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DAUG ŽMONIŲ ŽUVO DĖL ŽEMĖS 
DREBĖJIMO

DREBĖJIMAS UŽGAVO CHILE RESPUBLIKOS 
PIETŲ DALĮ

FRANCO LEIS NAVARIECIAMS IR ITA
LAMS PIRMIEMS J MIESTĄ 

ĮŽYGIUOTI
Franco ketina paskelbti Barceloną 

sukilėlių sostine
BARCELONĄ DEGA

PERPIGNAN, Francuzija, 
sausio 25. — Trečiadienį kilo 
gaisrai Barcelonoje. Sukilėlių 
artilerija padegė uosto sekciją, 
kur daugumoj darbininkai gy
vena. Negesinami gaisrai grū
mojo persimesti į naujesnes 
miesto sekcijas.

Sukilėlių artilerija apšaudė 
taipgi kelią einant; į šiaurę, į 
Francuzijos pasienį. Išvažiavi
mas iš Barcelonos tapo nukir
stas. Sukilėliai tikisi įžygiuoti 
į miestą ketvirtadienį.

PERPIGNAN, Francuzija, 
sausio 25. — Gaunamais čia 
pranešimais, Ispanijos sukilė
lių vado, gen. Franco, kariuo
menė baigė apsupti Barceloną 
trečiadienio vakare. 20 sukilė
lių divizijų operuoja prieš mie
stą, kurs iki šiol buvo respub
likos gynėjų sostinė.

Visos aukštumos apylinkėje, 
dominuojančios BafčeTofią, jau 
sukilėliu rankose. Atviras ke
lias lojalistams pasitraukti pa
siliko tik šiaurėje. Sukilėliai 
slinko ir šitą kelią nukirsti iri

Japonai organizuoja 
vajų prieš kinų par

tizanus
SHANGHAI, Kinija, sausio 

25. — Japonų karo taryba Nan- 
kinge, buvusioj Kinijos sosti
nėje, paruošė programą kinų 
partianus Yangzte upės plačia
me klony kovoti. Laivynas pa
truliuos Yangtze upę ir mies
tus paupiu 'viso 700 mylių il
gio plote. Sausumos armija iš
vystys vajų kinų partizanams 
šitame plote likviduoti.

Yangtze upės klony viso ja
ponų priskaitoma apie 300,000. 
Prieš juos veikia šiaurės pu
sėje apie 200,000 reguliarios 
kinų kariuomenes ir 300,000 
reguliarės kariuomenės pietų 
pusėje. Be to, Yangtze zonoje 
veikia kinų partizanai, kurių 
esama apie 300,000.

Naciai įspėja Fran- 
cuziją

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 25. — “Frankfurter Zei- 
tung”, nacių užsienių reikalų 
ministerijos organas, įspėja 
Francuziją, kad ji neitų Ispa
nijos lojalistų gelbėti ir nesu
trukdytų sukilėlių laimėjimų.

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

Nepastovus; sniegas popiet 
arba vakare; kįlanti tempera
tūra; saulė teka 7:09 v. r., lei
džiasi 4:56 v. v.

gal būt tūkstančius lojalistų 
karių uždaryti Barcelonoje.

Pietų pusėje maurai pasiekė 
Barpelonos, kaipo miesto, pa
kraščius. Čia įvyko smarkus lo
jalistų susirėmimas su mau
rais. Bet Franco komunikatas 
sako, kad sukilėlių vadovybė 
sulaikė žygiavimą į miestą iki 
jis tapsiąs visai apsuptas.' Ki
ti pranešimai aiškina, kad Fran
co nenori leisti maurams pir
miems į Barceloną įžygiuoti. 
Tai paveiktų ispanus neigia
mai. Franco Įeisiąs pirmiems 
į Barceloną įžygiuoti navarie- 
čiams ir italų būriams.

Bendrai pranešimų tonas at
rodo toks, kad Barcelonai ne
beliko išeities, kad jau ji esan
ti kaip ir sukilėlių rankose. 
Tačiau viename kitame prane
šime prisiminta Madrido liki
mas. Atrodė^ kad ir Madrido 
nebus galima išgelbėti, o bet
gi Madridas dar ir šiandien te
bėra respublikos gynėjų ranko
se.

Sukilėlių rateliuose kalbama, 
kad gen. Franco, paėmęs Bar
celoną, paskelbs ją sukilėlių so
stine.

Reikalauja pataisyti 
Darbo Santykių 

Aktą
WASHINGTON, D. C., sau

sio 25. — Senatorius David I. 
Walsh trečiadieni įteikė kon
gresui Amerikos Darbo Fede
racijos pasiūlymą pataisyti Na- 
cionalį Darbo Santykių Aktą. 
Federacija nori, tarp ko kita, 
leisti darbininkams balsuoti 
kontraktus su samdytojais pa
gal amatus ir leisti teismams 
peržiūrėti visus Darbo Tarybos 
sprendimus.

Amerikos Darbo Federacija 
kart kartomis skundėsi, buk 
Darbo Taryba rodžiusi daugiau 
palankumo C.I.O., negu jai, 
Federacijai.

Numatoma atkakli 
kova automobilių 

unijoj
DETROIT, Mich., sausio 25. 

— C.I.O. atstovai, Sidney Hill- 
man ir Philip Murray, antra
dienį pareiškė CIO vardu, kad 
jie nebepripažįsta Homer Mar
tino esant automobilių darbi
ninkų unijos prezidentu.

Martin atsakė, jogei C.I.O. 
suskaldė uniją dėl to, kad jis, 
Martin, buvo priešingas John 
Lewis diktatūrai. Bet Lewis pa
tirs, kad Amerikos darbininkai 
nepriima jo diktavimų be ato
dairos — pareiškė Martin.

Manoma, kad Martin ieškos 
pagalbos pas David Dubinski, 
moteriškų drabužių siuvėjų 
unijos prezidentą. Bendrai nu
matoma automobilių unijoj at
kakli frakcinė kova.

■'f'

Didžiausias Lietuvos akmuo “Puntukas” ties Anykščiais, prie akmens matome mergai
čių gimnazijos ekskursiją. VDV foto

Senatorius mato ko
vą dėl drausmės ga

benti ginklus Is
panijai

WASHINGTON, D. C., sau
sio 25. — Buvęs prez. Hooverio 
kabinete užsienio reikalų depar
tamento sekretorius Stimson 
sako, kad jis mano, jogei prez. 
Rooseveltas turi teisę nuimti 
embargo ginklų siuntimui į Is
paniją abiems pusėms — taip 
lojalistams, kaip ir sukilėliams. 
Antradienį prez. Rooseveltas 
pareiškė spaudos atstovams, 
kad 'vyriausybės advokatai stu
dijuoja ginklų siuntimo Ispani
jai klausimą.

Senatorius Nye, ryšium su 
prezidento pareiškimu sako, 
kad jeigu vyriausybės advoka
tai pripažins, jogei prezidentas 
neturi galios panaikinti embar
go, tai embargo klausimas bus 
iškeltas kongrese.

19,000,000 gyventojų 
Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, sausio 25. — Meksikos 
cenzo biuras apskaičiuoja, kad 
birželio menesio 30 dieną 1938 
m. šalis turėjo gyventojų 19,- 
478,791.

Skysčiausia apgyventos ša
lies dalys yra žemoji Kalifor
nija šiaurėje, prie Jungt. Val
stijų rubežiaus, ir Quintana 
Roo provincija, šalies pietų da
ly, prie britų Hoduras. Meksi
kos centralinė vyriausybė da
bar tiesia kelius susisiekimui 
su šiomis šalies dalimis, tačiau 
tai yra lėtas ir brangiai kaš
tuojąs darbas. Lengviausias ir 
greičiausias valdžios susisieki
mas palaikoma lėktuvais.

Gavo prižadus, kad 
neterios civilių Ispa

nijos gyventojų 
p _ _

LONDONAS, Anglija, sausio 
25. — Per paskutines 24 valan 
das Britanijos vyriausybė ga
vo taip lojalistų, kaip sukilė
lių prižadus, kad patekimas 
Barcelonos į sukilėlių rankas 
nebus pavartotas civiliams Is
panijos gyventojams terorizuo
ti.

TRUMPOS ŽINIOS 
E VISUR

9 WASHINGTON, D. C., 
sausio 25. — Generalus proku
roras Frank Murphy painfor
mavo spaudą, kad jo vadovau
jamas teisingumo departamen
tas svarStb/*klaušimą, ar ne
įsteigti skyriaus, kurio užduo
tis butų apsaugoti gyventojų 
civiles teises.

9 WASHINGTON, D. C., 
sausio 25. — Jungt. Valstijos 
reikalauja, kad nacių Vokieti
ja prisiimtų Austrijos skolą 
Amerikai mokėti. Naciai aiš
kina, kad jie nesą atsakingi už 
Austrijos sko’ą. Visa Austrijos 
skola Jungt. Valstijoms siekia 
daugiau kaip $64,000,000.

© WASHINGTON, D. C., 
sausio 25. — Francuzijos am
basada Washingtone praneša, 
kad franeuzų vyriausybė nori 
pirkti Jungt. Valstijose 600 ka
ro lėktuvu.

• ___ «

e CERBERE, Francuzija, 
sausio 25. — 400 savanorių ka
riavusių Ispanijos lojalistų pu
sėje pasiekė Francuziją trečia
dienį popiet. Jų tarpe yra 93 
amerikiečiai.

• WASHINGTON, D. C., 
sausio 25. — Harry Hopkins, 
prekybos departamento sekre
torius, informuoja, kad Jungt. 
Valstijų visos pajamos 1938 m. 
siekė $64,200,000,000.

Įsteigs Ispanijos pa
bėgėliams zoną

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 25. — Francuzijos ir Ispa
nijos respublikos vyriausybė 
susitarė dėl plano, pagal kurį 
bus įsteigta Ispanijos pusėje, 
pagal Francuzijos rubežių, nei- 
trali zona, šioj zonoje galės ra
sti prieglaudą apie 150,000 is
panų pabėgėlių — vaikų, mo
terų ir senių — nuo mūšių ruo
žo ir nuo gen. Franco kariuo
menės. Ar Franco sutiks ne
liesti šitos zonos — jo ’ užtik
rinimo negauta.

Italija pasiruošusi 
siųsti daugiau ka
riuomenės Ispa

nijon
ROMA, Italija, sausio 2’5. — 

Romoje trečiadieni plito girdai, 
vyriausybės neginčijami, kad jf 
koncentruoja gan didelį kariuo
menės skaičių Genoa mieste. 
Reikalui esant šita kariuome
ne businti pasiųsta Ispanijon 
arba į Italijos pasienį — jeigu 
Francuzija nutartų Įsimaišyti Į 
Ispanijos karą.

Sakoma, Mussolini šiam tik
slui turįs Genoa ir Spezia 
punktuose 30,000 karių.

Daladier pasitiki na
cių prižadais

i --------—
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 25. — Neseniai įvykusiuo
se parlamento debatuose kalbė
tojai nurodė, kad Vokietija re
mianti italų reikalavimus Fran
cuzijos teritorijos. Taip prem
jeras Daladier, kaip ir užsie
nių reikalų ministeris Bonnet 
neigiamai pakraipė galvą. Da
vė suprasti, kad jie turi kito
kius nacių prižadus ir pasitik
ti jais. Skeptiškesni franeuzai 
abejoja, ar neteks Daladierui 
ir Bonnetui naciais nusivilti.

Bombarduoja Ame
rikiečius pabėgėlius 

iš Barcelonos
CALDETAS, Ispanija, sausio 

25. — Ispanijos sukilėlių lėk
tuvai trečiadienį atakavo mie
stelį Caldetas, kur susirinko 30 
amerikiečių pasiruošusių sėsti 
i Jungt. Valstijų kreiserį Oma
ha. Caldetas randasi 20 mylių 
atstumoje nuo Barcelonos. Krei
seris Omaha stovi 2 mylių to
ly nuo Caldetas kranto.

Sukilėlių lėktuvas 
nukrito Francu- 

zijoje
LOURDES, Francuzija, sau

sio 25. — Ispanijos sukilėlių 
lėktuvas nukrito ir sudužo, o 
penki jo pasažieriai žuvo Fran
cuzijos teritorijoj. Lėktuvas 
buvo vokiečių išdirbystės.

SANTIAGO, Chile, sausio 25. 
— Amatoriaus radijo praneši
mas iš miesto Concepcion, tre
čio didžiausio miesto Chile res
publikoj, pietų Amerikoj, tre
čiadienį sakė, kad 2,000 miesto 
gyventojų žuvo dėl žemės dre
bėjimo. Keturios dešimtys nuo
šimčių miesto namų sugriauta. 
Vėlesnis pranešimas sakė, kad 
Concepcione žuvo 60 žmonių.

žemės drebėjimas įvyko nak
tį i trečiadienį, tuoj po vidur
nakčio. Pranešimai pasiekią 
Santiago liudija didelius nuo
stolius turtui, kuriuos padarė 
žemės drebėjimas.

Trumpi ankstyvieji valdžios 
pranešimai sakė, kad žuvo per 
100 žmonių. Tačiau vien Con
cepcion pranešimas kalba apie 
2,000 žuvusiųjų. Negauta pra
nešimų iš mažesniųjų mieste
lių, nes nutrauktas susisieki
mas su jais. O mažesniuose 
miesteliuose, prisibijoma, dre

Lietuvos Naujienos
JAVŲ EKSPORTAS PĘR 

KLAIPĖDOS UOSTĄ

“Lietūkio” Klaipėdos elevato
rius 1938 m. į užsienius išsiuntė 
apie 60,000 tonų tų metų javų 
derliaus. Išsiųsta apie 32 000 to
nų rugių, apie 10,000 tonų avi
žų, apie 8,000 tonų miežių, a- 
pei 10,000 tonų kviečių.

Pašaukta karo tar
nybon 60,000 italų 

rezervų
ROMA, Italija, sausio 25. — 

Pašaukti karo tarnybon Itali
jos rezervistai gimę 1901 me
tais. Pašauktųjų skaičius sie
kia 60,000 asmenų. Stebėtojai 
mano, kad Mussolini nori pri
siruošti akcijai, kuri gali pasi
rodyti reikalinga ryšium su ka
ro pabaiga Ispanijoj ir ryšium 
su francuzų-italų ginču Vidur
žemio juros srity. .

Aimanuoja dėl kata
likų persekiojimo

Vokietijoj
ROMA, Italija, gausio 25. — 

Vatikano leidinys “L’Osserva- 
tore Romano” aimanuoja, kad 
nacių vyriausybė Vokietijoje 
likvidavo katalikų studentų or
ganizaciją.

Šimtai žuvo dėl že
mės drebėjimo

SANTIAGO, Chile, sausio 
25. — Vėlesnės trečiadienio ži
nios sako, kad Šimtai, gal tūk
stančiai žmonių žuvo dėl že
mės drebėjimo Chile respubli
kos pietų daly. Armijos avia
torius pranešė, kad visas Chil- 
lan miestas, turįs 40,000 gy
ventojų, sugriautas. Pirmieji 
žemės kirčiai pajausta 11:35 
valandą naktį j trečiadienį. 

bėjimas padarė daugiausia ža
los. Iš viso, manoma, nustaty
ti nelaimės didunmą pavyks 
tik kelioms dienoms praslin
kus.

Susisiekimo linijos, telegra
fas ir telefonas, nutraukti. 
Elektros patarnavimų direkto
rius įsakė visoms amatorių ra
dijo stotims stoti municipalite
tų vyriausybių tarnybon ir teik
ti municipalitetų pranešimus.

Geležinkelių vyriausybė gavo 
pranešimų, kad susisiekimas 
geležinkeliais sulaikytas ’į pie
tus nuo miesto Linares, nes 
žemes drebėjimas išskėtė gele
žinkelių bėgius. Linares randasi 
170 mylių atstumoje į pietus 
nuo Santiago.

Tuojau po ^emės drebėjimo 
pradėta organizuoti pagalbos 
nelaimės ištiktiems teikimas.

Iš kai kurių vietų pranešta, 
kad dėl drebėjimo kilo milži- 

I niški gaisrai.

APVOGĖ KATALIKŲ 
BAŽNYČIĄ KLAI

PĖDOJE

Nežinomi piktadariai įsibro
vė į Klaipėdos katalikų bažny
čią ir pavogė septynis kielikus, 
monstranciją ir kitų brangių 
daiktų, apie 4000 litų sumai. 
Kai kurie daiktai turėjo istori
nės reikšmėms. Be to, vagys dar 
išgėrė visą bažnytinį vyną... 
Bažnyčios apvogimas sukėlė di
delį pasipiktinimą visuomenėje.

