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30,000 Žmonių Zuio Del Žemės Drebėjimo
DREBĖJIMAS UŽGAVO 40,000 KVADRA

TINIŲ MYLIŲ PLOTI
Priskaitoma 50,000 sužeistų. Užgautoms 

apylinkėms gręsia epidemiškos ligos.

LOJALISTAMS GRĘSIA KARO TEISMAI
LAUKIA GEN. FRANCO ATVYKSTANT Į BARCELONĄ

SANTJAGO, Chile, sausio 2*7. 
— Anksti antradienio rytą įvy
kęs žemės drebėjimas užgavo 
40,000 kvadratinių mylių že
mės plotą, kuriame gyvena 1,- 
600,000 žmonių.

Penktadienį vis dar nebuvo 
nustatyta, kiek žmonių žuvo 
nelaimėje. Skaitlinės rodančios, 
kiek tose ar kitose apylinkėse 
žmonių žuvo ir buvo sužeistų, 
didėja. Ir Santiago dienraštis 
“Diario Ulustrado” penktadienį 
apskaičiuoja, kad viso tur būt 
žuvo 30,000, o sužeistų buvo 
per 50,000 žmonių.

Didesniuose gyventojų cen
truose, kaip iki šiol nustatyta, 
žuvo tiek: Chillan — 10,000, 
Concepcion — 2,000, Cauąue- 
nes — 2,500, San Rosando —

150,000 sukilėlių pa
siųsta prieš loja

listus-
IIENDAYE, Francuzija, sau

sio 27. — United Press prane
šimu, generolas Franco penk
tadienį pasiuntė keturis armi
jos korpusus, apie 150,000 ka
rių, prieš lojalistus, kurie pa
sitraukė iš Bareelonos šiaurės 
link. Sakoma, 200,000 lojalistų 
kariuomenės pasitraukė gera 
tvarka.

Sukilėlių pranešimai sakė, 
kad jie paėmė miestelį Bada- 
loną, 8 mylias į šiaurę nuo Bar- 
celonos. Tas miestelis iki šiol 
buvo lojalistų amunicijos ir ki
tokių karo reikmenų centru. 
Pirm negu sukilėliai paėmė 
Badaloną, jie praktiškai sunai
kino darbininkų ankštai susi
glaudusius namus.

Britanija paskyrė 
mobilizacijos vir

šininką
LONDONAS, Anglija, sausio 

27. — Britanijos vyriausybė 
paskyrė majorą generolą H. C. 
B. Wemyss britų mobilizacijos 
direktorium. Jo pareiga bus pa
ruošti ir sutvarkyti Britanijos 
jėgas karui.

Buvęs kaizeris — 80 
metų senumo

DOORN, Holandija, sausio 
27. — Penktadienį sukako 80 
metų .buvusiam Vokietijos kai
zeriui Wilhelmui, kurs dabar 
gyvena Holandijoj ištremime.

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

Sniegas arba lietus; šilčiau; 
pietų vakarų iki pietų vėjai; 
saulė teka 7:08 v. r., leidžiasi 
4:58 v. v. Sekmadienį gali ly
ti arba snigti.

1,000, Penco — 200. Dešimty
se kitų vietų, pranešimai sako, 
žuvo po dešimtį ar daugiau 
žmonių.

Vokiečių, amerikiečių ir ar
gentiniečių lėktuvai atlekia daž
nai į nelaimės apylinkes. Jfb 
pavaduoja Chile lėktuvų pavar
gusius vairuotojus. Atgabena 
gyduolių. Britų kreiseriai Ajax 
ir Exeter padeda evakuoti gy
ventojus iš sugriautų miestų. 
Trokai, prikrauti gyduolių, mai
sto ir drabužių, rieda pietų 
link.

Tačiau, nežiūrint to, žemės 
drebėjimo srity jaučiama mai
sto trukumas. Daug aršiau jau
čiama tinkamo gerti vandeps 
trukumas. Mat, žemės drebėji
mas sulaužė vandentekius. Grę
sia epidemiškos ligos.

Įspėjo, kad pabėgė
liai gali užplūsti

Francuziją
LE PERTHUS, Francuziją^ 

sausio 27. — Ispanijos respub
likos vyriausybė įspėjo Fran- 
euzijos vyriausybę, kad loja
listų sargyba nepajėgs sulaiky
ti karo pabėgėlių nuo įsiverži
mo į Francuziją. Lojalistų vy
riausybė reikalavo juo greičiau 
įsteigti pabėgėliams neitralią 
zoną Francuzijos pasieny, Ispa
nijoj. šiaurės Katalonijos mie
steliuose ir kaimuose prisigrū
do tiek pabėgėlių, kad tų mies
telių ir kaimų gyventojų kie
kis padaugėjo po 10 ar 20 kar
tų, kiek juose normaliai žmo
nių gyvena.

Suradęs vėžio ligos 
mikrobą

MILWAUKEE, Wis., sausio 
27. — Dr. William G. Doern, 
Mercy ligoninės bakteriologas, 
paskelbė penktadienį, kad jis 
suradęs mikro organizmą, ku
ris, jo manymu, esąs vėžio li
gos priežastimi. Tačiau Dr. 
Morris Fishbein, Amerikos 
Daktarų Sąjungos atstovas, 
išreiškė abejonę dėl sakyto mi- 
kro-organizmo suradimo. Dak
taras Fishbein sako, kad kuo
ne visi autoritetai sutinka, jo- 
gei ne mikrobai yra kalti dėl 
vėžio ligos.

Britu imperija ne
įveikiama — įspė

ja ministeris
LONDONAS, Anglija, sausio 

27. — Sir Samuel Hore, Brita
nijos vidaus reikalų sekreto
rius, pareiškė, kad Britanija 
yra neįveikiama. Jis patarė pa
sauliui turėti šitą faktą ome- 
nėję.

Anthony Eden, buvęs praei
ty Britanijos užsienio reikalų 
sekretorius, kalbėdamas susi
rinkime pareiškė, jogei Brita
nijos interesams yra gyvybi
niai svarbu, Kad jokia svetima 
valstybė neįsitvirtintų Ispani
joj.

Naujienų-Acme Radiophoto 
Paskutinis Bareelonos piliečių bandymas atsispirti prieš sukilėlius.

Ruošiasi žydų-arabų 
konferencijai

LONDONAS, Anglija, sausio 
27. — Ateinantį antradienį, 
sausio 31 d., čia prasidės bri
tų, arabų ir žydų konferencija 
žydų imigracijos Palestinon 
klausimais.

Konferencijoj dalyvaus britų 
valdžios atstovai ir arabų de
legacija susidedanti iš 21 as
mens ir atstovaujanti taip Pa
lestinos, kaip ir kitų šalių ara
bus. Trečioji delegatų grupė, 
bus žydai. Jai vadovaus Dr. 
Chaim Weizman. Delegacijoj 
bus taip Palestinos, kaip Di
džiosios Britanijos ir Jungt. 
Valstijų žydų atstovai.

Italai nori gauti 
azartiškų lošimų 

namą
MONTE CARLO, - Monaco, 

sausio 27. — Municipalitetas 
Monaco yra Francuzijos Rivie
roje, pagal Italijos rubežių. Ita
lijos fašistai dabar daro ma
chinacijas tikslu gauti Monaco 
protektoratą, o kartu ir pasku
busius azartiškų losiu namus.

Lenkai ir vokiečiai 
susitarė

VARŠUVA, Lenkija, sausio 
27. — Joachim von Ribbentrop, 
Vokietijos užsienių reikalų mi
nisteris, pirmadienį apleido 
Varšuvą ir išvyko į Berlyną. 
Von Ribbentrop, pranešimai 
sako, susitarė su Lenkijos vy
riausybe rišti abiejų šalių pro
blemas taikiomis derybomis.

Francuzija pirko dar 
100 lėktuvų Jungt.

Valstijose
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 27. — Dienraštis “Le Jour” 
penktadienį pranešė, kad Fran
cuzija nupirko Jungt. Valstijo
se dar 100 karo lėktuvų. Pir
mesnis užsakymas Amerikoj 
pastatyti 100 lėktuvų dabarti
niu laiku yra pildomas.

Britanija nuleis į 
vandenį 45 naujus 

karo laivus
f

LONDONAS, Anglija, sausio 
27. — Britanija šiemet nuleis 
į vandenį 45 naujus karo lai
vus. Čia neįskaitomi mažieji, 
pagalbiniai laiveliai. Visų 45 
laivų tonažas sieks 355,705 to
nus. Kaip f taikos laikais, tai 
bus karo laivų statybos rekor
das dagi Britanijai.

Administracijos 
priešai laimėjo 

senate
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 27. — Prez. Rooseveltas 
prašė kongresą paskirti WPA 
darbams $875,000,000. Atstovų 
rūmai užgyrė $725,000,000. Se
natas penktadienį 47 balsais 
prieš 46 palaikė nukapotą $725,- 
000,000 sumą. Reiškia, admi
nistracijos priešai laimėjo 1 
balso dauguma.

Agitacija prieš fran- 
euzus vėl auga

Italijoj
I

ROMA, Italija, sausio 27. — 
Italų agitaciją prieš Francuzi
ją pasiekė tokį įkarštį, kokio 
iki šiol dar nebuvo. Ispanijos 
respublikos sostinei puolus ir 
Mussoliniui apie taip prane
šus, minios italų vįsoj šaly šau
kė: “Į Paryžių! Į Paryžių!” O 
greta šito šauksmo reikalauta, 
kaip paprastai, Tunjsijos ir Kor
sikos.

Įsakė bausti sukilė
lių priešus

BARCELONA, Ispanija, sau
sio 27. — Ispanijos sukilėlių 
vadas, gen. Franco, penktadie
nį išleido paliepimą bausti mir
timi galvažudžius ir pasiųsti į 
koncentracijos stovyklas visus 
asmenis nepalankius jo- reži
mui. Militariu Bareelonos gu
bernatorium Franco paskyrė 
gen. Aivaras Arenas. Barcelo- 
noj paskelbtas karo stovis.

Sukilėliai vėl puola 
lojalistus

PERPIGNAN, Francuzija, 
sausio 27. — Oficialus Ispani
jos sukilėlių' pranešimas penk
tadienį sake, kad A.20 sukilėlių 
divizijų žygiavo šiaurės link 
nuo Bareelonos. Sukilėliai pa
ėmė Badaloną ir San Juan de 
Vilasar ir užpuolė Mataro.

Kiti pranešimai sako, kad su
kilėlių lėktuvai atakavo Figue- 
ras, naują lojalistų vyriausy
bės centrą. Dešimtis žmonių 
lėktuvų bombos užmušė ir su
žeidė. Mieste Figueras, sako
ma, padėtis chaotiška dėl di
delio pabėgėlių užpludimo.

Lojalistai mėgina apsikasti 
naujame ruože ir kovoti to
liau.

Velnias ne taip pik
tas, kaip Hitleris

NEW YORK, N. Y., sausio 
27. — The Boy’s Athletic Club 
League New Yorke nutarė pa
tirti, ką 50,000 vaikų ir mer
gaičių, amžiuje tarp 6 ir 16 
metų, myli ir ko jie nemė- 
gia.

Gauti atsakymai rodo, kad, 
vaikų manymu, labiausia ne
kenčiamas pasauly asmuo yra 
Hitleris. Mussolini šioj grupė
je užima antrą vietą. Trečioji 
vieta, vaikų manymu, tenka vel
niui, o mergaičių manymu, 
gengsteriams.

O koks yra jų mylimiausias 
asmuo? Atsakymas — prez. 
Rooseveltas. Vaikų balsų už 
Rooseveltą paduota 39 nuošim
čiai, o mergaičių 47 nuošim
čiai. Dievas užima pirmą vie
tą po Roosevelto taip vaikų, 
kaip ir mergaičių tarpe.

Dovanojo čekams 
$37,360,000

LONDONAS, Anglija,/sausio 
27. — Britanijos ir Francuzi
jos atstovai penktadienį pasi
rašė sutartį, pagal kurią Bri
tanija ir Francuzija dovanoja 
čekams 8,000,000 svarų sterlin
gų arba $37,360,000. Kita tiek 
nutarta paskolinti Čeko-Slova- 
kijai.

BARCELONA, Ispanija, sau
sio 27. — Ispanijos sukilėlių 
generolas Jose Davila penkta
dienį panaikino visus padary
tus iki šiol lojalistų paskyri
mus ir nuostatus, pareikalavo, 
kad Bareelonos gyventojai tuo
jau atiduotų sukilėliams visus 
ginklus, amuniciją, sprogstan
čią ją medžiagą ir visą nelega
liai įgytą turtą. Jis davė su
prasti, kad karo teismai bus 
tuojau suorganizuoti lojalis- 
tams teisti.

Lietuvos Naujienos
VALSTYBĖS TARYBA RUOŠ 

VALDININKŲ TARNYBOS 
ĮSTATYMŲ PROJEKTUS.

KAUNAS, sausio 24 d. — 
šiomis dienomis Vyriausybė pa
vedė Valstybės Tarybai arti
miausiu laiku paruošti admini
stracijos sutvarkymo ir valdi
ninkų tarnybos įstatymų pro
jektus.

DIREKTORIJA PERĖMĖ PA
REIGAS.

KLAIPĖDA, sausio 23 d. — 
Gubernatoriaus paskirtoji Ber- 
tulaičio Direktorija pirmadienį 
perėmė pareigas. Ta proga Gu
bernatorius ją sveikindamas 
palinkėjo sėkmingai dirbti, į ką 
atsakydamas Direktorijos Pir
mininkas Bertulaitis pažymėjo, 
kad jis vesiąs kraštą laimin- 
gesnėn ateitin.

LOZORAITIS PASKIRTAS 
LIETUVOS PASIUNTI

NIU ROMOJE.

KAUNAS, sausio 24 d. — 
Buvęs Užsienių Reikalų Minis
tras Stasys Lozoraitis paskir
tas Lietuvos pasiuntiniu Romo
je.

Kinų partizanai su
mušė japonus

SHANGHAI, Kinija, sausio 
27. — Kinų partizanai penkta
dienį pranešė, kad jie sumušė 
1,000 japonų ir Machukuo ka
reivių lies Sinlo, 150 mylių į 
pietus nuo Peipingo, pagal Pei- 
ping-Hankow geležinkeU. Kinai 
partizanai pasirodė veiklus ir 
kitose užkariautos Kinijos da
lyse.

