. 

vie-Baltrušaitienė, kuri norėjo 
nam ūkininkui, pirkdama iš jo 
kviečių centnerį, įduoti 1 netik
us dviejų litų monetas. Sulai
kytoji policijoje pareiškė, kad 
monetas gavusi iš savo sūnaus 
Broniaus. B. Baltrušaitis, pas 
kurį buvo rasta dar viena 2 Ii 
tų moneta, paaiškino, kad mo
netos esančios padirbtos T. 
Gvazdausko.

Gvazdausko bute, po’icijai 
padarius nuodugnią kratą, san- 
dėliukyjc rasti monetoms ga
minti įvairus įrankiai ir meta
lai. Kvočiamas Gvazdauskas 
prisipažino, kad monetas dirbę 
kartu su A. šimuliu.

Visi kaltinamieji areštuoti. 
Byla perduota teismo tardyto
jui.

KAIP PAGYDYTI
SLOGAS

Paprastai tik sek šiuos nurody
mus skausmui, nesmagumui 
bei nuo slogų paeinantį gerk

les skausmui palengvinti.

1. K nil palengvinti 
skatr,ini|, ncsinttgii- 
ini|, karsti nuntn>.in- 
ti, imk 2 Bayer Tab
letes išgerk stikla- 
vandens. Pakartok 
| 2 valandas.

m

2. Jei gerklė skau
da nuo slogų su
trink, ištirpyk 3 
Bayer Tabletes 1/3 
Htikllnės vandeny... 
išgargalluok.

iv.-.'k..;.-.

TURTAS •
SJ.bUU.OOO

Rezervą* 
$220.000

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokėjom " 
už padėtus /I 

pinigus A Z <z

1-mųDuodam Paketins ant 
Morgičių

Safety Dcnosit Dėžutės 
Pasirenduoti

Qfiso Valandos: nuo 9 rvto 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

Galima

Prisigirdė šuliny j e

TAS PAPRASTAS aukščiau nu
pieštas būdas, dažnai neša nuosta
biai greitą pagelbą nuo nesmagu
mo, paeinančio 
skausmo.'

JUSTIN MACKIEWICH 
President

HELEN KUCHINSKAS, Sec.

nuo slogų, greklės

BIRŽAI. — Gruodžio 14 d. 
šulinyje prisigirdė buvęs Bir
žų evangelikų liuteronų bažny
čios vargonininkas Stiebris. 
Nusižudė netekęs tarnybos. Ve
lionis prieš tai mėgino pasi
karti, bet namiškių buvo su
laikytas. Stiebris turėjo virš 
80 metų, o vargonininko parei
gas ėjo apie 60 metų. Atleis
tas iš tarnybos jautėsi esąs 
niekam nereikalingas ir skun
dėsi kitiems, kad namiškiams 
tesąs tik sunkenybė.

Pabandyk jį. 
dytoją. Gabmas 
lieps ir toliau Bayer Aspirin varto
ti, nes jis slogu nesmagumams pa
šalinti veikia 
sumažinti.

Po to. kreipkis į gy- 
daiktas, kad jis pa-

greitai. Ir karščiui

Tas mokslu 
būdas gudriai 
būdas gudriai pašalina stipraus vai
stų vartojimo būdą nuo slogų. Gal 
būt. kad tai yra lengviausias, už 
vis įtakingiausias ikišiol atrastas 
būdas. Tačiau įsitikink, kad gauni 
BAYER Aspirin.

paremtas paprastas 
pašalino didumą sti-

15c už 12 tablečių 
2 pilni tuzinai 25c

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir draugams į 
Lietuvą ir kitur musų gražų Kalendorių už—

15 CENTŲ
Prisiųskite savo užsakymus tuojaus. Kas užsi
rašys NAUJIENAS—gaus šį musų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Sophie
Barčus

RYTINE 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

Remkite ios, kurie 
garsinasi

NAUJIENOSE’NAUJA
PAVASARINIUMADŲ KNYGA

KAINA 15
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

Vardas................................... ................

Adresas..................................................

Miestas_________ _______________

Valstija--------- ---- ..----------------------
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NA0JIEN7S
Thr Lithnanian Dnilv N«w» 

^ubhsheo Daih Excepi Sunda* b* 
rb. I.ithuanian News Pub Co.. In

173J> South Halsted Street
Telepbone CANal 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicag*-
<8 00 t cr vear in Chicago
<< p^r fopv

l'.ntered as Second Class Matter 
Vlarch 7ih 1914 at the Post Office 
uf Chicago, (II onder the act of 
Vlarch 3rd 1879

Lietuvoje ir kitur užsieniuose

riunkvmo kalnu • /
‘ hi<-»Kojt oaAtn

Meram* . ... $8.0n
Pusei metu 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui 7

(.hieagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .................... -------- 3<*
Savaitei .............................. ....... 18<
Mėnesiui ........................... ...... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj.
paštu:

(Atpiginta)
Metams $5.00
Pusei metu ... ........ 2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem menesiams 1.09
Vienam mėnesiui ........

Metams ................................ $8.00
Pusei metų ..........................  4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50

Va<ijieno> eina kasdien, išskiriant 
.. kmadienius Leidžia Naujienų Ben 
nivė '7X9 S Halsted St.. Chicago. 
.i t pn*r ><)<«> ana' 8500

Pinigus reikia siųsti pašto Mnne. 
« irderiu kartu tižsakvmu

Valdininkų algos ir mokesčiai V >5 < ■'

Lietuvos Socialdemokratų Partijos centro komitetas (fotografija imta- turbūt, 1920 
m.): pirmininkas inz. Steponas Kairy® sėdi viduryje; kairėje adv. Liuda Purėnienė, de
šinėje—adv- Vladas Požėla. Stovi (kairėje) prof. Antanas Purenąs ir Kipras Bielinis.

ir 22 d. lietuvių susirinkimą,! 
Vilniaus Seimą, pasitarti Lie
tuvos reikalais. Rengėjams vi
sai nelauktai į Vilnių suvažia
vo iš visų Lietuvos kampų ar
ti dviejų tūkstančių žmonių. 
Jau išvakarėse, lapkričio m. 
29 dieną, daugumas jų pasie-

Pačiame Vilniaus Seime St 
Kairiui teko suvaidinti labai 
svarbų vaidmenį. Jo pasiūly
mu buvo sudarytas prezidiu
mas iš penkių asmenų. Jis bu
vo išrinktas suvažiavimo vice
pirmininku.

Jau 1905 m. pabaigoje kalė
jimai buvo kimšte prikimšti.

Nežiūrint visos tos kruvinos 
reakcijos, St. Kairys ir kiti 
nenuleidžia rankų ir varo dar
bą toliau.

Sustojus eiti užsienyje “Dar
bininkų Balsui”, “Darbininkui”,

Kiekvienas Amerikos gyventojas, kuris turi tam tik
rą sumą pajamų (įplaukų) per metus, turi mokėti fede- 
ralinei valdžiai mokesčius. Tos pajamos gali susidėti iš 
algos arba uždarbio, iš pelno, kuri neša biznis, arba iš 
nuošimčių už paskolą.

Jungtinių Valstijų konstitucija sako, kad federalinė 
valdžia gali imti mokesčius nuo pajamų, “nežiūrint, iš 
kokio šaltinio jau gautos”. Toks patvarkymas yra įrašy
tas į konstituciją, kaip 16-as amendmentas, kuris įėjo į 
galią 1913 m. Kol šitos konstitucijos pataisos nebuvo, val
džia tokios teisės neturėjo. Kongresas buvo išleidęs įsta
tymą apie mokesčius nuo pajamų, bet Vyriausias teismas 
pripažino jį “nekonstituciniu”. Tuomet reikėjo pakeisti 
konstituciją, kad kongresas tą galią turėtų.

Aukščiau paminėtame konstitucijos amendmente pa
sakyta aiškiai, kad mokesčiai gali būti imami nuo paja
mų, “nežiūrint, iš kokio šaltinio jos gautos’", bet prakti
koje yra kitaip. Valdžia neima mokesčių nuo algų, kurias 
gauna J. V. prezidentas, jo kabineto nariai, kongresma- 
nai, senatoriai, federalinių teismų teisėjai ir visi kiti val
džios tarnautojai; taip pat ji neima mokesčių nuo valsti
jų (steitų) gubernatorių, legislaturų narių, teisėjų ir tar
nautojų algų; pagaliau ji neima mokesčių nuo kauntės 
arba miesto viršininkų ir valdininkų algų.

žodžiu, visi žmonės, kurie gauna algą iš viešo iždo 
(federalinės valdžios, steito, kauntės arba miesto), yra 
nuo tų mokesčių paliuosuoti. Kodėl? Juk 16-ji konstituci
jos pataisa aiškiai sako, kad skirstant mokesčius nuo pa
jamų neprivalo būt daroma jokio skirtumo, iš kokio šal
tinio tos pajamos plaukia. Pasiremdama tąja konstituci
jos pataisa, valdžia gali imti mokesčius net ir nuo tų pa
jamų, kurias žmogus įgyja neteisėtu, kad ir kriminališ- 
ku keliu. Ir valdžia iš tiesų taip daro. Ji, pav. nuteisė į 
sunkiųjų darbų kalėjimą garsųjį Al Capone už tai, kad 
jisai nemokėjo mokesčių nuo pelno, padaryto iš gemble- 
riavimo, butlegeriavimo ir kitokių uždraustų šaltinių.

Valdininkų algas paliuosavo nuo pajamų mokesčių 
teismai, “interpretuodami” J. V. konstituciją. Pirmiau
sia, atsisakė tuos mokesčius mokėti Vyriausiojo teismo 
nariai, kuomet vienas jų surado, kad konstitucija drau
džia mažinti algą valdininko, kol nepasibaigia jo tarny
bos terminas. Esą, jeigu teisėjas turės dalį savo algos iž
dui grąžinti mokesčių pavidale, tai jo alga bus “sumažin
ta”, kas esą priešinga konstitucijai. Netrukus, šituo kon
stitucijos “išaiškinimu” ėmė naudotis ir kiti rinktieji ir 
skirtieji federalinės valdžios atstovai ir tarnautojai.

Paskui tokios pat privilegijos pareikalavo sau ir val
stijų valdininkai. Jie surado konstitucijos paragrafą, kad 
federalinė valdžia neturi teisės “spausti” valstijas; o jei
gu Washingtonas ims lupti mokesčius nuo steitų tarnau
tojų, tai jisai gali kiekvieną steitą suvaryti į ožio ragą. 
Nuo tokios “priespaudos”, girdi, valstijas apsaugoja fe
deralinė konstitucija. O po to tapo paliuosuotos nuo mo
kesčių ir vietinių savivaldybių valdininkų algos.

Tokiu budu konstitucija patvarkė vienaip, o prakti
koje pasidarė visai kitaip. Jau ir prez. Rooseveltas vie
šai kritikavo tokį konstitucijos “pritaikymą” valdininkų 
algoms. Bet be kongreso 'pritarimo jisai nieko negali pa
daryti, o ar kongreso nariai norės atsižadėti savo privi
legijos nemokėti mokesčių?

Vokiečiai nori Lenkijos ir Rusijos 
neutralumo

Inžinierius Steponas Kairys
60 metų amžiaus ir 40 metų veiklos 

sukaktuvės

Vienas rimtas Amerikos korespondentas praneša iš 
Rygos, kad Vokietijos užsienių reikalų ministeris Rib- 
bentrop atsilankys Varšuvoje su tikslu ją prikalbinti, 
kad ji butų “neutrali”. To paties Vokietija norinti ir iš 
sovietų Rusijos. Neilgai trukus, prasidėsiančios derybos 
tarpe bolševikų ir nacių šituo reikalu. Tas koresponden
tas mano, kad derybos busiančios Maskvoje.

Tokiu budu gandai apie rusų-vokiečių derybas pasi
kartoja nuolatos. Kur tiek daug durnų kyla, turi būti ir 
ugnies.

Steponas Kairys gimė 1879 
m. sausio m. 2 d. Užunevėžių 
kaime, Kurklių vai., Ukmergės 
ap. Mokėsi Kurklių pr. moky
kloj, vėliau įstojo Palangos 
progimnazijom, o 1894 metais 
—į 5-tą Šiaulių gimnazijos 
klasę. Čia rado slaptą gimna
zistų knyginėlį ir slaptas lavi
nimosi kuopeles. Knygnėlyje, 
kurio vedėju 'buvo išrinktas 
St. Kairys, buvo gerų rimtų 
knygų, kurias jis ima skaity
ti ir lavintis. Tie raštai gim
nazijos vadovybės buvo griež
tai draudžiami ir už jų skai
tymą ne vienas jaunuolis iš
lėkdavo iš gimnazijos. St. Kai
rys lanko taip pat slaptas la
vinimosi kuopeles- klauso vy
resniųjų klasių gimnazistų re
feratų, diskusijų, pasikalbėji
mų.