Krašto autonominė kriminali
nė policija tikisi greitai pikta
darius surasti, nes jie palikę 
bažnyčioje daug pėdsakų. *

— Užsienių reikalų ministras 
Juozas Urbšys po Naujų Metų 
vyksiąs į Berlyną, kur maty
sis su užsienio reikalų minis
tru Ribentropu, o gal ir su 
kancleriu Hitleriu. Busią ta
riamasi ir Klaipėdos reikalais.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu Ir Telegrama ui 
prieinamą kalną. Siun
tėjui pristatome kvitą 
•u gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame • pasiuntinio 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL

Univw.it
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J. J. Lazdauskas

Adv. Skipitis lankėsi Pietų
Amerikoje

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

NAUJIENOS, Chicago, III.

Pietų Amerikos lietuviai 
ir Lietuva

Pietų Amerikos lietuviai Lie

dinę tokio vaidmens, kuriuo 
prilygtų šiaurės Amerikos lie
tuvių vaidmeniui, šiaurės Ame
rikos lietuvių bene didžiausias 
vaidmuo Lietuvai buvo padary
tas karo metu, kuriant nepri-

jonai dolerių, kuriais Lietuva 
pirko savo kariuomenei gink
lus, drabužius ir kt. Tiesa, ne 
visi tie amerikiečių lietuvių do
leriai nuėjo Lietuvos valstybės 
reikalams. Nemaža jų dalis 
kliuvo ponams Vailokaičiams, 
Yčams ir panašiems “patrio
tams”, kurie su amerikiečių lie
tuvių doleriais pasidarė dau
giau negu pasiturinčiais. Iš bu
vusių eilinių caristinės Rusijos 
įstaigų tarnautojų, Lietuvos ne
priklausomybės pastogėje atsi
rado stambiausi Lietuvos finan
sininkai, kaip Vailokaičiai. Tik 
Martynui Yčui ne taip jau pa
sisekė su bankų steigimu, lygi
nant jo “misijas” su Vailokai
čių “misijomis”.

Tas nesąžiningas “tautinių” 
tūzų pas i da rbavimas turės daug 
reikšmės Lietuvos ateičiai. O 
toji ateitis kasdien darosi aiš
kesnė. Turint prieš akis nau
jausius Europos įvykius, nesun
ku spėlioti ir apie Lietuvos at-

ti reikalinga stiprios išeivių pa
ramos. Ir toji parama turėtų 
būti šiandien iš dviejų Ameri
kos kontinentų galų — šiaurės

Ligas
Artritis, Rheuma-

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

Taipgi 
tism, 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. Glinic
Telefonas Calumet 4178 

33-čia ir So. Michigan Avė.

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

FOCAHONTAS Mins Run
(Screcned) Tonas ..........................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas 50

Perkant toną ar daugiau

BIJAI
Pasidėk nors mažą dalelę savo uždarbio i LITHU- 
ANIAN BUILDING LOAN AND SAVINGS ASSO
CIATION (Naujienų Spulką)-----

BEDARBĖ BUS NEBAISI 
NELAIKYK SAVO PINIGŲ BE NUOŠIMČIO

NAUJIENŲ 
SPULKA 
MOKA

NAUJIENŲ SPtJLKA IŠMOKA PINIGUS 
ANT PAREIKALAVIMO.

Naujienų Spulkoje visi indėliai yra apdrausti Federa- 
lej 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.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
and SAVINGS ASSOCIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

*
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aukomis 
atsistojo” 
kuri skai-

ir pietų. Bet ar bus? Štai klau
simas, į kurį ne taip lengva at
sakyti.

Mes galime būti didžiausi sa
vo tėvų krašto patriotai ir ide
alistai, bet Lietuvai patekus į 
bėdą, mes' vargu busime tiek 
užsimerkę, kad siųstume savo 
uždirbtus centus Lietuvos gel
bėjimui negalėdami atspėti ku
ris iš dabartinės tautininkų val
džios ponų taps nauju lietuviš
ku milijonierium.

Jeigu amerikiečių 
ne vienas “ant kojų 
prie tokios valdžios, 
tesi demokratiška ir 
resnes sąlygas kontroliavimui 
visų krašto pajamų ir išlaidų, 
tai kiek “ant kojų” galės atsi
stoti tokiose sąlygose, kokias 
Lietuva turi šiandien?

Aiškus dalykas, kad dabarti
niai Lietuvos valdovai nujau
čia, kad Lietuvos išeivija šiuos 
klausimus turi galvoje, ir kad 
šaukiantis Lietuvai pagelbos, 
toji išeivija neatsisakys gelbė
ti Lietuvą, bet pareikalaus ga
rantijų Lietuvos pajamų ir iš
laidų kontroliavimui. Juk jau 
ir pačių fašistų spaudoj galima 
pastebėti straipsnių, kaip kovo
ti su korupcija, kaip bausti' iš
eikvotojus, o tas rodo, kad va
gysčių skaičius varo baimės pa
tiems tautininkams, kai kas ir 
iš jų tarpo pradeda suprasti,

turos bekon trofinio viešpatavi
mo.

vo centus Lietuvos gelbėjimui 
tokiose sąlygose, tai tomis au
komis tik meškos patarnavimą 
atliktu. C

Pietų Amerikos lietuviai nors 
ir nėra tiek pajčgingi (visais 
žvilgsniais) kiek jus, šiaurie
čiai, bet, esant kitokiai santvar
kai Lietuvoje, ir mes prisidėtu
me ne taip jau mažai prie Lie
tuvos gelbėjimo. Gerų norų (o 
geri norai pagimdo gerus galė
jimus) netrūksta, tik Smetonos 
amžinas “prezidentavimas” tuos

Adv. Skipičio paskaitos 
Urugvajaus lietuviams

Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti pirmininkas, adv.

4%

gruodžio mėiiesiais lankėsi Pie
tų Amerikoje. Laikė prakalbas 
Brazilijos, Argentinos ir Urug
vajaus lietuviams. Su pastarai
siais turėjo tik dvi prakalbas, 
kurias suruošė Urugvajaus lie
tuvių organizacijos su “Bendru 
frontu” priešakyje. Nerašysiu, 
ką p. Skipitis kalbėjo Brazili
joje ir Argentinoje, ir kaip jam 
ten sekėsi, tik aprašysiu ką sa
vo ausimis girdėjau.

Pirmiausia, p. Skipitis iškal
bingai 'pasveikino Urugvajaus 
lietuvius Draugijos Užs. Liet. 
Remti vardu, šaulių S-gos var
du, Lietuvos Savanorių, Skau
tų, tautininkų ir jaunalietuvių 
vardu nebuvęs Įgaliotas ir to
dėl nesveikinęs. Ir tik liek. O 
kur Lietuvos Socialdemokratų 

jos? Nėra, uždarytos. Apie jas 
p. Skipitis nė neužsimena, bet 
kalba apie Lietuvos pramonę, 
žemės ūkį, švietimą, — visur 
Lietuva padariusi didelę pažan
gą, palyginus su caro laikais.

Diktatūra ir kaimas
Ponas Skipitis kalbėjo apie 

augančias Lietuvoje pienines, 
sviesto produkciją, žodžiu sa
kant, apie augančią Lietuvos 
žemės ūkio pažangą^ Tą pažan
gą p. Skipitis vaizdavo ir žo
džiais ir skaičiais, bet koks san
tykis yra tarp diktatūros ir Lie
tuvos kaimo, vistiek nepasakė.

Urugvajaus lietuviai gerai ži
no, kad Lietuvos kaime skur
das, beviltiškumas, licitacijos. 
Ką beaugintum, rinkų vistiek 
nėra. Procentai už paskolas ir 
mokesčiai didesni negu prie 
caro, o taip pat butiniausieji 
pirkiniai verčia gabenti turgui) 
visokį gardesnį kąsnį, pats gi 
kaimas, ypač neturtingesnieji 
ūkininkai, gyvena skurdžiai, tik 
lik ne 
kaimo

S

pusbadžiu. Gandai apie U

i retkarčiais ir 
tautiškąją biu- 

šiaip “aukštąją”
Kauno “šiitą' 
rokratiją ir 
Lietuvos inteligentiją. Tik p. 
Skipitis klystų sakydamas, kad 
licituoja ne valdžia, bet bankai. / • f*
Reiškia, valdžia “gera”, tik 
bankai blogi. Tokios pat nuo
monės ir smetoninė gazieta 
“Liet. Aidas”, kurios korespon
dentai važinėdami po kaimus 
aprašinėja kaimiečių džiaugs
mus. Kaimiečiai dantimis grie
žia, skaitydami “Liet. Aide“ 
apie savo laimėjimus. P. Skipi
tis žmogus supratlyvas, jis ži
no kaip teisinti valdžią, todėl 
ir sako, kad bankai kalti... Jei 
tikėli p. Skipičiui, Lietuvos kai
mas gyvena ramiai, sočiai, ra- 
diopatriarchaiškai. Apie pinigų 
badą, apie mažažemių vargus, 
apie taip vadinamą nematomą
jį nedarbą, arba gyventojų per
teklių “tautiškas” kaimas nie
ko nežino; anstoliai, policinin
kai ir kitokį smetoninės val
džios agentai p. Skipičiui atro
do esą pačiam progreso žydėji
me...

Galima suprasti kodėl p. Ski
pitis taip kalba. Smetonai dar
gi labai naudinga įkalbėti Lie
tuvos išeivijai, kad lietuviškas 
kaimas,
staiga sukulturėjo ir pralobo. 
Tačiau

po Smetonos botagu,

fašistai, savo pasako
mis, Lietuvos kaimo apstatyti 
negali, nes kiek jie bekalbėtų, 
anstolis ir policininkas kalba 
aiškiau, kaip gerb. DULR pir
mininkas. Kaimas skursta, tik 
p. Skipitis to nejaučia...

Tiesa, lietuviškas kaimas, 
80% krašto gyventojų, nėra 
vienalytis. Ir skurdas kaime ne 
visus vienodai slegia. Bet jei 
imti valstiečių masę, viduti- 
niuosius ir smulkiuosius ūki
ninkus, tai jų padėtis paskuti
niais metais vis eina bldgyn.

ku skaičiais išreikšti, nes nėra 
tokios statistikos^ kuri parody
tų, kiek kaimiečiai dabar blo
giau valgo, kiek mažiau {pirki
mų bažnytkaimiuose daro, kiek 
sumažėjo pasogos (ir tos pa
čios nevisuomet išmokamos ge
ruoju, tenka jaunikiams byli-

Ar esi varginamas 
vidurių užkieiiejimo?

sau, bet pinigų skolintojams. 
Procentai suėda viską. Nežiū
rint į visokias mokėjimų leng
vatas ir pratęsimus, ūkininkų 

PASIGELBEK ŠIUO PAPRASTU, I įsiskolinimas pasidarė viena 
BET MALONIOU BUDU! baisiausių Lietuvos kaimo ne- 

« t i a , laimių.Ex-Lax yra tnalonatis skonio, gerai
veikiantis, modernus liudsubtbjds. Kaįmo bežemių ir mažaže- 
Ex-Lax tūri gardaus šokolado sko- mių pddėtiš visada buvo labai 
hį. Jis yra visiškas ir patikimas, 
betgi švelnus veikime. Suteikia ge
ras pasekmes be apsunkinimo ar 
nemalonumo.
Ex-Lax yra Amerikoje labiausiai 
parduodamas liųosubtpįas—jis yta 
lygiai geras vaikams kaip ir suau
gusiems. 10c. ir 25c. dėžutės yra 
pas jūsų vaistininką!

EX-LAX

SAtTOOKITES I’AMEOPŽlOjriMV! 
AtSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
ĮsicifimSkit raides ‘,E-X-I>A-X”'' ant 
dėžutes ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Lax I

6 tabletę IO<
18 tabletę 25<

prasta, o prie diktatūros ji pa
sidarė visai tragiška. Tų kaimo 
posūnių, proletariato rezervo, 
pigių darbo rankų kaimui ir 
miestui statytojo paskutiniais 
metais padėtis labai pablogėjo, 
nes darbininkų perteklius ir 
valdžios politika numušo už
darbius, pablogino teisinę sam
domųjų kaimo darbininkų pa
dėtį, o todėl ir skurdas padidė
jo.

Dėl kaimo skurdo kas kal
tas? Diktatūra ar bankai? Ban
kai, sako p. Skipitis, jei jis ne
begali atvirai girti diktatūros ir 
kalbėti apie kaimo gerbūvį.

Lietuvos kaimas turi išlaiky
ti ant savo pečių Lietuvos ne
priklausomybę, vadinasi, ka
riuomenę, policiją ir tukstan- 

Įčius valdininkų. Valstybėsnėtis), kaip sulėtėjo kaimo sta
tyba ir t. t.7 Vienok kas nuolat |įa> viešpataujant fašistinei dik- 
kaime gyvena ir moka ne 
savo bėdomis rūpintis, bet 
žvelgia plačiau, tas aiškiai 
stebi, kad kaimo gyvenimas
sidarė sunkesnis, vargas didės-1 kratija nieko produktingo ne- 
nis. Neišpasakytai padidėjo Ii- kuria ir todėl gyventojai jos ne- 
citacijų skaičius ir dar daugiau kenčia. Tos “tautiškos” biuro - 
padidėjo skaičius ūkininkų, ku- kratijos apsaugojimui dar rei- 
riems gręsia licitacija. Ukinin- kalinga didinti priespaudos 
kai, kurie įsiskolinę Žemes aparatą — policiją, žvalgybą 
Banke, Smulkaus Kredito fašistų organizacijas, karo ko- 
Draugijose arba pas privačius mendantus ir t. t. Diktatūra — 
skolintojus ir lupikus, dirba ne'tai parazitinė kariuomenės vir-

na s-

suli
pu r-

tik talurai Lietuvoje, kas kart 
pa- kėja, biurokratine viršūne 
pa- psta ir kas kart daugiau syvų iš 
pa- kaimo iščiulpia, nes toji biuro-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBVLANCE

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
.4,605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite musų Lietuvių radi© programų šeštadieni® vakarais
7 vaL vakaro Ii W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

S. P. MAŽEIKA ■ Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

6834 So. Wėstern Avė.
1410 South 49th Court

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovėhill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

L Ji ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

•J

šunių valdžia, o kaimas — tai Lietuviai Daktaral
melžiama karvutė. ----- 22

r . r . ■ - H 1. . DR- p- J- BEINARLietuvos fašistine diktatūra (BEINARAUSKAS)
sustabdė žemės reformą, palik- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
tus savininkams dvaro centrus 6900 So. Halsted St. 
padidino ligi 150 ha (žemės re- Tel. Went 1612 — Res. Yards 3955 
r . .... Ofiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser.formos komisijos buvo nustaty-| ir nedėlioj pagal sutartį, 
ta 80 ha), tuo budu grąžino 
dvarininkams (daugiausia len
kų dvarininkams) tūkstančius 
ha žemės, miško, išmokėjo ir 
dar tebemoka jiems milijonus 
“atlyginimo” už nusavintą že
mę. Tuos milijonus sumoka
kaimas; dvarininkams grąžin-, TeL ottice Wentworth 6330 
toji žemė didina kaimo beže- Rez. Hyde Park 3395 
mių ir mažažemių skaičių, grą- Rlukic
žintieji miškai eina vėjais, tuo. 1 . 1 . , X I L- T Moterų ir vaikų ligų gydytojatarpu kai kaimo statyba vis la- o tt i x j

biau apmiršta. Ar tai ne dik-L ,69rf00 §0. Halsted St. 
tatura prisidėjo prie kaimo Į išskyrus seredomis ir subatomis 
skurdo padidinimo?

(Bus daugiau)

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
DR. VAITUSH, OPT. 

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

Phone CANAL 6122 Į jūsų garantavimas.
RTFVm Optometrically Akių Specialistas

-LelV. O* JJAl-JZjLkJ Palengvina akių įtempimą, kuris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

99R1 r I svaiSimo> akių aptemimo, nervuotu-'4*vl W eSl Oireei 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 
________________________________ (klaidas. Specialė atyda atkreipiama 

į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel.BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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 Brunsvvick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

8

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Ketvirtai., sausio 26, 19S9

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

AKIU SPECIALISTAI

kitataučiai
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ię , 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro, j 

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 2 vai. ryto, nuo 2 ikiNuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 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
K. P. G ŪGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

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

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: 

Panedėlį, 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”

/
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Clevelando ir Ohio Žinios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
šių dienų Amerikos lietuvių jaunimas. — Pagerbė adv. 

Chesnulį. — SLA 362 kuopos vakarėlis. — Pasikei
tė Lietuvių salės bendrovės direktoriai. — Bandė 
pasigirti, bet nepavyko. — Filmai iš Lietuvos. — 
Onos Kaskas koncertas. — Airiai susirūpino savo 
darželio įsteigimu. — Darbai silpnai eina.

šiandieniniam Amerikos lie
tuvių gyvenime į jaunimą pra
vartu daugiau dėmesio kropti, 
nes ateityje jis turės vaidinti 
itin svarbų vaidmenį musų lie
tuviškame judėjime. Jaunimas 
turės pasilikti musų tautos pa
grindu.