Lenkai laikysis tarp 
Rusijos ir Vokietijos

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 27. — čia kalbama, kad už
sienio reikalų ministerio von 
Ribbentropo vizitas Varšuvai 
nepavykęs. Lenkija atsisakiusi 
susijungti su Vokietija. Ji nu
tarusi pasilikti nesurišta priža
dais, laviruoti tarp Rusijos ir 
Vokietijos interesų. /

WASHINGTON, D. C., sau
sio 27. — Prez. Rooseveltas 
penktadienį kreipėsi į kongre
są prašymu tuojau paskiri! 
$50,000,000 naujiems karo lėk
tuvams statyti.

Davila panaikino visus loja
listų nuostatus padarytus nuo 
liepos mėnesio 18 d. 1936 me
tų, tai yra nuo tos dienos, kai 
prasidėjo civilis Ispanijos ka
ras. Kurie nepaklausys Šito pa
liepimo, pareiškė Davila, tie bus 
skaitomi maištininkais ir išda
vikais.

Laukiama atvykstant į Bar- 
celoną sukilėlių vadą, gen. 
Franco.

LENKAI NUTEISĖ EILĘ LIE- 
TUVIŲ MOKYTOJŲ.

VILNIUS, sausio 24 d. — 
Pastaruoju laiku lenkai Vilniu
je nuteisė eilę buvusių lietuvių 
liaudies mokytojų nuo vienerių 
iki penkerių metų kalėti.

STEIGS LIETUVOS KONSU
LATĄ VILNIUJE.

KAUNAS, sausio 24 d. — 
Su lenkais tariamasi įsteigti 
Lietuvos Konsulatą Vilniuje, o 
lenkai steigtų savo Konsulatą 
Klaipėdoje.

LENKŲ VALSTYBINIS AR
CHYVAS PERIMSIĄS SENUS 

LIETUVIŲ ARCHYVO 
AKTUS.

VILNIUS, sausio 24 d. — 
Lenkų valstybinis archyvas Vil
niuje perimsiąs Lietuvių Mok
slo Draugijos turimus senus 
lietuvių archyvo aktus.

DIDELI POTVINIAI LIETU
VOJE.

KAUNAS, sausio 24 d. — 
Pastaruoju laiku orui atšilus 
Lietuvoje tirpstantis sniegas ir 
ledai pripildė upes vandeniu, 
ko pasėkoje kai kuriose Lietu
vos vietose įvyko didelių pot
vynių net su aukomis.
1939/1/25 d.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu Ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėju! pristatome kvitą 
•u gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo li- 
dunėlame pasiuntimo 
kvitas Ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILL.
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J. J. Lazdauskas

Adv. Skipitis lankėsi Pietų 
Amerikoje

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

Pietų Amerikos lietuviai 
ir Lietuva

nebuvo

Lietuviai ir lietuvės, nebepakel 
darni didžiulio skausmo, grau 
džiai uždainavo.
jaunuolių išsišokimas — eiseno
je dalyvavo vyrai ir moterys, 
seni ir jauni, galima buvo pa
stebėti net uniformuotų žmo
nių. Kodėl ir čia neapseilė be 
policijos rezervų? Už ką lietu
vius, dainuojančius lietuviškas, 
tautiškas dainas, policija tvojo 
lazdomis ir troškino ašarinėmis 
bombomis? Bijota provokacijų? 
O gal tai demonstravo lenkai? 
Kas gali Lietuvos studentiją ir 
šaulius pavadinti lenkais? Žino
ma, demonstantų tarpe nebuvo 
tų, kurie sėdėdami aukštose kė
dėse nuolat kalba apie patrio
tizmų, bet laike ultimatumo pir
mieji bėgo į bankus atsiimti pi
nigus.

Nežiūrint į policijos šėlimų ir 
sunkvežimiais gabenimų , žmo
nes nuovadon, demonstracijos 
tęsėsi ligi 11 vai. nakties ir ne
buvo nė Vieno išmušto lango. 
Lietuviai kaip visuomet pasiro
dė tvarkingi.

tlž kieno nuodėmes lietuviui 
tenka tokia skaudi dalia?

Kada Persivalgymas
Sudaro Viburių 

UžkielčjiAią
PAŠIGELBĖK ŠIUO PAPRASTU, 

BET MALONIU BVbU!
Visi mes mėgstame gerą valgį. 

Bet kai kada mes perlaisvai nau
dojamės riebiais ir. su įvairiais prie
skoniais valgiais. Ir tas dažnai su
daro vidurių užkietėjimą.

Kada jūsų viduriams reikalinga 
veikti, vartokite Ex-Lax. Tas duos 
jums gerą visišką išvalymą ir ne
sukrės jūsų virškinimo sistemos.

Ex-Lax yra gerai Veikiantis, 
švelnus ir lengvas priėmimui. Jis 
taip gardus kaip geras šokoladas. 
10c. ir 25c- dėžutės yra pas jūsų 
vaistininkus.

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

Ligas
Taipgi — Artritis, Rheuma- 

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. Clinic
Telefonas Calumet 4178 

33-čia ir So. Michigan Avė.

Lietuvos kultūrinimas ir 
švietimas

Kalbėdamas apie Lietuvos in
dustrijų, p. Skipitis minėjo lat
vių, estų ir suomių toj srity pa
darytų pažėngą. Bet reikėjo bū
ti 'nuosekliam ir kalbant apie 
švietimų, reikėjo palyginti su 
musų kaimynų švietimu. Čia 
kiekvienai nepriklausomai vals
tybei vienodos galimybės. Įsta
tymų keliu viskų galima įsives
ti, bet praktiškai ar tai gyven
dinama? Ar visi mokyklinio 
amžiaus vaikai pasiekia mokyk
las? Pagal įstatymą turi visi 
lankyti, nes priešingu atveju tė
vai baudžiami, bet kodėl moks
lo metu, pilna Laisvės Alėja, 
nudiųskusių, mokyklinio am
žiaus vaikų, pardavinėjančių 
laikraščius? Tas klausimas jau 
nekartų buvo keliamas Lietuvos 
spaudoje, bet ligi šio! dar ne
sutvarkytas.

Kodėl nieko nepakalbėjo apie 
Lietuvos spaudų: laikraščius, 
žurnalus ir knygas? Kas jei ne 
spauda auklėja žmogų? Kodėl 
ta spauda, dėl kurios ne vie
nas lietuvis aukojo gyvybę, da-

NAUJIENŲ-ACME Photo
GENEVA, ŠVEICARIJA. 

—Virginia Capi, kuri čia 
liko suimta kaipo šnipų ly
deris- Ji bandė nusižudyti, 
bet nepasisekė.

Capi yra italų tautybės.

literatūrinis, 
su žvake ne
to, kad apie 

pažangesni

literatūros premija, tai iš kūry
binio žodžio pasityčiojimas. Tai

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

ravės ta ankiela.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ I 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras' Ex-Lax! 
Įsidėmčkit raides “E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt gortfe pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-J5ąxl

jums gera ir ramu gyventi. Kad 
jūsų ramų lietuviškų būdų ir 
nauja aplinkuma nepagadintų, 
kad lietuvio vardų jus aukštai 
iškertumėte savo darbštumu, 
teisingumu, ramiu ir tvarkingu 
gyvenimu. Nors jus dabar už 
keliolikos tūkstančių kilometrų 
nuo Lietuvos, bet jūsų giminės, 
artimieji, pažįstamieji ir drau
gai, pasilikę Lietuvoj, atsimena 
jus ir ilgisi jūsų. Ilgisi jūsų ir 
visa Lietuva, šiemet Lietuva 
švenčia 20 metų savo nepriklau
somo gyvenimo, džiaugiasi sa-

vo laimėjimais, savo padarytais 
darbais, savo kultūrine ir eko
nomine pažanga. Pasistenkite ir 
jus, mylimieji Broliai ir sesės, ; 
neatsilikti nuo jūsų senosios tė
vynės Lietuvos. Jums tai geriau 
pašisekš, jei jus įremi frftuksi te 
ryšių Su Lietuva ir ten gyve
nančiais jūsų broliais ir seseri
mis.

Linkiu, kad jūsų namuose 
butų jauku ir malonu, kad ge
rieji lietuviški papročiai, lietu
viška daina ir lietuviška kalba 
maitintų ir ramintų jūsų sielas, 
kad ir jūsų vaikai, kaip ir jus 
patyš, būdami gerais Urugva
jaus piliečiais — būtumėte ge
rais ir kultūringais lietuviais. 
Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti yra pasiryžusi padėti 
jums ir jūsų vaikams išlaikyti 
lietuviškų kultūrų šioj mums 
draugingoj šaly.

Kam šioj šaly prasikurti ne
siseka, kam šios šalies oras 
ar maistas sveikatai kenkia, ką 
ilgesys traukia atgal į Lietuvą, 
— turėkite galvoj, kad Lietu
va — visų lietuvių tėvyne, kad 
nė vienam savo sumii ar duk
rai durų neuždarys.

Prie šios progos nuoširdžiai 
dėkoju Urugvajaus respublikos 
valdžiai už leidimų apsigyventi 
šioj šalyj arti 10,000 lietuvių ir 
už sąlygas, duodančias mano 
kraujo broliams žmoniškai gy
venti. Nuoširdžiai dėkoju gar
bingai Urugvajaus vyriausybei 
už malonų domesį mano asme
niui ir už man duotus palengvi
nimus susipažinti su žemes ri
kio kolonijos organizavimo rei
kalu.

Dėkoju Montevideo spaudai 
ir visiems padėjusiems man o- 
rientuotis man visai naujoj, bet 
simpatingoj šalyj. Apie visus 
patirtus malonius įspūdžius iš 
Urugvajaus su džiaugsmu pa
pasakosiu sugrįžęs Lietuvon. 
Tad ačiū visiems ir sudie.

(Bus daugiau)
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Kiti LietayiaŲ paktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YAROS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde tark 3395

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

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

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

* I cl^cll UclUJc£ frpuUUUb JbUllj- 

mų, tik baigę aukštus mokslus 
gali būti laikraščių redaktoriais, 
nežiūrint į lai, kad buvęs Lietu
vos vidaus reikalų ministeris 
Rusteika nei gimnazijos nebu
vo baigęs. Tai ar ne lietuvių

Pelnas eina 
LIETUVOS AKRO KL1UBO 

NAUDAI.

kis nors lietuviškas Maksim 
'Gorki j negalėtų būti laikraščio 
redaktorių, kai tuo tarpu vi
daus reikalų m misteris gali bū
ti žmogus su 4 klasių gimnazi
jos prasilavinimu?

FOCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ............. '.................. ■

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

Perkant toną ar daugiau ................ vj n—^———  ................................

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

keletu valandų ieškojo tiesos, 
šaukėsi jų, vadino gražiais var
dais, bet, man rodosi, kad ta 
liesa iš p. Skipičio glėbio pa
sprūdo. Gerbiamasis padarė di
delę, pagrindinę klaidų — ne
parodė jai širdies ir meilės.

Kaipo pavyzdį nurodysiu vi
siems žinomo profesoriaus, Vin
co Krėvės-Mickevičiaus, leistų 
mėnesinį žurnalų “Literatūra”. 
Tarp kitko pažymėtina, kad ne
seniai profesorių Krėvę-Micke
vičių, Latvijos universitetas iš
rinko garbes daktaru už nuo
pelnus lietuvių literatūrai. Žur
nalas buvo grynai 
politikos jame nei 
suieškosi, bet dėl 
jį buvo susibūrę
Lietuvos rašytojai ir poetai, už
darė. Juk lai Lietuvos kultūrai 
meškos patarnavimas. Kode! 
kiekviena pažangesne mintis 
slopinama?

P. Skipitis gan charakterin
gai išreiškė Smetonos vyriausy
bes norų užmigdyti Lietuvos 
liaudį, užmigdyti; liautos sąmo
nę. štai gerbiamo svečio žo
džiai: miegokite tautiečiai, nes 
kada žmogus miega, ramesnis.

Ne, ponas Skipiti! Ne tam 
mes regėjome AUŠRĄ, ne tam 
mus žadino Vinco Kudirkos 
VARPAS: kelkite, kelkite, kel
kite... Nesilcisime užmigdyti 
gražiais žodžiais, nepriimsime 
musų dvasiai siųlomo opijunio.

Reikalaukime gražiai Lietu
vai nepriklausomybę. Reikalau
kime leisti Lietuvos liaudžiai 
pareikšti savo valių. Reikalau
kime taip sunkiai iškovotos lai
svės.

Visa širdimi mylime Lietuvį 
visomis jėgomis kovojame Iic 
prieš lietuvių tautų, bet prieš 
tautos kenkėjus — diktatūrų ir

aranfigiraM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas U1FAYETTE 0727 

t—-v -g • koplyčios visose
J J 2^/" JHZZ cžx 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais 
1 vaL vakaro M W. H. F. C. stoties (1420 KJ—Pranešėjas 

P. SALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

AR

J Al
Pasidėk nors lųaž^ dalelę savo uždarbio i LITHU- 
ANIAN BUILDING LOAN AND SAVINGS ASSO
CIATION (Naujienų Spulką)------

BEDARBĖ BUS NEBAISI
NELAIKYK SAVO ‘PINIGŲ BE NUOŠIMČIO

NAUJIENOJ JgJ 
SPULKA Zfj
MOKA “sE* /(J

NAUJIENŲ ŠPILKĄ IŠMOKA PINIGUS 
Ant PAREIKALAVIMO.

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

LITHUANIAN BUILDING, LDAN 
and SAVIKGS ASSOCIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

Viso pasaulio lietuviai — bu
dime ir budėsime, — kalbėjo 
Urugvajaus lietuvių organizaci
jų atstovai.

Adv. p. R. Skipičio kalba
Gruodžio 2 d., 1938 m. adv. 