1897-98 mokslo metų pra
džioje, kuomet St. Kairys per
ėjo į aštuntą klasę, gimnazis
tai sužinojo, kad yra caro į- 
sakymas nebeversti mokinių 
katalikų dalyvauti Mokslo me
tu pradžioje stačiatikių “mo- 
lebne”. Patyrę, kad nežiūrint 
to įsakymo gimnazistai kata
likai vis dėlto turės tame “mo- 
lebne” dalyvauti, vyresniųjų 
klasių gimnazistai, kurių tar
pe ypač aktingas buvo St. 
Kairys, nutarė išeiti iš salės- 
kai tik prasidės “molebnas”. 
Kai, susirinkus visai pedago
gų tarybai ir gimnazistams, 
popas užtraukė “Hospodu po- 
molimsia”,”, V. Laumianskis 
sušuko: Einam, broliai”, ir 
gimnazistai katalikai pradėjo 
eiti iš salės. Žinoma, kilo di
džiausias skandalas. Po to 
gimnazijos vadovybė nutarė 
nubausti įvairiomis bausmė
mis net 49 įvairių klasių gim
nazistų katalikus. St. Kairį ii' 
dar du gimnazistu, kaip “vy
riausius vadus”* buvo nutarę 
visai iš gimnazijos pašalinti. 
Pedagogų tarybos nutarimai 
nebuvo patvirtinti, ir St. Kai
rys bei kiti nubaustieji liko 
gimnazijoje.

1898 metais baigęs gimnazi
ją, S t. Kairys įstojo Petrapilio 
Technologijos institutan ir tuo
jau nuo pat pirmųjų metų pra
dėjo dirbti slaptam studentų 
būrely ir slaptose lietuvių dar
bininkų kuopelėse, kur varė 
propagandos darbą. 1899 met
ais už dalyvavimą studentų 
sąjūdyje, S t. Kairys pašalina

mas iš instituto. Jis vyksta 
Vilniun ir stoja socialistiniu 
darban.

1897-99 melais daug s. d. 
darbininkų buvo suareštuota 
ir ištremta. Socialdemokrati
nis darbas buvo suardytas.

1899 m. rudenį S t. Kairys 
grįžo į Petrapilį ir, išlaikęs 
konkursinius egzaminus, vėl 
buvo priimtas į institutą. Bet 
ir būdamas institute, St. Kai
rys nenutraukia socialdemo
kratinio darbo ir tam reikalui 
kiekvieną vasarą grįžta į Vil
nių, o nuo 1904 melų būdamas 
jau ketvirtojo kurso studen
tas, jis nebegrįžta Petrapilio 
institutan- bet lieka Vilniuje.

Jau/ 1901 melais St. Kairys 
išleidžia ir išplatina visoj 
Lietuvoj vieną pirmųjų savo 
politinių atsišaukimų, kuria
me buvo reikalaujama Lietu
vai laisvos demokratinės san
tvarkos.

Št. Kairys visą laiką rašė į 
“Darbininkų Balsą” (1901 m.) 
savo straipsnius, daugiausia 
vedamuosius, kuriuose kėlė ir 
svarstė įvairius aktualius ir 
opius gyvenimo klausimus, 
ugdė klasinį bei politinį dar
bininkų susipratimą.

Pradėjus leisti savo laikraš
tį, užsienyje ir partijai daran
tis masinei, kilo reikalas ap
svarstyti ir nustatyti L. S. D. 
partinę taktiką. Suvažiavimas 
buvo sušauktas Kairiškiuose 
pas V. Sirulavičių. Tam suva
žiavimui vadovavo St. Kairys, 
jis buvo išrinktas Centro ko
miteto pirmininku. Tame su
važiavime buvo plačiai ap
svarstyti L. S. D. taktikos, po
litikos ir organizacijos klau
simai ir buvo nutarta: “1. 
Stengtis “sutverti demokratiš
ką lietuvių respubliką”, 2. va
ryti pradėtą revoliucinį darbą 
tarp lenkiškai ir lietuviškai 
kalbančio proletariato, 3. pri
pažinti reikalingumą revoliu
cinio darbo tarp darbininkų 
kitų kaimyniškų tautų ir vie
nijimosi su jais- kad sujung
tomis spėkomis greičiau “per
mainyti dabartinį politišką su
rėdymą”, 4. protestuoti prie P. 
P. S. (Lenkų sočiai, partijos) 
paskelbimą “Bobotnik’o” Nr. 
42, 1901 metų, apie susiliejimą 
lenkiškai kalbančios L- S. D. 
P. dalies su P. P. S.”,

Kadangi L. S. D. P., o ypač 
jos lyderis S t. Kairys, visur ir

laria leisti jau Lietuvoje, būtent 
Vilniuje, legalų savaitinį laik
raštį “Naująją Gadynę”, kurios 
pirmas numeris pasirodė 1901) 
m. gegužės 3 (18) d., o pasku- 

visuoinct tiek savo raštuose, tinis, 32 nr., tų pat metų gruo- 
tiek ir atsišaukimuose ragino džio m. 28 (sausio 10) d. Dau- 
Lictuvos darbo mases kovoti gumas vedamųjų tame laikraš- 
ne tik už tai, kad butų išgriau- lyje irgi Si. Kairio parašyti, 
ta esama Rusijoje politinė san- . v , . MXT . .., i . • v , ji.' Kai buvo uždaryta Naujoji tvarka, bet ir uz tai, kad butų K . T7 . . ’. ... Gadyne , tuoj St. Kairys ir kitisukurta nepriklausoma De- . .. , . . L. . .. , .... socialdemokratai pradėjo leistimokraline Lietuvos respublika-L.ei , „ , .. . . Skardą , kurio pirmas numotai 1903 m. vasarą įvykęs . .v_.£(tT ... . T. x £ , ris įsojo 1907 m. sausio m.Lenkijos ir Lietuvos Sočiai- /1OX . . .. .
. . ... „ T . T k (18) d., o paskutinis tu pat nie-demokratijos” (S. D. L. ir L.) L v- ZI . Jv. . . _ , . . tų gegužes m. 23 (birzsuvažiavimas padare toki nu-L. 7 • ... i „
tarimą: “Kadangi L- S. D. P.L . ../ .. „, . . ,. , . leidžiama Žarija nuo 190/ m.stovi ant nacionalistu pamato, ,. _ ... .v. . , .*• . _ liepos men. 13 (26) d.suvažiavimas nutaria, jog S.
D. L. ir L. nelaiko L. S. D. Kai St. Kairio ir kily s. d. 
P. už brolišką organizaciją”. | veiklos dėka į II durną nuo 

Kauno gubernijos buvo išrink
ti penki socialdemokratai, — 
Gudavičius, Povylius, Kupstas.

buvo

Į tai “Darbininkų Balsas” 1904 
metų Nr. 2 pastebi: “Kaipgi 
laikys už “brolišką organiza-

Bet jeigu Lenkija ir Rusija bus “neutralios”, tai Hit
leris mesis į vakarus — prieš Francuziją ir, gal būt, prieš 
Angliją, kurios su juo darė “taiką” Miunchene.

riją”, jeigu L. S. D. P. ją pra
šalino visai iš Lietuvos”-

Atėjus 1905 revoliucijos me
tams darbas dar labiau pagy
vėjo. Nuo pat melų pradžios, 
būtent, nuo sausio 9 d. skerdy
nių, visoj Rusijoj, o taip pat 
Lietuvoj prasidėjo streikai, 
demonstracijos, kiek vėliau ir 
vieši mitingai. L. S. D. P.* o 
ypač jos lyderis St. Kairys, pa
dvigubino savo veiklą. Reikėjo 
didinti spausdinimą ir plati
nimą atsišaukimų ir bendrai 
literatūros gyvenomojo mo
mento klausimais. Reikėjo 
stipriau susieiti su savo orga
nizacijomis miesteliuose ir kai
muose, kurių jau buvo nema
ža, palaikyti su jomis nuola
tinį kontaktą, duoti instrukci
jų, nurodymų. Reikėjo suras
ti saugią vietą. Pirmoji spaus
tuvė buvo įkuria Paplavose, 
vėliau Antakalny, Saltaniškyje 
ir pagaliau, Snipiškiuosc pas 
Jaks-Tirą. šioje spaustuvėje 
teko spausdinti atsišaukimus ir 
St. Kairiui, Vac- Biržiškai ir 
kitiems socialdemokratams.

Dar 1904 m. pabaigoje St. 
Kairys drauge su Domaševičių 
parašė L. S. I>. P. C. K. mani
festą- kurio tuksiančiai cgz., 
8 puslapių brošiūros pavidalu, 
buvo išplatinta Lietuvoje. 
Svarbiausioji to manifesto 
mintis buvo ši: reikia nu
griauti caro valdžią ir, sukurti 
nepriklausomą, demokratinę 
Lietuvą su Steigiamuoju sei
mu Vilniuje.

Taip pat kito St. Kairio pa
rašyto atsišaukimo, išplatinto 
kelių tūkstančių cgzcmplorių 
skaičiuje po visą Lietuvą, sa
koma: “šalin caro valdžia iš 
musų krašto, Lietuvos ...” 
Tuomet palys išrinksim savo 
atstovus visuotinu, slaptu, tie
siu ir lygiu balsavimu Vilniaus 
'Seiman ir jam duosim valią 
rūpintis Lietuvos reikalais.”

1905 m. rudenį revoliucinis 
sąjūdis žymiai sustiprėjo. Pra
sidėjo visuotiniai streikai, ir 
caro valdžia paskelbė savo 
garsųjį spalių 17d. manifestą: 
pažadėjo visokių laisvių, am
nestiją politiniams kaliniams 
ir valstybės durnos sušaukimą. 
Lietuvos demokratai nutarė 
sušaukti į Vilnių lapkričio 21

Kumelis ir Stašinskas, — kurie 
sudarė durnoje L. S. D. atstovų 
kuopą, tada St. Kairys vyksta j 
Petrapilį ir tampa faktinuoju 
“generaliniu” tos kuopos sekre
torių. Visą II durnos gyvavimo 
laiką -- nuo vasario men. iki 
birželio m. 3 d. — St. Kairys 
vadovavo visam tos kuopos dar
bui. Jis paraše garsųjį Lietuvos 
Socialdemokratų atstovų kuo
pos atsišaukimą “Lietuvos dar
bininkai ir valstiečiai”, už kuri 
visi penki durnos s. d. atstovai 
gavo atsėdėti po melus tvirto
vės.

Kai II durna buvo išvaikyta, 
SI. Kairys įstojo į Petrapilio 
Technologijos institutą, kurį 
1908 metais baigė inžinieriaus 
technologo laipsniu.

1908 metais, baigęs Petrapilio 
Technologijos institutą, Si. Kai
rys vyksta Samaros, o vėliau 
Kursko gubernijom, kur dirba 
pas inž. Petrą Vileišį statyda
mas tiltus.

Vilniuje St. Kairys dirbo in
žinierių miesto valdyboje prie 
Vilniaus kanalizacijos paruoši
mo. 1913 m. jis buvo pakeltas 
vyresniuoju kanalizacijos sta
tybos inžinierių ir dirbo Čia ligi 
1916 metų.

Prasidėjus Didžiajam karui, 
St. Kairys kartu su kitais sukū
rė “Lietuvių draugiją agrono
mijos ir teisės pagalbai teikti”, 
kuri teikdavo pagalbą Lietuvos 
biednuomenėi. Jis taip pat buvo 
kooptuotas į Lietuvių komitetą 
nukentėjusiems nuo karo šelpti.

1915 metų vasarą, laukiant 
rusų pasitraukimo, St. Kairys 
ir kiti socialdemokratai suorga
nizavo iš anksto savo miliciją, 
ir kai rugsėjo men. rusai pasi
traukė iš Vilniaus, socialdemo
kratai tuojau užėmė tris (iš de
vynių) Vilniaus nuovadas. St. 
Kairys pasidarė žvėryno ir šal- 
taniškių komisaru. Suorgani
zuotoji milicija, išėjus rusams, 
pradėjo tuojau veikti ir dar net 
vokiečiams atėjus kurį laiką 
dirbo, palaikydama mieste tvar- 
M-

Vokiečių okupacijos melu SI. 
Kairys uoliai dalyvauja visuose 
nepriklausomos demokratinės 
Lietuvos atstatymo darbuose.