Mes žinome, kad tada, kai 
lietuviai pradėjo važiuoti į šią 
šalį prieš kelias dešimtis metų, 
tai jie važiavo čia daugiausia 
jauni vyrai ir jaunos merginos. 
Jie tada pradėjo musų kultūri
nį judėjimą, pas juos buvo ge
rų sumanymų ir gerų norų, ir 
jie ėmėsi dirbti. Visi pasprukę 
iš cariško jungo jautėsi laisvi 
ir pilni energijos. Organizavo 
pašalpines draugijas, kad nelai
mei atsitikus svetimoje šalyje 
turėtų bent kokią pagalbą. Ban
dė steigti knygynus, ėmė leisti

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted~St.
CHICAGO, ILL.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
. NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI 
• 

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

laikraščius. Visas tas darbas, 
kurį mes šiandien turime, yra 
atliktas ateivių jaunimo, už 
ką jiems priklauso didelis pa
dėkos žodis, nes jie dirbo sun
kiose aplinkybėse svetimoje ša- 
lyjc.

Dabar tų dienų jaunuoliai 
jau pasenę arba perėję vidur
amžį, o daugelio ir gyvųjų 
tarpe nebėra. Jie apleido jnus, 
o mes lik galime jų atliktais 
darbais pasidžiaugti.

Bet šiandien jau iškyla ir ki
tas svarbus klausimas, būtent, 
kaip ilgai mes galėsime tuos 
sukurtus darbus varyti tolyn. 
Metai po metų vis mažiau be
lieka senųjų veikėjų, ir kas 
juos pavaduos ateityje, kada 
jų veikimo pajėgos visai suma
žės. Mes matome, kad iš Lie
tuvos daugiau jaunimo beveik 
neatvažiuoja, ir vargu kada jis 
galės atvažiuoti, nes dabar yra 
kitokie S. V. imigracijos pa
tvarkymai. Ar mes žiūrėsime 
kaip musų pradėti ir įkūnyti 
darbai griūva ar leisim lietuvių 
tautai šioje šalyje išnykti? Tai 
butų didžiausi skriauda, sykiu 
ir apsileidimas.

Jei to nenorim susilaukti, tai 
turime kreiptis į čia augusį 
jaunimą ir pratinti, kad jis 
ruoštųsi lietuvybę ir toliau pa
laikyti.

Taigi dabar yra pats geriau
sias laikas lietuviuti čia augu
sį jaunimą, kad jis pažintų Lie
tuvos istoriją, žinotų, kas lietu
viai buvo ir yra ir ką jie yra 
nuveikę. Turime stengtis, kad 
jaunimas galėtų visa tai įvertin
ti,, branginti ir norėtų tęsti mu
sų pradėtus darbus. Reikia jau
nimui duoti progos visur daly
vauti, reikia juos kviesti prie 
savęs. Daugelis jaunimo nemo
ka gerai lietuvių kalbos, ir mes 
kaip kada padarome iš to juo
kus, bet tas yra klaidinga. Jie 
gali su mumis dalyvauti ir sa
vo mintis išreikšti geriau var
tojama anglų kalba, kurią jie 
laisvai vartoja. Su laiku jie iš
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moks geriau ir savo tėvų, kalbą. 
O jei neišmoks, tai vis vien jie 
galės pasilikti gerais lietuvių 
kilmės piliečiais. Amerikoje yra 
labai daug gerų piliečių, kurie 
stoja šimtą nuošimčių už savo 
gimtinę šalį Ameriką, ir jie ki
tos kalbos nemoka kaip tik 
anglų. Vienok jie žino iš savo 
kilmes istoriją, ir jie didžiuo 
jasi tąja tauta, iš kurios ir jie 
yra kilę. Kalba neatsako už vis
ką. Paimkime kad ir religiją 
Jėzų Krislų garbina daugelio 
tautų žmonės, bet skirtingomis 
kalbomis, ir reikšmė yra ta p i- 
ti. Dėti daugiau pastangų tam, 
kad Amerikos jaunimas labiau 
suprastų Lietuvos gyvenimo są
lygas, butų bereikalingas dar
bas. Reikia pagaliau suprasti, 
jog Amerikoje gimusiam jauni
mui tos sąlygos yra svetimos. 
Bet yra reikalas jaunimą supa
žindinti su lietuvių tautos isto
rija, jos praeitimi ir jos atlik
tais darbais.

Amerikoje turim gana daug 
jaunimo, kuris kilęs iš lietuvių. 
Nors kai kurie vadinasi ameri
konais, bet nemažas skaičius 
taip pat vadina svarbų vaidme
nį musų viešame gyvenime. Kai 
kurie vadovauja politikoj, kiti 
meno srityje ir dažnai gali ap
sieiti be pašalinės pagalbos, 
taip kaip apsieidavo ir anų die
nų veikėjai. Taipgi turime ne
mažai ir tokių, kurie yra atsie
kę gana aukštų vietų valdžioje 
ir šiaip politikoje. Tuo mes ga
lime tik pasidžiaugti. ,

Lietuviai, kurie auginate vai
kus, kvieskite juos dalyvauti 
musų judėjime. Nušviesk i te 
jiems reikalingumą su savais 
dalyvauti. Tas nepagadins jų 
ainerikoniškumo, nes kas myli 
savo tautą, tas myli ir savo ša
lį. Žmogus negali būti be tau
tos, ir negali būti be šalies. Tai 
geriau buk tos tautos žmogus, 
iš kurios esi kilęs ir jai darbuo
kis.

» » »
Sausio 15 dieną Lietuvių sa

lėje įvyko šau'nus parengimas. 
Buvo perstatymas, dainos ir 
kalbos. Šis parengimas įvyko 
vietos veikėjo adv. P. V. Ches- 
nulio pagerbimui už jo pasi
darbavimą lietuvių gerovei. 
Adv. Chesnulis yra labai daug 
pasidarbavęs ryšium visokiais 
politiniais ir kultūriniais dar
bais, o labiausiai prie Liet. Kul. 
Darželio. Jo pastangomis yra 
atlikta labai daug darbo.

Taigi vietos lietuviai norėjo 
jam atsidėkoti surengdami tokį 
gražų pagerbimo vakarą. Pro
grama buvo graži ir turtinga. 
Taipgi ir kalbėtojai apibudino 
p. Chesnulio praeities darbus. 
Pagaliau kalbėjo ir pats gar
bės svečias, kuriam ta pramo
ga buvo surengta. Jis gražiais 
žodžiais visiems padėkojo ir 
pareiškė, kad ką jis nuveikė, 
tai su visų pagalba, ir jam 
daug kredito už tai nepriklau
so. Tas tiesa, nei p. Chesnulis, 
nei kas kitas vienas jokio vi
suomeninio didelio darbo nega
li atlikti, — vis yra reikalinga 
ir kitų pagalba. Bet visuomenei 
yra reikalingi vadai, be kurių 
nieko nebūtų galima nuveikti. 
O adv. Chesnulis prie vadovy
bės yra labai daug prisidėjęs. 
Todėl už tai ir tinkamas kredi
tas reikia atiduoti.

Publikos dalyvavo vidutiniš
kai.

» » »
SLA kuopos darbuojasi, štai 

sausio 21 dieną 362 kuopa tu
rėjo surengusi pasilinksminimo 
vakarėlį, kur buvo susirinkę 
gana gražus būrelis žmonių. 
Visi buvo linksmi ir draugiški. 
Kalbama kuopa nėra taip jau 
nariais gausinga, bet darbais 
yra daug pasižymėjusi. Taipgi 
ir šiame pažangos vajuje jau 
daug pasidarbavo. Taigi linkė
tina, kad veikėjai ir toliau ne
paliautų besidarbuodami. Gir
dėjau, kad nuo surengto vaka-

ri

Švieži kaip Benchley Šposas

IŠBANDYKITE 1939
VISADA ŠVIEŽI! Dvigubai ap- 
saugoti dviem užvalkčiais Cello- 
phane. VIRŠUTINIS užvalktis atsi
daro APAČIOJ pakelio.

DIDESNIAM JŪSŲ SMAGUMUS 
extra parinktini, extra ilgai-bran- 
dinti tabakai duoda extra turtingą 
skonį . . . extra Cellophane už
valktis užtikrina extra šviežumą.

01d Gold
UŽSISTATYKITE: ROBERT BENCHLEY su ARTIE SHAW’S Orkestru, Sekmadienių 

, vakarais, Columbia Network.

nuvo padaryta metiniame susi
rinkime. Taigi linkėtina, kad 

kuo geriausiai” 
Visi direktoriai 
tai nėra abejo-

Jais metais, 
rimti žmonės, 
nes, kad ir darbą varys sutar
tinai bei padarys daug pageri
nimų salėje.

“Dirvos” kavalierius labai 
myli pasigirti savo darbais, da
gi ir lokiais, kurių jis nėra nū 
atlikęs. O labiausiai nepamirš
ta pasigirti, kiek jis prisidėjęs 
prie Liet. Kul. Darželio darbų 
ir auka.

Bei štai sąjungos pirminin
kas adv. Chesnulis jau nebe
galėdamas ilgiau tų melagys-

liktus darbus. Ir tai pradeda 
aiškėti, kad kavalierius dau
giau pasipelnė, negu prisidėjo 
prie Darželio. Tas visuomenei 
reikalinga žinoti, ir pirminin
kas turėtų plačiaiuapie tai pa
kalbėti. 

» » «
Lietuviškos filmos bažnyti

nėje salėje. Sausio 27 ir 28 die
nomis Šv. Jurgio bažnyčios sa
lėje bus rodomos iletuviškos 
filmos. Jas rodys J. Juškevi
čius. Filmos vaizduos vėliau
sius įvykius Lietuvoje. Taigi 
kurie norite pamatyti įvairias 
Lietuvos 
ky tomis

vietas, tai nueikite sa- 
dienomis į bažnytinę

» » »
Onos Kaskas koncertas įvyks 

balandžio 21 dieną 
ditorijos 
nas bus 
Darželio

mažajame
miesto au- 
teatre. Pel- 
Liet. Kult.

Copyright, 1939, by P. Lorillard Co., Ine.

BUK SVEIKAS IR DŽIAUKIS GYVENIMU

yra gardaus skonio tonikas, padarytas iš žiedų ir šaknų 
(Europine formula). Butelis šio žinomo biterio turėtų 
rastis kiekvienoje stuboje. Visai šeimynai patiks Rex 
Bitters. Pabandykite jį šiandien.

REX BITTERS COMPANY
Board of Trade Building, Room 1240

Reikalaukite tavernose ir vaistinėse 
Tavernų savininkai reikalaukite savo dealerių 

Tel. Wabash 4991-8

Ar Ieškai 
Paskolos

® Namo Statymui
® Pirkimui
® Morgičio 

jimui

nuo 1 iki 20

naudai.

Airių tauta rengiasi didel’am 
larbui, būtent, pradėti taisyti 
kul turinį darželį ten, kur ir ki
tos tautos tuos darželius turi. 
Lietuvių darželis buvo baigtas 
pirmutinis iš visų. Miesto val
džia pastebėjo tai, kad gal bus 
mažiausi tauta turinti darželį, 
bet darbą baigė pirmutinė.

» » »
Darbai šiame mieste eina 

silpnai. Buvo kiek padidėję, bet 
pastaruoju laiku ir vėl viskas 
pmirė. Kompanijos aiškina, 

kad negaunančios užtektinai 
užsakymų. Su mašinerijos iš
vystymu darbas atliekamas ne
apsakomai greitai ir tokiu bil
du negaunama užtektinai užsa
kymų. Jeigu darbo žmogus ga
lėtų pasipelnyti iš mašinų pro
greso, tai butų gerai. Bet da
bar tik padaro daugiau milijo
nierių. —Jonas Jarus.

ar 
Atmokė-

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

Savo paskolos reikalus apkalbėk su mumis 
asmeniškai. Kreipkis į:
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SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda
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“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie
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f
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Čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
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» » »

Lietuvių salės bendrovės kai 
kurie direktoriai pasikeitė. Tas

■ •

yra

• ’ ai Naujienose
nauda dėlto,

• ni<> Naujienoj 
naudingos

Vardas ...............
Numeris ir gatvė
Miestas ir valstija

$6.00
$6.00
$6.00 
$5.75 
$5.00
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MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! ŠAUKITE
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Sacramento Avė.)
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United States Government 
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iki
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Morgičių

Safety Denosit Dėžutės 
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Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
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8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV
INGS &, LOAN ASSOCIATION 
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Remkite mos, kurie 
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KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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Franklinas, žydai ir vokiečiai
Per keletą paskutinių metų antisemitai (žydų neapy

kantos kurstytojai) Amerikoje ir kitose šalyse skleidžia 
melagingą pasaką, kad vienas iš Jungtinių Valstijų stei
gėjų, Benjamm branklin, buvęs antisemitas ir pasakęs 
konstitucinėje konvencijoje 1787 m. kalbą, žiauriai ata
kuodamas žydus.

Šitos pasakos patikrinimui žinomas Amerikos isto
rikas Charles A. Beard padarė išsamų Franklino raštų 
ir veikimo tyrinėjimą; bet jisai nesurado nė krislelio įro
dymo, kad Franklinas butų buvęs žydų priešas. Tyrinė
jo šitą dalyką ir kiti mokslo vyrai, ir jų nuomonė yra to
kia, kad ta tariamoji Franklino kalba yra “falsifikacija 
ir dargi labai gramozdiška”.

Tačiau, betyrinėjant tą klausimą, buvo surastas ki
tas įdomus dalykas. Būtent, Dr. Charles A. Beard iškėlė 
aikštėn, kad Benjamin Franklin protestavo prieš masinę 
vokiečių imigraciją. Jisai nereikalavo, kad vokiečiams 
butų uždarytos durys į Ameriką, bet jisai išreiškė baimę, 
kad vokiečiai, kurie nėra papratę gyventi laisvose politi
nėse sąlygose, gali pakenkti demokratinei šio krašto san
tvarkai, jeigu jų atvyks čionai labai didelis skaičius.

Taigi Vokietijos naciai, kurie vartoja Franklino au
toritetą žydams šmeižti, turėtų papasakoti ir ntą faktą 
savo tautiečiams.

Atakos prieš darbo sekretorių
Rcpublikonų atstovas kongrese, J. Parnell Thomas, 

iš New Jersey, kaip buvo žadėjęs, įteikė kongresui rezo
liuciją, reikalaudamas pašalinti darbo sekretorių p-lę 
Perkins ir du darbo departamento viršininku už tai, kad 
jie sulaikė deportavimą dviejų komunistų, Harry Brid- 
ges ir Joseph Strecker.

Ateiviai komunistai, kurie neturi pilietinių popierų, 
pagal įstatymą gali būt deportuoti. Be to, komunistai ne
turi teisės patapti šios šalies piliečiais; o jeigu jie gauna 
pilietines popieras apgavingu budu, paslėpdami tą faktą, 
kad jie yra komunistai, tai valdžia gali jiems pilietybės 
popieras atimti ir juos deportuoti.

Tačiau įstatymas šitame klausime nėra visai aiškus, 
ir p-lė Perkins laukia, iki Vyriausias teismas jį interpre
tuos. Todėl deportavimo žingsniai prieš aukščiaus pami
nėtuosius du komunistu buvo laikinai sustabdyti. Tai, ro
dos, yra visai logiškas pasielgimas darbo sekretoriaus 
pusėje. Bet tas republikonas iš New Jersey’s tyčia ata
kuoja p-lę Perkins, norėdamas padaryti daugiau nema
lonumų prezidentui Rooseveltui ir jo administracijai.

Pereitame kongrese, kai republikonų partija buvo 
silpna, tokių dalykų jie nedrįsdavo daryti.

Inžinierius Steponas Kairys
V

60 metų amžiaus ir 40 metų veiklos 
sukaktuvės

(Tęsinys) <
' Jau 1916 m. pradžioje L. S. 

D. P. pirmoji pradėjo leisti slap
tus atsišaukimus, kuriuose be
veik visus rašė St. Kairys. Tuo
se atsišaukimuose buvo reika
laujama nepriklausomos demo
kratinės Lietuvos respublikos.

Dar 1915 m. pabaigoje įvai
rių partijų ir srovių lietuviai,’ 
gyveną Vilniuje, susirūpinę be
galiniai sunkia krašto būkle, iš
rinko iš savo tarpo vykdomą
jį penkių asmenų komitetą, ku
riam pavedė atstovauti lietuvių 
reikalus ir ginti lietuvius nuo 
vokiečių priespaudos. Nuo s. d. 
j tą komitetą buvo išrinktas St. 
Kairys.