R. Skipitis pasakė iš Montevi
deo radio stoties CX6 trumpų, 
bet gražia kalbų, kurios klausė 
ne tik Urugvajaus gyventojai, 
bet taip pat ir Argentinos, nes 
loji kalba buvo transliuota Bu
enos Aires radio stoties Callač. 
DULR pirmininkas kalbėjo lie
tuviškai, o slud. F. Stungcvičius 
perskaitė ispaniškai, tokiu bū
du los kalbos klausėsi kelias- 
dešimts tuksiančių Pietų Ame
rikos lietuvių ir vietinių. Tai 
vis musų tautai propagandų 
taip tolimame krašte. Štai tos 
kalbos turinys:

“Mylimieji broliai ir sesės lie
tuviai:

Sveikinu jus, brangus broliai 
ir sesės, lietuvišku žodžiu šidj 
tolimoj nuo Lietuvos šalyj. Ap
lankiau jus norėdamas susipa
žinti su jūsų gyvenimu ir kiek 
proga- pasitaiko papasakoti 
jums apie Lietuvos gyvenimų ir 
jos pažanga. Nuoširdžiai jums 
linkiu, kad jūsų pasirinktoj 
naujoj tėvynėj — gražiausiame, 
saulėtame Urugvajuje — butų

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Averiue Phone Yards 4908

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Fhone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel Yards 5921

DR. KERTASI!
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.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

KUAlAUCiAl
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence Tel.BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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. ,pAJtętaisus. ' r

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

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

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

‘Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

Dr

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
' Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospect 1930

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.

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 MIDWAY 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. GUGIS

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. 

Į Telephone: Republic 9723.

Jbseph V. Mockus* Jr. 
ATTORNEY AT LAW 

CHICAGO, ILL.
1664 West Madison St.

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tol. PROspect 1012.
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Ar džiovos liga yra nugalima?
Dr. S. Biežis

Šis dvidešimtasai šimtmetis 
yra pasižymėjęs dideliu progre
su Įvairiose žmonijos srityse. 
Automobilių, aeroplanų ir radi
jo ištobulinimas yra geriausi 
liudytojai. Medicinos mokslas, 
bendrai kalbant, irgi nepasiliko 
užpakaly. Tiesa, tūlose linkmė
se labai daug pažangos padary
ta, gi, deja, kai kuriose visai 
mažai kas tenuveikta, nors bu
vo ir yra dedama dideliausių 
pastangų.

Čia pažvelkime kaip toli nu
žengta džiovos ligos klausimu 
nuo pradžios šio šimtmečio. 
Kad tinkamai ir neklaidingai tų 
visų Įvertinus, reikia pažvelgti Į 
statistikas mirčių nuo šios ligos 
ir tas statistikas nuodugniai iš
nagrinėjus bus galima gauti tik
ras vaizdas, čia reikia pastebė
ti, kad seniau ne visoje šalyje 
tikslios statistikos buvo veda
mos ir užtat žemiau paduotos 
skaitlinės bus lik apytikres, o 
negalutinos.

1900 metais registruotame 
plote šios šalies nuo džiovos mi
rė 195 asmenys iš kiekvieno 
100,000 gyventojų. Palengva ir 
nuolatinai čia taip aukštas mir
tingumas mažėjo ir štai 1938 
metais sulig apskaičiavimų te- 
mirė tik 43 asmenys iš 100,000 
gyventojų. Kitais žodžiais sa
kant, bėgy 38 metų mirtingu
mas nuo šios ligos sumažėjo 
kuone penkis sykius, t.y. kur 
pirmiau mirė penki, dabar lik 
vienas. Tai džiuginanti bei svei
kintina pažanga žmonijos nau
dai.

Patenkinimui smalsumo pa
nagrinėkime aktuales skaitlines, 
kas nevienų maloniai nustebins. 
Pagal aukščiau paduotus skai
čius ŠĮ metų nuo džiovos mirs 
56,000 asmenų, rokuojant 130 
milijonų gyventojų šioje šalyje. 
Jeigu mirtingumas butų pasili
kęs kaip buvo 1900 metais, tai 
ŠĮ melų butų mirę 241,000 as
menų. Tokiu bildu dėka medi
cinos ir bendrosios pažangos šį 
metų iš giltinės nasrų atimta 
188,000 asmenų, o lietuvių su
daro 1,520, rokuojant vienų mi
lijonų šioje šalyje. Gal ne vie
nas iš tų 1,520 lietuvių likusių 
gyvų tik nuo šios ligos skaito 
šį straipsnį.

Bendrai skaičiuojant per šį 
šimtmetį kas melų mirčių ma
žėjo po keturis iš kiekvieno 
100,000 gyventojų, arba kas 
metų valstybei buvo sutaupyta 
5200 gyvybių. Einant šia pro
porcija galima vaizduotis, kad 
bėgy vienuolikos metų jau nie
kas nebemirs nuo džiovos, čia 
jau tik butų didžiausio aptimis- 
mo svajonė, o ne tikrovė. Sun
ku ir veik negalima samprotau
ti, kad bent trumpoje ateityje 
džiova visiškai išnyks iš žmo- 
nijos tarpo. O kad skaičius įnir
čių laipsniškai mažės iki mini
mumo, kurio šiandien niekas 
negali atspėti, tai apie tai nega- 
:i būti nė mažiausios abejonės.

Dabar pažiūrėkime kaip šis 
stebėtinas progresas Įvyko. Šios 
ligos kad ir anaiptol nevisiškas 
nugalėjimas daugiausia parėjo 
sekamais keturiais frontais:

1. Medicinos mokslas jau yra 
išstudijavęs šių ligų gana nuo

sekliai. šiandien jau tikrai yra 
žinoma jos priežastys, kaip ji 
plinta, jos komplikacijos ir 
svarbiausia kaip galima nuo jos 
apsisaugoti. Taigi medicina yra 
atlikusi savo ir jai ji turėtų pil
nų galę, lai bežiūrint ši liga bu
tų visiškai pašalinta iš žmoni
jos tarpo. Tuo syk ta baltoji 
plėga pasiliktų tik istorijos la
puose.

2. Nepaliaujamos sistematiš- 
kos kaip valdžios, taip ir priva- 
tiškų atatinkamų Įstaigų dar
buotės bei kovos prieš šių ligų 
ir nuolatinis žmonėms aiškini
mas kaip nuo jos apsisaugoti 
nemažai prisidėjo prie laimėji
mų. Juo daugiau žmonės žino 
apie ligų, juo geriau jie gali jos 
išvengti.

3 .Įsteigimas daugiau ir geriau 
Įrengtų ligoninių gydymui ligo
nių susirgusių šia liga irgi turi 
nemažos reikšmės. Mat, kur 
pirmiau jie mirdavo, tai dabar 
dauguma jų pagija. Taipgi ne
reikia pamiršti, kad susekimas 
šios ligos tik jos pradžioje, kas 
seniau tik retais atsitikimais 
tebuvo galima padaryti, turi ne
išpasakytos vertės sumažinti 
mirčių skaičių.

4. Pagalios, dabartinis geres
nis gyvenimo standardas lošia 
vienų iš svarbiųjų vaidmenų. 
Gali žmonės viskų žinoti apie 
džiovų, gali jie puikiausiai mo
kėti jos apsisaugoti, — o jei jie 
ekonomiškais sumetimais bus 
priversti purvinose lūšnose gy
venti ir pusbadžiai misti bei 
negauti tinkamo poilsio, tai vi
sos geriausios pastangos tikrai 
nueis niekais. Yra labai gerai 
patirta, kad kur daugiau nešva
ros, kur daugiau biednumo, kur 
daugiau tamsumo, ten daugiau
sia džiova viešpatauja. Reikia 
aiškiai suprasti ir žinoti, kad 
džiovos problema nėra vien tik 
medicinos mokslo uždavinys, 
bet gali būti dar didesnis užda
vinys yra ekonomijos bei socia- 
lės santvarkos, kurių tik pasta
čius reikiamoje aukštumoje te
bus galima tikėlis pasekmių 
žmonijos naudai. Į medicinos 
vadovaujamų armijų turi stoti 
valdžia, turi stoti civiliškos or
ganizacijos, turi stoti darbiniu 
kų brolijos ir pagalios turi sto 
ti išdidisai kapitalas, kad su
jungtomis jėgomis nepaliauja
mai kovoti ir kovoti vienų ben
drų priešų, džiovos ligų, iki ga- 
.utino laimjėimo.

Nors pažanga padaryta mil
žiniška, net stebinanti, visgi šį 
metų krinta 56,000 aukų nuo 
išvengiamos ligos. Reikia dar 
atsiminti, kad tūkstančių tuks
iančiai guli ligoninėse. Vieni jų 
pasveiks ir vėl bus draugijai 
naudingi, kiti kiek prailgins sa
vo amžių, bet gyvenimu jau ne
begalės gėrėtis, o likusieji tu
rės keliauti amžinastin. Tai ne
išpasakyti nuostoliai kaip ne- 
veikatingumu, taip ir finansi- 
liai. Tai kas reikia ir lieka da
ryti? Atsakymas tegali būti tik 
vienas: Sujungti visas jėgas ir 
bendrai dar su didesniu pasiry
žimu dirbti ir kovoti savo nau
dai, o laimėjimo vaisiais tik 
mes patys maloniai pasidžiaug
sime.

BUK SVEIKAS IR DŽIAUKIS GYVENIMU
u R E X B I T T E R S ”

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

f ACM E-NAUJIENŲ Foto i

Naujos rųšics lėktuvas, kuris gali būti padarytas per 
kelias valandas.

KORESPONDENCIJOS
KENOSHA MAR

GUMYNAI
z Atostogauja

Naujien ietis Jonas Shima- 
nauskas išvyko į Hot Springs, 
Arkansas, sevikatos. Linkime 
jam pasveikti ii- namo grįžti 
tvirtam kaip ųžuolui.

Tuo tarpu biznį prižiūri ir 
'.varko jo jauna žmona.

Nelaimė
Sausio 13 d. konsilmanas J. 

Martinas ir p. Antanas Valis 
važiavo į Sullivan, Ind., kuris 
yra už Chicagos apie 120 my
lių. Važiavo jie II 11 keliu, ku
ris buvo gana slidus ir prisni- 
gęs. Įsibėgėjęs automobilius 
nuslido nuo kelio ir apsivertė 
taip, kad ratai atsidūrė viršuje. 
Blogiausias ’ dalykas buvo tas, 
kad gfiovis pasitaikė siauras ir 
jie negalėjo iš apsivertusio au
tomobilio išeiti. O-tuo tarpu 
susidarė visai rimtas pavojus, 
kad automobilis gali užsidegti. 
Laimei, pastebėjo kitas auto
mobilistas ir iš artimo miestu
ko atsikvietė pagalbų. Automo
bilis liko atstatytas ir iš jo iš
lindo aplamdyti Martinas ir 
Vilis. Jie išlindo gyvi, nors ir 
sužeisti. Kiek sunkiau „nukenlė- 
’o Vilis.

Linkime jiems kaip galima 
greičiau pasveikti.

Pavyzdys
Sausio 17 d. šv. Petro lietu

vių svetainėje broliai Motuzai 
rodė filmus iš Lietuvos. Šį kar
tų žmonių susirinko apie 200. 
Kai gruodžio mėnesį jie čia bu
vo atvykę, lai publikos turėjo 
tik apie šimtų. Tai atsiliko dėl 
to, kad nebuvo gerai išgarsin
ta.

Reikia tiesų pasakyti, jog ir 
šį kartų žmonių galėjo būti 
daugiau, bet kai kurie pabūgo 
“šiltos” svetainės. Iš tiesų nie
kam nėra malonu per vakarų 
kalenti dantimis.

Drauge su švogeriu VI. Pa- 
poll nuvykau ir aš filmų pasi
žiūrėti. Bendrai turiu pasakyti, 
iog rodomi vaizdai gana Įdo
mus. Taigi, dėl programos pri
kišti nieko negaliu. Blogiausias 
dalykas buvo tas, kad reikėjo 
sėdėti ir drebėti. Mat, pasigailė
ta anglies...

Viena šalia manęs sėdinti 
moteris pastebėjo, jog pats ku
nigas sėdįs susitraukęs su skry
bėle ant galvos.

Nieko sau, tariau aš, tai šau
nus pavyzdys vaikams. Neži
nau, kaip kam atrodytų, jei su
sirinkę į parengimų vyrai sėdė
tu su skrybėlėmis.

Tačiau kaip kas išmano, taip 
save gano, — viso svieto neiš
mokysi. —C. K. Braze.

Eatonville, Wash.
Didelė nelaimė ištiko Petrų 

Meškunį
Prieš kiek laiko labai skau

džiai liko sužeistas Petras Meš- 
kunis. Nelaimė įvyko važiuo
jant automobiliu, kuris apsiver
tė ir atsidūrė griovyje.

Meškuniui liko labai skau
džiai sudaužyta krūtinė. Jis da
bar sunkiai serga ir, tur būt, 
ims pusėtinai laiko, kol visiškai 
pasveiks.

Meškunis yra

Indiana Harbor, Ind.
ŠIS TAS Iš MUSŲ KOLONIJOS

Dar kelis žodžius apie musų 
lietuvių kolonijų ir jos veiklų 
Jau buvo rašyta “Naujienose”, 
kad musų kolonija nors ir nėra 
didžiausia, bet gana veikli. C 
kada grupė žmonių vieninga 
veikia, tai ji daug kų gali nu 
veikti. Pavyzdžiui, per pereitu, 
rinkimus lietuviai pasirinko 
kandidatu Į aldermanus Dr. Joe 
M. Roger (Radžiu). Ir štai lie
tuvis pirmų kartų liko išrinktai 
į miesto tarybų.

Gal daugelis mano, jog mit 
su kolonija turi tik kelis biznie
rius, tai ir viskas. Jei pirma 
taip buvo, tai visai kitoks rei
kalas yra. dabar. Juo tolyn, juo 
daugiau pas mus atsiranda vi
sokių profesionalų.

Dalykas tokis, kad tiek biz
nieriai, tiek šiaip sau žmonės 
stengiasi savo vaikus išmokslin
ti. Vadinasi, suteikti jiems vie
nokios ar kitokios rųšies profe
sijų.

šį kartų paminėsiu tik kelis, 
kurie yra mokslus baigę, ir pra
deda visai neblogai visokiose 
srityse pasireikšti. Savo pastan
gomis jie stengiasi į pintųjų gy
venimo vieškelį išeiti. Rodosi, 
jau buvo minėta, kad p. Al Vi
nį kas eina vandens superinten
dento pareigas. Tai gana atsa
kinga viela. Dabar paaiškėjo, 
kad dar keli kiti lietuviai ne
blogai yra susitvaj’Iįę. Štai mie
sto taryba pakvietė Jonų Gus
taitį miesto chemijos departa
mento vyriausiu vedėju.

P-as Gustaitis baigė aukštes
ne mokyklų su pasižymėjimu. 
Vėliau jis įstojo į Purdue uni
versitetų, kur studijavo chemi
jų. Baigęs universitetų, jis dir
bo Shell Oil kompanijai, kol li
ko pakviestas užimti atsakingų 
miesto chemiko darbų. Eas’ 
Chicago je jis dabar pradėjo sa 
vo naujas pareigas eiti.