(Bus daugiau)

Margumynai
Kaip Didieji Žmonės 

Kovojo Su Miegu
Normaliai imant, žmogus 

pramiegu daugiau nei trečdalį 
savo gyveninio. Pramiegotas 
laikas būna, aišku, neišnaudo
tas. Didiesiems žmonėms mie
gas yra didžiausia kliūtis jų 
darbui. Todėl jie stengiasi kuo ( 
mažiausiai miegoti, stačiai ko
voja su miegu. Prūsijos kara
lius Fridrikas Didysis bandė 
visiškai atprasti nuo miego, 
tačiau jis ilgiau neištverdavo 
be miego, kaip dvi paras. Bet, 
apskritai imant, jis stengėsi 

kuo mažiausiai miegoti, lai 
jis pasiekdavo nuolatiniu savo 
darbo keitimu. Rylą atsikėlęs 
jis paskaitydavo knygą, vė
liau pajodinėdavo, pasimank- 
štydavo, po to vėl sėdosi prie 
knygos. Tuo budu jam “mie
go porciją” sumažinti ligi ke
turių valandų per parą.

Griežta kovą miegui buva^ 
paskelbęs ir vokiečių meno is
torikas Winkclmanas. Jis mie
gojo per parą tik dvi tris va
landas, kurias išmiegodavo sa
vo kėdėje. Pusnakčiu jis užge
sindavo šviesą ir ketvirtą va
landą ryto vėl ją įžiebdavo. 
Norėdamas atsikratyti miego, 
jis kojas laikė įmerkęs į šalto 
vandens kubilą. Vasarą jis 
miegodamas ant medinio suolo 
prisirišęs prie kojų trinkelę, 
kuri krisdama tuoj jį pažadin
davo.

Žymus fiziologas Ileyne šio
je srityje nuo kilų neatsiliko. 
Ilgainiui jis įprato 48 valandas 
išbūti visiškai be miego. Na-?' 
polconas miego atžvilgiu buyo 
labai didelis užsispyrėlis. Pa
čiomis sunkiausiomis ir ne
ramiausiomis dienomis jis te
miegodavo tik po keturias va
landas per parą. Net jo paly
dovai buvo tuo susirūpinę. 
Miegas turėjo pasiduoti Napo
leono valiai, kaip ir visas pa
saulis. Napoleonas dažnai po
rą minučių pasnausdavo ant 
arklio balne ir to jant užtek
davo. Dažnai jam pakakdavo 
penkių minučių miego po pie
tų.

Ir didysis išradėjas Ediso-( 
nas priklauso prie šykštauk 
miego garbintojų būrio. Jis 
visada sakė, kad suaugusiam 
per dieną pakanka miegoti 
penkids valandas. Jis pats gi 
dažnai be miego išbūdavo po 
dvi ir tris paras.

Tačiau medicina yra nusta
čiusi, kad suaugusiam per pa
rą reikia miegoti po septynias 
ar aštuonias valandas, o au
gantiems žymiai ilgiau.

Kuo Maitinasi Pasaulis?
Prie Tautų Sąjungos jau 

prieš keletą metų įsteigtas 
tarptautinis statistikos biuras,» 
kuris laikas nuo laiko skelbia 
iš viso pasaulio įvairius statis
tikos duomenis.

Šį mėnesį tas Ženevos biuras 
išleido didelį veikalą, kuriame, 
tarp kitko, yra plati studija 
apie tai, kiek kokių maisto 
produktų suvartojama pasauly
je. Pasirodo, kad per paskuti
nius 20 metų mėsos suvartoji
mas, lyginant su prieškariniais 
laikais, beveik nepasikeitė. Tie
sa, pastaraisiais laikais suma
žėjęs jautienos mėsos vartoji
mas, užtat daugiau suvalgoma 
kiaulienos ir avienos. Nors po
kariniais melais įvairiuose kra
štuose buvo pradėta smarki 
propaganda žuvies vartojimui' 
padidinti, tačiau jos suvalgoma 
palyginti nedaug. Daugiausia 
žuvų suvalgoma Anglijoje ir 
Japonijoje.

Užtat pastaraisiais laikais ne
paprastai padidėjo kiaušinių ir 
pieno produktų suvartojimas, 
o taip pat daugiau suvalgoma 
cukraus, vaisių ir daržovių, 
išskyrus bulves. Pieno produk
tų, lyginant su prieškariniais 
laikais, suvartojama pasaulyje 
tris kartus daugiau. Pažymėti
na, kad rugių ir ryžių — su
vartojimas nuolat mažėja.
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KAS GIRDĖTI PO MONTREALA
BIAURUS DARBAS

Montrealo Lietuvių Vaikučių 
Mokyklėlės Tėvų Komitetas, su
sidedąs iš Jos. Smetonos, K. 
čekaičio ir Simono Mazuraičio, 
padarė spaudai viešą pareiški
mą apie tai, kad tam tikri ele
mentai skundų pagalba bando 
uždaryti lietuvių kalbos mokyk
lėlę. Daugiau žinių apie tą įvy
kį paduosime kitą kartą. O da
bar lik keliais žodžiais pažymė
sime svarbiuosius faktus.

Lietuvių kalbos mokyklėle 
buvo įsteigta 1938 m. rugsėjo 
mėnesį. Už jos įsteigimą di
džiausias kreditas priklauso Lie
tuvių Literatūros Draugijos 47 
kuopai, kuri nemokamai savo 
patalpoje priglaudė mokyklėlę. 
Iš los organizacijos atsirado 
žmogus, kuris gerai moka lie
tuvių kalbą. Jis sutiko eiti mo
kytojo pareigas.

Per trumpą laiką mokyklą 
pradėjo lankyti 21 mokinys. 
Viskas neblogai sekėsi. Bet štai 
klebonas ėmė veikli: jis pradė
jo gąsdinti vaikučius, kad tie 
nelankytų lietuvių kalbos pa
mokų, nes kitaip pašalinsiąs 
juos iš viešosios mokyklos.

Bet tai vis dar buvo niekai, 
nors nemalonumų ir daug pasi
darė. Pagaliau įvyko tikras 
siurprizas: vieną gražų vakarą 
atsilankė į mokyklėlę politine 
policija ir konfiskavo vadovė
lius ir rašto darbus. Užrašė mo
kytojo vardą pavardę bei adre
są ir pareiškė, kad mokykla e- 
santi uždaroma. Paliepė, kad

nugąsdino vaikučius. Daug ne
malonumų buvo ir visiems 
tiems, kurie yra suinteresuoti 
lietuvių kalbos mokyklėlės iš
laikymu.

tis. Pasirodė
policiją ir aiškiu* 
jog buvo parašy- 
kad mokyklėle

varyti komunistinę propagandą. 
Reikalinga buvo ir advokato pa
galba, kol liko išaiškinta, kad 
mokyklėlėje jokios propagan
dos nėra varoma, o tik moko
ma lietuvių kalba. Paaiškinta 
buvo, jog visi vadovėliai (Do- 
mijonaičio gramatikos) buvo 
gautos iš Užsienio Lietuviams 
Remti Draugijos.

Praėjo visas mėnuo, kol poli
cija pagaliau įsitikino, jog va
dovėliuose iš tiesų jokio komu
nizmo nėra ir jie yra košer. 
Konfiskuoti vadovėliai liko grą
žinti.

vadinamasis 
įstatymas”. Salės nuo- 
gavo pranešimą, kad 
dienas išsikraustytų iš

grama susidės iš koncertinės 
dalies ir trijų veiksmų dramos 
“Kooperatiškos Vestuvės”. Pra
džia 5:30 vai. popiet.

Visi vietos lietuviai yra kvie
čiami gausingai atsilankyti. Į- 
žanga tik 25 centai.

—Rengimo Komisija

KANADOS ŽINUTES
N. Metų Apyskaita

“L. B.” Naujų Metų proga 
daug pasigiria ir nemažai prisi- 
meluoja. Imkime Lietuvos 
klausimą. “Laisvė”, “Vilnis” ir 
“L. Balsas” kaip tik Lietuvos 
klausimą rišdavo iš antro galo. 
Turint minty, kad “L. B.” savi
stoviai nieko negali išreikšti 
pirm negavęs sutikimo iš Cent
ro Biuro, todėl jame atsispindi 
tokia pat dvasia, kokia telpa ir 
kituose komunistų laikraščiuo
se.

Čia norisi pasakyti “L. Bal
so” žodžiais, tik ne taip kaip

retų būti.
Lietuvos klausimu “L. Bal

sas” kaip tik buvo klaidingas 
informatorius. Jis pasekdamas 
J. V. komunistus siūlė visai ža
lingą blokavimąsi su valstybė
mis, kurios Lietuvai gero ne
linki. Siūlo Rusiją, kuri kritiš
kiausiu Lietuvai momentu atsu
ko nugarą. Siūlo Lenkiją, kuri 
Lietuvos žaizdas ne tik nesu
mažino, bet jas dar padidino. 
Mat, komunistams Lietuvos li
kimas nė kiek neapeina. Jiems 
svarbu parėkauti ir pataikauti 
vien Rusijai.

Imant Kanados lietuvių vie-

pasakyti, jog L. Balsas dėjo ir 
deda pastangas ardyti Kanados 
lietuvių vienybę. Tačiau jo už
duotis šiais metais bus truputį 
skirtingesnė, reiks dar daugiau 
nekaltų lietuvių apšaukti troc- 
kistais, provokatoriais, pecke- 
liais ir dar gražesniais vardais.

Pradedant naujus metus —* 
1939 metus nieko naujo iškel
ti neturime. Musų tikslas pasi
lieka tas pats. Rinkti kaip ga-

rinus prie laikraščio dirbančių 
virš pustuzinio geresnį pragy
venimą. įsigyti visiems štabe 
dirbantiems po naują karą. Dėti 
į “L. Balsą” tik tokias žinias, 
iš kurių skaitytojai negalėtų 
suprasti tikro dalykų stovio ir 
daugiau siųstų aukų. šūkaut 
spaudoje apie demokratijos gy
nimą, o širdyje juoktis iš to
kios pasekmingos lošiamos ko
medijos. Svarbiausias “L. Bal
so” šių metų tikslas, tai sunai
kinti Naujienas, o ypatingai jos 
bendradarbius, kurie su savo 
raštais neduoda mums ramu

lys pašonėje. Kol tas nebus at
siekta, tai L. B. negalės užka
riauti visus Kanados lietuvius.

reikėjo kreiptis j advo- 
panešti pusėtinai išlai-

nizacija, kuri daugiausia prisi
dėjo prie mokyklėles palaiky
mo. Ir vėl prasidėjo nemalonu
mai, kadangi tai organizacijai 
buvo *. taikomas 
“spynos 
motojai 
per tris 
salės.

Ir vėl 
katą ir
dų. Reikalas ir čia baigėsi tuo, 
kad skundikai nieko nepešė: sa
les nuomotojai laimėjo. Bet tai, 
kaip jau buvo minėta, daug pi
nigų kainavo.

Žinoma, dabar kiekvienai)) 
gali buli įdomu, kas pas mus 
užsiima tais bjauriais skundais. 
Tenka pasakyti, jog netrukus 
tie skundikai bus išaiškinti. Ir 
labai galima, kad daugelis nu
sistebės, kai patirs, kas “dono- 
sus” rašo. —N.