1916 m. gegužės mėn. buvo 
sušauktas Lozanoje pavergtųjų 
tautų kongresas. Vokiečių oku
pantai, siekdami savo aneksinių 
tikslų, leido lietuvių atstovams 
vykti į Lozaną ir ten deklaruo
ti, kad Lietuva nori būti lais
va, nuo Rusijos nepriklausoma. 
Nutarta pasinaudoti proga ir 
vykti. Delegatų skaičiuje buvo 
ir St. Kairys. Tame kongrese 
lietuvių delegatai deklaravo Lie
tuvos nepriklausomybės reika
lavimus. Tų pat metų liepos 
mėn. St. Kairys kartu su kitais 
komiteto nariais įteikė vyriau
siam vokiečių rytų fronto va
dui platų memorandumą, ku
riame buvo išdėstytos visos 
skriaudos, vokiečių okupantų 
daromos lietuviams: spaudos 
uždraudimas, nežmoniškai žiau
rus elgesys, sunkios, nepakelia
mos rekvizicijos ir buvo reika- 
aujama tas skriaudas pašalinti.

1917 melų vasario mėn. St. 
Kairys kartu su kitais laiške vo
kiečių .yakj&iai protestavo prieš 
atkiliosios lenkų Valstybės ta

rybos tendencijas išplėsti savo 
valdžią į Lietuvą.

cijos nutarimais, atstovauti 
tuvių visuomenę ir veikti 
vardu. Į Lietuvos Tarybos 
rius nuo s. d. buvo išrinktas S t. 
Kairys ir M. Biržiška. Pačioje 
Taryboje St. Kairys buvo 
rinktas vice-pirmininku.

1917 metų spalių 27 d. 
Kairys su kitais Tarybos 
riais buvo deleguotas į Berlyną, 
kur jis kreipėsi tiesiog į Vo
kiečių vyriausybę ir į Reichsta
go atstovus, ieškodami paspir
ties prieš karo valdžios sistemą

lie
jos 
na-

1S

St.
na-

Seimas. Be to, St. Kairys ir kiti 
įrodinėjo, kad paskelbti Lietuvą 
monarchija ir parinkti jai ka
ralių iš Vokietijos kunigaikščių 
butų sąmoningas nepriklauso
mos demokratinės Lietuvos 
žlugdymas.

Kai 13 balsų dauguma nuta
rė, kad Lietuva turi būti kons
titucinė monarchija, kairieji 
pritestuodami išėjo iš posėdžio. 
Kol jie rašė savo trumpą pa
reiškimą, Tarybos dauguma nu
tarė ir antrą klausimą: kviesti į 
Lietuvos karalius Viurtenbcrgo 
hercogą Urachą. Kairieji įteikė 
Tarybai tokį pareiškimą: “Ka
dangi Lietuvos Tarybos daugu
ma, uzurpuodama Lietuvos Stei
giamojo Seimo teises, yra 13 
balsų iš 20-ties nutarusi Lietu
vos valdymo formą ir net pa
kviesti Lietuvai karalių, mes, 
neišstodami iš Tarybos, skaito
me tuos 13 asmenų nebetekus 
tų įgaliojimų, kuriuos jiems y-

į ra davus lietuvių konferencija 
Vilniuje 1917 melais rugsėjo 18 
—22 d.” Tai kai Vokietijoj pra-

KORESPONDENCIJOS j
_ J

Niagara Falls, N. Y Waukegan, III

DESPERATIŠKOS UŽMAČIOS

Vienas iš New Yorko pagry- 
žęs asmuo praneša apie didelį 
“tautiškos sargybos” nusimini
mą dėl SLA balsavimų centro 
kėlimo klausiniu. “Sargybinin
kai” žino, kad tuose balsavi
muose jie labai negarbingai 
pralaimėjo. Sakoma, kad už 
centro kėlimą SLA nariai bal
savo daugiau, negu 2 prieš 1. 
Viniko-Vitaičio “bokštui” nepa-

vyko iš vokiečių gauti leidimą 
sukviesti į Vilnių pusiau kvies
tiniu, pusiau rinktiniu budu 
Vilniaus konferenciją, kuri ir 
įvyko Vilniuje 1917 melų rug
sėjo 18—22 d. Toje konferen
cijoje dalyvavo 214 atstovų. Po
sėdžiai buvo uždari.

Į prezidiumą buvo išrinkti 
devyni žmonės, išskyrus tik pir
mąją dieną, visą laiką pirmi
ninkavo St. Kairys. Toji konfe
rencija vienu balsu priėmė ben
drą politinę rezoliuciją, kurioje 
visai aiškiai buvo pažymėta, 
kad Lietuva turi būti politiškai 
nepriklausoma, demokratiškais 
pagrindais sutvarkyta valstybė 
ir kad galutiniam nepriklauso
mos Lietuvos pagrindų nustaty
mui turi būti sušauktas Vilniuj 
visų Lietuvos 
kratiniu budu 
masis Seimas, 
rinko iš savo 
organą — Lietuvos Tarybą — 
iš dvidešimties žmonių, kurie 
turėjo, vadovaujantis konferen-

kartu su kitais — M. Biržiška, 
S. Narutavičių, J. Vileišiu — su
darė kairįjį sparną ir visais ! 
svarbesniaisiais klausimais lai
kėsi išvien. Jie akyliai budėjo, 
kad Taryba nenuslystų nuo Vil
niaus konferencijos nurodyto 
pagrindo.

1917 m. gruodžio 11 dieną jie 
išvien balsavo prieš nutarimą 
stovėti už nuolatinę (amžiną) 
tvirtą Lietuvos sąjungą su Vo
kietijos valstybe. Kai tas nuta
rimas buvo priimtas, S t. Kairys 
ir kiti kairiojo sparno nariai 
pradėjo griežtą kovą pačios Ta
rybos tarpe už šio nutarimo 
anuliavimą.

Brastos derybų metu, 1918 
metų sausio ir vasario mėn., iš
kilo reikalas paskelbti Lietuvos 
nepriklausomybę. Vokiečių val
džia reikalavo, skelbiant nepri
klausomybę, paminėti konvenci
jas ir “amžiną ryšį” su Vokieti
ja, nieko neminint apie Steigia
mąjį Seimą. SI. Kairys drauge 
su kitais Įvairiojo sparno nariais 
siūlė visai skelbime neminėti 
konvencijų, bet įdėti pareiški
mą, kad vidujinę Lietuvos tvar
ką ir jos! Santykius su kaimy
nais turės'1 nustatyti kiek galima 
greičiau > sušauktas Lietuvos 
Steigiamasis Seimas, demokra
tiniu budu visų jos gyventojų 
išrinktas. >Kai tas kairiųjų pa
siūlymas’ balsų dauguma buvo 
atmestas, visi kairiojo sparno 
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posėdyje 1918 m. spalių m. 28 
d. iškėlė susitaikinimo su kai
riuoju sparnu klausimą. Buvo 
išrinkta tam reikalui komisija 
tartis su kairiaisiais grįžimo į 
Tarybą reikalu, bet pastarieji 
atsisakė į ją grįžti, ir kiekvie
nas parašė to atsisakymo moty- 
vus/Svarbiausias St. Kairio mo
tyvas buvo tas, kad jau atėjęs 
aikas Tarybai užleisti vietą 
naujai viso krašto atstovybei, 
demokratiniu keliu sudarytai, 
ir todėl jis siūlė tuojau sušauk
ti viso krašto konferenciją, de
mokratiniu budu visų gyvento
jų išrinktą, kad toji sudarytų 
naują Tarybą, kuri sukurtų lai
kinę Lietuvos valdžią, o ši

likti Taryboj ir tuojau iš jos iš
ėjo. Tat įvyko 1918 metų sau
sio m. 26 d.

SI. Kairys, kaip ir visi kiti iš 
Tarybos išėjusieji, įteikė Tary
bai raštu savo pareiškimą, ku
riame buvo aiškinamos išstoji
mo priežastys. Jų svarbiausioji: 
Tarybos dauguma savo nutari-

ccnt- 
pada-

gyventojų dcmo- 
išrinklas Steigia- 
Konferencija iš- 
tarpo vykdomą j

Pild. Taryba 
balsavimo ir 

į Pittspurghą. 
sargybi-

troliuojamose kuopose ir aps- 
kričiuose, kad butų rašomos re
zoliucijos su prašymais ir rei
kalavimais, kad 
nepaisytų narių 
centro nekeltų
Antra, smarkesnieji 
ninkai” grąsina net bėgli į Ap 
draudos Departamentą ir skųst 
jam Pildomąją Tarybą, kad ji
sai “eikvos organizacijos turtą”

skubiausius krašto reikalus, tu
rėtų kuo greičiausiai sušaukti 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą.

Buvo nutarta leisti savaitinį 
“Darbo Balsą”. Pirmas jo nu
meris išėjo 1917 m. lapkričio 
15 d., o paskutinis — 1918 m.

to laikraš- 
redaktoriu

Iš musų kolonijos veikimo
Niagara Falls yra visam pa

sauliui žinoma vieta. Pats mies
tas savo gražumu negali pasi- i 
girti. Trumpai kalbant, jis yra < 
maždaug toks, kaip ir kiti to 
didumo miestai. Ir ši vieta pa
garsėjusi yra ne miestu, bet sa
vo kriokliu (vandenpuoliu), ku
ris viską atšviečia.

Gyventojų Niagara Falls mie
stas turi apie 86 tuksiančius. 
Tai įvairiausių tautų mišinys. 
Gyvena čia ir apie 200 lietuvių. 
Jie turi trijų susivienijimų kuo
pas: SLA, katalikiškojo susivie
nijimo ir darbininkiškojo susi
vienijimo. Yra taip pat ir baž
nyčia. Nors savo įsitikinimais 
lietuviai ir yra pasiskirstę, vie
nok šiaip jie gana gražiai su
gyvena. Jei viena kuri grupė 
surengia pramogą, lai dalyvau
ja visi. Žinoma, kas be ko, — 
yra ir lokių, kurie niekur ne
priklauso ir niekur nesilanko. 
Tiems vienišams patarčiau pri
sirašyti prie SLA 270 kuopos, 
tąsyk jie bus nariai stambiau
sios Amerikos lietuvių organi
zacijos.

Pereitame susirinkime kalba
ma kuopa nutarė surengti šo
kių vakarą ir krepšinio žaidi
mą. Vietiniai susikibs su krep
šinio komanda iš Rochesler. A- 
bi komandas sudaro 
Krepšinio žaidimas tęsis 
iki 9 valandos, o po to 
dės šokiai.

Kalbamas parengimas 
sausio 28 d. šv. Jurgio i 
nėjo, 19lh ir E. Falls St.

Butų malonu, kad visi tiek 
vielos, liek apylinkių lietuviai į 
parengimą atsilankytų. Visi ga
lėsime smagiai laiką praleisti.

Iš SLA 10 apskr. konfe
rencijos

SLA 10-as apskr. gruodžio 15 
d. laike savo metinę konferen
ciją Liuosybės svetainėje. Tą 
pat dieną ir toje pačioje vieto
je įvyko ir SLA 262 kuopos j 
koncertas ir šokiai. Faktiškaic 
tasai koncertas buvo rengiamas 
ryšium su konferencija.

Iš konferencijos pranešimų 
pasirodė, kad dabartiniu laiku 
visos kuopos ir visi nariai gan i 
gražiai sugyvena. Nusiskundė 
tik vienas delegatas, kad “Tė
vynė” dabar labai pasikeitusi 
savo turinių. Ta permaina jam 
nepatinkanti.

Žinoma, visam svietui negad
ina įtikti: kaip sakoma, vienam 
patinka duktė, o kitam motina.

1

I
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lietuviai, 
nuo <3 
prasi-

ii, jog, tur būt, didelis daugu
mas narių pritaria lokiai “Tėl 
vynei”, kokia ji yra dabar. Juo 
labiau, kad dabar daugiausia 
rašoma apie organizacijos rei
kalus ir nėra vedami tušti par- 
tyviško pobūdžio’ ginčai, kaip 
tai buvo daroma praeityje.

Buvo išklausyti raportai iš 
pereitų melų veikimo. Pasiro
do, kad Racinc surengtas pik
nikas pelno davė apie 30 dole
riu. C

Kai konferencija pasibaigė, 
lai delegatai liko paprašyti įlie
tų. Pietų metu delegatai drau-

svetai-

okupacijos

Darbai pas mus šiuo tarpu 
eina negeriausiai. Čia daugiau
sia yra susikoncentravusios 
chemikalų ir popieriaus įmo
nės.

Šiuo tarpu bedarbių gana

diški prasimanymai, kad 
ro kėlimas į Pittsburgrą 
rysiąs organizacijai $100,000 iš
laidų ir nariai turėsią mokėti 
asesmentus.

Dabar “sargybininkai”, kaip 
tas asmuo praneša, daro pla
nus, kaip sulaikyti Pildomąją 
Tarybą nuo SLA narių pareikš
to noro įvykinimo. Viena, jie 
veda agitaciją tautininkų kon-

Jeigu tautininkai drįstų da
ryli šitokius' skundus, tai SLA 
nariai kartą ant visados patir
tų, su kokiais žmonėmis jię 
ri reikalą.

TUŠČIA PASAKA

tu

“Laisvėje” Jonas Krukonis 
skundžiasi, kad “Naujienos” į- 
dėjo tik ištrauką iš jo straips
nio apie Mass. apskričio ALK 
konferencijos “rezoliuciją” (ku-

rią komunistas J. Grybas sti
klas tavo), o ne visą straipsnį. O 
komunistų organas prie to pri
duria dar savo “antifonas” ,mu
sų adersu.

Kai dėl “dalykų nušviclini- 
mo”, tai “Naujienos” kaip tik 
tatai ir atliko, įdedamos tą J. 
K. straipsnio dalį, kurioje buvo 
.paduoti faktai, liečiantys rezo
liucijos klausimą. O kita, ką ji
sai tąme pačiame rašinyje pa
pasakojo apie konferencijos1 su
sirinkimą, apie delegatų nuotai
ką, apie bankielą ir l.t., teko iš-

ilio teises ir sulaužė konferenci
jos jai duotus įgaliojimus.

Toks griežtas ir solidarus kai
riosios grupės pasisakymas ir 
veiksmas privertė Tarybos dau
gumą pasiduoti ir po ilgų de
rybų ji suliko priimti kairiųjų 
pasiūlytąją formulę. Po to kai
rieji 1918 melų vasario m. 16 
dieną sugrįžo Tarybon, bet 
prezidiumą atsisakė įeiti. Tokiu 
budu vasario m. 16 d. aktas, 
kuriame jau aiškiai buvo paša 
kyla, kad Taryba “skelbia at
statanti nepriklausomą demo
kratiniais pamatais sutvarkytą 
Lietuvos valstybę” ir kad Lie
tuvos valstybes pamalus turi 
nustatyti “kiek galima greičiau 
sušauktas steigiamasis seimas, 
demokratiniu budu visų jos gy
ventojų išrinktas”, buvo vienu 
balsu priimtas ir pasirašytas.

Antrasis susidūrimas Taryboj 
įvyko tų pat metų liepos m. 11 
d. posėdyje, kai Tarybos pirm
inis iškėlė klausimą, kad Lietu
vai reikalinga monarchinė val
dymo sistema ir kad tą klausi

čio gyvavimo metą 
buvo St. Kairys.

Sunkiais vokiečių 
laikais St. Kairys vadovavo taip
pat ir S. D. partijos veikimui. 
Jis visą laiką buvo L. S. D. P. 
C. K. pirmininkas ir tvarkė vi
sus los partijos reikalus. Toto
rių gatvėj Nr. 3 Vilniuje, kur 
buvo “Darbo Balso” redakcija 
ir Centro Komiteto būstinė, bu
vo toji vieta, kur atvykę iš Lie
tuvos sodžių ir miestelių social
demokratai ir jiems prijaučian
tieji gaudavo savo veikimui ži
nių bei instrukcijų. Partijos vei
kimas tuomet, žinoma, buvo 
slaptas ir partijos nariai tik 
slapiose konferencijose aptarda
vo savo partinius ir ekonomi
nius bei socialinius klausimus.

1918 m. lapkričio m. pabai
goj, kai tiktai nustojo ėjęs 
‘Darbo Balsas”, St. Kairys tuo-1 v

jau išvažiavo į Utenos apskritį 
savivaldybių kurti. Jis suorga
nizavo visas Utenos apskrities 
savivaldybes ir Leliūnų vals
čiaus buvo išrinktas į Utenos 
apskritį atstovu. Jis buvo iš-

gauna pašalpas.
V. Stulpin

Philadelphia, Pa
Nauja valdyba

Sekmadienį, sausio 15 d., įvy
ko metinis Lietuvių Biznierių ir 
Profesionalų Sąryšio susirinki
mas. Naujon valdybon liko iš- 
balsuoli šie darbštus veikėjai:

simo neišaiškina, tik butų už
ėmę apie trejetą spalių vielos 
laikraštyje. Taigi 
pianistų organas 
kus.

be reikalo ko 
pasakoja nic

Visa kairioji grupė pakėlė griež
tą protestą, kad prezidiumas 
siūlo Tarybai * laužyti įgalioji
mus, konferencijos duotus, ir 
spręsti tokį klausimą, kurį le
gali iškpręsli tik Steigiamasis

bos pirmininku. Jis perėmė iš 
vokiečių visą turtą ir pradėjo 
tvarkyli apskrities reikalus. 
Gruodžio mėn. pabaigoje jis 
nuvyko į Vilnių pas Vidaus rei
kalų ministerį Alekną gauti ap
skrities tvarkymo reikalams lė
šų. Jų gavęs grįžo Utenoii. čia 
jau rado raudonarmiečius be- 
,pradedančius šeimininkauti. Jis 
spėjo atiduoti atvežtuosius pini
gus Utenos apskrities valdybai, 
o pats, kad nepakliūtų į bolše
vikų rankas, kurie jau jo teira
vosi, aplinkiniais keliais atvyko 
Kaunan.