P-o Gustaičio tėvai yra gana 
pasiturį biznieriai. Jie laiko val
gomų daiktų krautuvę adresu 
'001 Pulaski St.

O štai p-Iė Estela Bartkiutė, 
ponų Stepono ir Johanos Bart 
kų duktė. Ji taip pat baigė auk
štesnę mokyklų šu pasižymėji
mu. Baigė ji mokyklų visai jau
nute, todėl turėjo kiek palauk
ti, kol pradėjo savo profesijų 
studijuoti. O studijavo ji slau
gės mokslų, kurių sėkmingai ir 

su pasižymėjimu baigė. Baigusi 
mokslų, ji metus su viršum dir
bo ligoninėje, kur įgavo dai 
daugiau patyrimo. O štai dabar 
East Chicago miesto sveikatos 
departamentas pakvietė jų už
anti miesto slaugės vietų.

Taigi, kaip matote, musų ko 
onijos lietuviai pasižymi. Tas 
laktas, kad jie yra kviečiami 
atsakomingoms pareigoms, aiš
kiai rodo, jog jie yra gabus ir 
sumanus.

Šia proga reikia pasakyti, jog 
ir p. Steponas Bartkus, kaip sa 
koma, nėra sugriuvęs: jis yra 
minkštų gėrimų gamintojas, at
seit, fabrikantas.

Tiek ponai Gustaičiai, tiek 
Bartkai yra “Naujienų” skaity
tojai ir nuoširdus bei geri lie 
tuviai. —Kitas Lietuvis

skaitytojas.
Linkime jam kuo greičiausiai 

Naujienų” pasveikti. »- —Vietinis

Iš Klaipėdos kr. moky
klų įsakę išnešti vytį
KLAIPĖDA. — Vakar vaka-- 

re “Heimaldienstas” pranešė, 
kad Klaipėdos kr. direktorija 
Įsakius visiems mokyklų vedė
jams iš mokyklų pašalinti vaisi. 
Vyties ir Resp. Prezidento pa
veikslus, ir juos pašalinus sau
goti.

Daug nelaimių ant ledo
BIRŽAI. — Gerokai pašalus 

užšalo .Biržų ežeras ir upės. 
Atsiradus ledui yra daug mė
gėjų pasičiužinėti. Kadangi eže- 
ras dar visai plonu ledu pa
dengtas, tai daugelis neatsar 
gių čiuožėjų gauna “šaltas vo 
nias”. Daugiausia išsimaudo 
mokyklinio amžiaus 'vaikai.

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Likerville Miesto 4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

praneša jauniesiems ir jaunosioms, kurie jau rengiasi 
žengti į moterystės luomų, o taip pat visoms draugijoms 
ir klubams, kad turįs pirmenybę pirkti senesnį ir geres
nį vynų 
mos.

ir degtinę urmo kaina iš Johnston ir Ilunt fir-

98c

JOHNSTON & HUNT

Pasirašo: JOSEPH JES7.KE, 
Likerville miesto majoras', 
35 metai ant Mihuaukee Avė.

PRE
stiklelį.
11 metų sena už 15 centų stiklelį- Savo sanėdly turime 
Kalifornijos vyno po $1.24 galionų ir 90 proof degtinės 
PO

1375 MILWAUKEE AVENUE
Tel. ARMITAGE 1346. (Įsteigta 1896 m.) Pristatymas Dykai

MII *11 DADIli 8ausite 4 ,netlJ senu-HIU Ų DMI1U* mo degtinės už 10c.
Didelį kalifornijos vyno stiklelį už 10c taipgi

PER 3 DIENAS PUSE KAINOS UŽ
NAUJA RADIO

t
POTAM BUS VĖL REGULIARE KAINA

1939 Zenith Radio gražiame kabinete $99.95
Elektrikinė Victrola ii* 12 lietuviškų rekordų $39.95 
Short wave aerial ir krėslelis $10.00

$149.90
Per tris dienas nuolaida už senų radio ( $74.90

Lengvais išmokėjimais .................................  $75.00
Norge ir Universal Crown Gaziniai Pečiai

x vertė $139.00 po $68.00
Ant užsakymo padarytos gražus Parlor Setas, vertas 

$10000, nuolaida už senų setų $51.00, — už $49.00 
Graži lempa dykai

Jos. F. Budri! In*
3409-21 So. Halsted Street

TEL. YARDS 3088

I Sudriko leidžiama Radio valanda iš WCFL 970 k- nedėliomis 
nuo 5:30 iki 6:30 vai. vakare Chicagos laiku.

. ■ --------- -------------------------------------------------------------------------------------------------

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00
Išmokė jom 
už padėtus
- pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Remkite os, kurit 
garsinasi

‘NAUJIENOSE’

NAUJA
PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

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

Adresas______ ___ ___________

Miestas____ _________________

Valstija................ ...........................
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New«

Published Daily Except Sunday bj
The Lithuanian Ncws Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago. 
III Telefonas Canal 8500.

Atžagareivių demagogija
J. v. prezidentas nominavo Wiscon$mo prpgrpsistą, 

Tom Amlie, į Tarpvalstybinės Prekybos Komisiją, ir tuo- 
jaus prieš jį sujudo visos atžagareiviškos širšės. Abiejuo
se Wisconsino legislaturos butuose buvo pravestos rezo
liucijos, kuriose Amlie yra smerkiamas, kaipo “komunis
tas”, nors jisai niekuomet komunistas nebuvo, ir jo prie
šai šitą faktą gerai žino. Komunistai jį dargi ne kartą 
piktai atakavo už tai, kad jisai prieš juos kovojo.

Tokie demagogiški kaltinimai nedaro garbės tiems 
legislaturos nariams ir Wisconsino piliečiams, kurie už 
juos balsavo.

Garnerio kandidatūra
Yra seniai įsigyvenęs paprotys, kad J. V. vice-prezi- 

dentas į administracijos politiką nesikiša ir vengia visko, 
kas galėtą parodyti jo nesutikimą su prezidentu. Ir tai 
yra sveikas paprotys, nes jeigu pačioje valdžios viršūnė
je pasireikštų skilimas, tai valdžios autoritetas butų nu- 
puldytas.

Bet apie dabartinį vice-prezidentą jau seniai eina 
gandai, kad jisai vadovauja demokratų partijos frakci
jai, kuri kovoja prieš Rooseveltą. Kai kurie Washingto- 
no korespondentai rašė, kad Garneris ketina pats atei
nančiais metais Jiandidątuoti į prezidentus. Tie gandai, 
matyt, turi pamatą, nes jau susidarė komitetas agitaci
jai už Garnerio kandidatūrą.

Ta agitacija pateko ir i kongreso rekordus, nes at
stovas iš Texas valstijos, Milton H. West, paprašė, kad 
atstovų butas leistų atspausdinti kongreso darbų knygo
je (Congressional Record) kalbą, kurią vienas vice-pre- 
zidento sėbras pasakė Corpus Christi mieste (Tex,), agi
tuodamas už Garnerįo kandidatūrą. Atstovų butas tą 
prašymą patenkino ir ta kalba tapo plačiai paskleista 
valdžios lėšomis.

Galima numanyti, kad prezidentui Rooseveltui šita 
kampanija yra labai nemalonus dalykas.

“Liaudies fronto” propaganda Britanijoje
Prieš keletą mėnesių Britanijos Darbo Partijos vyk

domoji taryba paskelbė ilgoką pareiškimą po antrašu 
“Labor and the Popular Front”, kritikuodama tuos, ku
rie siūlo Darbo Partijai jungtis su liberalais, priešingais 
Chamberlainui konservatoriais, komunistais ir kitomis 
opozicinėmis grupėmis. Tame pareiškime vykdomoji ta
ryba išdėstė priežastis, dėl kurių Darbo Partija nutarė 
laikytis nepriklausomai nuo kitų politinių srovių.

Bet agitacija už “liaudies frontą” nesiliovė. Pasta
ruoju laiku ją ėmė smarkiai vesti Re tik spaudoje, bet ir 
kai kuriuose Darbo Partijos skyriuose, vienas “kairusis” 
knygų skleidimo klubas, į kurį yra susimetę įvairus ra- 
dikališki rašytojai ir žurnalistai -— Gollancz, Strachey, 
Sir Stafford Cripps, prpf. Laski ir k. Darbo Partijos va
dovybė to kliubo viršininkus įspėjo, kad jie liautųsi kėlę 
suirutę darbininkų judėjime, organizuodami partijos vi
duje naują partiją. Kai “liaudies fronto” agitatoriai tų 
įspėjimų nepąkląusė, tai vykdomoji taryba vieną jų, ku
ris buvo uoliausias už visus (Sir Stafford Cripps), šio
mis dienomis išbraukė iš Darbo Partijos.

Amerikos spaudoje pasirodė apie tai trumpa žinia, 
kurioje sakoma, kad Darbo Partija pašalino “Chąmber- 
laino priešą”. Skaitytojai iš to galėjo suprasti, kad Bri
tanijos Darbo Partijos vadai esą Cbamberlainp pritarė
jai, kas, žinoma, yra nesąmonė, nors tą melą remia ir ko
munistai,

Lė] klausimo, ar reikia kovoti prieš Chamberląiną, 
Britanijos Darbo Partijoje nėra ginčų. Bet kaip kovoti? 
Milžiniška dauguma partijos vadų sako, kad partija pri
valo sutelkti kaip galint daugiau jėgit po savo vėliava, 
kad ateinančiuose rinkimuose ji laimėtų daugumą parla
mente ir paimtų valdžią į savo rankas. Tuo gi tarpu 
“liaudies fronto” šalininkai siūlo Darbo Partijai nuo to 
tikslo atsisakyti ir, vietoje jo, kviesti į talką visas opozi-

Užsakymo kama>
Chicago j e — pa§tu:

Metama ____ .______ ___ .... $8.00
Pusei metų ----  4.00
Trims mėnesiams ................. 2.00
Dviem mėnesiams ........  1.50
Vienam mėnesiui ------------- .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ---------   8c
Savaitei ______________    18c
Mėnesiui --------   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metams ................................ $5.00
Pusei metų .—........................ 2.75
Trims mėnesiams .................- 1.50
Dviem mėnesiams ........... 1.00
Vienam mėnesiui .................

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams .............    $8.Q0
Pusei metų ............. -............. 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu

pines grupes, neišskiriant ir “pažangių” konservatorių — 
tokių, kaip kap. Eden, Atholo kunigaikštienė ir k. Jie sa
ko, kad tik šitokiu budu busią galima sumušti atžagarei
vius, kurie pataikauja Hitleriui ir Mussoliniui, ir suda
ryti tvirtą demokratijos bloką Europoje prieš fašistų 
diktatūras.

Bet ve Francuzijoje buvo įkurtas “liaudies frontas”, 
o ar jisai sugebėjo, apginti Čekoslovakiją? Ar jisai išgel
bėjo nuo fašistų Ispaniją? Vienas to “liaudies fronto” 
partneris (radikalų partija) jau nukrypo į atžagareivių 
pusę, kai Francuzijos darbininkai ėmė griežčiau reika
lauti, kad Daladier kabinetas padėtų Ispanijos lojalis- 
tams. Tuo tarpu Britanijoje “liaudies fronto” apaštalai 
pataria Darbo Partijai dėtis ne tik su liberalais, kurių 
daugelis yra dešinesni už Francuzijos radikalus, bet net 
ir su opoziciniais konservatoriais! Juokingiausia yra tai, 
kad už šitokią kombinaciją stoja Anglijos komunistai ir 
bolševikuojantieji “kairiasparniai”.

Sakysime, kad toks politinis “chop suey” susidarytų 
ir laimėtų daugumą parlamento rinkimuose. Kokia val
džia galėtų būt suorganizuota iš šitokio mišraus elemen
to ir kokią politiką ji galėtų vesti? Kad britų imperija 
netarnautų reakcijai ir fašizmui, reikia atimti galią val
stybėje Anglijos lordams, bankininkams ir pramonės ka
pitalo magnatams. Bet kiekvienam turi būt aišku, kad 
nei Edenas, nei Manchesterio fabrikantų atstovai nesu
tiks, kad valdžia tai darytų.

Tokiu budu ta agitacija už “liaudies frontą” Britani
joje tiktai silpnina darbininkų pasitikėjimą savim, skleis
dama mintį, kad_oi’ganizuotas darbininkų judėjimas sa
vo pajėgomis negali laimėti pergalės. Todėl Darbo Par
tija buvo priversta imtis priemonių prieš tuos savo na
rius, kurie ją varo, neatsižvelgdami į partijos nusistaty
mą.

Anglijoje darbininkai sudaro didelę daugumą visų 
gyventojų. Darbo Partija jau du kartu yra laimėjusi rin
kimus, ir jeigu ne MacDonaldo persimetimas į konserva
torių pusę, darbiečiai jau dabar veikiausia kontroliuotų 
parlamentą. Taigi Darbo Partijai nėra jokio reikalo išsi
žadėti savo užsibrėžtojo tikslo ir gaudyti vėjus kokiuose 
tenai naujuose “frontuose”. Ji yra pasiryžusi visą val
džią paimti i savo rankas, ir ji šituo keliu eis, kol tiks
las nebus pasiektas.

reikalauja ne tik grąžinti jį 
partijon, bet ir veikti dėl į- 
s teigimo Liaudies Fronto.”
Vadinasi, Anglijos Darbo 

Partijos vadovybė “reakcinė”, 
o eilinių narių didžiuma (iš kur 
komunistai žino, kad didžiu
ma?) “pažangi”. Kitoje vieloje 
mes pakalbėsime apie Cripps’o 
“pažangumų” ir jo ‘liaudies 
frontų”. Bet ši komunistu ata
ka prieš Anglijos socialistus ir 
jų šmeižtai prieš kitų šalių so
cialistų partijas ir veikėjus aiš
kiai rodo, kad komunistai visų 
laikų veda biaurių demagogiškų 
kampanijų prieš socialistinį ju
dėjimų. Tačiau tuo pačiu laiku 
jie rėkia, kad jie esu “bereika
lingai” užpuldinėjami. Patys 
muša ir patys rėkia!