DIDELIS VAKARAS
“Vytauto” Lietuvių Klubo 

“Aido” choras sausio 29 d. savo 
svetainėje (2161 St. Cathcrinc 
SI.) rengia didelį vakarą. Pro-

“PIRMYN” CHORO VIZITAS TORONTE
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(kuris išėjo labai pasekmingai 
ir naujieniečiai turėjo progos 
jau kelis kart tą nuotrauką ma
tyti “Naujienose”. Mat, Toron
to Evcning Telegram ne tik sa
vo trijose laidose 
nuotrauką talpino, 
pasiuntė “Pirmyn
nuotraukos klišę; vadinasi, pa
rode savo draugiškumą) ne
daug laiko liko iki koncerto 
pradžios. Nors buvo skelbta 
pradžia 4:30, bet tokiu laiku

bet taipgi 
chorui tos

kaip dvi valandas ir jų vargšų 
kojos tikrai buvo nutirpusios 
ir jų figūros prašyte prašėsi pa
svirti, prie ko nors atsilošti ir 
bent kiek atsikvėpti nuo nuo
vargio — jie vis vien visi šyp
sojos. Visi vaidino. Visi sukau
pė visas jėgas, atvėrė savo šir
dis, savo jausmus, savo šypse
ną ir viską atidavė tiems, kurie 
atėjo jų pamatyti, jų išgirsti,

BUVAU, MACIAU IR GIRDĖJAU
“Aušros” choro parengimas

ne

są p-

prikišama tiems, kuriuos jie 
laiko savo priešais. Bet varg
šai komunistai nepagalvoja apie 
tai, kad visuomene jais nusivy
lė ir už juos balsų nedavė. 
Daugelis balsuotojų, kurie per
nai balsavo už komunistų at
stovus, šiais metais pareiškė: 
“Velnio akį jie daugiau gaus 
nuo manęs”. Daugiausia boiko
tavo žydai, kurie baisiai pasi
piktinę Rusijoj šaudomų ir 
įsileidžiamų bėgančių nuo 
šizmo žydų.

“Progresas”
Toronto lietuviškame “

nininke”, antrašte: “Darbininko 
Akimis žiūrint”, labai dažnai 
būna visokių sapnų prisapnola. 
Paimsim nors porą.

“Choristai turėtų pagalvoti 
apie Lietuvos ir Kanados him
nų mokinimus).

“Štai netoli 16 vasario, o 
himnas dar nei nepaliestas.

“Kaip Lietuvos himnas ‘Lie
tuva Ievyne...’, taip Kanados ‘O 
<anada...’, labai gražus himnai 
ne tik žodžiais, bet ir meliodi- 
omis. Atatinkamais atsitiki- 

mais juos sudainuoti labai ge
ras daiktas.”

Aiškiai matosi, kiek “nupro- 
gresavo” musų Toronto lietu
viai komunistai. Kaip seniai jie 
visaip niekino Lietuvos himną? 
Dar metai nešuėjo nuo minėji
mo 16 vasario, kuriame buvo 
komunistų dėta visos paslan-

Sausio 28 d. “Aušros” choras 
ruošia įdomų vakarą, kuriame 
bus suvaidintas veikalas ir bus 
sudainuota keletas gražių dai
nelių. Teko nueiti į choro repe
ticiją. Mat, dėl tam tikrų aplin
kybių kol kas iš choro prisiei
na susilaikyti, lai taip sunku 
klausytis, kai pats nori dainuo
ti; sunku todėl, kad jie visi 
taip gražiai dainuoja per tokį 
trumpą susidainavimo laiką. 
Tai daug laimės ir pasekmių 
chorui savo išpildyme progra
mos, o lorontiečius kviečiame 
atsilankyti ir pasismaginti. Vė
liau 
mas

ir pasišoksite. Šis parengi- 
bus parapijos svetainėje.

B. Pocius tebeserga
Jaunuolis Broniukas Pocius 

nuo pat Naujų Metų tebėra kri
tiškame padėjime. Tik jo jau
no energingo kūno dėka jam 
sekasi su liga kariauti. Sekma
dienį, t. y. sausio 22 d., jo svei
katos stovis buvo lyg geresnis, 
bet laipsniškai tas stovis kaita
liojasi. Vienok dabar yra vilt’s 
jo pasveikimui, ko visi jo pa
žįstami ir nepažįstami linki.

Chicagiečių dėmesiui
Brangus Chicagos lietuviai, 

mes turėjome tą didį malonu
mą išgirsti jūsų jaunimą pasi
vadinusiais “Pirmyn” choru.

Parengimas
L. Komitetas Toronto sky- 
ncjstcngė surengti vakaro 

Jis susidėjo 
Tame

mas. Kuomet jiems tas nepavy
to ir himnas laike minėjimo 
atidarymo buvo giedamas, lai 
mulų komunistai savo kailyje 
neišsileko. Vieni sėdėdami vi
saip tyčiojosi, kiti švilpė, o tuo
metinis “sapnininko” adminis
tratorius Adomėlis vos nuo sce
nos nenukrito norėdamas pub
liką sulaikyti nuo atsistojimo. 
Šiandien jie gieda jau visai ki
taip. Kažin kas bus dar po 
tų kitų?

Trockizmo liga
“Sapnininko” rašytojai

įsibauginę trockizmo, kad jiems 
ir miegant ramumo nėra. Vie
nam prisisapnavo, kad esą troc- 
kistai jau graužia Amerikos 
Liet. Socialistų Partiją. Kad ko
kios, tai trockistai ar nepradės 
graužtis po “sapnininko” pa
matais. Kai kurie teigia, kad 
to laikraščio rašytojai ant lie
žuvio turi nemažai trockistihių 
bacilų. —Vikšras.

TORONTO LIETUVIŲ SO
CIALDEMOKRATŲ KUO
PA SVEIKINA “N-NAS” 

SIDAB. JUB. PROGA

mc-

taip

rius
be kitų pagalbos, 
su jaunuolių draugija.
pat vakare buvo renkamas nau
jas komitetas ir išduodami ra
portai. Išėjo tikra marmalienė. 
Į komitetą šiems metams iš
rinkta du laikraščio “L. B.” re
dakcijos nariai ir keturi be pa
tyrimo ir mažo nusimanymo 
visuomeniniame darbe asme
nys. Žmones kalba, kad bus 
tikras gramofonas: kaip Yla 
su Janausku suks, taip gramo
fonas grieš.

Toronto Miesto RinkimaiI
šiems metams miesto rinki

niuose komunistai prakišo net 
tris atstovus. Už lai kaltė buvo

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd. 

Auditorijoj 
Kovo 12, 1939

ir tik truputį po penkių, publi
kai nerimslanl, nekantraujant, 
kad kuo greičiau pamatyti ir 
išgirsti svečius dainininkus — 
uždanga prasiskleidžia ir lik 
tas gražus jaunimo būrys, link
smų, gyvų ir patenkintų veidų 
rinkinys — užkariauja publikos 
širdis. Pasigirsta ilgas, ilgas 
plojimas, kuris gerbiamam

Bestebint chorą tokioj gra
žioj formacijoj, bežiūrint į tas 
mergeles, šviesiaspalvėm, ilgom 
sukniom, tartum fėjos, laumės 
blunkančiu juosta apsisupusias 
— man prisiminė seniai, seniai 
vieno chorvedžio ir žymaus lie
tuvių kompozitoriaus pasakyti 
žodžiai: Mes dainuosim kaip 
angelai, o jie ten (ir jis nuro-

čiui scenoje
Išgirdome jtj malonias dainas, 
kurios mus užžavėjo, paliko pas 
mus malonių neišdildomų pri
siminimų.

Šių dainų klausėsi visi geros 
valios ir meną įvertiną žmonės, 
kurie “pirmyniečių” koncertu 
be galo patenkinti liko, dar ir 
dabar susitikus .lebegauni padė
ką už įgytus malonumus.

Pirmyniečiai įkvėpė naujai 
susitvėrusiam “Aušros” 
noro ir entuziazmo savo 
tęsti. Laike pertraukų 
skamba “Kaimo mergelė 
gražioji liaudies dainelė, 
visi torontiečiai 
choru uždainavo
dieną. Ši dainelė, nors paprasta, 
bet ji ar ne tik sujungs visus 
Amerikos ir Kanados lietuvius 
savo gražiuose žodžiuose bei 
meliodijoj.

Todėl Chicagos lietuviai, be 
choro, ir jums visiems didelis 
aciu, kad davėt progos išauk
lėti tokį gražų chorą, kuris de
da visas pastangas ne vien jus, 
bet visus lietuvius palinksmin
ti, ' bet nepamirškite, kad jūsų 
vaikai “pirmyniečiai” dar nori

chorui 
darbą 
tebe-

— ta 
kurią

su “Pirmyn” 
Naujų Metų

“Naujienų” ir jų redakto
riaus gerb. Dr. P. Grigaičio 
dėka musų S. D. kuopa įsikūrė 
ir sėkmingai kovoja pagal sa
vo išgales prieš darbo klasės 
niekintojus.

“Naujienos” buvo ir yra vie
nintelis tos rųšies dienraštis lie
tuvių tarpe, kuris rodo teisin
giausią darbo žmonėms kelią 
visame Amerikos kontinente.

“Naujienos” lik tokiomis bū
damos sugebėjo be atikų pra
šymo per 25 metus išaugti iki 
lokio aukšto laipsnio, kokiame 
jos yra.

Kad “Naujienos” iš tikrųjų 
yra užsipelniusios aukštos pa
garbos tarpe lietuvių visuome
nės, tą. parodo gausiai plau
kiančios aukos “Naujienų” na
mo fondui kaip iš organizacijų, 
taip ir iš pavienių asmenų.

Nors “Naujienų” redakcija 
nei žodžiu nėra prisimintini dėl 
aukų, bet gerą spaudą skaitan
čioji visuomenė moka įVerlinti 
ir siunčia aukas.

Aukos siunčiamos ne dėl al

Ii, lai remkite jų parengimus, 
tuo pagclbėsite jiems turėti tas 
progas, o tie lietuviai juos iš
girdę visai Chicagai bus dėkin
gi ir jų laukia su malonumu.

Valio Chicaga ir jos “Pir
myn” choras. —Stella.

pratęsiamas. Pirmutinis daly
kas, kuris atkreipė gal ne vie
no dėmesį, tai kad choristai, 
pradedant nuo paprasčiausios 
dainelės ir baigiant operų ari
jomis — dainavo atmintinai. 
Vadinasi, jokių gaidų neturėjo. 
O dainos vis kombinuotos; 
įvairios transkripcijos, rapsodi
jos ir t. t. Viso dainuojamų nu
merių programe buvo nurody
ta 22, bet publika keliais atve
jais iššaukė pakartotinai ir to
dėl tas skaičius gerokai padidė
jo. Pirmoje programos dalyje 
bene sunkiausia ir gražiausia 
daina buvo Strausso “Dunojaus 
Valsas”, šis muzikos gabalas, 
nežiūrint, ar jis bus pildomas 
simfonijos, su solo dainininku, 
ar visu choru — jis pripildo 
klausytojo jausmus iki didžiau
sio pasitenkinimo. Tokiu pat 
pasitenkinimu ir “Pirmyn” 
choras pripildė Toronto lietu
vių jausmus. Be gražios har
monijos, choristams tenka di
delis kreditas už vikrų vaidini
mą dainuoja))t. Ne lik solistai, 
bet bendrai visi dainininkai 
dainuojamą partiją gyvento gy
vena. Tai kas, kad jie visą nak
tį iki vėlyvo ryto traukiny ba
ladojosi, Naujus Metus keliau
dami sutiko ir, žinoma, nemie
godami, bet gyvai linksmai dai
nuodami ir kitaip “selebrei ly
dami”. Tai kas, kad jie ir taip 
nuilsę, naujon vieton atvykę, 
beveik neturėjo nei progos, nei

lika) klausys kaip vėl.... Mes 
pradėsim taip tyliai, tyliai, ty
liai... Nuaidėsim toli, toli, toli... 
Užmigdysim, užniuniuosim juos 
ir paskui, kaip griausmas 
trenksiu) ir prikelsiu) juos! Pa
imsim juos musų valion. Mes 
juos užkovosiu), paimsim juos 
belaisvė)).... Kaip skaitytojas 
jau dasiprotėjo, kalbamas chor
vedys toje generalėje repetici
joje, šiokių tokių netikėtumų 
dėlei, buvo nevisai blaivus. Bet 
kaip žmonės sako: ką blaivas 
mano, tą girias pasako. Ir mes 
choristai, jo kalbą, tą įkvėpi
mą atidžiai, sakysiu, labai ati
džiai ir su pagarba išklausėm 
ir pajutom, kiek jam šio kon
certo pasisekimas rūpėjo ir kas 
iš tikrųjų jo sielos gelmėse dė
josi. Nors tas ir labai seniai 
įvyko, bet štai besiklausant 
“Pirmyn” choro dainavimo aš 
prisiminiau ir galvojau: jeigu 
yra angelai, tai jus, brangieji 
pirmyniečiai, jais esate ir aš no
rėčiau pasakyti, jog jūsų dai-

pasi-

kick įkvėpimo, kiek meilės jū
sų mokytojas turėjo jums do
vanoti, kol jus pamatė tokiais, 
kokiais jus matė Lietuva, kilos 
šalys ir dabar mes kanadiečiai. 
Iš kitos pusės jūsų choristų 
ryžtingumas,
šventimas, subalansavo tą dailų 
meno žydinį, kuriuo ne tik jū
sų mokytojas p. K. Steponavi
čius ir jus patys, bet ir kiek
vienas, kuris jūsų dainas iš
girsta, jumis, tuo meno žydi
mu, džiaugiasi.