čia St. Kairys toliau dirbo ir 
partijos ir valstybės ir visuo
menes darbą. Aktyviai dalyvavo 
valdžioj, buvo tiekimo minis to
riu. Steig. ir kitų seimų nariu. 
Jis yra (inžinierius — pijonie- 
rius vandentiekio ir kanalizaci
jos specialistas Lietuvoj, įvedęs

ai. W. Gudze, pirm.; J. Su įkai
tis, vice-pirm.;
prol. rast.; K. Dalbukas, iždin.; 
\V. Sidabras (jaunuolis, musų 
atletas), fin. rast.; board direk
toriai ir iždo globėjai: A. Užu- 
mcckis, W. Wallace, J. B. To
bulas, ir C. J. Kirilauckas; tei
sių patarėjas C. S. Cheledcn. 
Linkime naujai valdybai sėk
mingai ir sąžiningai per visą šį 
melą darbuotis visų šio miesto 
ir apylinkes lietuvių labui.

Buvo kalbama apie padidini
mą nario mokesčių, vienok už
giriu tą patį —- vienas doleris 
per melus. Gali prik
nebiznieriai. Pradedant 
melus iždas turi $100;
150. Pereitais metais ši svarbi 
organizacija pradėta be nieko, 
vien lietuviškos dvasios pasiry
žimu, vienok daug liko‘lietuvy
bei ir musų kolonijos garbei 
nuveikta. Todėl ir šiais metais, 
jau turint gerą pradžią nariais 
ir finansais, be abejonės, nema
niau nuveiksime. —Fr. Pūkas

Staniškis

lausyli ii’ 
naujus 

narių

Kaune ir kituose Lietuvos mies
tuose vandentiekį ir kanalizacL 
ją. Jis ir Universiteto profeso
rius.

Si. Kairio veikla plati, šakota, 
visuomeniška. Palinkėkime ju
biliatui sveikatos, ilgiausių me
tų ir sėkmės. (“L. Ž.”)

(GALAS)

o taip pat išklausė trumpų kai-y 
bų. Kalbėtojai ypač pareiškė 
vo dėkingumą šcimininkėnfs, 
kurios paruošė tikrai šaunius 
pietus, šeimininkėmis buvo 
šios moterys: E. Lauraiticnė, O. 
Grcvienė ir T. Urmonienė.

Koncertas prasidėjo 5 vai. po 
pietų. Publikos susirinko apie 
300. Pagal musų koloniją lai vi
sai gerai. Tenka pasakyti, jog 
koncertas buvo tinkamai išgar
sintas, todėl ir žmonių daug su
sirinko.

Kenosha Lietuvių Kultūros 
Choras su soliste A. Monkevi
čių te išpildė kelias dainas; šo
ko Delorcs Delkus ir Doroti^ 
Yumplal; solo padainavo Ona 
Jocius iš Kenosha. Paskui pasi
rodė kvartetas iš B. Malda, J. 
Name j imas, J. Rastis ir S. 
Kelpsh. Seka Daudcrio solo ir 
brolių Vaišnorių duetas. Vyrų 
kvartetas, Waukegano Liuosy
bės choras ir l.t. Abiem choram 
dirigavo p. Jurgis Steponavi
čius.

Bendrai imant, programa bu- 
\o labai gyva, įvairi ir gera. 4

—Delegatas

Iš Lietuvos _____ / 
/ Areštai Klaipėdoje 1

Klai-KLAIPĖDA, gr. 
pėdos /radiofonas 
kelbė, kad Klaipėdoje suimtas 
Alg. Sliesoraitis. Papildomai 
buv ogauta žinių, kad Klaipė-

nojnine policija buvo sūrinis 
atsarogos karininkus p. Šim
kų, p. Puodžių, p. Karpį, p. 
Kviccinską, be to, Vokietaitį 
ir Ged. Galvanauskų. Suimtie-

Kauną, tačiau vakar 
Klaipėdoje visi suimtieji

vakare
Pe

Kuane dalis suimtųjų

Nėra vandene
BIRŽAI. — Netik Biržų mie

ste, bet ir apylinkėje išdžiuvo 
daug šulinių. Gyventojai ark
liais vandenį gabenasi iš ežero 
bei upių. Vandens stoka gali 
būti visą žiemą, jei nebus di
desnių atlydžių, kadangi stai
giai pradėjus šalti paviršiaus 
vanduo negalėjo susigerti j po-
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I — __| Gabrielė PetKevičaitė
iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

(Tęsinys)
Aš pati raminaus visai ne

pažinusi VI. Požėlos, vieną sy
kį jį temaėiusi pakely, ir lodei 
tokio vaiko tikrai nebūčiau iš
drįsusi traukti į slapią prieš- 
vyriausybinį darbą.

Tokiose tokelėse gyvendami 
išgirdome, kad d-ras Vaineikis 
jau irgi suimtas; rodosi, taip 
pat ir Janulaitis. Ėmė aiškėti, 
kad čia garsiojo žandaro Von- 
siackio ranka pirmiau šlavusi 
Suvalkiją, dabar imasi ir Kau- 
niją valyti. Pradėjo pildytis 
Kudirkos pranašavimas: pirma 
mes, suvalkiečiai, kentėjome, 
o paskum jums, kauniečiams, 
teks visas kovos sunkumas pa
kelti.

Pati turiu prisipažinti, kad 
labai bijojau kalėjiman pakliū
ti. Buvau be galo daug prisi- 
klaususi apie rusų kalėjimų 
sargų žiaurumą. Pasakojo vy
resnieji, atsiminę 1863 m. su
kilimą; pasakojo taip pat ir 
jauni studentai, iš savo nuken
tėjusių draugų girdėję. Man 
anais laikais kiekvienas žiau
rumas ir nekultūringumas ro
dėsi baisus, nepakeliamas... Per 
daug jausmus ic vaizduotę le
pinančioje šeimynos atmosfero
je teko augti ir palyginti ilgai 
gyventi.

Ir ne tiek bijojau vargo, kiek 
savo išlepintų nervų. Daug 
anais laikais buvo kalbama

Maistas j
Veda Do^a Vilkienė 
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Iš Vandens Pagamin
ki! Sriubą

Vandenį, kuriame virė dešros, 
neišpilkit. Pridėkit rupių kruopų ir 
bulvių, išvirkit, o paskui užbaltin- 
kit rūgščia Smetona. Arba įdėkit 
burokėlių su šviežiais kopūstais 
(neraugytais), ir užbaltinkit rūgš
čia Smetona.

MĖGSTA KEPURAITĖ IR RIDIKULIS

No. 1914 — Nusimegskit iš šilkinių siūlų, tai galėsit pava
saryje dėvėti.
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. 1739 So. Halsted SL, Chicago, III. I
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apie kalinių hipnotizavimą, taip 
pat apie nedavimą užmigti, 
apie penėjimą silkėmis ir ne
davimą vandens atsigerti. Ir 
šiaip hipnotizuotus arba išvar
gintus kalinius kvosdavę... Min
tis, kad galėčiau neišturėti tų 
visų kamavimų, kad galėčiau 
apsilpti ir išduoti kurį iš savo 
idėjos draugų, tiesiog iš galvos 
mane varė, nors niekam to pa
rodyti nenorėjau ir laikinus 
Kaip įmanydama ramiai ir rim
tai. Tik naktimis, pabudusi ir 
tas mintis atsiminusi, virpėda
vau iš baimės. Jutau, kad tai 
liguistas nervų suerzinimas, bet 
gydytis nebuvo kaip. Tėvui ne
drįsau sakyti, kad nesuprastų, 
kaip giliai esu įbridusi į prieš
valstybinį (rusų valdininkų aki
mis žiūrint) darbą. Kam dar 
jaudinti nesveika senelio širdis.

Iš kitos pusės supratau, jog 
gydytis reikia, nes jei teks kalė
jimai! atsitūpti su tokiais ner
vais, aišku, gera nebus. Nuta
riau kreiptis į šiandien dar te
begyvenantį daktarą žydą Me
rą, kurs visuomet buvo musų 
šeimynos artimas žmogus.

—Per daug dirbate galvos 
darbą, — pasakė jis man. — 
Organizmas ir šiaip yra ne iš 
stiprųjų. Pasitraukite kiek nuo 
darbo, pasilsėkite ir stenkitės 
bu Ii ramios. Jei pakliūsite į ka
lėjimą, žinokite, galvos nenu- 
ims, hipnotizuoto nehipnftti- 
zuos. Su žandarais vienais be 
prokuroro neįsileiskite į jokias 
kalbas. Prokuroras visuomet 
aukštesnio mokslo žmogus. Jų 
tarpe labai maža atsitinka ne
dorovingų žmonių. Reikalauki
te knygų. Mokslo turinio kny
gas leidžia visuomet skaityti. 
Vienas mano draugas, kalėjime 
sėdėdamas, prisiruošė universi
teto egzaminams. Pikta nie
kam nenorite daryti, tai ir ne
padarysite. Pasitikėkite savim.

(Bus Daugiau)

Jauki Lietuvos ūkininko sodyba Viensėdijoje. VDV foto.

| KINO TEATRAS |
| (MOVIES) j
’illHiliiilliliiiiliittiliiiiiiiiiiiititiiiiiiHiiiiiiiiHtiiliiiiiiniiii*":

Balsavimuose, kuriuos ve
dė apie 62 laikraščiai per vi
sas Jungtines Valstijas “mū
viu” karaliaus titulą 'šiems 
metams laimėjo jaunas Ty
ro ne Power, kuris vykusiai 
sukurė vadovaujančias roles 
tokiuose veikaluose kaip tai 
“Lloyd’s of London”, “In 01d 
Chicago” ir “Alexandcr’s Rag- 
time Band.” “Karalius” Power 
rytoj Chicagos teatre persta
tys naują charakterizaciją — 
“Jesse James”, gyvenimo isto
riją žymaus vidur-vakarinių 
valstijų piktadario, apie kurį 
daug paskalų kilo, kurio tra
giškas gyvenimas bei gudru
mai lankiai vaizduojami vei
kaluose, Tyrone Power vėl at
sižymi. Džiaugsitės pamačiu
sius šią melodramatišką bio
grafiją.

❖ * *
Kur karalius, lai žinoma1 

turi būti ir karalienė. 1939 
metais garbinsim Jeanette 
Macdonald, raudonplaukę dai
nininkę, kuri pirma su Mau- 
rice Chevalicr, o dabar su Nel- 
son Eddy sukuria tokius link
smus muzikalius veikalus, kad 
šis jos pagerbimas tikrai pel
nytas. Jos vėliausias pasirody
mas yra veikale “SuieetlieUrts” 
kurį galima pamatyti Apeito 
teatre. * * *

Jeigu atsibodo sniegas ir 
šalti vėjai, užeikit pamatyti 
“Out West With The Hardifs”- 
United Artists teatre, ši ma
loni, simpatiška šeima keliau
ja į ‘Švęstus’’ pagelbėti seno
vės draugams savo dvarą iš
gelbėti. Tuo tarpu, jie patys iš
moksta šį lą apie gyvenimą1 
ypač visažinantis Miekcy Roo- 
ney. Lewis Stone ir Fay Hol- 
den vėl atlieka suaugusiųjų 
Hardy roles. Paliks jum Vir- 
ginia Weidler, jaunutė lošėja, 
kuri vikriai ir neapsakomai 
mikliai apsidirbo su lai “atei- 
vais”, kuru duktė norėtų jos 
tėvelį pavilioti.

Ryšyj su politinėm diskusi
jom, norėsite pamatyti “The 
Great Man Votes”, ,su John 
Barrymore, viršminėta Virgi- 
nia Wcidler (jus tikrai pa
mėgsit ją!) ir Petcr Holden, 
Palace teatre.

John Barrymore yra buvęs 
Harvard universiteto profeso
rius, kuris po žmonos mirties1 
nesugebo vienas gyvenimo į- 
veikti. Nežiūrint jo vaikučių 
kurstymų ir užsitikėjimo, jis 
susmunka fiziškai ir dvasiš
kai. Per rinkimus taip .susi
meta aplinkybės, kad viskas 
priklauso nuo to nuskurdusio 
profesoriaus nusistatymo. Ta
da jis parodo, kad jis iš tikro 
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Iš Massachusetts 
Valstijos Moterų 
Veikimo

Rašo A. Markevičiūtė
LAWRENCE, Mass. — Lie

tuvių Moterų Piliečių Kliubo 
narės parodė didelį entuziazmą 
pareitame susirinkime, kuris 
buvo laikomas sausio 5 d., nes 
buvo nutarta rengtis prie dvie
jų darbų: pirmas, vaidinti vei
kalą, antras, rengti “Penny So
čiai”. Rodėsi, kad visos drau
gės pradeda naujus metus su 
didele energija, nes net ir se
nesnės narės prižadėjo imti ro
les mokytis,, jei katra bus tin
kama. Komisija išrinkta gauti 
veikalą iš V. Kazlauskienės ir 
A. Markevičiūtės.

Kliubielės dar niekados ne
turėjo “Penny Sočiai” ir daug 
nežinodamos kaip lai daroma, 
labai domisi šiuo rengimu ir 
visos stengsis padovanoti ką 
nors šiai pramogai. Su šiuomi 
dalyku gerai apsipažinę yra O. 
Uložienė, R. Čzirienė ir V. Kaz
lauskienė, tad jos ir buvo iš
rinktos parengimo ruošimui.

Po mitingo keletas draugių 
atnešė užkandžių ir visos buvo; 
užganėdintos su skanėsiais ir 
gražiu draugiškumu. Kitas su
sirinkimas įvyks vasario 2-rą.

Lawrence šelpimo Fondas
Smagu ir linksma buvo žiū

rėti į tokį skaitlingą žmonių 
atsilankymą Lawrence’o Šelpi-1 
mo Fondo posėdy j,- kuris įvyko 
sausio 14 d. Dar nėra nei me
lų šiam burini, bet, rodos, kad 
žmonės gyvai rūpinasi Lietu
vos klausimais ir domisi fondo 
augimu.

Susirinkime buvo išduota pil
nų atskaita “Bulvių ir Silkių, 
Parengimo”, kuris atnešė gry
no pelno $32.47. Žmonių nebu
vo perdaug, bet reikia kred’tą 
luoti gaspadinėms ir gaspado- 
’iams, kad galėjo patenkinti vi
sus svečius su kuo skaniausiais 
valgiais ir patarnavimu.

Rengiamos prakalbos sausio 
29 d. L. U. K. svetainėje 2 vai. 
)0 pietų, jau sutvarkytos. Visi 
Lavvrence’o lietuviai profesio
nalai apsiėmė kalbėti, taipgi 
bus “Laisvės” Red. narys ir li
teratas. D. M. šolomskas iš 
Brooklyn, N. Y., ir S. Michel- 
sonas, “Keleivio” Red., iš Bos
ton. Muzikos programą išpil
dys Vyrų Grupė po vadovybe 
J. Tamulionio iš Nashua, N. H., 
seserys Černiauskaitės, O Kir- 
mcliutė ir K. Valungcvičius ir 
Lietuvių Moterų Piliečių Kliu
bo MGlee Club”, kurio narės 
bus tinkamai pasipuošę lietu
viškais kostiumais.

yra tas ^milžinas, kuriuomi ir 
žmona ir vaikai jį skaitė.

PERDAUG NESILEPINKIT
Dažnai matyti gatvėje mote

rys su atstatytu kalnierium ir 
dar su stora skara arba šaliku 
apsirišusią. Ji vos paeina ir 
sunkiai alsuoja... Per burną 
traukia šaltą orą, o per nosį tik 
pučia — tik pučia. Kodėl ji taip 
apsirengus? Mat, ji bijo šaltį 
pagauti... Nesijuokit, bet tokia 
moteris yra pirma kandidatė 
šalčiui pagauti. Viena, jei ji 
turi šiltą paltą, tai skaros ar 
šaliko jai visai nereikia. Pa
skui, per nosį ji turi įtraukti 
orą, t. y. dūsuoti, o ne per bur
ną. Jos burna turi būt tamp
riai uždaryta iki ji į ką nors 
prakalba. Dūsuoti per burną 
nereikia, Tos, kurios per burną 
dūsuoja, greičiau persišaldo, 
negu los, kurios per nosį. Todėl 
patartina štai kas:

Nuo ankstyvo rudens reikia 
prisipratinti nieko nerišli apie 
kaklą ir krutinę, ir taip eiti pa
kol tikrai šalta pasidarys. Net 
ir žiemą galįpia sutikti augu
sias moterys, kurios visai neuž- 
sisega palto, bet atbulai, laiko 
jį aįdarui Jos, kaip sakoma, 
“užsiartavoja” ir šaltis prie jų 
ne itaip kimba, nebent kokios 
piktos bakterijos prisikabina. 
Jei prie savo “natūros” galit 
šaltą orą prisipratinti, lai vi
suomet busit laimingos, nes ne 
taip greit pasensi t ir bu,šit svei
kesnės.