KAS ŠMEIŽIA?

nuolatinės Komunistų
ATAKOS PRIEŠ SOCIA

LISTUS

Komunistai dažnai nusiskun
džia, kad “Naujienos” ir “Nau
joji Gadynė” kritikuoja sovietų 
valdžių ir komunistus. Jie pri
kaišioja šitiems laikraščiams 
“šmeižimų”, “kerštingumų” ir 
dar piktesnius dalykus. Dažnai 
jie nesidrovi tuos laikraščius ly
ginti net su fašistais ir naciais. 
Tuo tarpu save komunistai pie
šia “cacomis”, kurie buk nie
kuomet be reikalo neužgauna 
kitų srovių ir visuomet stengia
si palaikyti vienybę darbininkų 
judėjime.

Ęet faktai rodo visai kų kita. 
Nepraeina dienos kitos, kad ko
munistų spaudoje nepasirodytų 
ataka prieš socialistus. Visi, ku
riems tenka tų spaudų sekti, at
simena, kiek pikčiausių šmeiž
tų joje yra tilpę prieš Vokieti- 
jo.§, Austrijos ir Rusijos social
demokratų partijas ir jų lyde
rius ir kiek biaurių prasimany- 
mų ji yra "prirašiusi apie visų 
Socialistų Darbininkų Interna
cionalų.

Tos komunistų atakos nepa- 
siliove ir po to, kai jie ėmė agi
tuoti už "bendrus frontus” ir 
“liaudies frontus”; tik, gal būt, 
šiek-tiek sušvelnėjo jų forma, 
bet turinys pasiliko tas pats. 
Jie atkartotinai niekino Lietu
vos socialdemokratų veikėjus, 
ir net dabar, kai visa demokra
tinė Lietuva pagerbė inž. S t. 
Kairį, minėdama jo 60 metų su
kaktuves, lai komunistai atsilie
pė apie jį paniekinančiais žo
džiais. Jeigu jie negalėjo jam 
Lietuvos darbininkų judėjimo 
veteranui pripažinti kredito už 
jo 40 metų veikimų (tam jie y- 
ra per daug menki žmogučiai), 
tai jįe, rodos, turėjo bent pa
rodyti truputį tolerancijos ir 
susivaldymo. Bet kur jie tau iš? 
kęs, — ypač kuomet jįe turi sa
vo eilėse tokį “darbininkų švie
tėjų”, kaip Leonas Pruscika!

Del įvykių Ispanijoje komu

nistai nuolatos Jerlioja Francu
zijos socialistų vadų L. Blum’ų, 
lyg kad nesuprasdami to pa
prasto dalyko, kad Blum vyki
no ne savo asmeninę politikų, 
bet to partijų bloko (“liaudies 
fronto”), kuris buvo pastatęs jį 
premjeru. Norėdamas palaikyti 
tas partijas daikte, Blum buvo 
priverstas pasirinkti “nesikiši
mo” kelių, nes kitaip radikalai 
butų “liaudies frontų” suardę. 
Dabar visi mato, kur radikalai 
nuėjo, persimetę į dešiniųjų 
partijų pusę, kai socialistų par
tija atsisakė remti Daladier po
litikų. Bet patys komunistai per 
1936 ir 1937 m. garsiai šaukę, 
kad tik su pagalba “liaudies 
fronto”, kurio partneris buvo 
Daladier, Francuzija galinti iš
sigelbėti nuo fašizmo. Jie tų 
“liaudies fronto” evangelijų ne
siliovė skelbę dar ir dabar; bet 
kartu jie kaltina socialistų va
dų Blum’ų, kad jisai stengėsi to 
“liaudies fronto” nesugriauti, 
prilardamas^nesikišimo su tar
čiai”, kurios reikalavo radika
lų partija. Ne gana to; jie kal
tina Blum’ų dar ir už Miunche
no priėmimų, kaipo “taikos 
ženklo”, nors iš debatų Francu
zijos socialistų partijos kongre
se yra žinoma, kad Blum turi 
kaip tik priešingų nusistatymų.

Dar pikčiau komunistai šmei
žia Anglijos darbiečius. Už lai, 
kad Darbo Partijos vykdoma
sis komitetas šiomis dienomis 
pašalino iš partijos Cripps’ų, tai 
jie vadina jos vadus “reakcinin
kais”.

Tasai Si r Stafford Cripps, 
laužydamas partijos konvenci
jos pareikštų nusistatymų, agi
tavo už “liaudies frontų” ir bu
vo dėl to vykdomojo komiteto 
atkartotinai įspėtas. Tai dabar 
komunistai rašo:

“Dėl los priežasties reakci
nių (! — “N.” Red.) parti
jos vadų Sir Stafford Cripps 
buvo išmestas iš partijos. Ta
čiau didžiuma eilinių narių 
remia išpieštojo užmanymų ir

Sis tas apie inž. St. Kairį
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

“Naujienoms”, tiesa, tenka 
dažnai kritikuoti ne tik komu
nistus, bet ir jų “neklaidingų
jų” Rusijos sovietų valdžių. Bet 
mes juos kritikuojame už to
kius dalykus, kurių negali pa
girti nė vienas sąžiningas de
mokratijos šalininkas.

Nors jau prieš trejetų metų 
Stalinas paskelbė “geriausių pa
saulyje demokratijų,” bet dar 
iki šiol jisai negrąžino teisių po
litinėms srovėms. Socialdemo
kratų ir socialrcvoliucionierių 
(lygiai “kairiųjų”, kaip ir “de
šiniųjų”) partijos yra uždraus
tos. Tuksiančiai tų palijų vei
kėjų yra kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose; kili tuks
iančiai ištremti į svetimas šalis. 
Ar bent vienas demokratinio 
nusistatymo žmogus, jau nekal
bant apie socialistus, gali šito
kį despotizmų toleruoti?

Visa opozicinė spauda Rusi
joje Uždrausta. Net pusiau-fa- 
šisliškoje Lietuvoje demokrati
nės ir socialistinės srovės gali 
nors dalinai išreikšti savo min
tis spaudoje. O Rusijoje jokia 
opozicinė grupė neturi teisės iš
leisti ne menkiausių lapelį. •

Sovietų valdžia užlaiko poli
tinę žvalgybų, kuri areštuoja 
žmones už jų politinius įsitiki
nimus. Už politinius nusikalti
mus žmones yra baudžiami 
mirtim.

Ar šitokiems dalykams gali 
pritarti tie, kurie kovojo už de
mokratijų ir socializmų?

Pagaliau dabar, kai visas pa
saulis girdi apie desperatiškų 
padėtį šimtų tūkstančių Vokie
tijos, Austrijos ir Čekoslovaki
jos tremtinių, sovietų Rusija at
sisakė bent vienų tų tremtinių 
įsileisti į savo teritorijų. Buržu
azines valdžios stengiasi toms 
nelaimingoms nacių teroro au
koms bent kiek padėti, o Mas
kva užtrenkė duris į “darbinin
kų tėvynę” net Komiu terno 
partijų nariams, bėgantiems 
nuo Hitlerio budelių kirvio!

Komunistai ne tik nekelia 
balso prieš šiluos nepakenčia
mus sovietų valdžios pasielgi
mus (o vadina save “demokra
tijos gynėjais”!), bet kai mes 
juos nurodome, tai jie mus plu
sta ir prikaišioja mums žemos 
rųšies motyvus. Reiškia, jie ne
pripažįsta mums net geros va
liosi kuomet mes reikalaujame 
paprastų pilietinių teisių darbo 
liaudžiai ir žmoniškumo perse
kiojamiems.

Tai kas gi iš tiesų šmeižia?
Musų kritika sovietų valdžios 

ir komunistų yra paremta fak* 
tais ir tais principais, kuriuos 
gerbia visa pažangioji žmonija. 
O komunistai su faktais nesi
skaito, jeigu jie netinka į jų 
partijos "linijų”, ir nuolatos 
stengiasi diskredituoti savo opo
nentus įtarimais ir žemų tikslų 
prikaišiojimais, Ir tai nenuosta
bu, nes jie užgiria net savo po
litinių priešų žudymų!

(Tęsinys)
Šitaip galėjo kalbėti tik ge

ras analitikas, žmonių psicholo
gijos žinovas ir vyras įpratęs 
drųsiai tiesai žiūrėti į akis, daik
tus pavadinti tikrais savo var
dais,

Jo tuomet nė kiek nebuvo 
apsirikta, nes tų melų gruodžio 
septynioliktų dienų dabar visai 
tvirtai tenka pasakyti, kad so
cialdemokratai nepasirodė tin
kamoje aukštumoje, o jau vė
liau prasidėjo tikra velniava!

Tie, kurie ne dėl įsitikinimų, 
o dėka lik aplinkybių buvo pri
sišlieję prie socialdemokratų, 
pradėjo vėjo blaškomi mėtytis 
į visas puses. Vieni jų suko prie 
komunistų, kiti dairėsi į kitas 
puses, o treti pasileido į viso
kias avantiūras. Dabar iš anų 
tariamai socialdemokratų sutik
site jų tautininkų eilėse, žvalgy
boje, visai nesidroviančių ben
dradarbiautų tautininkų spau
doje, nors dar vos keletas metų 
atgal jie bendradarbiavo social
demokratų spaudoje, arba net 
buvo atsakingi partijos parei
gūnai...

Tai visai nenuostabu, kad vė
lesniais metais socialdemokratų 
partija buvo skaudžiai graužia
ma savo vidaus vėžio — viso
kių provokacijų ir avantiūrų 
pavidale. Inž. SI. Kairys visa 
lai stebėdamas vienų kartų su 
dideliu širdies skausmu man 
yra taręs:

—Niekas taip skaudžiai ne
veikia, kaip žmonių demorali
zacija, musų buvusių draugų 
pakrikimas...

Tai inž. SI. Kairys anais me- 
tais metęs žodį — pamestinu
kai lyg ir jauste nujautė, nu
matė visai netolimo gyvenumo 
vaizdų. Jisai aiškiai suprato, 
kad Lietuvos žmonių tarpe so
cialdemokratinės minties nėra 
liek giliai įleista minties, nėra 
tvirto įsitikinimo, o lik laiki
nas ūpo padaras. Todėl inž SI. 
Kairys ir nebuvo sužavėtas su
darius su liaudininkais koalici
nę vyriausybę, nes jis gerai į- 
verlino tuomet gyvenimo tikro
vę ir nujautė, kad loji koalici
ja daugiau yra dirbtinas pada
ras, bet ne gyvenimo tikrovės 
reiškinys.

Bet tuomet kaip kas tais lai
mėjimais perdėtai besidžiaug
damas tikėjosi, kad tai yra vi
sai natūralūs dalykas ir reikia 
imtis atsakingo darbo. Dabar 
liek mes galime pasitenkinti, 
kad ne viena Lietuva pasuko į 
šunkelių politikos kelius, kad 
ne vien Lietuvoje bjauriausios 
formos reakcija parodė tikrus 
.savo ragus.

Bet dabar dar neatėjo melas 
anų laikų pergyventų momen
tų vertinti. Dar liek d«uc esa
ma nepagydytų žaizdų, tiek yra 
asmeniniai santykiai susipainio
ję, kad bešaliai butų sunku a- 
pie tuos laikus kalbėli.

Inž. SI. Kairys savo profesi
ja yra žymus inžinierius moko
vas ir jo mokslo specialybė yra 
labai siaura, mažai kam priei
nama. Ji maža ka turi bendro v
su gyvenimo tikrove. Tai saky
kite kų bendro jo profesija ga
li turėti su visuotiniu darbu? 
Iš viso tokie žmonės, tokios 
siauros profesijos vyrai visuo
meniniame darbe yra tikri žli- 
biai ir asmeniniame gyvcnipic 
labai nuobodus. Juk gyvenime 
dažniausiai taip būva, kad siau
ros specialybes mokovai vyrai 
yra begaliniai nuobodus, atitru
kę nuo gyveninio tikrovės ir be 
savo specialybes maža kuo ki
tu interesuojasi, nes toji specia
lybė, tasai mokslas tik išsise
mia pajėgas, kad žmogus palie
ka labai “sausas”, nuobodus ir 
be savo specialybės jau maža 
kų kilų gali nuveikti.

Neturi laiko kilų darbų ap
rėpti.

—Klaipėdos policijos sumuš
tas amerikietis žurnalistas Sei
lei* padavė skundų prokurorui, 
prašydamas nubausti kaltinin
kus. Amerikos konsulas įtei
kė protestų krašto direktorijai.

O vienok inž. Stį Kairys as
meniniame gyvenime labai įdo
mus, gyvas, mokus ir sugebąs 
visuomet gražia, švelnia ironi
ja pakalbėti, pašnekėti ir nie
kuomet nekalbėti apie savo 
profesijos reikalus. Gali su juo 
kalbėti ištisas valandas ir ne
pajusi, kad turi reikalų su siau
ros, sausos specialybės vyru. O 
be to, juk jisai ir žymus visuo
meninio ir politinio darbo vei- r 
kėjas. Bet ne tik veikėjas, bei 
kartu ir žymus publicistas, gy
vas feljetonistas. Tiek jo publi
cistikos straipsniai, tiek jo se
niau rašyti feljeto.nai visa gyvai 
parašyta, visa lydima švelnia, 
gražia, jautria šypsena. Tai ne 
kirviu kirsta, bet švelniai, gra
žiai parašyta, smagiai net iš 
tragiškų įvykių pasijuokta, bet 
ne asmeniniai užgaunančiai. 
Tai gabaus publicisto dovana, 
žymus talentas. Deja, jisai šito 
savo talento neturi progos vi-* 
soje pilnumoje išvystyti, nes dė
ka dabar esančių politinių sąly
gų jam netenka rašyti, nes so- • 
cialdemokratų spauda Lietuvo
je yra uždaryta.

Ir iš viso paskutiniais melais 
Inž. St. Kairiui maža tenka tiek 
visuomeniniame, tiek politinia
me darbe pasirodyti, nes jis 
nuo to darbo v ra nustumtas.•z

Jau dabar tenka daugiausia 
darbuotis tik savo specialybėje, 
bet ir čia jis neturi sau lygių 
konkurentų.

Gal dar kita proga teks dau
giau apie inž. St. Kairį parašyti, 
daugiau paliesti jo publicistiką 
ir politinį veikimų.

Si. Kairio gyvenimo platesnis 
aprašymas tilpo Kultūroje, tai 
jo čia netenka pakartotinai ra- S 
šyli.
1—3—39 m.

(GALAS;

KORESPONDENCIJA
Roekford, I1J.