Maria F. Jokubynienė.
(Bus daugiau)

gų išmokėjimo redakcijos šta
bui, kaip kad daro komunistų 
spaudos rėmėjai, bet “Naujie
noms” tinkamo namo įsiigji- 
mui.

Minimam tikslui mes irgi 
skiriame $10.

Mes linkime ilgiausių melų 
gerb. £)r. P. Grigaičiui, “N.” re
daktoriui, ir visam “N.” šta
bui sulaukti auksinio jubilie
jaus erdviame “N.” name.

S. D. kp. komit.:
Org. A. Frenzelis, 
Sekr. V. Dagilis.

TORONTO LIET. SOCIAL
DEMOKRATŲ KUOPOS 

METINIS SUSIRIN
KIMAS

Sausio mčn. 29 
nį, 2 vaL po piet, 
Avė., šaukiamas 
kuopos metinis
Visi nariai kviečiami atsilankyti 
punktualiai. —Komitetas.

d., sekmadie-
86 Belhvoods

susirinkimas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

noje turėjo išstovėti daugiau
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE”

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kilų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
HĮU'1
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Diena Iš Dienos
P. IR P. SENULIŲ 
SIDABRINĖS VESTUVĖS

MARQUETTE PAPvK.—Sau
sio 22 d. p. Petras ir Petronėlė 
Senuliai, šventė savo 25 metų 
sidabrinio gyvenimo sukaktu
ves. Drg. Senuliai gyvena savo 
modemiškam name po numeriu 
G016 Francisco Avė. Draugiško 
budo žmonės, turi plačią pažin
tį tarpe lietuvių, tad į jų si
dabrinį vestuvių puotą suva
žiavo daug, daug svečių. Ir vi
si prie skanios paukštienos, ir 
kitų gardumynų valgėm pietus 
puošnioj rezidencijoj, p. Pauli
nos Miknis, Willow Springs, III.

Paskui sekė draugiški linkė
jimai, šokiai, dainos ir taip lai
ką smagiai leidom iki vėlybos 
nakties. Skirstydamies į namus, 
visi palinkėjome draugams Se
nuliams ilgiausių metų jų šei- 
mininiame gyvenime, ir sulauk
ti auksinių vestuvių.

Draugai Petras ir Petronėlė 
Senuliai, visiems šių vestuvių 
puotos dalyviams, ir už dovaną 
taipgi poniai Paulinai Miknius 
už pagaminimą taip skanių 
valgių, taria, širdingą ačiū.

Svečias.

P. S. Ir ponai M. Morkai, 
kurie šiuo laiku kaitinasi Flo
ridos karštoj saulelėj atsiuntė 
širdingus linkėjimus pp. Senu
liams, ir apgailestauja, kad ne
galėjo dalyvauti vestuvių puo 
toj. Sako, šį kartą apleidom, 
bet 
jau

“Naujienų” parengimui tai 
butinai pribusim į Chicago.

Svečias.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms
(Chicago j)

Raphael Pfeifer, 31, su Eve- 
lyn Kavvell, 22

C. Karalius, 21, su Emilia 
Poszcz, 20

Reikalauja
Perskirų

Betty Kaspar nuo Lawrence 
Kaspar.

SUS I R I N K I M A I
Repeticija “Lietuvis Daktaras” įvyks penktadienį, sausio 27 d., 

7:30 vai. vakare, 6627 S. Richinond St. Visi vaidylos malo 
įlėkite atvykti laiku. —W. V. M.

Sausio mėn. 25 d. Yuškos svetainėje, Hollywood Inu, 2417 W. 
43rd St. 7:30 vai. vak. Lietuvių Jaunimo Kultūros Ratelis 
laikys visuotinų narių mėnesinį susirinkimų. Visi nariai pri
valote atsilankyti, nes bus renkami darbininkai musų ren
giamam vakarui, vasario įnėn. 29 d. ir, be to, nariai esate 
prašomi užmokėti neužmokėtas mėnesines duokles kitaip, 
busite išbraukti iš Ratelio knygų. Koresp. Alfredas J. Butkus 

Cicero Lietuvių Respublikonų klubo metinis susirinkimas įvyks 
trečiadienio vakare, sausio 25 d. parapijos svetainėj. Susi
rinkimai! kviečiami kaip vyrai taip ir moterys. Bus gardaus 
alučio, ir kitokių pa margi n imu. Valdyba

Roseland L. D. K. Vytauto Draugijos No. 2 susirinkimas įvyks 
trečiadieni, sausio 25 d. 7:30 v. v. L. D. S. svetainėje 10413 

♦ S. Micbig?n Avė. Komisija turi paruošusi planus prie ko
kios (Irau-ujos prisidėti, be to, bus kontrolės komisijos pra

nešimas. Kviečia vienas iš komisijos. G. Kirkus
Lietuviškų Tautiškų Kapinių lotų savininkų ir Draugijų Atsto

vų visuotinas metinis susirinkimas įvyks ketvirtadienį, sau
sio (January) 26 dieną, Lietuvių Auditorijos svetainėje 
3*33 S. Ihrstcd Si. 7:30 vai. vakare ant pirmų lubų. Tams
tų atsilankymas būtinas. Sekr. J. Za’atoris

v COPŠi I93». NEEDLECRAFT SERVICE. INC

1ROCHETED SOUARr PATT!
o. 1937 — Originališkas kapai dezenis.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 1937

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavąrdė

Adresas

Miestas ir valstija

PETER PEN

M AKINIO
IK)

CLOUO
CASTLE
OMCE

Kandidato

Ką Divight 11. Green Žada

DW1GHT 11. GREEN

Rcpublikonų organizacija 
Chicagoj stato į merus kandi
datą Dwight IĮ. Green, buvusį 
federalį prokurorą Chicagoj, 
kuris pasiuntė Al Capone ir 
eilę kitų piktadarių į kalėji
mą.

Kandidatas Green neseniai 
paskelbė savo platformą. Jisai 
taipgi prižada platformos lai
kytis, jei balsuotojai išrinks 
jį mūru.

Svarbiausias, anot kandida
to Green, jo platformos pun
ktas liečia Chicagos apšvietos 
sistemą. Jisai, pirmiausiai- 
žada prašalinti politinę įtaką 
iš mokyklų tarybos. Jis taipgi 
žada išimti iš politikierių ran
kų policijos ir gaisrininkų de
partamentus. O kur tik bus 
galima, įves civilę tarnybą. 
Tvarkydamas mokyklų tary
bų, pirmiausiai, žiūrės, kad 
pinigai skirti apšvietai butų 
praleisti lik tam tikslui, ir kad 
Chicago turėtų tobuliausių 
mokyklų sistemų šalyje.

Miesto administracijos rei
kalus taip tvarkys, kad gyven
tojams sutaupytų kuo dau
giausiai pinigų- Pirmiausiai, 
sustabdys pinigų plaukinių į 
partijų iždus, prašalins nerei
kalingus tarnautojus- kurių 
miesto valdyba samdo šim
tais ir ekonomijai sujungs kai 
kuriuos departamentus. Jis 
taipgi reikalaus, kad periodi
niai nepriklausoma audijorių 
firma peržiūrėtų miesto de
partamentų knygas.

Kandidatas Green žada su
tvarkyti ir Chicagos mokes
čius, su kuriais dabar yra tik
ra betvarkė, ir “atvilioti mies
tan daugiau pramonių”, ku
rios ikišiol bijojo Chicagos 
gengsterių ir aukštų mokesčiu.

(L. Sp.)

BUDRIKO RADIO 
VALANDA

Pereitą septinladicnį, Bud
riko radio valanda žymiai sky
rėsi nuo kitų jo radio valan
dų tuomi, kad visas jos pro
gramas susidėjo iš visai nau
jų muzikos ir dainos nume
rių.. Programą išpildė Budri
ko simfonijos orkestrą, ir cho
ras. Visi numeriai išėjo gerai 
ir naujos liaudies dainos darė 
ypatingai malonų įspūdį į 
klausytojus.

Pirmiausiai orkestrą sugrojo 
maršą, paskui pramainų cho
ras ir orkestrą išpildė kitus 
programo numerius. Viso bu
vo 16 numerių ir visi buvo ge
ri. Choras padainavo sveikini
mo dainą; orkestrą sugrojo 
polka; vyrų grupė — “Oi- at
spėkit”; orkestrą—polka; cho
ras—“Oi, berneli vientury” ir 
“Saulutė teka”; vyrų grupė— 
“Kulkosvaidis”; orkestrą —val- 
cą; choras—“Onytė mano”; 
merginų grupe — “Žalumo 
bangos”; orkestrą — polka; 
choras — “Atvažiavo svete
liai”; orkestrą — polka; cho
ras — “Vijo vilkas voveraitė”.

Visa valanda buvo tikra 
muzikos ir dainos puota-

Kitas gražus Budriko radio 
programas bus iš Ciceros sto
ties WHFC — 1420 k. ketvir
tadienį vakare nuo 7 iki 8 vai. 
Bus gražios dainos, gera akor
deonų muzika ir svarbus as
menų pranešimai. Programą 
išpildys žymus dainininkai so
listai ir geri akordeonistai. 
Nepamirškite atsisukti savo 
radijas aukščiau pasakytu lai
ku. > —J.

Suvalkiečiai, 
Kreipkite Atyda

Brangus brolidi ir sesutės: 
Rūpinamės paskubomis gauti

valkicčių Draugijai. Kaip tik 
gausime čarterį, lai taip grei
tai sušauksim susirinkimą ir 
senoji valdyba su neužbaigtais 
reikalais užbaigs savo darbus ir 
tarnybą, o naujai išrinkta val
dyba užims savo vielas ir tęs 
Loliau darbą per ištisus melus.

Jonas A. Ramanas, pirm.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Ketvirtą Kartą 
Laimėjo Konkursą

niam Amfiteatre, kur dabar 
vyksta Sporto Paroda, 16 me
tų lietuvis laimėjo meškerės 
metimo konkursų. Tas jau
nuolis yra Eddie Yasulaitis. 
Tai buvo jo ketvirtas laimėji
mas panašiam konkurse. Trofė 
ją už laimėjimą gavo nuo die
nraščio Chicago Tribūne.

CAME IK-4 /

NAUJAS
BIZNIERIUS

John, ir Joscphine Piktužis, 
motina Genės Šoris, kuri lai
mėjo “Naujienų” piknike, 1930 
metais gražuolės titulų, atida
rė taverną 2616 W. 59th St.

Nauji biznieriai yra geri 
Naujieniečiai ir pasirengę pri
sirašyti į Chicagos Lietuvių 
Draugiją.

Linkiu gero pasisekimo.
Alex Ambrose.

A,nuO SNEUL-. INJ
"THE \AOGXt_ O 
COL-Jl-O BE
F=1_XinjG INJ.

-TUNASKEB

Lietuviški rekordai nupiginti trumpam 
laikui po 48 centus vienas

— Karvutė — Doleris
— Reikia tent, dalys I ir II
— Nakties (Valcas) — Meilės abejonės
— Gul šiandiena, Sveikas Jėzau
— Linksmas amerikietis, šalčiai ir merginos
— Pavasario Sveikįnimait čigonės meilė

Vanagaitis
Vanagaitis

16071
16073
16128
16141
16146
J 6150
16160 — K^r tas Šalt’nelis, Prirodino seni žmones
16152 — Man t’k rodosi. Pasaulis stovi
16i06 — Liudvikas (nnlka). Vilkas nilkas (nolka)
161°1 — rr'nrpriciaus nol1ra. Pakelės mtorur^as. (nolka)
161G9, — fVo Mi”kas (nolkaL Trauk himniški (polka)
16106 __ Vncfuvių valcas, Naida gaH’mg J. Dirv°Hs
161 n7 __ Mm-ponu bėdos. Vaikinu bėdos J. Olšauskas
]6ioo — Vvrai. mot°rs. Pnvraa K.a'l nava^Ti* ateina

l,,oV j,. Butėnas
1.2.3. Brr Kupletai

Augo miške baravykas, Punų- senis
MovęrJipip. CJurlin. na^aitelė

Tel. Victory 4965. i 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS[ 
DARBAI. 35 metai bizny, tur < * 
pilną apdraudą už darbus- Leng { 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND .

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

Butėnas 
Ork. 

orkestras 
M. Petrauskas 
A. Vansgait’S 

J. Dirvelis

1«r»O4 __  PnlVfl “Jnsrnjoc
16212 
1R‘>14 
1 fioon 
16047 __ Pnn'blas (d’a’o”.), šis-tnR 'dialn**.)
1PO<«S __  oir/lnln ’T’nvu '-pl^žiu. rnvk"'"
Irdro __  Lietuvaitė G’nVc.tr.), Leisk man (fnWr >
1R9S7 __  irncnrns r^žvbė, Aiojskvrus su mylimąją

__ Sarki* PaliiAtaq, SklldiHis 
16060 
16OR1. 
16062 
16269 
16070 
16273 — Kaukazo vaizdelis, dab’s I ir II 
16974 __F’siu mamei pasakysiu. Bernužėli nesvoliok,
16m8 
1619.3 
ocnn4 
Oonna 
opnoo 
ųgnno

Amerikos lietuv’u priėmimas. Nuovadoje 
ro+'Tv-in narinnpp. SUpaAn+u c''r'nas 
Užaugau T-iotuvoi. Oi. atmink
Vargonininkas. Atbulinis 
m.iriru vestuvė*. Rvtu daina

__ k^d frjltino neėda. Vasaros naktys 
__  ‘NTptnr v^ec’o. Gieda ea’del’ai

s1i.

J. Butėnas
S. Pairas

V. Dinp'va

Ork.

■U NTir>Viiq 
Belskis

C
A. Varnaitis 

V. Niekus 
T iaf. ir;r><vh OrV. 
Liet. V’ešb. Ork.

M. Petrauskas 
S’navičiutė

A. Vanagaitis

Brtnas 
užtrauks:m

ORDOJ) 
OR<VO 

96(14 5

96056 
96^60 
ORHP3

9RH77
26078

9RAO9
2G082

_____________________ a BndAiVa. yAv’iia iš “Rigoletto” P«4rar»'’v«S 
__ Plu'-a. P”«ipvrakti musus baug’pi
__ ruT’p-in nnc+ir>ir>irų Tvilko šanaą drauo^s
__ Sadutė (vairas), Visiems tinka (nolka)
__ T.aiiia (valcas). žvirblelis (sora*) 
žva; "ždii+A

( qnn

P. O’eka
Beras 

J<qirnrj nrk. 
šokių Ork. 
Kmmn nrk. 
p^Hravi^-US 

Ą Vanagaitis 
(valcasi Kau^o m*., 

Kar.

valca°)

__ y^m Semi žirneli. K. J. Kr^učiimas. T§ rvtu skelės
__ plikas Vflip tilvikas (2 step) Armonika solo, Panemunės 

veicas
__ TTr5d«4<? A. VanaCTa’t’S. Godel°s K. J. Krauciunas 
__ Suktmis. J. CVšauskas ir E. Rakauskienė, Tai gražumas 

luktelės
__ Greitas žireAlis (nnlka). šnkių ork., Neskubėk,
__  Tėvynės nnlka, Kuk’l valens
— Bučkio valcas, Nauia nnlka
__ Sibirn t.remtinvs, Bernužėl, neverk pačios J. Olšauskas 
__ Kur Nemunas ir Dauguva. Smuklei vainikėlis CPsauskas 
__ T.inksmas iaunirnep's (nolka), Aentė^s vapens šokių ork. 
_  Primdino c-nnį Ar* mariu krantelio -T. Butėnas 
__ Ganėm Aveles. Oi, čia, čia M. Strumskieni ir P. Petraitis 
_  T.eve^dreps. Grvbai. M. Strum°kien£ ir P. Petraitis 

__ Gecnad’nė Rozaliia. Jonas r>as Rože. St. Pilka ir Žema-t^ife
S. Pilka 

P. Petraitis 
ir Adele Zavistaitė 

Juoz. Sasnauskas
P. Sarpaliaus ork. 

Petraitis 
P. Sarp. 
P. Sarp. 
(valcas)

‘ , ork.
Tarn+aut. Orkestrą

Okeh Orkestrą

9fiAQO, 
96095 
26096 
96687 
26698 
9RHni 
9RAA9 
26094 
26605 
96007 
26608 __ Barbory+ė rncj trina. Alutis ir žemės rojus
9Rnno—Obuolv.s. Amatininkų daina 
96100 —Ant laivn, Bus;u vyru, J. Uktveris 
26102 — Karės laiku polka, Didmiesčio polka
26104 — Noros polka, Bernelis( polka),
26105 — Angelai g^ed danguje, Tyliąją nakti
26106 — Mano tėvelis (valcas), Ar žinai, kain gerai( pol.)
26107 — Dž-augsmo valandos (mazurka), Kraic( polka)
26108 — Žalioji girelė, J. Sarsevičius, Senelis ganė aveles

P. Sarpalius

Panešamas Victor Gramafonas už .......................
Siunčiame rekordus i kitus miestus. Prisiuntimas kainuoja: 2 re
kordai 25c, 6 rekordai už 40c. Be šitų viršminėtų rekordų Budriko 
Krautuvėje kiti lietuviški rekordai, kurių kaina yra 65c.

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

Chicago, Illinois

$9.75

Budriko Krautuvės leidžiamas žymus programas nedėliomis 5:30 
vakare iš Stoties WCFL, 970 k.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— „T „ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI- W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ—__________________ —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyriui

“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS KONCERTAS 
Ashland Blvd. Auditorijoj 

SEKMADIENY, KOVO-MARCH 12, 1939

(tyiessin^)

568 į

Lietuvis Plumberis
— L a is n u o tas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

Bowling-Biniardai
20 AsIų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

Milo Wiesner Recreation
819-823 W. 35th St.

Tel. Yards 4621-4622-2868

NEW SUBWAY 
DABAR ATDARA 
Lietuvių Auditorijoj 
3133 So. Halsted St

PIETAUK — ŠOK 
BOWL.

Naujai įrengta
Tel. Victory 9605|

gJoe Ukrin Sam Kamber
^iiiiiiiiiiiuDuuiiiiiiiiaiiiiiiuiiiiaiiiiiiiuiiiniiuiiuiiiiaiiiiiiuinia

INSURANCE
'APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St•
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

larsinkitės “N-nose”
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI $10.50 
už .........................— ■ "

GYDYMAS SRfl.OO
LIGONINĖJE .............. wU

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena
diena Ligoninėje   $ 15.00

REUMATIZMAS $0.00
Greitai Palengvinama ... " 

VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So* Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas-

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5883-5840
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Svarbus Visuomeninis Reikalas
Remkime Jį

CLASSIFIED ADS.
' ■-—'   . . ■ - , m,       ' ■—  » iibibinr»

PERSONAL 
Asmenų Ieško

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Kaip Eina Dariaus-Girėno “Liaudies 
Namo” Darbas

Kaip jau matote, “N-nų” Nr. 
11-me tilpo ats:šaukimas Da
riaus-Girėno Posto 271 j visuo
menę. Reikalas yra rimtas ir 
svarbus, kuriuo kiekvienas ge
ros valios lietuvis turėtų su
sidomėti.

Amerikos Legiono Dariaus- 
Girėno Posto 271 sumanymas 
statyti Liaudies Namų yra 
remtinas ir pagirtinas.

Reikia gėrėtis Dariaus-Girė
no Posto 2*71 narių nuoširdu
mu ir gerais norais. Jų planas 
yra Vykintinas. Reikia tik vi
suomeninės paramos.

Namo lotai jau yra nupirk
ti. Jie randasi adresu 4414- 
4416 South Western Avė. Vie
ta graži ir patogi. Lietuviai 
turės kuom pasididžiuoti. Nau
da iš visų atžvilgių bus dide
lė.

Kiek man žinoma, Tarnas 
Maženis jau yra surinkęs apie 
$300 aukų. Be abejo, kiti ko
miteto nariai irgi turi nema
žai surinkę.

Kainuos Apie $20,000.
Namo kaina yra apie $20,-

H. BEGEMAN----
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
apskaičiavimas—darbas užtikrin
tas.
—4184 Archer Avė.—z

MADOS

No. 4990 — Paprasta, bet elegan
tiška suknelė. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę.

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

000. Attodo, kad ta suma j 
trumpą laiką bus sukelta, tik 
reikia vienybės ir pašišventi • 
mo. Kas aukaus nemažiau 
$25.00 to vardas bus užrekor- 
duotas ant tam tikros bronzi
nės lentos.

Jau dabar yra suaukauta 
daug dovanų. Vieni aukavo po 
$50.00, kiti po $25.00, o dar ki
ti aukavo medžiagą Namui ar
ba savo rankas — pasižadėjo 
dirbti.

Kai kurie argumentuoja, kad 
Namo pastatymas daug kai
nuos. Atsižvelgiant į legionie
rių pasišventimą, kaštai bus 
žymiai sumažinti. Kiekvienas 
Am. Leg. Posto narys, statant 
Namą, galės paaukauti dieną- 
kitą pagelbėjimui prie statybos. 
Tarp pačių legionierių ir jų 
darbo simpatizatorių turime 
įvairių amatininkų" ir mecha
nikų. Suglaudus visų spėkas 
bendrai, tas darbas gali būti 
atliktas visai pigiai. Kas su 
kirviu, kas su lopeta ar kitu 
kokiu įrankiu gali ateiti legio
nui į talką. Na, tik pamėgin
kite, o darbas bus atliktas 
greitai ir gerai. Jei neklystu, 
Am. Leg. Postas 271 turi apie 
240 narių, reiškia, yra tvirta 
spėka, kuri gali daug nuveik' 
ti-.

Salė 90 Pėdų Ilgio.
Kaip girdėjau, didžioji Namo 

salė bus 90 pėdų ilgio ir 46 
pėdų pločio. Viršuj bus kam
bariukai.

Baldų Namo įrengimui jau 
pažadėjo duoti Roosevelt, Peo- 
ples ir Progress kompanijos.

Taigi, visi į darbą. Parody
kime, kad esame tikri lietuviai 
ir mokame įvertinti prakilnius 
visuomeninius darbus.

— Steponas.

tobi ūki

I
A; A.

VINCENTAS RAUBA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 24 d. 12:40 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 58 m. amž., 
gimęs Tauragės apskr., Gau
rės parap., Balandžių kaime, >

Amerikoj išgyveno 35 m- 
Paliko dideliame nuliudime

3 brolius, Juozapą, Kazimierą 
ir Antaną, 3 brolienes: Agotą, 
Marijoną ir Eleną ir jų šei
mynas, seserį Petronėlę ir M 
švogerį Steponą Mališauskus 
ir jų šeimą, pusbrolius Bau
bus ir Mozerius ir pusseseres 
Mozerikes, pusseserę Laurai- i 
tienę ir pusbrolio sūnų kleri- u 
ką Domajų Mozerį ir pussese- Į? 
rę Žimaitienę ir patėvį Anta- g 
:aą Globį ir daug kitų gimi- B 
nių ir pažįstamų. Lietuvoje— & 
3 pusbrolius ir 2 pusseseres.

Kūnas pašarvotas 4546 So. | 
California Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštad., Sausio 28 d., 
8:00 vai. ryto iš namų į Ne
kalto prasidėjimo Pan. šv. 
parap. Bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kadimiero 
kapines.

Visi a- a. Vincento Raubos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Broliai, Sesuo ir kitos Gim.

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

nVFh’i TelegrlmuT
ILU 1 L Ui t O Visas Pasaulio 

Dalis.
KVIETKININKAS

3 Gėlės Vestuvėms, Bankietamsf 
ir Pagrabamš.

3316 So. Halsted Street
E Tel. YARDS 7308

111*1 f) A Gėlės MylintiemsH 
i K K Vestuvėms, Ban-0 

U | 8 gj kietams, Laid o-H

GĖLININKAS mams I 
4180 Archer Avenue I 

Phone LAFAYETTE 5800
imm.8

; NAUJIENŲ-ACME Photo
Princas Takahiko Ašaka ir jo jaunoji žmona Chikako Todo po vedybų cere

monijos Tokio mieste.