Komitetas deda visas pastan
gas, kad šios prakalbos butų 
reikšmingos, kad Lawrence’o 
lietuviai butų užganėdinti ir 
susipažintų geriau su Lietuvos 
dabartine padėtim ir fondo vei
kimo ir nuskria ( Jam savo 
.kraštui padėtų finansiniai.

Tad visi Lawrence’o lietuviai 
paskirkite sau už pareigą sau
sio 29 dieną 2 vai. po piet at
silankyti prakalbose ir pašvęs
ti porą valandų Lietuvai.

Ateinantis susirinkimas fon
do bus šeštadienį, vasario 4 d. 
4 vai. po pietų.

ŠEIMININKAMS . . .

Šią savaitę Mėsos Taryba re
komenduoja jautieną virimui ir 
“sbort ribs” lušinimui arba ke
pimui. \

Vintą jautiena yra sveikiau-1 
sia. Išvirkit su šviežiom daržo
vėm ir bulvėm.

Taipgi nebrangiai šią-savaitę 
nusipirksil “pork šliauks”, “spa
re ribs” ir t.Ir Juos galit išvirti 
su rūgščiais kopūstais ir 1.1.
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MANO KELIONE Į BERMUDŲ
Rašo Mariona Dailydaitė

----- r
Toli, toli, marių mėvos lydė

jo laivą “Monarch of Bermu
da”. Ištiesę savo plačius spar
nus jos kilo aukštyn ir leidosi 
žemyn. Saulė leidosi. Padangės 
buvo rausvos, debesiuotos. Pū
kų debesis puošė auksiniai kra
štai. Visur ramu. Girdėt vien 
tiktai putojančios vilnys dau
žančios laivo šonus. Bet, staiga, 
pakilo audra. Laivas pradėjo 
tankiai švilpti, net ausis draskė. 
Rytojaus dieną saulutė vėl aiš
kiai švietė. <o ant mėlynų ma
rių buvo matoma mažos lau
mės juostos, kurias neramus 
vanduo formavo.

Ant laivo buvo apie 600 ypa
tų. Vieni jauni ir pilni linksmu
mo, kili rimto budo. Kadangi 
pasažieriai buvo iš Suvienytų 
Valstijų ir Kanados, lai lengva 
į pažintį sueiti. Pirma vienas 
kilo klausinėjom, kur mano ap
sistoti Bermudoj, toliau kalba 
grįžo apie savo šalies ir pradė
jome jaustis artimesni draugai, 
nes didžiuma važiavo atostogų 
Ant laivo buvo įvairių žaislų ir 
šokiai, taipgi mažos grupelės 
interesavosi pasauliniais daly
kais. Ketvirtą valandą popiety 
visiems keleiviams atnešė arba
tos su pyragaičiais.

Anksti antrą rylą važmalai- 
vis atplaukė prie musų laivo ir 
paėmė pasažierus, kurie manė 
apsistoti Sainl George ir Casllc 
Harbor viešbučiuose. Paskutinė 
prieplauka buvo Ilamilton. čia 
visi pasažieriai nulipo. Bagažų 
muitininkai beveik nekratė ir 
buvo labai mandagus. Musų 
šeimininkė pasitiko savo sve
čius ir susodino visus į vežimą 
nuvežti mus pas save. Kokių 
gražių, skaisčių gėlių mes re
gėjome važiuodami: raudonos, 
baltos, ir ružavos oleandrus iš
augę kaip medžiai, apie tvoras 
mėlynus veidus rodė rietenos.

Bermuda yra vadinama “tri
jų spalvų šalimi”, nes jos di
džiausia dalis vaizdų yra raudo
na, balta ir mėlvna. Paukščiai 
tenai randasi raudoni, balti ir 
mėlyni. Tik 666 marių mylios 

GRAŽUS MĖGSTĄS ŠVARKAS Iš ANGORA VILNŲ

No. 1908 — Šį gražų švarką lengvai nusimegsit. Jį galima 
dėvėti su juoda arba kokios vienos kitos spalvos suknele.
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iš New York į Bermudų, bi t 
kokia tai atmaina! Trobos pa
statytos iš balto koralo akmens 
ir šviesiai numaliavoti. Stogai 
trobų kas metai nuplaunami 
baltomis kalkėmis, nes Bemu- 
dos gyventojai neturi kilok .) 
vandens gerti, plauti drab i- 
žiams bei gyvulius girdyti kaip 
liktai lietaus vandens. Tokiu 
budu stogai padaryti, kad žėd- 
nas lašas lietaus pultų į pritai
sytą vietą stoge ir bėglų į na
minį. kubilą.

Apie aštuonias mylias nuo 
prieplaukos vietinis vadas už.i- 
pęs ant laivo įveda bei išlydi jį, 
nes Bermuda susideda iš virš 
trijų šimtų mažų salų ir aplin
kui jos yra apsuptos su koralų 
povandeninėmis uolomis. Že
mės tenai randasi apie 12,500 
akrai. Sveiimženiis, kad ir tur
tingiausias, negali daugiau val
dyti kaip aštuonis akrus žemės. 
Taksai yra $2.75 nuo $1,000.

Tenai žmonės labai renkasi 
kas pas juos gyvens, nes jie 
jaučiasi lyg viena šeimyna. To
dėl nenori bet ką įsileisti. Viso 
gyventojų yra 30,101. Baltų 
žmonių — 11,935; juodų — 18,- 
169. Balsuotojų 2,500. Dalykas 
tame: asmuo, kuris balsuoja, 
turi turėti nemažiau kaip $300 
vertės nejudamo turto. Žmonės 
lenai labai mandagus. Seni, jau
ni, balti bei juodi užšnekina 
viens kitą einant pro šalį.

Bermuda yra gėlių kraštas. 
Anksti pavasarį visi daržai pil
ni baltų lelijų. Gyventojai iš lo 
daro pelną, nes visas baltas le
lijas Velykoms atėjus parduodu 
Jungtinėse Valstijose. Pragyve
nimą žmonės padaro taip: bahi 
dirba krautuvėse, raštinėse, 
bankose bei valdžioj. Juodi 
žmonės yra geri daržininkai, 
tarnautojai, skalbėjai, vežėjai i.’ 
taip toliau. Tenai randasi geri 
jūreiviai ir žuvininkai. Maistas 
Bermudoj yra brangus, nes di
džiumą importuoja iš Kanados 
bei Jungtinių Valstijų.

(Bus daugiau)



TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

J. IR U. ŠALINSKAI 
NAUJOJ VIETOJ

Seni Bridgeporto gyventojai: 
Jurgis ir Uršulė Shalinskai nu
sipirko taverną, 944 W. 47th 
PI. Jie pirmiaus turėjo biznį 
prie 34th PI. ir Morgan Street. 
Dabar jų draugai atras pp. Ša* 
linskus aukščiau minėtu 
su.

adre-

JOHN DARAŠKA
NUSIPIRKO TAVERNĄ
BRIDGEPORTE

Seninus turėjęs biznį South 
Sidėje, John Daraška, nupirko 
bizni: John’s Tavern, 3164 
Lituanica Avė. iš J. Ūko. 
buvusiej i “Southsidiečiai” 
jentai lengvai jį sueisite, 
atvyksite į Bridgeportą.

So.
Jo 

kli- 
kai

DRAUGIŠKA
UŽEIGA

So.Josephine’s Tavern, 3437 
Morgan Str. Savininke, Jose- 
phine Lapen, yra maloni ir man
dagi biznėrė. Ji nupirko Ta
verną iš Šulinsko, 34th PI. ir 
Morgan, ir patogiai ir gražiai 
pertvarkė. Biznyje jai prigelb- 
sti, jos sunuus ir duktė. Ma- 
tvti, jie turi nemažai drau
gų. J. A. S.

JOHN VVILLIAMS
NUSIPIRKO TAVERNĄ

John Williams, pirmiau 
venęs adresu, 422’2 So. Wash*

gy

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar neužimtos 
Cas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Wil!ow Springs 45.

i

tenaw Avė., dabar nusipirko 
taverną, 6604 So. Damen Avė. 
Jonas yra tarnavęs Lietuvos 
kariuomenėj ir neperseniai at
vyko į Suvienytas Valstijas. 
Jonas yra “Naujienų” skaity
tojas ir malonaus budo žmo
gus. Numatoma, kad jam čia 
taverno biznis gerai seksis.

— Steponas.

RUOŠIA GRAND 
OPENINGĄ

Sekantį šeštadienį ir sekma
dienį, sausio 28 ir 29-tą, Vera 
Piras ir Bessie Liksna ruošia 
iškilmingą “oficialę” atidary
mą moderniško ‘‘The Pine 
Tavern”, 8340 So. Halsted St.

Šios ponios žada visus sve
čius maloniai priimti ir pavai
šinti. — Steponas.

Reikalauja
Padidinti W.P.A.
Darbininkų Skaičių

Mėras Kelly kreipėsi į kon
gresą per senatorių J. II. Lcwis 
prašydamas padidinti W.P.A. 
darbininkų skaičių Chicagoj 
iki 121,000. Dabar W.P.A. sam-

Iė valdžia nesamdys daugiau 
Chicagos bedarbių W.P.A. dar
bams, tai Chicagoj kilsiąs cha
osas, sako meras. Bedarbių šel
pimui per 1939 metus reikės a- 
rie $ 16,000,000, o miestui truk-

nų.

Žeme Užgriuvo 
Darbininkų

prie

Iš Klovainiečių 
Veikimo

Netoli Cicero avenue,
Stickncy, kur W.P.A. darbinin
kai dirba prie srutų kanalo, že
mės užgriuvo ir užmušė 55 
metų Sam Preola, euj 1102 
Sedgvvick avenue. Kitas W.P.A. 
darbininkas, Louis Ziehn, 2416 
Hutchinson st., buvo sunkiai su-

Repeticija “Lietuvis Daktaras” įvyks penktadienį, sausio 27 d., 
7:30 vai. vakare, 6627 S. Richmond St. \ isi vaidylos mato 
rėkite atvykti laiku. —W. V. M.

Lietuviškų 'Tautiškų Kapinių lotų savininkų ir Draugijų Atsto 
vų visuotinus metinis susirinkimas įvyks ketvirtadienį, sau 
> io (Januhry) 26 dieną, Lietuvių Auditorijos svetainėje 
3133 S. Halsted St. 7:30 vai. vakare ant pirmų lubų. Tams
tų atsilankymas būtinas. Sekr. J. Za'atoris

Ambrosia & Nectar
Leo Norkus Jr
DISTRIBUTOR

ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir

Ketvirta d., sausio 26, 1929

BUK SVEIKAS - ®EM MALVAZ - DAŽNAI

Bowling-Billiardai
MALVAZ yra daromas Monarch Beer Aludarių.

i

Piešime Gavo Tiktai $1.07

INSURANCENAUJIENŲ <APDRAUDA)

JUBILIEJINIS

A-

f*
7

t,

NEW SUBWAY 
DABAR ATDARA | 
Lietuvių Auditorijoj | 
3133 So. Halsted St. |

PIETAUK — ŠOK 
BOVVL.

Naujai įrengta į
Tel. Victory 9605 I 

gJoe Ukrin Sam Kamberi
^iiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiic^

20 Aslų — 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

NAUJIENOS, Chicago, III.

Sekmadienį Susirinkimas
Klovainiečių Kliubo metinis' 

susirinkimas šį sekmadienį, sau 
šio 29 d., p. semeto svet., 1503 
S. 49lh Avė. Klubo nariai-ės at
eikite visi, atsiveskite naujų. Su 
pradžia metų parodykim gyvu
mo pačiam klubui ir senąjai 
gimtinei — Klovainiams. Tu
rim paremti jų pasiryžimą pa
dalyti paminklą pačiame Klo
vainių mieste. Paminklas at
vaizduoja 21 metus Lietuvos 
lepriklausomybės.

Ta nepriklausomybė — tan
ios laisvė mums visiems bran
gi. O kągi bekalbeu apie tuos, 
kurie kraują liejo, gyvybes pa
dėjo savanorius — šaulius.

Paminklo Reikalai

paminklą”.

Gaščiunas rašo: “Mums džiugu, 
kad jus, už jury gyvendami, ne
pamirštate tėviškės ir gelbstite 
mums
Taip, mes padarėm pradžią ir 
eikim prie užbaigos. Paminklas 
stosis šią vasarą. Lai nebūna 
Amerikoj klovainiečio, kuris 
neprisidėjo prie paminklo. Kam 
paranku, a įeikite susirinkimai!, 
o kam ne, rašykit sekretoriui p. 
Staičiunui, 1 130 S. 48th Ave
nue, Cicero, arba pirmininkui 
K. P. Deveikis, 1518 So. 
Court Cicero, III.

Draugai Statys 
Jonui Buragui 
Paminklą

Suorganizavo Komitetą 
k o m s Iii nkti

48111

Au-

Susiorganizavo komitetas 
keliolikos asmenų, kad pasta
tytų Jonui Buragui nors mažą 
paminklą. Jonas chicagiečiams 
buvo gerai žinomas kaipo ne
nuilstantis darbininkiškame 
judėjime darbuotojas’ taipgi 
didelis teatro mėgėjas. Per 
daugelį metų Jonas darbavosi 
Dramatiškame Ratelyje, taip
gi ir pašalinėse draugijose 
dalyvaudavo teatrų lošime. 
Kitaip sakant, Jonas dalyvau
davo vaidinime ten, kur tik 
Joną ^kviesdavo progresyviš- 
kos draugijos.

Kad atžymėti Jono darbštu
mą ir pasišventimą teatro 
srityje, jo draugai suorgani
zavo komitetą, kad pastatyti 
paminklą Tautiškose kapinė
se, kur Jorio, kūnas yra palai
dotas- Į komitetą įeina šie 
asmenys:,

Petronėlė Miller, G. Stau
gaitis, Juzė Gulbinienė, J. 
Bindokaitis ir Alex Ambrose.

ir

Jono draugai ir pažįstami, 
kurie norite prisidėti su auka 
pastatymui paminklo’ malonė
kite išpirkti money order 
Petronėlės Miller vardu, o 
laišką pasiųsti J. Staugaičiui, 
3116 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

Tel. Victory 4965. r
STOGDENGYSTĖ IR BLEKOS j 
DARBAI. 35 metai bizny, tur i Į 
pilną apdraudą už darbus* Leng j 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND i 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Daktarai pasakys, kad žmogų ligos retai tepasigauna, 
jei jis fiziškai pasilaiko gerai.
Neleiskite sveikatos sąlygoms nusilpti. Pradėkite gerti 
MALVAZ šiandien.
Pas savo dylerius arba patelefonuokite CANal 6500.

Nubaudė 2 Metais
Kalėjimo Už 
bažnyčios Plėšimą

Miesto teismo berniukų sky
rius vakar nuteisė 17 metų 
jaunuolį sėdėti 2 .mietus patai
sos namuose už piešimą bažny
čioj.

K V (’

Nuteistasis yra Jerome As- 
.ramskas, nuo 946 West 18th 
?lace. Prieš kiek laiko jisai bu- 
vo paliuosuotas iš St. Charles 
.eformma tori jos, kur sėdėjo už 
vogimą.

Su dviejų draugų pagalba As- 
tramskas įsigavo į Sacred Hcart 
katalikų bažnyčią, 18-toj apy- 
Jnkej, pereito šeš.tądien i o.-v a ka
re. Bažnyčioj rado dėžę skirtą 
aukoms
nėŲis, ir ją sudaužė. Joje rado 
aktai $1.07.

žino-

Išgirdęs bildesį bažnyčioj 
kun. James W. Walsh pašaukė 
policiją, kuri visus tris jaunuč
ius suėmė.

Astrainskui teismas paskyrė 
.kalėjimą, o kitus d 
atidavė nepilnamečių
Vienas iš jų, John Jakubovich, 
nuo 1832 Blue Island avenue, 
yra 15 metų amžiaus, o kitas, 
George Makris, nuo 1023 West 
18th Place — 14 metų.

teisinti i.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perk raustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei Storus. 
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

IQ

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.T

importuotų pirmos rųšies produktų.

6240

PETER PEN
NOW. UEC1

MOttSĘ’.p

. ME.R

(wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir

įstaigas, 
teisingą

SAVU-A'-V, 
SuaCLS 

SkjOljCm!