Naujienietė atsidarė biznį
Matilda Čapulicnė, žymioji 

Rockfordo lietuvių veikėja, šio
mis dienomis patapo biznierka 
atsidarydama nuosavų “Drcss- 
makers” įmonę. Naujasis biz
nis yra adresu 321 Empire 
Bildg. Kartu su ja bizniu kaipo 
parnerė įėjo duktė Monika ča- 
pulis. Kaip molina, taip ir duk
tė yra didelio patyrimo siuvė
jos. Čapulicnė per keliolika Die
tų dirbo šio miesto taip vadi
namos “sodely” palronizuoja- 
inose moteriškų rūbų krautu
vė. Paskutiniais keliais metais 
ji buvo bosienė kailinių (fui* 
coals) siuvykloje.

Ponia Čapulicnė yra pasižy
mėjus kaipo vietinės SLA 77 
kuopos organizatorė ir kores
pondentė “Naujienose” ir “Tė
vynėj”. Ji prieš porų menesių 
suorganizavo vietinio lietuvių 
jaunimo SLA kuopų. Duktė 
Monika yra tos kuopos rašti
ninkė.

Naujosioms biznierkoms rei
kia palinkėti pasisekimo. Karlu 
reikia tikėtis, kad vielos lietu
viai atmins jas biznio reikaluo
se. —Busimas kostumeris.

—Iš Vilniaus pranešama, kad 
lenkų storastija lietuvių gim
nazijos gimnastikos mokyto
jų Pranų žižmarą nubaudė pi
nigine bauda už ruošimų spa
lių mėn. 6-8 dienomis lietuvių 
sporto šventės.

—Kauno burmistras Ant. 
Merkys lankėsi Varšuvoje, re- 
vizituodamas Varšuvos burmis
trų, kuris pereitų vasarų lan
kėsi Kaune. Burmistras Mer
kys Lenkijoje buvo labai šil
tai priimtus.
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Muzikos mios
Veda—NORA

Premjera Miko Petrau
sko Operos “Eglė, 
Žalčių Karalienė”

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakties dieną vasario 16 d., 
Kauno operoj bus statoma 
Miko Petrausko opera “Eglė, 
Žalčių Karalienė”. Diriguos 
J. Dambrauskas. Tai bus jos 
premjera Lietuvoje.

Šią operą pirmą kartą pa
statė Gabijos choars Boston’e- 
pačiam kompozitoriui Mikui 
Petrauskui dalyvaujant prin- 
cipalėj Žalčio rolėj. Antrą kar
tą buvo pastatyta musų Biru
tės choro, Jonui Byanskui va
dovaujant.

— o —
Kitos Naujenybės 
Kauno Operos 
Repertuare

Gruodžio 22 d. operoj buvo 
pirmą sykį pastatyta Humper- 
dinck’o opera “Jonukas ir Gre- 
tutė” (Ilansel and Gretcl), ku
ri yra populiariai žinoma kai
po vaikų opera, šio spektaklio 
žvaigždės buvo Jonuškailė ir 
Matulaitytė. Režisavo P. Oleka. 
Dirigavo Tallat-Kelpša, kuris, 
kaip laikraščiai rašo, šią ope
rą pravedė labai gražiai.

Kita ruošiame prejera įvyks 
balandžio menesį. Tai bus 
franeuzų kompozitoriaus Mas- 
senet opera “Manona Lcsko- 
taitė” (Manon Lescaut). šią 
operą irgi stato ir režisuoja p 
Oleka. Principalę Dės Grieux 
rolę dainuos Kipras Petraus
kas.

Su Verdi’s “Otelio”, kuri tu
rėjo savo premjerą pradžioje 
sezono, Kauno muzikos mylė
tojai turės malonumo išgirsti 
bent keturias naujas operas 
šiame sezone.

— o —
Paderevvskis Rengiasi 
Koncertuoti

Amerikoje
Ignas Paderevvskis, lasai 78 

metų amžiaus pasauliniai žy
mus pianistas, rengiasi atvyk
ti Amerikon neužilgo ir duo
to visą eilę koncertų, Jo pir
mas pasirodymas bus per Na-

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

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

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

tional Broadcasting kompani
jos radio programą Vasario 
26 d. Vėliaus, tos pačios NBC 
rengiamuos koncertuos, Pa- 
derewskis pildys apie 20 kon
certų Amerikos didesniuose 
miestuose.

Paderewskis pertraukė savo 
viešus pasirodymus 1934 me
tais, po mirties jo moters, He
lenos, kuri buvo jo inspiraci
ja ir patarėja visame kame.

Galimas dalykas, kad jis 
padarys dar ir antrą filmą 
būdamas Galifornijoj. Jo pir
moji filmą turi didelio pasi
sekimo. Tai yra “Moonlight 
Sonata”, kurioje jisai pildo ke
turis žymius piano kurinius.

— o —
Muzikas Festivalis Per 
šešis Mėnesius

Tiek muzikos, kad ir di- 
didžidusi muzikos mylėtojai 
bus patenkinti, bus teikiama 
Ncw Yorkiečiams ir Pasauli
nės Parodos lankytojams per 
ištisus šešius mėnesius.

Programoj yra operos, sim
fonijos, solo- chorale ir liau
dies muzika ir baletas. Fon
das susidedantis iš $1,200,00.00 
bus sukeltas, kad atvežti or
kestras ir solistus iš Europos 
ir įrengti Metropolitan Operą 
ir Caruegie Hali dėl vasaros 
perstatymų, kur didžiuma 
programų įvyks. Lietuviai irgi 
planuoja turėti atatinkamą 
reprezentaciją šiose muzikos 
iškilmėse.

— o —
Programas Amerikos 
Moterų Kompozitorių

Neseniai p- Bcrnard Herr- 
mann dirigavo Golumbia 
Broadcasting System simfoni
jos orkestrą programoj, susi
dedančioj išimtinai iš žymes
nių Amerikos moterų kompo
zitorių kurinių. Profesorius 
Dykema, Golumbia Universi
teto, suteikė visus komenta
rus ir orkestrą pildė kurinius 
ponių II. II. Bcach, Marion 
Bauer, Harrict Ware ir kitų. 
Buvo įdomi programa.

— o —
Muzika Ligoninėse

Bėgyje 1938 melų buvo duo
dama net 1200 įvairių kon
certų New York’o miesto li
goninėse, kad suraminus ir 
palinksminus tuksiančius tuk
siančių ligonių ir invalidų, 
kurie ten gulėjo.

šios serijos koncertai turė
jo savo pradžią 1922 metuose, 
ir iniciatorė šio darbo, ponia

i almuj-NAUJIENV Foto)

BUTTE, MONT. — He- 
len Gay Kelly liko išrinkta 
karalaite žiemos karniva- 
lui.

Ar Ieškai
Paskolos

• Namo Statymui
• Pirkimui
© Morgičio 

jimui

ar
Atmokė-

H

melų mažais 
mėnesiniais atmokėjimais arba 5 metams be jo
kių mėnesinių atmokoj imu. Paskolų reikalai 
atliekami greitai ir atsakomingai

Savo paskolos reikalus apkalbėk su mumis

nuo 1 iki 20

tederai Savings
[I AND LOAN ASSOCIATION 6
y OF CHICAGO

2202 W. Čermak Rd. Tek CanaI 8887
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

Chicago, III.

TAUPYTOJAMS
DIVIDENDŲ

Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti iki $5,000.00 
Fcderal Savings and Loap Insurance Gorp.* 

Wasliinglon, D. C.

Francis Rogers, matydama, 
kokį didelį pasisekimą jie su
silaukė, didįno savo darbą 
kas melai ir liek progresavo, 
kad 1938 melais jos pastangos 
pasiekė labai augšto laipsnio. 
Sviete visgi randasi žmonių, 
kurie nori daryli ką nors ge
ro ir kitiems.

— o — 
Helen Bartush 
Koncerto Įspūdžiai
' Helen Bartush, kuri vadina 

save mczzo-kontrallo- buvusi 
narė Chicago City operos, kur 
ji ypatingai pasižymėjo pa
saulinėj premjeroj “Gale”, dai
nuodama su tokia garsenybe 
kaip John Charles Thomas, 
davė savo dainų recitalę tre
čiadienį, Kimball Hali, vidur- 
miestyj c.

Gan gražus būrys muzikos 
mylėtojų gerėjusi ponios Bar
tush pildyta programa, kuri 
susidėjo iš klasiškų kurinių, 
arijos iš “Sevilijos Kirpėjo” 
(Rossini), grupės rusų, lietu
vių, vokiečių- franeuzų ir an
gliškų dainų. t

Mes, kurie pažinom ir gėrė
jomės ponios Bartush daina
vimu seiliaus, buvom maloniai 
nustebinti gražiu progresu, ku
rį ji yra padariusi savo balso 
studijose. Jos turtingos me
džiagos balsas yra atradęs 
naujas aukštybes, turi dau- 
giaus spalvingumo ir lankstu
mo ir nėra abejonės, kad ji 
parodo žymiai daugiau švel
numo.

Visi svetimtaučių spaudos 
muzikos kritikai gražiai atsi
liepė apie šią talentingą dai
nininkę.

Reikia dar pasakyti, kad p. 
Bartush ypatingai gražiai at
rodė ir iš viso daro įspūdį ti
krai rimtos menininkės-

Nereikėjo mums lietuviams 
nė mažiausia gėdintis už šios 
lietuvaitės pasirodymą, bet vi
si sveikinom ją, išreikšdami 
norą ir vėl greitu laiku dalin
tis jos atsiekimais daug dides
nėj lietuvių publikoj.

— o — 
Pažymėta Ant Mano 
Muzikos Kalendoriaus

Sekmadienį, sausio 29 d. po 
piet klausytis Magic Key radio 
programo- iš stoties WENR., 
tarp pirmos ir antros valan
dos, kada bus transliuojamas 
rusų muzikos programas tie
siog iš Rusijos. Tas yra daro
ma sąryšyje su prisirengimu 
prie Pasaulinės parodos. Pro
gramas, be abejonės, bus įdo
mus.

— o —
Tą pačią dieną po piet, kaip 

3:30 valandą, garsusis smuiki
ninkas, Mischa Elman, kon
certuos Chicago Civic opero
je. įdomu pažymėti, kad šis 
didelės svarbos artistas kon
certavo, rodos, praeitą sezo
ną-—Kaune.

— O —
Ir vėl tą pačią dieną, 3:30 

po pietų Orchestra Hali salėj 
įvyks antras koncertas mėgėjų 
The Civic Orchestra of Chica
go simfoninis kpneertas. Diri
guos Hans Lange. Bilietai— 
nuo 15c iki 50c.

— o —
Sekmadienio vakare Lietu

vos Vyčių Ghicagos Apskrities 
Choras, muzikui Juozui Sau- 
riui vadovaujant, duos pro* 
gramą, kurią jie vadina “1939 
melų įvairumai”. Vieta—Chi* 
cagos Lietuvių Auditorija. 
Pradžia kaip 5:30 valandą.

— o —
Vasario 5 d Kimball Hali 

įvyks Viktoro Benderio dainų 
recitalė. Jam asistuos Pirmyn 
Choras.

V. Benderis vyksta Lietuvon 
neužilgo, nes jis ten gavo sti
pendiją tęsti savo muzikos 
studijas Kauno konservatori
joj, ir šis bus jo paskutinis 
koncertas prieš išvažiuojant. 
Pradžia aštuntą valandą vaka
ro. Apie programą pakalbėsi
me kitą kartą.

Iš Lietuvos
LIETUVA SU LENKIJA 
PASIKEIS KALINIAIS
Tąrp Lietuvoj ir Lenkijos vy

riausybių atstovų prasidėję pa
sitarimai apie pasikeitimą kali
niais, Lenkijos, ypatingai Vilni
jos kalėjimuose sėdi nemaža 
lietuvių, nuteistų už kaltinimus 
lietuviškam veikime, Lietuvos 
kalėjimuose yra lenkų, nuteis
tų už šnipinėjimą ir šiaip prieš
valstybinį veikimą. Dabąr nori
ma tokiais kaliniais pasikeisti. 
Lenkai kaliniai iš Lietuvos ka
lėjimų butų paleisti ir išsiųsti 
j Lenkiją. Tą pat padarytų ir 
lenkų valdžia. Tikimasi, kad 
pavyks susitarti. Tokiu badu į 
Nepriklausomąją Lietuvą persi
keltų gyventi būrys Vilnijos lie
tuvių, kurie dėl persekiojimų 
tame krašte negalėjo gyventi.

Panašios derybos buvo veda
mos ir su Sov. Rusiją. Jau bu
vo sudaryti ir sąrašai asmenų, 
kuriais buvo norima pasikeisti. 
Tačiau iki šiol nepavyko susi
tarti. Sov. Rusija labai vengia 
išleisti į užsienius savo piliečius.

Pirk Sau Automobilį Iš Autorizuotos 
Financinės Kompanijos

Cook County Finance Company Illinojaus 
Valstijos Laisniuota ir turi Dvidešimts 

Metų Garbingo Dylinimo Rekordų.
ATIMTI AUTOMOBILIAI YRA 

GERESNI AUTOMOBILIAI
šio statemento teisingumą paliudys tūkstančiai musų kostu- 

meriil.
Kiekvienas karas yra musų ekspertų tiksliai patikrintas pirm 

pegu padedamas parodos kambary parodai, musų garantuotas, kad 
duoti daug metų tarnybos ir patenkinimo ir, beto, mes absoliu
čiai užtikriname, kad sutaupysite šimtus dolerių.

Virš 300 karų pasirinkimui, daug naujutėlių 
krutuojančių dylerių.

Turime kiekvienos išdirbystės karų.
1930 ir 1937 BUICKS, Chryslers, Oldsmobiles’ 

Pontiaps, Plymouths, De Sotos, Studebakers, La 
Dodges, Grabams, Willys už vos tik $285.

Taipgi 1936 1935 ir 1934 karai. Kiekvienas garantuotas pž
vos tik $85.

NEREIKIA JUMS IR PINIGŲ. Mes priimsime jūsų senąjį karą 
kaipo įmokesnį, o linkusią dalį galite mokėti mažais mėnesiniais 
mokėjimais iki dvejų metų.