Svarbus L D. D.
4 Kuopos 
Susirinkimas

Nfcuja vieta ir naujai diena

L. D. D. 4 kuopos susirinki
mas įvyks po nauju adresu, W. 
Neffos svetainėje, 2435 South 
Leavitt st., sausio 30 dieną, 
pirmadienį, 8 vai. vakare.

Ligi šiol musų kuopos susi
rinkimai įvykdavo po adresu 
2241 W. 23 rd pi., kiekvieno me
nesio antrą ketvirtadienį. Perei
tam susirinkime buvo nutarta 
permainyti susirinkimų vietą, 
taipgi prisiėjo permainyti ir 
dieną.

Nuo dabar L. D. D. 4 kuopos 
mėnesiniai susirinkimai įvyks 
kas mėnesį paskutinį pirmadie
nį, tad sekamas susirinkimas 
įvyks pirmadienį, ąausio 30 d.

“Naujienų” jubiliejus
šiame susirinkime privalo at

silankyti visi kuopiečiai, nes 
yra daug svarbių reikalų apta
rimui, taipgi bus įvairių rapor
tų nuo komisijų.

Be to; dar yra svarbus daly
kas. Turėsime pasitarti apie 
paminėjimą “Naujienų” 25 me
tų jubiliejaus. Mes tos progos 
neturim praleisti, nes “Naujie
nos” visuomet buvo ir yra su 
mumis, mes visi kaip vienas 
turim prisidėti prie “Naujienų” 
iškilmių ir dalyvauti “Naujie
nų” 25 metų jubiliejaus minė
jime.

Draugai ir draugės, vienybė
je yra galybė. Tiktai susivieni
ję į vieną tvirtą organizaciją 
daug gero atsieksime. Tik drau
giškumu ir mandagumu visa* 
dos galima tikėtis pasisekimo.

A. Dažnis,

ONA ZAKARAUSKIENĖ 
po tėvais Zopilikė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 23 d., 10:10 vai- va
karo, 1939 m., sulaukus se
natvės amžiaus, gimus Pane
vėžio apskt., Upytės parap., 
Karnogilo kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
PahkP dideliėmė huliudirfiė 

sūnų Juozapą, sūnų Joną 
marčią Julijoną, anūkus Je- 
anette ir Joną, dukterį Kazi
mierą Munstvilienę, žentą 
Juozapą, anukus Vladislovą,, 
Isidorių ir Irene ir kitas gi
mines. Lietuvoj dukterį Oną 
Matiekaitienę ir jos šeimyną.

Kūnas pašarvotas 3136 W. 
Pershing Road. Laidotuvės 
įvyks Penktadienį, Sausio 27 
d, 8:30 vai. ryto iŠ namų į 
Nekalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus .ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Zakaraus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sufiai, Duktė ir kitos Gimi

nės.
Laid. Dir. Lachawiczius ir 

Sunai, Tel. CANAL 2515.

tACME-NAU.TTENŲ Fhot'i]
Robert Edward Kuhrig, 

vokietis, kuris liko teismo 
pasmerktas už šnipinėjimą.

!cl i

Automobilių 
Nelaimės .

® Viėna# žmogus buvo už
muštas, penki — sužeisti, kai 
keleivinis automobilis susidū
rė su arnųjos troku netoli 
Champaign, III. žuvo Howard 
Smith, Iligliwood, III. gyven
tojas nuo 25 AVebster Avenue. 
Sužeistieji yra Mrs. Lola 
Smith, užmuštojo molina, Mrs. 
Lynu Crttvvford, iš Niles, Mich. 
ir trys WPA darbininkai Lu- 
ther Robcrts* D. E. Oslerdock 
ir Roy Wrcnch.

»
® Pereitą šeštadienį įvažia

vęs su automobiliu į griovį 
prie 79 ir Crawford Avenue, 
sunkiai susižeidė Frank 
Stumpf, 9930 Prospect Avenue. 
Vakar jis pasimirė Liltlc Com- 
pany of Mary ligoninėj.

• Prie loVth kryžkelio, Oak 
Forestc, Alton traukinys su
daužė troką ir mirtinai sužei
dė 34 metų Fred Whitaker, iš 
Newton, Iowa, kuris troką 
valdė. Whitaker pasimirė Oak 
Foteslo ligoninėj.

Žemaičiu
Vakaras

žemaičių Kultūros Kliubo 
“Krikštynų” Vakaras su pro
gramų įvyks sekant j šeštadie
nį, sausio 28-tą d., J. Yuškos 
(Hollywood Inn) svetainėj, 
2417 W. 43rd Si., 7 vai. vak.

Kviečiame visus dalyvauti. 
Just] patenkinimas, yra pilnai 
užtikrintas.

— Valdyba.

Paslydo, Susižeidė, 
Mirė

Saušio 19 d., 28' metų Geo. 
Surma, paslydo ant teduoto 
šaligatvio ir parvirtęs sunkiai 
susižeidė. Vakar jis pasimirė 
apskričio ligoninėj. Surma gy
veno adresu 5217 South Fair- 
lield Avenue.

,i, -- .............y.

18 Kolonijos 
Lietuviai Bruzda 
Politiškai
Stato Staujų Reikalavimų — 
Jau Aldermonas 'žadėjo Kai 

Kuriuos Reikalavimus
Išpildyti

Ketverge įvyksta didelis ir 
Specialus susirinkimas p- Pet
rausko svetainėj 1750 So. Uni
on Avė. Visi prašomi dalyvau
ti, kaip tai, piliečiai- namų sa
vininkai ir biznio žmonės. Da
bar yra laikas, vėliau reikės 
laukti vėl keturis metus, nes 
šiandien politikieriai gaudo 
jūsų balsus. Vėliau jus turėsi
te gaudyti juos-politikicrius.

Speciali komisija, kuri ne
seniai lankėsi pas aldermoną 
Ropą, išduos savo raportą. 
Visi kviečiami dalyvauti. Su 
siriukimo pradžia 7:30 v. v.

Raštininkas

Skaudžiai Sumušė 
17 Metu Merginą
20 Metų Jaunuoli# Pasidavė 

Poli eijai

Cook apskričio ligoninėj gu
li sunkiai sužeista 17 metų 
mergaite Doris Wickcnkamp, 
nuo 2558 N- Harlem Avenue, 
Elimvood Parke. River Grove 
policijos miŲvadoj sėdi 20 
metų jaunuolis Fred Olson1 
2546 N. 72 et., irgi iš Elm- 
wood iParko.

Jis pats atėjo nuovadoj, 
verkdamas prisipažino, kad 
“Aš užmušiau savo merginą. 
Norėjau ir pats nusižudyti, bet 
negalėjau.” Mat, jis mane, kad 
ją nužudė, o ne sužeidė.

Olson mergaitę sumušė su 
kūju, kai sužinojo, kad ji buk 
draugavo su kitu jaunuoliai. 
Jis perskėlė jai galvą keliose 
vietose ir sulaužė kelis pirštus.

Lietuvis Laimėjo 
“Handball” 
Rungtynės

Jaunas lietuvis Mike Kenu- 
tis dvejukėj su Marty McElli- 
gott užvakar vakare laimėjo 
“handball” rungtynes Madison 
Atletikos Kliube. Abu sumušė 
Tommy Kane ir Larry Faul 
dvejukę. Reziiltatai buvo 21-16, 
13-21, 31-20.

Radio Aktorių 
Streiko Nebus

Radio aktorių unijai Ameri
can Federation of Jtadid artists 
skelbia, kad streiko nebtis. Pro- 

reikalavimus, pakėlė jiems al
gas, sutrumpino valandas ir pa
sirašė sutartis. Pereitos savaites

IEŠKO BROLIO DOMININKO 
BAUBLIO. Girdėjau, kad gyveno 
Mihvaūkee, Wis. ir kad yra miręs- 
Kas žino apie jį, prašau atsišaukti. 
Atlyginimas. Antanas Baublis, 3952 
So. Rockwell St.
...... .......T"?1.1!"“! --'t:? *■

SfTtIATION tVANTED 
lėško Darho

IEŠKAU DARBO PORTERIO— 
arba karpenterio į rooming house.

3426 So. Wallace Street-
i..........  -..f- - — ■ - — 

rifeLP ttANTED—PEMAl.t 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA 23—35 
bendram namų darbui. Paprastas 
virimas, nėra skalbimo, $10.00.

Wėllington 8687.

REIKIA MERGINOS dirbti į ta
verną. Smulkiau sužinosite vietoje. 

4342 So. Ashland Avė.

MERGINA BENDRAM namų 
darbui be virimo. Geri namai, 
vienas vaikas, savas kambarys,— 
$7 iki $8. Žiemių vakaruose.

Avenue 3880

PATYRUSIŲ MERGINŲ prie 
Corsage Flower and Feather No- 
velties darbo. Kreiptis 421 S. Mar- 
ket, antras aukštas,

MERGINA BENDRAM namų 
darbui be skalbimo — šiluma — 
vienas vaikas — būti. Algos $6 iki 
$7.00. Kallison, 6714 Clyde Ąve. 
Fairfax 7524-

OPERATORĖS — patyrusios prie 
single needle jėgos mašinos, geres
nės rūšies plaunamoms suknelėms 
siūti. Kreiptis. TABIN PICKER & 
CO., 4119 Bėlmont Avenue.
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HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

IEŠKO SENO VYRO ūkės dar
bams. Darbas nuolatinis. Sąlygas 
sulygsime laišku. Mrs. A? Kimant, 
Bo’on, Michigan.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

KRAUTUVĖ RENDAI su fikče- 
riais luhčruimiui arba Hamburger 
šapai—labai nebrangiai. Kreiptis 
1338 W- 59th St., telefonu po 6 vai. 
vakaro Englcwood 2054. <

Paieškojimas
Cambridge Lietuvių Koope

racija paieško sekančių ščri- 
ninkų: Kazimieras Ruginis. 
Prieš karą gyveno Brightone; 
Sako, kad jis nukautas prie 
Meksikos rubežiaus; Kazimie
ras Tribušaitės—apie 1914 m. 
gyveno Cainbridge ar apylin
kėje; Miko Patigio; Peter Jos. 
Lil)aviėiaus\; Charles Chase; 
Joseph Palšaičio; Anthony 
Paulauskas.

Visi seniau gyveno Camb
ridge, Mass. ir turėjo Camb- 
ridge’aus Kooperacijos serus. 
Dabar jie gali gauti iš Koope
racijos pinigų. Atsišaukite-Jei 
kas iš jų yra miręs, tegul at
sišaukia vaikai, broliai ar se
serys, arba artimos gimines, 
draugai, kurie žinote kas su 
jais atsiliko, arba kur jie ran
dasi... pranešti Kooperacijos 
sekretoriui—

Kari F. Ernesty
257 Upland Rd., 

Cąmbridge, Mass.

Bandė Nudurti 
“Daktarę”

28 metų ligonė Evanstone* 
2400 Harrisųii Street, vakar 
rytą su peiliu bandė hudurti 
savo “slaugę-daklarę”, kuri ją 
prižiūrėjo. Sužeistoji buvo 45 
melų evanstonielė Jeanne Ma- 
thcr, nuo 1303 Elmwood. Ji 
yra nare sektos, kuri nepripa
žįstat medicinos, bet bando li
gonius išgydyti maldomis.

Ligonė suvarė peilį į “dak
tares” nugarą tuo laiku, kai 
toji “meldėsi” už jos sveikatą.

Policija po įvykio uždarė 
ligonę psichopalinėj ligoninėj. 
Ji yra Eilėn Margueritc Col- 
Kdge, vielos dentisto duktė.

pabaigoj radio aktoriai Chica- 
goj buvo nutarę išeiti streikai) 
jei algos nebus pakeltos.

ĮSIUVAME ZIPERIUS į kautus, 
apsiaustus svederius ir tt. taipgi 
skeitus aštriname. James Shoe 
Shop, 3551 So. Halsted St.

BUSINESS CHANCEb 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNAS — 
pigiai. Priežastis — liga. Gerai 
įrengtas—gera vieta. 1825 Waban- 
sia Avenue.

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-zemė Pardavimai

- ^te^- te.—^^te^-*-teZ-te*-sxte—^te^-te^-te»^sx~_^^. - teXte^-te^-te

MORGIČIŲ BENDROVĖ turi lik
viduoti kampinius 13 apartmentų. 
Avietinės pajamos $5750.00. Kaina 
uk $18,000. $4,000 cash.
iviJLDDLE STATE MORTGAGE CO. 