Urmo 
Visuomet 
patarnavimą*

Komitetas jau turi Fonde 
$23.00. Kas daugiau!

Alex Ambrose.

BEER
GERKIT TIK GERĄ

mėgsta AMBROSIA ALŲ, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dar geresni alų, kur| užvardino NECTAR. šis Alus yra paga
mintas iš

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock

'u**'

FUTURE 
LOOKS

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

f

WE 
FOL-LOW

BUBBL.E 
PRIKJCESS

UE 
BUC<?

SMAZ.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ 
LANGŲ.

Raštinėje per
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

.rsinkitės “N-nose”
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI $19.50 
už ............................ I <■

GYDYMAS $Cf|.OO
LIGONINĖJE .............. V U

RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena
diena Ligoninėje ... $ 15.o°

REUMATIZMAS $9.00
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. Da r b a s 
garantuotas*

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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Tai Labai Svarbi 
Naujiena Visiems 
Lietuviams

Taip Sako Mano Senas 
Draugas

tų, o tikietus galima gauti 
‘"Naujienų” raštinėje, pas ponią 
Do\vgin, 6008 S. State St., o 
taipgi West Sidej, pas John 
Shepalis, barzdaskutykloje, 2209 
W. 23rd PI., ir pas narius. Pa
tartina visiems tikietus įsigyti 
iš anksto.

Automobilių Diena Iš Dienos
Zamb, 22

Salvdtore Gulotta, 24, su Lau
ra Katauskas, 19

William Stanis, 43, su Pauli
ne TverijonaSj 41

Ak. Sargas.

avė- 
įva- 
kurį

Vieną vakarą susitikau gat- 
vekaryje, savo seną draugą ir 
tuojaus jisai manęs klausia, ar 
skaitei “Naujienose” kad lietu
viai socialistai rengia šaunų 
teatrą, Vasario 12 d.?

Aš apsakiau, kad ne, dar 
neskaičiau. Tai še pasiskaityk, 
ir pakiša man tos dienos “Nau
jienas”.

Skaitau, sykį ir vėl pakarto
ju, ir negaliu gerai suvokti 
kas čia fokio rengiama. O la
biausiai veržiasi man i akis 
Br. Vargšo paveikslas. Aš pa
maniau, kad bus suvaidintas, 
koksai Br. Vargšo veikalas.

Naujas Ypatingas Veikalas
Bet ne. Pasirodė, kad yra 

statomas koksai tai visai nau
jas veikalas, kurio dar lietu
viai nėra matę.

Tik mano draugas man pa
aiškino, kad tai bus svarbi 
naujtena visiems lietuviams, 
nes veikalas busiąs labai įdo
mus ir žingeidus, o taipgi ir 
tikietų kaina labai žema ir vi
siems prieinama.

Iš anksto perkant tik 40 cen -

Trys Kandidatai 
Ištraukė 
Kandidatūras

Rems Merą Kelly
die-Trys clucagiečiai šiomis 

nomis užregistravo savo kandi
datūras į įvairias Chicagos vald- 
vietes. Jie ruošėsi kandidatuoti 
ant demokratų sąrašo, bet ne
priklausomai, neprisidėdami nei 
prie Kelly grupės, nei prie 
Courtney. Vienas jų net ruošėsi 
kandidatuoti į merus, išeidamas 
ir prieš Kelly ir Courtney.

Vakar tačiau visi trys kandi
datai kandidatūras ištraukė. Į 
merus ruošėsi kandidatuoti 
Martin Povvroznik, nuo 2659 N. 
Parkside avė., o į kitus urėdus 
kandidatūras statė Dr. Cono 
Ciufa, 3520 Lake Shorc Dr., ir 
Martin Gorske, 3145 S. Morgan 
St., bridgeportietis. Ištraukda
mi kandidatūras visi trys pa
reiškė, kad rems merą Kelly.

• Prie LaSalle ir Chicagd 
nue į policijos automobilį 
žiayo kitas automobilis, 
vairavo Nicholas Del Giudcje, 
49 metų WPA darbininkhs ntio 
828 N. Harding avenue. Del 
Giudėie buvo suimtas už neat
sargų važiavimą;
• Ž4 metų mergina, Mary Keal- 
ing, buvo sunkiai sužeista, kai 
jos automobilis paslydo ir įva
žiavo į gatvekarį prie 2550 S. 
State Street. Ji paguldyta Wes- 
ey Memorial ligoninėj. Miss 
Keating gyvena adresu 8108 Ei
tis avenue.

Nalaimej keli gatvekario ke
leiviai buvo sužeisti, o susisie
kimas State gatve buvo nu
trauktas 15-kai minučių.
e Prie Lawrence ir Jloyne ave- 
nue ant leduoto cemento pasly
do du automobiliai ir smarkiai 
susidūrė. Keturi žmonės buvo 
sunkokai sužeisti. Sunkiausiai 
nukentėjo abu automobilių vai
ruotojai, George Farrell, nuo 
4827 Kenmore avė., ir 13 metų 
Enzo Frediani, 1924 N. Spauld- 
iiig avenue.

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

*—4184 Archer Avė.—'

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

• Prie 51-nios ir Pulaski kryž- 
kelio Indiana Beit linijos trau
kinys sudaužė keleivinį automo
bilį, sunkiai sužeisdamas jame 
buvusius keturis jaunuolius. 
Sunkiausiai nukentėjo 17 metų 
Ruth Frank, 605 S. Wolcott 
avenue ir Patricia Kemp, 1901 
W. 61 s t Street. AutomobiJiį val
dė 19 metų Rudolph Bralick, 
nuo 545 N. Harding avenue.

MADOS

4002

JAMES ISIDOR YESULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 24 d., 11:25 vai. vaka
ro, 1939 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lietuvoj, Vedu- 
klės par., Jukainių kaime.

Amerikoj išgyveno 43 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Teklę, po tėvais Miš- 
kunaitę, dvi dukteris Mąthil- 
dą ir Anne ir dvi seseris 
Moniką Servaitienę ir Mary 
Masolienę ir jų šeimyną, švo
gerį Pranciškų Miskuną ir 
daug artimų giminių. - O Lie
tuvoj—brolį ir seserį.

Kūnas pašarvotas Borman 
koplyčioj, , 115 Broadway, 
Melrose Park, III- Laidotuvės 
įvyks Subatoj, Sausio 28 d., 
9:30 vaL ryto iš kopi. į Sac- 
red Heart Bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Mount Carmel 
kapines. Visi a. a. James Isi- 
dor Yesulis, giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą 
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Seserys ir 
mynos, švogeris ir Giminės.

Laid. Dir. Borman, Tel. 
Melrose Park 714-

ir at-

Moteris, 
jų Šei-

VINCENTAS RAUBA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 24 d. 12:40 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 58 m. ąmž., 
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 Petron.ėlę ir 
švogerį Steponą Mališauskus 
ir jų šeimą, pusbrolius Bau
bus ir Mozerius ir pusseseres 
Mozerikes, pusseserę Laurai- 
tienę ir pusbrolio sūnų kleri- 
ką Domajų Mozerį ir pussese
rę Žimaitienę' ir patėvį Anta
ną Globį ir daug kitų gimi
nių ir pažįstamų. Lietuvoje— 
3 pusbrolius ir 2 pusseseres.

Kūnas pašarvotas 4546 So. 
California Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštad., Sausio 28 di, 
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 patarnavirtią ir 
atsisveikinimą. -

Nuliūdę liekame,
Broliai, Sesuo ir kitos Gim.

Laid. Dir. J. F. EudeikiS; 
Tel. YARDS 1741.

Puikiai Pagerbė ‘ 
Vincutę Railai tę

Vos keljos savaitės, kaip at
vyko iš Lietuvos V. RaiĮajtė. Ji 
atvyko pas savo sesutę Nancy 
Railaitę, kuri jau apie trys Die
tai gyvena Chicagoje. Abi se
sutės buvo gimę Čhicagoje, bet

bar grįžo į savo gi,ių tinę.
Kad paradyti simpatiją vieš

niai, ginjjnčs ir draugai suren
gė Vm^iitei “Sųrprise Party”, 
sausio 22 d., pas Daniunus, 4741 
Šo. Mapjcwood Avė.

Kiek patyriau, daugiausia dir- 
:o Daniimaj, M. žiurjenė, A* 
i cvŲonytė, Bronytė (pavardės 
nežhiau).

%)e po didžiojo karo atvykęs 
jaimimns, lad nuotaika buvo ii- 
xrai lietuviška.

Laike vakarienės Dąniunie- 
n£ perstatė keletą svečių pakal
nė ti. kaibėjo J. Šeberdytė, A. 
Povilonis ir pati V. Railaite.

Kaž-kodėl laike J. Skeberdy- 
tės kalbos malėsi pas nemažai 
dalyvių akyse ašarų. Manau,

Reikalauja
Perskirų

Frank Kirka nuo Frances
Kirka

vos ir joje pąliktų artimųjų, 
nes pastaroji daug apie tai pa
liete.

Linkime greitaus pripratimo 
V. Railaitei, prie šios šalies ap
linkumos. Vyšnutė

Išsiėmė Leidimus
V edyboms
(Chicago j)

George Ellis, 23, su 
Gaidės, 1.8

John Churas, 27, su

Buk Sveikas 
Ir Džiaukis 
Gyvenimu

Taip sako Rex Bitters 
kurios antrašas Board of Trade 
Ruilding, kambarys 1240. Tele
fonas — Wabash 4991-8./

Sveikata kiekvienam bran
giausias turtas. Bet ir ji ne 
visuomet lengvai pasilaiko, ji 
sprūsta prie menkiausio neap
sižiūrėjimo lygiai taip kaip ana
sai miško 
lio.

Norint 
vartokite 
gardus iš 
rytas vaistas. Galima 
vaistinėse ir tavernose, 
gardus, kad jį pamėgs 
mos nariai.

Co

paukštelis iš narve-

palaikyti sveikatą, 
“Rex Bitters”. Tai 

žiedų ir šaknų pada- 
gauti 

Jis toks 
visi šei-

(Skclb.)

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams

"Helen

Emily

ONA ZAKARAUSKIENĖ 
po tėvais Zopilikė

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

Amerikoj f išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime ' 

sūnų Juozapą, sūnų Joną 
jrnarčią Julijoną, anukus 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.
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 giiriinės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie>- 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Simai

Laid. 
Sunai;

Maaakan

Laidotuvės

Duktė ir kitos Gimi
nės.

Dir. Lachawiczius ir
Tel. CANAL 2515.

Metiriės Mirties Sukaktuvės

PERSONAL 
Asmenų Ieško

IEŠKO BROLIO DOMININKO 
BAUBLIO. Girdėjau, kad gyveno 
Milwaukee, Wis. ir kad yra miręs. 
Kas žino apie jį, prašau atsišauk
ti. Atlyginimas. Antanas Baublis, 
3952 So. Rockvvell St-, Chicago, III.

tSITUATJON WANTED 
Ieško Darbo

PATYRĘS BUČERYS paieško 
darbo bučernėje. Tel. Englevvood 
2116, klauskite JOHN-

HELP VVANTED—FEMALE
Darbininkių Reikia ___

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

Wellington 8687.

MERGINA 
darbui 
vienas 
$7 iki

BENDRAM namų 
be virimo. Geri namai, 

vaikas, savas kambarys,— 
$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 Avė. 
Fairfax 7524-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namat-ŽemfePardavimui

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.

OPERATORĖS — patyrusios prie 
single needle jėgos mašinos, geres
nės rūšies plaunamoms suknelėms 
siūti. Kreiptis. TABIN PICKER & 
CO., 4119 Belmont Avenue.

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

NORMAL 6902.
PARDAVIMUI ARBA 

2 aukštų muro namas, 
tavernai ir restaurantui, 
gyvenamais kambariais, ] 
So. Morgan St.

GOKDON REALTY 
809 W. 35th St.

RENDAI 
tinkamas 
kartu su 

prie 3641

co.,

TURIME KLIJENTĄ, NORINTĮ 
parduoti 5 kambarių plytinį bun
galovv, karšto vandens šiluma. Ran
dasi prie 7126 South Honore Street. 
Kaina $5,500.00. Ims $1,000.00 įmo- 
kėjimo, o likusią — lengvais mė
nesiniais išmokėjimais-

ANTHONY B. MAZURK, 
4641 So. Ashland Avenue, 

YARDS 1413.

MODERNAS 6 KAMBARIŲ ply
tinis bungalovv, karšto vandens ši
luma — uždaryti porčiai — gara
žas- Kainavo $11,000.00. Dabar kai
nuoja $5900. Savininkas 5311 So. 
Savvyer Avenue.

No. 4002—Naujoviškai elegantiš
ka suknelė. Naujausis Paryžiaus 
modelis. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18, 20, taipgi 34, 36, 38, ir 4( 
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., 1731 
So. Halsted St., Chicago, III.

A/fA.
FRANCIŠKUS KLUPŠAS

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, IH

Čia įdedu 15 centų ir praiau
atsiųsti man pavyzdi No----------
Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 24 d., 11:00 vai. vakare, 
1939 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Noraičių kaime, Joniškės 
parap., Šiaulių apskrity-

Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Oną, po tėvais Baltrinaitę, 
sūnų Franciškų, švogerį Povilą 
Banulį, švogerį Didžiulį, ir gimi
nes ir draugus. O Lietuvoje—seną 
motinėlę, seserį Oną ir brolį Ka
zimierą.

Priklausė prie Chicagos Lietu
vių Draugijos.

Kūnas pašarvotas 3600 South 
Lowe Avė. Dėl informacijų šauki
te Tel. YARDS 0208.

JURGIS MAČIULSKIS— 
MITCHELL

Laidotuvės įvyks šeštadienį, Sausio 28 dieną, 9:00 vai. ryto, 
iš namų į šv. Jurgio parap- bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Franciško Klupšo giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, švogeriai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Joseph T. McKeon, Tel. YARDS 0925.

persiskyrė su šiuo pasauliu 27 
d., sausio mėn-, 1938 m., su
jaukęs pusės amž., gimęs Su
valkų gubernijoj, Kalvarijos 
parap., Zabarauckų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, dvi dukteris So
fiją, Oną Joyce ir žentą Mar
tin Joyce ir daug kitų gimi
nių.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvo bus 
laikomos šv. Mišios Šv. Jur
gio parap. bažnyčioje, sausio 
27 d., 1939 m., 6 vąl- ryto.

Kviėčiarhe visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas.

Dienos ilgos, liūdnos tam
sios b'e tavęs brangus vyre 
ir tėveli, mes tave niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anksčiau 
ąr vėliąu pas tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
Moteris, Dukterys ir

Gimines.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton Lungevicz, 1814
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
40'15 W. 13th St.; Nut. rašt. —J. 
Keturakis
Cicero, Jlk; Finansų rašt. —Ant. 
Osher, 1329 N. Dearborn St.; Fi
nansų rašt. pagelb. —E. Rama- 
šauskas, 1218 So. Independence 
Blvd.; Kasierius —St. Niprikas, 
852 West 33rd St.; Kasos globė
jai: Adolf Mirovitz, 2539 West 
46th PI. ir F. Povilaitis, 10051 S. 
La Šalie St.; Korespondentas —J. 
Balakas, 1414 So. 49th Ct., Cice
ro, III.; Maršalka—Chas. Gasper, 
931 W. 34th PI. Susirinkimai lai
komi vieną kartą į mėnesį, kas 
ketvirtą sekmadienį pirmą valan
dą Pbpiet, Hollyvvood svetainėje, 
2417 W. 43rd St., Chicago, III.

REIKALINGA Patyrusi MERGI
NA lietuvių namuose dirbti, pagel
bėti kūdikiui prižiūrėti, $6.00 sa
vaitėj. Midway 6313.

KAMPAS CULLON AVENUE, 
13 apartmentų. 4x5, 8x4, 1 apart- 
mentas beismante; metinių paja
mų $5352. Kaina $21,500- $5,000 
cash
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

4027 Cravvford. 
Tel. Independence 6870

Anton

1525 So. 51st Avė

AMERICAN L1THUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.: 

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik± 2804 W. 45th St; Nut. 
Keist —* 
33rd St., tel. Victory 8770; Ką- 
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. Kvotėjas —Dr. A. J. Ma 
nikaš, 4070 Archer Avė., tel. La- 
fayętte 3051; Teisėjas —F. Sever, 
424$ S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 
sibuna Kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot. 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėja — Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

Paul J. Petraitis, 752 W.

1939 METAMS: Pirmi-

I Telegramų e|eSLUVEjn IU Visas PasaulioDalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street j
Tel. YARDS 7308

11 It (t A Gėlės Mylintiems I B K K O Vestuvėms, Ban-i U B 1U Fu kietams, La i d o- 
iuvėms, Papuosi- 

GELININKAS — Į 
4180 Archer Avenue j 

PhQne LAFAYETTE 5800

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS BUČERYS, uni-' 
jistas, patyręs, kuris moka angliš
kai ir lietuviškai. Pullman 5599.