Musų dvi krautuvės atdaros kas vakarą iki 10 v ir visą dieną 
septinta0ienį.

atimtų nuo ban-

Chevrblets, Fords, 
Šalies, Packards,

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd St. 2828 W. North Avė.

prie Loomis. prie Califomia
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KONCERTAS
Sekmadienyje

Kovo-March 12,1939
4 vai, po piet

ASHLAND BLVD. AUDITORIJOJE
Ashland and Vąn Buren
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Diena Iš Dienos
SUNKIAI SERGA
B. MATTUŽIENĖ

Barbora Mattužienė sunkiai 
serga. Ligonei tapo padaryta 
skilvio operacija. Dabar randa
si Cook County ligoninėj, Ward 
52, Bed 20, ant 5 aukšto.

Draugės ir draugai ir gimi
nės prašomi aplankyti, kuriems 
laikas leidžia. K. K.

Ačiū jums p. Ieva Lukošiū
te už pagarsinimą per radio pro
gramas.

Ačiū visiems giminėms, drau
gams, pažįstamiems ir koštu- 
menams, ypač dėkojame, M r. 
ir Mrs. M. Kiras, Mr. ir Mrs. 
J. B. Brenza, Mr. ir 
Shagžda, Mr. ir Mrs. 
kas, Mr. ir Mrs. Mac 
Mrs. J. F. Eudeikis.

Ačiū visiems musų
iš West Pullmano ir

Mrs. .1. 
F. Joni- 
Leay ir

kaimy-

šeštadienis, sausio 28, 1929

SUGRĮŽO Iš 
LIGONINĖS

NORTH SIDE. — Vakar iš 
Cook apskričio ligoninės namo 
sugrįžo senas naujienietis Jo
nas Milaševičius. Naujų Metų 
diena “hit-and run” automobi
listas jį suvažinėjo, drg. Mila
ševičiui sulaužydamas koją ir 
kitaip sužeisdamas. Jis dar ne
pilnai pasveikęs, koja tebėra 
gipse, bet jau tiek sustiprėjo, 
kad galėjo grįžti namo. Gyve
na adresu 2750 N. Neva st.

Linkim drg. Milaševičiui kuo 
greičiausiai pilnai atgauti 
katą. J.

nams
South Chicago ir už dovanas 
nuo Mrs. E. Lauraitis, Mrs. 
Maskell, Mrs. Waskiewicz, Mrs. 
T. Mazonay, Mr. ir Mrs. J. Su- 
cilla, Mr. ir Mrs. Zutaut, Mr. 
ir Mrs. J. Zube, Mr. ir Mrs. 
Stalnonis, (Liberty Bakery Co.), 
Mr. ir Mrs. A. Pučkorius, Mr. 
ir Mrs. J. Andruška ir šeimy
na, Miss Julia Tikrušis ir Miss 
Victoria Walters.

NAUJIENOS, Chicago, III.

EDWARD J. KELLY

Sako, Kad Unijos 
Remia Kelly

To LUC Members
A group of L.U.C. members 

are planning to visit Miss He
len Vespender at NapervilleJ 
Ilk, tomorrow. Those that wish‘ 
to go along p’.ease meet at 12:30 

at the home of Mr. 
Drigot, 5114 So. KnoxStanley 

avenue.
A Member.

“Aušros Knygyno 
Atgimimas”

i

svei- 
T.

AČIŪ
VISIEMS!

Ačiū už j tisų visų nuošird 
žius linkėjimus ir sveikinimus; 
už tokį skaitlingą atsilankymą; 
negalime išreikšti musų dėkin
gumo, prižadame kokiu nors 
budu ateityje visiems atsily
ginti.

Ačiū, ačiū visiems!!
Mr. ir Mrs. A. Sucilla 
ir šeimyna,

741 W. 123rd 
Chicago,

St.
III.

- “šir- 
žodžiai

WEST PULLMAN 
dingiausias Ačiū”! - 
negalėtų išreikšti musų dėkin
gumo visiems, kurie dalyvavo 
ir prisidėjo prie suruošimo 
mums baliaus, minint musų 
Sidabrines Vestuvių Sukaktu
ves, pereitą šeštadienį, Sausio 
14, 1939 m., Midtovvn Tavern, 
6341 So. VVestern Avenue.

Pirmiausiai dėkojam tetai 
A. Shagždienei, kuri buvo to 
vakaro svočia, ir musų motinai 
J. Sucillienei už pakvietimą tiek 
c'aug svečių ir pagaminimą pie
tų.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Alfonso Matusewicz, 
lean Wrobel, 21

32, su

Reikalauja
Perskirų

Frank Neruda nuo Marie Ne
ruda

Gavo
TVrskiras

Heien Verutis nuo George 
Verutis.

Marąuette Park Liet. Am. Piliečių Klubo metinis susirinkimas 
įvyks sekmadieni, sausio 29 d. 2 vai. p.n. vietinės parapijos 
svetainėje. \Vashtcnaw Avė. ir 68th gat. Kviečiame visus na
rius atsilankyti, turėsime daug svarbių dalykų apkalbėti, c 

nauja valdyba užims vietą. A. J. M.

PARENGIMAI
.................. . ............—..., .. .................- n .. ...........

Boseir.ndo L. I). Namo Bendrovės parengimas įvyks sekmadienį, 
sausio 29 d. 6:30 v. vak. L. D. svetainėj, 10113 S. M chigaii 
Avė. Bus perstatytas spektaklis “Dainų Vainikas”. Kviečia 

Komitetas. G. K.
J. K. Bale io choras šį sekmadienį sausio 29 d. suvaidins gra- 

veikalų “Našlio Piršlybos“. Veikalas yra tipiškas Lietu
vos kaimo vaizdas ir turi daug gražių lietuviškų dainų. Į- 
vyks National Hali, 1802 So. Racine Avė. Pradžia lygiai 4 
vai. p.p. Įžanga 35c. iškalno — 45c prie durų. Kviečiame 

visus dalyvauti. Rengimo Komitetas

PATTERN 1627

“Progress” Sekmadie
nio Programai Duos 
Daug Smagumo 
Klausytojams

Rytoj, sekmadienį, 11 va’.an- 
ią prieš piet radio klausytojai 
orės tikrai smagią valandėlę 
Klausydami gražaus ir įdomaus 
ieluviško radio programo.

Pranešama, kad programo 
špildyme dalyvaus žymus dai
nininkai ir dainininkės, kurie 
padainuos rinktinų kompozici
jų ir gražių liaudies dainelių, 
rie to bus gražios muzikos, 

įaudingų patarimų ir svarbių 
pranešimų. O radio klausylo-

Mėro Edward J. Kelly kam-l jaj, kurie reikalauja įvairių na- 
panijos raštinė skelbia, kad inanis reikmenų, girdės pelnin- 
visa eilė unijų Chicagoj indor- gų pranešimų iš Progress Krau- 
savo Kelly dar vienam termi-LUV£S apįe didžiulį vasario me
nui mero vietoj ir žada akly- nėšio išpardavimą. Patartina 
viai rinkimuose dalyvauti. visiems nepamiršti pasiklausy- 

Tarp unijų vadų, kurie dar- Kep. J.
buosis mero Kelly naudai, . ~
yra James W. Close, preziden- Rutdriko Radio Valanda 
tas Sheet Metai Workers ‘š WCFL Stoties
^n’cn» .T- 4 Nedėlios vakare nuo 5:30 iki

AVilham A. Levus, sckr.,L» . ... .. . j:30 vai., Chicagos laiku, Amc-Allied Printing 1 radęs Coun- ..nkos lietuviai vėl turės progą 
_ gėrėtis gera lietuviška muzika ( harlps I •' t geromis dainomis iš galingos 

ai way L gjrcpinos s(OĮįcs \VCFL, 
voir l97°k.
Wilham 

Journeyman

Rytoj — sausio-January 29 d. 
1939 m. — Tautiškos Parap. 
svetainėje, 3501 S. Union Avė. 
įvyks draugiškas susiėjimo va
karas, 7:00 vai. vak.

Visas vakaro pelnas yra ski
riamas skaityklos įkūrimui. 
Kviečia visus šv. Marijos parap. 
debonas kun. St. Linkus ir ko
mitetas. (Skelb.)

Užtiko Slaptą 
Degtines Varyklą

Adresu 3521 Madison avenue 
federaliai agentai užtiko slaptą 
degtinės varyklą, kurioj buvo 
galima pagaminti apie 1,000 
galionų alkoholio į parą. Pen
ki varyklos savininkai ir darbi
ninkai buvo areštuoti.

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią 
mokėti. Mes duosime 
kaina už jūsų senąjį, o 
šia dalį

„ GALITE IŠSIMOKĖTI 
DVEJUS METUS.

Musų du parodos kamba
riai yra atdari kasdien iki 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite šios 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

irM. J. Brown
Burns, Elcvated
Men’s Union;

Thomas Durkin
Quirk, Chicago Journeymanl Programo dalyvaus Budriko 
Plumbers! simfonijos orkestrą, daininin-

Edward A. Sward ir Wil- kai Kaminskas, Rimkus ir cho- 
liain J. Schragle- Chicago ras. Su geru radio priimtuvu 
Photo Engravers Union; programos galima girdėti labai

Adolph Lains, Chicago• Elec- tolimose kraštuose, šituos pro- 
trotypers Union, No. 3; gramus leidžia jau dešimti me-

Harvey Reel, Civil Service tai didžiausia lietuvių radio, ra- 
Boosters Associalion; kandų, elektrinių /.šaldytuvų ir

Robert J. Tormey ir James kitų naminių daiktų krautuvė 
M Kennedy, Firemen and Oi- Chicagoje, Jos. F. Budrik, Ine., 
lers Union; 3409 S. Halsted St. —A.

George J. Moore, Switch- ---- •------ *-----
men’s Union of North Amer- r n 1 '*

ir

išgalite 
gerą 
liku-

PER

ir visą dieną

gyvenate, ne- 
progos- Mus

CUTWORK LINENS

No. 1627—Gražus išsiuvinėjimai užvalkalams arba rank- 
šhiosčiams.

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

No. 1627

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

VĖL IŠRINKIT

BRYAM

12-to WARD0 
ALDERMANU

Remdamos šiuo 
REKORDU

JO

o
Garbingumo
Teisingumo
Pažangumo

Chicago -----------------
15; Didele Gimtadienio
Emp- Parė

Sig. B. Johnson, United 
Brotherhood of Carpenters 
and Joiners No. 92;

Arthur Schultz,
Teamsters Union, local

James Flynn, Office 
loyecs Union;

Matthew II. Hartlein,
ers State Cęnfercnce of III.;

Walter E. Shaffer- Electric- 
al Workers Union;

Gus Mieliau, South Chicago 
Trades and Labor Assembly;

Peler Fosco, Tunncl AVork- 
ers Union No. 2, ir

Mary McEnerey, 
Women’s Union No.

Tel. Victory 4965. i 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS j 
DARBAL 35 metai bizny, turi’ 
pilną apdraudą už darbus Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT - ROOFING AND » 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted SL

Lietuvis Plumberis
— Lalsnuotas —

GAS FHTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

Bowling-Billiardai
20 Aslą — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Naujienų spulką,— 
paskolų ant ilgų

INSURANCERYTOJ! ROSELANDE RYTOJ!
SPEKTAKLIS “DAINŲ VAINIKAS” 

Perstatys MOTERŲ KULTŪROS CHORAS 

Sekmadienį, Sausio (Jan.) 29 d., 1939 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SVETAINĖJE 

10413 MICHIGAN AVENUE.
Įžanga — 30 Centų

ORKESTRAS.

1

MPDRAUDA)
Paint- BRIDGEPORT. — šį šešta- 

licnį, sausio 28 d., susirinks 
laug draugų ir pažįstamų pa- 
-veikinti p. Bruno ir Mrs. Gai- 
Jymavičius. Mat, tą dieną bus 
paminėta Bruno gimtadienis.

Kiek ilgų metų sukanka, dar 
ležinia, pamatysim kiek švie- 
ių žvakučių bus uždegta ant 

‘birthday cake’k Pp. Gaidyma- 
vičiai užlaiko taverną antrašu 
732 Wes 31sl St. Ilgiausių me
lų p. Bruno. —VBA.

30.

Keistučio Kliubo Pa
gerbimo Bankietas 
Puikiai Pavyko —

Taigi, rengimo komisija ta
ria nuoširdų ačiū visiems au
kautojams John F. Eudeikiui 
už alaus statinę, John Bolniui 
už duoną; Alina Yuška, K. 
Budrikienė, Shurna, K. Yur- 
gan už degtinę; Kliunienei už 
dalykėlius iš valgių; Lovick’s 
Florist—už gėles. Taipgi ačiū 
tiems, kurie buvo pažadėję 
dovanų. Komisija apsvarsčius, 
kad negalės viską suvartoti, 
paliko pažadus kitai progai

Adv. Jos. V. Mockus 
Tr. Naujoj Vietoj

Labai patogioj vietoj visų 
apylinkių lietuviams advokatas 
jos. V. Mockus J r. atidarė sa
vo ofisą. Antrašas 1664 W. 
Madjson St., antram aukšte. 
Adv. Mockaus skelbimas telpa 
Naujienose kasdien advokatų 
kyriuje. VBA.

Pradžia 6 valandą vakaro.
Šokiams grieš J- LESČIAUSKO 

Visi roselandiečiai prašomi atsilankyti.
Kviečia R. L. D. NAMO BENDROVĖ

• 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.

“Našlio Piršlybos”
Dviveiksmis Operatiškas Vaizdelis Statomas Scenoje

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

17.39 S. Halsted St

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

po pietų

r

'taipgi komisija yra dėkinga 
šeimininkėms, dirbusioms šia
me parengime už jųjų gražų 
darbą ir skaniai pagamintus 
valgius. Visi svečiai buvo la
bai patenkinti. O tomis šei
mininkėmis buvo draugės Di- 
jokienė, Shaukienė* Sokalienė, 
Strumilienė ir Narkienė. Jeigu 
sutartinumas buvo labai pa
vyzdingas.

Ačiū visiems svečiams už 
skaitlingą atsilankymą, gražų 
ir draugišką užsilaikymą. Vie
nu žodžiu, visiems ir visoms 
draugiškas ačiū!

—Už komisiją N. Kliunas.

Boston Shoe Store 
Smarkiai Remon
tuojamas

BRIDGEPORT. — Boston 
ihoe Store, 3435 S. Halsted St., 
labar vra smarkiai remontui) 
jama vidaus pusėje.

Peteilą rudenį buvo dastaty- 
.a dalis namo iš užpakalio, to
dėl dabar krautuvė bus daug 
didesnė. Biznis eina, kaip pa
prastai, ir laike remonto.