4027 Crawford.
Tel. Independence 6870

VEIK GREITAI!
6 kambarių plytinis, 5529 So. Mo-
zart, ............................................ $5250

2 flatų plytinis, 6325 So. Whipple
Street ............................   $8250

3 flatų plytinis, 4143 North Mc-
Vickers ...............  $5750

6 kambarių freiminis North West
Side ...... ’................................. $2950.00

Kreiptis 5946 BELMONT,
Tel. Avenue 5577.

FORKLAUZERIŲ LIKVIDAVIMAS 
3 FLATŲ PLYTINIS, GARO ŠI

LUMA, tik $500 įmokėti. Kaina 
tik ...................................  $5,000.00
6 flatų plytinis, garas, 6 kamba

rių plytinis, garažas, rendos $2700. 
—$2,000 į mokėti tiktai....... • $12,000

Naujas, geltonų plytų, 10 metų 
senumo, 9x4 kambarių apartmen- 
tas, garas, refrigeracija, rendos 
$4,200. Tiktai $6,000 įmokėti. Kaina

uk ........................................ $17,000
Pereinamas kampas, 8 aukštų ir 

18 apartmentų, garas, rendos $13,- 
000. Tiktai $10,000 įmokėti. Kaina 

tik .................................... $45,000.
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

PARDUOSIU LOTĄ 25x125 ant 
32 St. ir Lowe Avė. Su visais pa
gerinimais. Tik už $500. šauk — 

NORMAL 6902.

PARDAVIMUI ARBA RENDAI 
2 aukštų muro namas, tinkamas 
tavernai ir restaurantui, kartu- su 
gyvenamais kambariais, prie 3641 
So. Morgan St.

GO|RDON REALTY CO., 
809 W. 35th St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
A u tom o> bi 1 iaii r Trokai Pardavimui

COOK COUNTY PASIŪLO AT
IMTŲ AUTOMOBILIŲ IŠPAR

DAVIMĄ, KOKĮ CHICAGA 
ILGAI MINĖS.

UŽTIKRINAME, KAD SUTAUPY
SITE ŠIMTUS DOLERIŲ!

Virš 300 garantuotų karų. Yra 
visų išdirbysčių naujutėlių karų to
kiomis kainomis, kokių negalime 
niekur kitur rasti.

Dabar kaip tik laikas pirkti. Ne
laukite. Musų įstaiga yra didžiau
sia finansinė bendrove Chicagoje, 
kuri karus pardavinėja publikai 
tiesiogiai.

Pirkite garantuotą karą, kuris 
tarnaus daug metų už tokią kainą, 
kokią išgalite mokėti. Mes duosime 
gerą kainą už jūsų senąjį, o likusią 
dalį galite išsimokėti per dvejus 
metus.

Musų du parodos kambariai yra 
atdari kasdien iki 10 vai. vakaro ir 
Visą dieną sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, nepralei
skite šios progos. Mus aplankykite 
pirma ir sutaupykite pinigų!

COOK COUNTY AUTO 
FINANCE COMPANY 

1340 West 63rd Street 
prie Loomis 

2828 West North Avė* 
prie California

COAL—WOOD—OIL
Anglys—Malkos—Aliejus

GAUKIT NAUDOS maksimuma 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovo!4 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4300.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

•
NAUJIENŲ 

GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

•
PAŠAUKITE MUS TUOJAUS

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos pri

einamos- Už pakartojimas 
duodame gerą nuolaidą. *
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PolitiKa
“Aldermanai 
13-tam Warde

Nuteisė Jauna t 
Bridgeportietę 
Kalėjimai!

Neatsargiai Važiavo
Automobilių teismo teisėjas 

rauk M. Padden vakar nubau- 
ė kalėjimo 19 metų bridgepor- 
etę Moniką Kontrim, nuo 3215 
outh Union avenue. Ji turės 
dėti penkias dienas apskričio 
.Įėjime už neatsargų važiavi

mą.
Nuteistoji yra našlaitė, “hos- 

?ss“ vienam naktiniam klube.

Blankas
Orkestrui grojant atsisvei

kinimą su velioniu, Mrs. Leo
nard atsisuko į draugę ir ta
rė:

žeistasis buvo John Duffy, nuo 
5533 South Peoria S t.

KASDIEN NUO 8 v 
RYTO IKI 8 v. VA 
KARO.

Jį Laidoja Prie Mano Vyro 
Kapo"

American Banker”, 
sąjungos periodinis 

skelbia, kad didžiau-

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE“

Pirmoj Vietoj — Continental 
Illinois.

Naujai pastatytasis Kauno miesto Savivaldybės garažas autobusams stovėti ir remontuoti.

Ufl

t*.

Atrodo, kad čia eis ganr 
smarki kova tarp kandidatų 
aldermono vietai.

Nuo republikonų kandidatuo
ja lietuvis biznierius Mykolas 
Narvidas.

Nuo demokratų yra du žy«, 
mesni kandidatai — dabartinis 

* aldermonas' John E. Egan ir 
Michael P. Hogan. 13 to wardo 
demokratų vadas Michael J. 
Flynn ilgą laiką rėmė Egan’ą, 
bet šiems rinkimams paramą 
atiduoda Hogan’ui ir daug-maž 
eis su Kelly šalininkais. O Egan, 
praradęs Flynn’o paramą, per
simetė į Coutrney pusę.
Naujas “Džiabas“ Kumskiui
Dabartinis Marųuette Parko 

direktorius Al Kumskis taipgi 
žadėjo kandidatuoti į aldermo- 
nus. Jis kreipėsi į Flynn’ą pra
šydamas indorsavimo. Bet jo 
negavo.

Dabar, kaip girdėtis, Kum
skis kandidatūrą ištraukė, ne- 
bekand’datuos, nes Flynn’as 
pažadėjo paskirti jį visų Chi
cagos Southsidės parkų ir Sol- 
diers’ Field direktorium su 
$5,000 algos metams. (Alder- 
monai gauna tiek pat.) Dabar
tinis pietinės Chicagos dalies 
parkų viršininkas yra Courtney 
šalininkas, tad Kelly frakcija, 
kuri turi didžiumą parkų tary
boj, ji prašalins ir vietą ati
duos Kumskiui.

Ar adv. R. VaSalle kandida
tuos į aldermonus 13 tam war- 
de — dar nežinia. Greičiausiai 
nekandidatuos.

Teisėjas Zuris Floridoj 1
Lietuviai politikai suka gal

vas dėl teisėjo J. T. Zurio. Rin- , 
kimine kampanija jau pradeda 
įsisiūbuoti, o teisėjas Zuris, tuo t 
tarpu, išvažiavo Floridon ato
stogauti. Gal teisėjas, pasku
tiniu laiku labai sunkiai dir
bęs, atostogų užsitarnavo, bet 
politikai tam priduoda ypatin
gą prasmę. Zuris buk nenorįs 
įsivelti į ginčus ir įvairius “dy- 
his”, kurie dabar verda-kunku- 
liuoja demokratų eilėse.

Pol.

Užvedė Dvi Bylas 
Prieš Cicero 
Valdybą
Miestelis Nemoką® Sąskaitų

Cook apskričio Circuit teis
me buvo užvestos dvi bylos 
prieš Cicero miestelio .valdybą- 
Vieną bylą užvedė Public Ser
vice Company of Northern 
Illinois, o antrą — miestelio 
valdininkai.

Abu skundėjai sako, kad 
miestelio valdžia nemoka są
skaitų. Miestelis buk esąs sko
lingas firmai $201,482 už ga- 
są ir elektrą, o valdininkams 
nemoka $390,272 užsilikusių 
algų.

Pildom
Income

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Kurie Didžiausi 
Chicagos Bankai?

“The 
bankierių 
leidinys, 
sias bankas Chicagoj yra The
Continental Illinois National 
Bank and Trust Company, su 
bilionu ir $257,555,445 depozi
tų šių metų pradžioj.

Kiti Chicagos bankai, kurie 
priskaitomi prie didžiausių 
Jungtinių Valstijų bankų yra 
šie:

2- tras didžiausias Chicagoj: 
First National Bank—depozitų 
turi—$935,567,244;

3- čias—Northern Trust Com
pany- $339,976,957;

4- tas-- -Harris Trust and Sav- 
ings Bank,—$234,271,167;

5- tas—City National Bank 
and Trust Co.,—$131,196,813;

6- tas—American National
Bank and Trust Co.,—$57,253,- 
579;

7- tas—Lake View Trust and 
Savings,—$27,958,885;

8- tas—Drovers National
Bank,—$27,244,801;

9- tas—Live Stock National 
Bank,—$2’6,788,876;

10- tas—Chicago City Bank
and Trust Co.,—$23,753,787;

11- tas—Merchandise National 
Bank,—$19,332,941, ir

12- tas—Pioneer Trust and Sa
vings Bank—$18,136,464.

Didžiausi bankai Illinois 'val
stijoj—už Chicagos—yra:

National Stock Yards Na
tional Bank of National City— 
$34,966,416, ir

Commercial Merchants Bank 
and Trust Co., Peoria, III.,— 
$23,826,813.

Didžiausias bankas visose 
Jungtinėse Valstijose yra:

Chase National Bank of New 
York, kuris depozitų turi $2,- 
234,332,982.

Illinois Continental, didžiau
sias Chicagos bankas, stovi ket
virtoj vietoj tarp didžiausių vi
sos Jungt. Valst. bankų.

Mirė Kapinėse 
Laike Laidotuvių

Užvakar po pietų Holy Se- 
pulchre kapinėse buvo laido
jamas Adlor Cotey, nuo 5730 
South Union Avenue, didžio
jo karo veteranas.

Laidotuvėse dalyvavo Mrs. 
Catherine Leonard, 53 metų 
chicagietė nuo 7108 Eggleston 
Avenue.

“Kaip gražiai jį laidoja. Ir, 
pagalvok- jį laidoja šalę ma
no vyro kapo.’’ Tuos žodžius 
ištarusi Mrs- Leonard sugriu
vo ant žemės ir pasimirė. Ji 
turėjo Širdies ligą.

. AC.ME-N :kUJlEN Ų Telephuio
LOS ANGELES, CAL. — Loretta Young, kino artistė, yra tardoma 

su Bucknerio šmugeliu.
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NEW YORK. — Louis Greenfield (po dešinei), kuris įH'sri-j^ą^ind; ■ nužudys 
savo 17 melų amžiaus šunų iš pasigailėjimo. Jo sūnūs nuo pat mažens, buvo ne
normalaus proto

NAŪJIENŲ-ACME,. TelepVoto
Missouri valstijos farmeriai, kurie liko išmesti iš namų. Jie . dirbo žemę 

už tam tikrą derliaus dalį.

........... MAUJlJEN V-AUME Telephoto
RANTOUL, ILL. — Armijos lakūnų korpusas kovoja gaisrą, kuris sunaikino 

trijų aukštų technišką mokyklą.

$600,000 Kiniečių 
Šelpimui

Įvairių sektų dvasiški ja Chi- 
cagoj, išėmus katalikus, šiomis 
dienomis susiorganizavo į “Ko
mitetą šelpimui Nukentėjusių 
Nuo Karo Kiniečių’’. Komitetas 
pradės veikti vasario 12 d., ir 
per ateinančius 11-ką mėnesių 
bandys sukelti $600,000 — po 
$50,000 kas mėnesį, priskai- 
t ant ir sausio mėnesį.

Komiteto pirmininkas, Clif- 
ford W. Barnes, sako, kad da
bartiniu laiku milionai kiniečių 
miršta badu ir nuo visokiausių 
ligų ir sužeidimų.

^ausio 22 d., prie 106th ir 
o ta te gatvių ji įvažiavo su ke
leiviniu automobiliu į troką. Ji 
aiškino, kad troko nepamatė, 
nes jo šviesos nebuvo uždegtos. 
Bet policistas teisme liudijo, 
kad šviesų nereikėjo, nes ne
laimė įvyko dienos metu.

90 Dienų Kalėjimo
21 metų jaunuolis Ikonas Bu

drus, nuo 6220 South Morgan, 
vakar teisėjo J. A. Schillcr’io 
buvo nuteistas sėdėti 90 dienų 
apskričio kalėjime. Sausio 23 d., 
jisai sužeidė žmogų prie Halst
ed ir 511 h Place, ir pabėgo. Po
licistas James Mulkerrin susekė
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