REIKALINGAS atsakantis dar
bininkas. Turi suprasti vogas — 
mokėti sandvičius daryti. Paplauti 
ir nuvalyti paukščius. Gyvenimas 
vietoje. P. D. POULTRY FARM, 
5519 So. Harlem Avė., Portsmouth 
9020.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDAI KRAUTUVĖ su taver- 
no fikčeriais 3352 So. Morgan St., 
gyvenimui kambariai užpakalyje— 
Beer Garden šone.

Tel. Lafayette 3525.

BOND HOLDERIŲ LIKVIDACIJA 
3 flatų plytinis garo šiluma, 2 

karų garažas. Kaina $5000—įmokėti 
$500.

6 flatų plytinis garo šiluma, 3x4 
—3x5 kambariai. Kaina $8,500 — 
įmokėti $1,200.

12 flatų plytinis, garo šiluma— 
rendos $6,500. Kaina $16,500—$5000 
įmokėti.

Pereinamas kampas 6 krautuvės 
ir 11 apartmentų. Tile frontas. Ga
ro šiluma. Rendos $8,100- Kaina 
dabar $24,500, įmokėti $6,000.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavime*

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

BUSINESS CHANCES
Pardavimui Bizniai

TAVERNAS pilnai įrengtas — 
senai išdirbtas, žema renda, gera 
pardavimo priežastis. Kreiptis— 

2031 Canalport Avenue.

PARSIDUODA MEAT MARKET, 
West Pullmane geroje vietoje. Pil
nai įrengtas. Elektric refrigeracija. 
Pardavimo priežastį patirsite vie
toje. Tel. PULLMAN 5599.

PAIEŠKAU PUSININKO arba 
parduosiu taverną, geras kampas, 
—5 kambariai gyvenimui. 3538 S. 
Halsted St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA FARMA 160 ake- 
rių, grįčia 15 ruimų su skiepu, 
vanduo viduje- Ęarnė didelė — 
su skiepu, sailo barnėj. Dirbamos 
žemės 70 akerių. Upelis eina per 
visą farmą. Daugiaus informacijų 
duosiu laišku. J. RODĖS, Summit 
City, Mich.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

COOK COUNTY PASIŪLO AT
IMTŲ AUTOMOBILIŲ IŠPAR

DAVIMĄ, KOKĮ CHIGAGA 
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 bendrovė 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 

1310 W.est 63rd Street 
prie Loomis 

2828 West North Avė- 
prie California

COAL— WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

JUOKAI
Nomadai yra tokie žmo

nės, kurie bastosi iš vienos vie
tos į kitą ir niekur negali il
giau sustoti, — aiškina moky
tojas.

— Tai gal, pone mokytojau, 
ir musų tarnaitės, kurias ma
mytė dažnai samdo, irgi yra 
nomadės? — klausia mokinu
kas.

GAUKIT NAUDOS maksimumą 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovol” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4300.

PRADŽIUGINO

— Ši Vakarą, mano brangio
ji; aš nutariau 
tikrą malonumą, 
kino vietas.

— Kodėl tris?
— Vieną tavo 

ną tavo tėvui i 
mažajam broliui.

padaryti 
Nupirkau

motinai, 
ir vieną

tau 
tris

vic 
tavo

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT /
SAVO BARGENUS..•
NAUJIENŲ 

GARSINIMUS
VISI SKAITO.

PASAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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Suvirs 200 kandidatų į aldermonus
26-tam Warde Net 13-ką Kandidatų

Užvakar vakare, sausio 24 
d., pasibaigė laikas užregistravi
mui kandidatūrų į aldermonus 
ateinantiems balandžio mėnesio 
linkimams.

Kandidatų užsiregistravo su
virs 360.

Kadangi wardų Chicagoj yra 
50, tai išeina po keturis kandi
datus kiekvienam vvardui. Tik
renybėj kai kurie wardai turės 
tik du kandidatus, bet yra vie
tų, kur rinkiminė kova tikrai 
bus įdomi. Pavyzdžiui, 26-tam 
warde, Northsidėj, kandidatų 
norinčių palikti aldermonais y- 
ra net 13-ka. Ton galima lauk
ti smarkių peštynių.

Gana daug kandidatų turi 
“lietuviški” vvardai. 11-tam bus 
astuoni.

Vienuoliktam warde bus vie
nas lietuvis kandiadtas — J. M. 
A/.ukas, o 13-tam — d” — Al. 
Narvidas ir Rudely Vassalle.

Daug-maž pilnas kandidatų į 
aldermonus sąrašas seka že
miau:

PIRMAS WARDAS
Thomas Michael Keyer, 120 E. 

Cermak road, ir Michael Kenna, 
430 So. Michigan avė.; Frank Maz- 
ziotta Jr, 310 W. Twenty-fifth pi., 
ir V. George Pirofalo, 1823 Prai- 
rie avenue.

ANTRAS WARDAS
VVilliam E. King, 4140 South 

Park Way, ir Earl B. Dickerson, 
3842 So. Park Way; Corneal A. 
Davis, 3221 Calumet avė.; Augus
tus L. Williams, 3646 S. Michi
gan av.; James Phil Durden, 532 
E. 40th st.; James Allen Grant, 
3133 Prairie avė., ir William L- 
Davvson, 534 E. 42nd Street.

TREČIAS VVARDAS
Benjamin A. Grant, 71 East 46th 

st. ir Robert R. Jackson, 4350 So. 
Park Way; Oscar DePriest, 4538 
So. Parkvvay; George E. Murphy, 
4729 Prairie avė.; John A. Lewis, 
5430 Prairie avė.; Clinton Brown, 
321 E. 43rd st.; Warren Seltzer, 
4858 So. Parkvvay, ir Thomas E- į

M. Heath, 4611 S. Michigan avė.

KETVIRTAS VVARDAS
Charles J. Hayes, 5014 Cottage 

Grove avė.; Henry Mike Evans, 
1042 East 42nd place; Abraham H. 
Cohen, 5059 Ellis avė.; John P. 
Carey, 4414 Drexel boulevard; 
Charles Patrick Nevin MacCauley, 
4658 Lake Park avenue, ir John 
Edvvard Kelly, 4613 Woodlawn av.: 
Nat E. RuvelI, 4906 Drexel blvd.;! 
A. Morris Burroughs, 4736 Cham-! 
plain avė.; Alex Kieferstein, 1180 
Hyde Park blvd., ir Harry Free- 
man, 0500 E. End avenue.

PENKTAS VVARDAS
John F- O’Malley, 6234 Kenwood 

avenue; Peter M. Kelliher, 818 E. 
6-st st.; Paul H. Douglas, 5638 
Blackstone avenue; William N. 
Leonard, 6144 Woodlawn avė, ir 
George A. Sullivan, 6100 Drexel 
avenue; Emanuel M- Schwartz, 
5528 Blackstone avė; John T. 
Mehigan, 6118 Ingleside avė.; Ja
mes J. Cusack Jr., 5242 Hyde Prk. 
blvd.; Noble W. Lee, 5541 Wood- 
lawn avė.; Claudius A. Reed, 5529 
S. Wabash avė.; J- Gali Straces, 
5415 Drexel avė., ir David X. Mey- 
er, 5423 Hyde Park blvd.

ŠEŠTAS U’ARDAS
John F. Healy, 6120 Rhodes avė.; 

Joseph V. Murphy, 1510 East Mar- 
quette road, ir Horace Don Briley, 
1513 E. 69th st.; Walker Butler, 
1513 E. Sixty-sixth place; Theodore 
R. Katzman, 7050 Harper avė.; Pat
rick Sheridan Smith, 6414 Ken- 
wood avė.; A L. Cronin, 7019 In
diana avė., ir Leo D. Hartford, 6323 
Cottage Grove avė.

SEPTINTAS VVARDAS
Thomas J- Daley, 2662 East 73rd 

Street; Zygmund J. Szymanski, 
8404 Oglesby avenue; Michael J. 
Block, 7841 Burnham avenue; Roy
N. Loesch, 6810 Paxton avenue, 
and George Nixon Davis, 7706 Sa-

Pildom.
Income

Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

ginaw avė.; Vandorf Gray, 7542 
Clyde avė., ir Clement Cody, 7144 
Yates avė.

AŠTUNTAS VVARDAS
Arthur J. Ward, 8229 Evans ave

nue; Frank B. Primrose, 8032 Rho
des avenue; Philip E. Ryan, 7827 
Indiana avenue; Michael F. Mul- 
cahy, 959 East 84th Street; Knee- 
land T. Simons, 7828 Cregier ave
nue, ir Roy E. Olin, 8241 Mary- 
land avenue.

DEVINTAS VVARDAS
Arthur G- Dindell, 10346 South 

Wabash avenue, ir Ragnar G. Nel- 
son, 400 East Kensington avenue.

DEŠIMTAS VVARDAS
Frank W. Michalek, 9027 Muske- 

gon avė.; Frank K. Szarkowski, 
8804 Saginavv avė.; Henry A. Niek, 
9816 Avenue L; VVililam A. Rowan, 
10741 Avenue B., ir Alfred O’Con- 
nor, 9729 Avenue J.

VIENUOLIKTAS VVARDAS
Alexander J. Ciok, 2513 So. Hal

sted Street; Hugh B. Connelly, 3653 
Emerald avenue; Thomas G. Reed, 
2963 Haynes court, ir Joseph M. 
Azukas, 3301 Lituanica avenue. 
Francis J. Kaminski, 1044 W- Thir- 
ty-second st.; John Kaminski, 2951 
S. Keeley st.; William J. Lynch 
Jr., 3622 Wallace st., ir Robert F. 
Mulcahy, 3011 Wallace st.

DVYLIKTAS VVARDAS
Gust Burkowski, 4546 South 

Rockwell Street; Frank J. Lassa, 
4301 So. Whipple Street, ir Leon
ard Wolniak, 4604 South Wolcott 
avenue; Bryan Hartnett, 3516 So. 
Washtenaw avė.; Chester E- Ma- 
chcikowski, 2721 W. 36th st., ir 
John J. Kenny, 1859 W. 33rd st.

(Bus daugiau)

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

’ Naujienu-Acme Telephoto
Ilarold Stasscn, naujai išrinktas Minnesotos guber

natorius, kuris Hiaivatha traukinyje eina “garbės kon
duktoriaus” pareigas.

n
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’ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
" ST. LOUIS, MO. — Edvvarcl M. Brady (po dešinei),

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Senatorius Neely ir Felix Frankfurter, naujai pas

kirtas aukščiausiojo teismo teisėjas.

sidabrinio jubiliejaus

KONCERTAS

ASHLAND BLVD.
ADDITORIJOJ

. • /: • ' ■ ■ • . '

(ovo 12 d.
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legislaturos narys* kuris kaltinamas yra išgavimu $25,- 
000 suktu budu.

Acme-Naujienų Telephoto
CI1ICAGO. — Murray Humphries, buvęs Al Caponc 

leitenantas, iš kurio valdžia reikalauja $50,000 pajamų 
mokesčių.

Staigiai Mirė Senas 
Chicagietis Pranas 
Klupšas

Susirgo ir Mirė Pereitą 
Antradienį.

Staigiai mirė Pranas Klup- 
šas, žinomas, per eilę metų, 
Chicagietis biznierius, kuris, 
per daug metų užlaikė bučer- 
nę, o paskutiniu laiku buvo 
Tavernos biznyje, nuosavame 
name, 3600 So. Lowe Avė.

1930 metais Pranas Klupšas; 
su šeimyna buvo išvykę į Lie
tuvą paviešėti pas savuosius. 
Jie ilgiausia išgyvenę Joniškos 
apylinkėje, Prano Klupšos buvu
sioj gimtinėj, Noraičių kaime.

Praeitais metais Pranas pra
lojęs negaliuoti. Daktarų patar
tas, jis numetė šiek-tiek svo
rio ir jautėsi neblogai. Visuo
met patsai pažiūrėjęs biznį, 
kad ir samdęs pagelbininką.

Praeito antradienio po piel 
?. Klupšas, smarkiai apsirgo ir 
pasikankinęs iki vakaro mi
ręs.

Daktaras pripažino, kad jis 
mirė nuo galvos smegenų už
degimo ir prie to jis turėjo 
aukštą kraujo spaudimą.

Velionis Pranas Klupšas pa 
rko našlę Oną ir sūnų Praną. 
Jo laidotuvės įvyks sekanti šeš
tadienį, Sausio 28 d.

Ona/ Klupšienė prašo visus, 
kas tik pažino velionį arba iš
gali, dalyvauti jos mylimo vy-

ro, Prano, laidotuvėse. Viešai 
kviečia laidotuvių pranešimuo
se. LA. S.

’ Prieš keletą metų 70 melų 
chicagietis Joseph C. Doherly, 
nuo 8849 S. Michigan, išėjo gy
venti ant pensijos. Per 40 melų 
tarnavo pašto departamentui.

Turėdamas laiko, Doherty į- 
stojo į Englevvood high school 
mokintis.

Vakar jisai gavę diplomą.
Dabar jisai žada stoti į ko

legiją.

L
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Naujienų-Acme Telephoto
ORCIIARD, COLO. — Selina Groves, kuri pagimdė 

vaiką bevežama automobiliu į Denverį.

Keistas gaisras vakar rytą su
naikino Royal Continental Bos 
Company dirbtuvę ties 324 No. 
Leavitt Street.

Dirbtuvės formanas Charles 
Drucker bandė vakar rytą už
degti motorą troko, kuris sto
vėjo prie fabriko. “Neklusnus” 
motoras “bekffairino” ir užde
gė troką. Nuo troko užsidegė 
krūva dėžių, o nuo dėžių 
dirbtuvė. Nuostoliai siekia apie 
$50,000.

4
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Šaukia Auditorijos 
Bondholderių 
Mitingą
{vyks Penktadienį, Sausio 27 d.

Bondholderių komitetas pra
neša, kad visų Chicagos Lietu
vių Auditorijos bondholderių 
susirinkimas įvyks šį penktadie
nį, sausio 27 d., 8 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 
Visi bondsų savininkai yra 
kviečiami atvykti, nes bus svar
stomas Auditorijos likimas.

Karlu su šituo pranešimu Re
dakcijai priduotas ilgokas neva 
Bondholderių Komiteto pareiš
kimas, kuriame daromi šmei
žiančio turinio priekaištai įvai- 
riepis žmonėms. Po pareiškimu 
yra padėti (rašomąja mašinė
le) šie vardai: J. Rūta, M. Ka- 
dzcvvski, B. Jakaitis, G. Šukys, 
P. Kilevičia, J. Bacevičia, J. 
Bubnis. Tačiau yra labai abe
jotina, ar šitie žmonės butų po 
tokiais šmeižiančiais kaltini
mais rašęsi.
Nepamatuoti ir neautorizuoti 

priekaištai
Minėtame pareiškime pasako

jama, kad kokie tai asmens pla
navę “apgauti bondholderių ko
mitetą” ir priešinęsi Auditori
jos reorganizavimui federalinia- 
me teisme, nes jie norėję par
duoti Auditoriją “vienam asme
niui už labai mažą kainą, tie
siog pusdykiai”.

Šitomis insinuacijomis, aiš
ku, yra taikoma į tuos bondhol- 
derius ir jų patarėjus, kurie pą-

Trukumas Berwyno
Ižde Auga

Susekė, kad trūksta suvirš 
$50,000

Pirmiausiai išėjo aikštėn, kad 
Chicagos priemiesčio Bervvyno 
ižde trūksta $3,000. Vėliau ta 
suma paaugo iki $6,000. > Už 
kiek laiko pašoko vėl keliais 
tūkstančiais. O vakar pasirodė, 
kad trūksta suvirš $50,000.

Trukumas buvo susektas spe
cialių asesmentų fonde. Proku
ratūra jau turi patraukus atsa
komybėn miestelio iždininką 
Ernest Man ir buvusį iždininką 
Matlhevv Berg.

sipriešino sumanymui pavesti 
Auditoriją į svetimtaučių ran
kas. Jie norėjo, kad Auditorija 
pasiliktų lietuvių organizacijų 
nuosavybė, ir jie tą kovą dali
nai jau laimėjo, nes ir teismo 
paskirtas referentas pripažino, 
kad Auditoriją privalo valdyti 
lietuvių draugijos, o ne pašali
niai žmonės. Už šitą gerą pa
tarnavimą lietuviams tuos as
menis šmeižti butų labai netei
singa.

Bet pasirodo, kad tas pareiš
kimas dargi nebuvo autorizuo
tas tų žmonių, kurių vardai po 
juo padėti. Nė vienas jų savo 
vardo nėra pasirašęs, ir kai Re
dakcija pasiteiravo pas kai ku
riuos Bondholderių Komiteto 
narius, tai jie pasakė, kad apie 
tą rašinį jie nieko nežino. Ka
dangi parašų po juo nėra, tai 
jo ir neskelbiame.