VBA.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorimi
Kovo 12, 1939

Sekinai, Sausio 29,1939
NATIONAL HALL 

1802 SOUTH RACINE AVENUE 
— Rengia —

Liet. Jaunimo Kultūros Mišrus Choras 
Vadovybėje p. D. JUDZENTAVIČIENĖS

Durys atsidarys 3 vai. popiet. Veikalo pradžia 4 vai. popiet. 
Įžanga: 35c iškalno—45c prie durų.

Po perstatymo bus lietuviški žaidimai ir šokiai prie Ratelio orkest.

teo Norkus Jr
Ajrbrosia & Nedai
DISTRIBUTOR

ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 
bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb-

BEER
GERKIT TIK GERĄ 

mėgsta AMBROSIA ALŲ, 
tį dar geresnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra paga
mintas iš importuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo 
Visuomet 
patarnavimą-

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

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock

įstaigas, 
teisingą

6240

• LIGONINĖS- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $4 0.50

UŽ ..................................... ■ "
GYDYMAS $£n.00

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

diena Ligoninėje ..... $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

c

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas- t

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



šeštadienis, sausio 28, 1939 NAUJIENOS, Chicago, UI.

J. Kelly-Kaiedinskas 
Naujas Vaizbos 
Buto Pirmininkas

Nariai Priėmė Naują Kons
tituciją

J. Kelly-Kaiedinskas, buvęs J. 
V. armijos karininkas ir Pro- 
gress Furniture Compahy vedė-

buvo išrinktas Lithuanian 
Chambcrs of Commerce of Ill
inois pirmininku.

Vaizbos Buto nariai savo mo
liniam susirinkime, kuris įvyko 
taipgi užvakar vakare išrinko 
šešis naujus direktorius ir pri
ėmė naują konstituciją, kurią 
paruošė Dr. Draugelis ir komi-

Į direktorius pateko p. A. Ku
raitis, J. P. Varkala, D. Piva" 
rainas, A. Kuniskis, B. Pietke- 
wicz ir N. Pakol. Viso Butas 
turi 15 direktorių, bet šeši bu
vo renkami, nes tik tiek direk
torių užbaigė tarnybos termi
nus. Direktoriai renkami trijų 
metų terminui.

Su p. Kelly-Kaledinsku 1939 
metų valdyboų tarnaus sekami 
direktoriai: J. P. Rakštis—pir
mas vice-pirmininkas; G. Ne- 
krash — 2-ras vice-pirm., ir A. 
Va Jonis — trečias; B. Pietkic- 
wicz — sekretorius ir A. Bal-

ganizacija turėjo apie $500 į- 
plaukiį pereitais metais ir dide
lį dalį tų pinigų išleido labda
ringiems tikslams, kaip kalėdi
nių krepšių pirkimui neturtin
giems lietuviams; aukoms Cle- 
velando Lietuvių Darželiui 
Sportininkų ekskursijai ir 1.1.

J. P. Rakštis išdavė įdomų 
raportą, kuriame nurodė, kad 
Butas darė kontaktus su anglų 
spauda ragindamas plačiau ra
šyti apie Lietuvą. Jis taipgi pri
minė, kad fcutas neša didelę 
naudą lietuviams biznieriams 
perspėdamas juos apie įvairius 
raketieriuS, kurie neva “labda
ringiems tikslams” išvilioja iš 
lietuvių tūkstančius dolerių kas
met. P-s Rakštis rekomendavo 
įsteigti pastovią komisiją, kuri 
nuolat raketierių ir biznierių 
išnaudotojų susekimu rūpintųsi 
ir informūolų apie tai visuome
nę.

1938 m’e’taiš Butui pirminin
kavo p. Mykolas Narvid. Na
riai su juo atsisveikino ilgu del
nų plojimu. Jie taipgi parodė 
dėkingumą už didelę darbuotę 
Buitui p. Varkalai, kuris per 
eilę metų ėjo sekretoriaus pa
reigas.

Rytoj
Koncertas

1 dt d®

MISCHA ELMAN

Buvęs

Iš valdybos ir pastovių komi-

— H. BEGEMAN — 
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori iaikro- 
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
a pska ičiavimas—darbas užtikrin
tas.

1—4184 Archer Avė.—'

MADOS

Šįvakar Švęs 
Sidabrines 
Sukaktuves

Drg. J. C. Milleriai

čia

PP-

EVANSTON. — šįvakar 
įvyks didelės iškilmės-

Garsi lietuvių šeima, 
John C. Milleriai šįvakar šven
čia savo sidabrines vestuves— 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuves.

Evanstono Cominunity Gol
fo Kliube, kurį pp. Milleriai 
globoja (1030 Central Street) 
įvyks iškilminga sukaktuvių 
puota, kurioje dalyvaus dide
lis skaičius žymių Chicagos ir 
apylinkių lietuvių ir atiduos 
pp. Milliariams pagarbą.

Apie įdomią pp. Millerių 
praeitį ir puotą pakalbėsim 
vėliau, d tuo tarpu, prisidėda
mi prie šio vakaro svečių, lin
kime pp. Milleriams Ilgiausių 
ir Linksmiausių Metų!

išgyveno 34 m.

Kėdainių apskr., 
parap., Vainiko-

No. 4995 — Mergaitėm suknelės. 
Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8, ir 10 
metų mergaitėms.

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

MARIJONA JANCAUSKIE- 
NĖ (po tėvais Ulčinskaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 25 dieną, 9:45 vai. va
karo, 1939 m., sulaukus pusės 
amž., gimus 
Pernaravos 
nių kaime.

Amerikoj
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Kazimierą, sūnų Kaži-' 
mierą, marčią Magdaleną, 3 
anūkes, vieną anūką. Seserį 
Uršulę Dzikienę, New Ha- 
ven, Conn. 2 brolio dukteris 
—Frances Kavaliauskienę ir 
Eleanor Jucaitienę ir jų šei
mas ir brolio sūnūs, Juozapą ; 
Jančauskį ir jo šeimyną, 2 ; 
pusseseres Marei joną Luko- i 
šienę, ir Michaliną Laurinie- 
nę ir jų šeimas, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
O Liet, seserį Petronėlę Bal- g 
sielę ir gimines- '

Kūnas pašarvotas namuo- I 
se, 2723 W. 39th Place. Lai
dotuvės įvyks pirmad., Sau
sio 30 d., 8:00 vai. ryto iš na
mų į Nekalto Prasidėjimo 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kaži- B 
miero kapines.

Visi a- a. Marijonos Jan- 
čauskienės giminės, .draugai ir L 
pažįstami esat nuoširdžiai B 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame,
Vyras, Sunūs, Sesuo ir kitos N 

Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, B 

Tel. YARDS 1741.
■u rn "rrn

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

ČU fdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No-----------
Mieros  per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(MLestas ir valstija)

Stanevičienė, A. Venckienė ir 
(draugij os pirmininkė) 
Auksutienė.

Visus nuoširdžidi kviečiame 
dalyvauti vakarienėje, užtikrin- 
danios smagų, linksmą vakarą. 
Pradžia 5 Vai. vakare.

Komisija.

Trijų Metų
Sukaktuvės

PERSONAL 
Asmenų Ieško

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

IEŠKAU JULIAUS SWEETROS. 
Pirmiaus gyveno Chicagoje. Girdė
jau, gyveno kur tai ūkė j, Michigan 
valstijoje. Man butų labai malonu 
susirašyti su savo senu jaunystės 
ir mokyklos draugu.

A- F. SWEETRA,
135 Newberry Street, 
LAWRENCE, MASS.

RENDAI KRAUTUVĖ su taver- 
no fikčeriais 3352 So. 
gyvenimui kambariai 
Beer Garden šone.

Tel. Lafayette

Morgan St., 
užpakalyje—

3525.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
_____Namai Žemė Mainais______
SAVININKAS NORI išmaityti 

biznio namą su 2 flatais 63rd ir 
Kedzie Avė. ant privatiško namo 
arba parduos pigiai. CHAS. UR- 
NICH (Urnikis), 2500 W- 63rd St. 
2-ros lubos.

Rytoj, 3:30 valandą po pie
tų, Civic operos rūmuose įvyks 
vieno garsiausių pasaulio 
smuikininkų koncertas. Tai 
Mischa Elman, kurio smuiką 
yra žavėjusi žmones beveik 
kiekvienam didesniam pasau
lio mieste ir kiekvienoj šalyj. 
Neseniai jis* berods, 
vo Lietuvoje.

Bilietai koncertui

koncerta-

yra nuo 
Pradžia 

punktualiai 3:30 vai. popiet- 
Programas susidės iš seka

mų numerių: (akompanuos 
Vladifnir ;Padwa).

Sonata in D major Handel 
Sonata in A major, No. 9 
(“Ęreutzer” Sonata),

Opus 47 ............... Beethoven
Symphonie Espagnole Lalo 
Nocturne in E flat

...............Chopin-Sarasate 
Hungarian Dancc

.............. Brahms-Joachirn 
Ballade and Polanaise

Vicuxtemps

Sausio 29 d. sueina trys me
tai kaip Simonas Cnivinckas 
(Ceery) taį5o palaidotas Fort 
Atkins, Wis. kapinėse. Praėjo 
iš Lietuvos, iš Suvalkijos, 
Skriaudžių parapijos.

Tai buvo vienas iš organi
zatorių Chicagos Lietuvių Dr- 
jos, kuri buvo steigiama apie 
30 m. su viršum atgal, ir buvo 
narys tos draugijos iki mirties- 
Paliko liūdinčią žmoną, po tė
vais Marijoną Wischuliutę, 2 
sūnūs ir marčią, anukus ir 
daug giminių.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

Gal kam iš skaitytojų bus 
svarbu arba giminėms sužino
ti ką daugiau apie velionį. 
Meldžiu parašyti.

Mrs. M. Ceery, 
c/o O. Miltskus-

1907 Evergreen Avė.
—O. M.

HELP WANTED—FEMALE

MERGINA lerigvam namų dar
bui, kūdikiui prižiūrėti 

Kenwood 9155
būti.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

PASiRfeNDŪOJA KAMBARYS, 
vaikinui prie mažos šeimynos, ap
šildomas 1646 N. Bell Avė. kreip
kitės po penkių vakarais, šešta
dienį ir sekmadienį visą dieną. 
Antras aukštas.

RENDAI KAMBARYS pavie
niam vyrui. Apšildomas su visais 
patogumais, be valgio. 7024 South 
Artesian Avė.

RENDON KAMBARYS apšildo
mas prie mažos šeimynos. 723 W. 
21st Place, antros lubos.

RENDON KAMBARYS 4254 So. 
Artesian. Pirmas aukštas užpakaly.

RENDUOJA GRAŽŲ kambarį 
prie merginų merginoms arba vai
kinams. 1 lubos, 3220 So. Lowe 
Avė., Valintienė.

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. 
lialsted St.

TAVERNAS — Modernas, pilnai 
įrengtas, puikioj vietoj, laisnis 1939 
išpirktas. Parduos nebrangiai. 6825 
So. Western. Kreiptis tarpe 5—6.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė. Biznis geras — noriu par
duoti lietuviui, nes Northsidėj vie
nintelis tokia lietuviška įstaiga. 
Parduosiu pigiai. Renda pigi. Na
mas garu apšildomas. Pardavimo 
priežastis savininkas pavojingai 
serga. 1645 Wabansia Avė.

VIENAS IŠ DVIEJŲ tavernų par 
davimui su ar be nuosavybės. Ge
ra vieta 4415 So. Wood St., kitas 
viduryje jardo- >

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠA- 
PA arba renduoju iš priežasties, 
kad nesu kriaučius.
teris. 5306 Prmceton Avė.

Našlė mo-

(Ėst.) Akmeninis

FARMS FOR SALE
_______ Ūkiai Pardaviniui_______

Į RYTUS nuo Manheim kelio, į 
žiemius nuo Lawrence avė. 3 akrai 
nuosavybės
kelias — elektriką. Kaina $875.00 
—Pinigais $175—mėnesy po $10.00.

Box S-45, 1739 So. Halsted St-

GRAŽUS 2 AKRŲ, kalnelis — 
ūkio geruma—tuoj nuo Sheridan 
Road—arti Beach Station. Kaina 
$375.00—$75 pinigais. $5.00 mėnesy 
(arti mokyklų). Savininkas Box 
L-23, 1739 So. Halsted St.

GERIAUSIAS TRUCK FARM 
atsitikimas prie išpilto kelio arti 
transportacijos — elektriką. Geros 
mokyklos, žemi mokesčiai. Tuoj į 
vakarus nuo Maywood- Kaina $300 
—$60 pinigais — $5.00 mėnesy. Sa
vininkas Box P-31, 1739 So. Hals
ted St.

Į RYTUS NUO OAK PARK — 
York Road farma. Gera 1*6 aukš
to katedž. Lengvai sutvarkoma ir 6 
kambariai, įeina šeimos mieros 
farma prie vyriausio grįsto vieške
lio. Gasas, elektriką, arti transpor- 
tacijos, mokyklų. Nėra asesmentų. 
Žemi mokesčiai. Kaina $187500 — 
$275 įmokėti, $25.00 mėnesy. Savi
ninkas, C-409, 1739 So. Halsted St.

Šis Jaunuolis
Mokėjo Gerai

Suvalgė “Įrodymus”

Šįvakar Įdomus 
Šokių Vakaras 
Melrose Parke
Rengia bend'rai SLA 125 kp.

Kultūros Draugija
ir

TARPE TOUHY ir BRYN Manor 
Avė. į rytus nuo Mannhein Road 
ūkisGROSERNĖ IR BUČERNĖ — 

geroj vietoj. Biznis išdirbtas per 20, . , ... , , .
metų. Moderniški Fikčcriai. Par. gnsto kebo elektriką lema greitai 
duosiu pigiai. Be agentų. ‘^annnt,s . u.Pel.,s- Ka'"» $450 00 ~

Lafayette 8357. 5??00 P‘"‘8als ~ «5.00 menesy,-| (Metus be nuošimčių), nėra ases- 
mentų, labai žemi mokesčiai- Savi- 

TAVERNAS pilnai įrengtas —Į ninkas B-81, 1739 So. Halsted St. 
senai išdirbtas, žema renda, gera 
pardavimo priežastis. Kreiptis 

2013 Canalport Avenue.

75x435, prie akmenimis

FOOD PROVISIONS 
Maisto Produktai

Pagerbs Nares
Neėmusiai >--
Pašalpos
Šv. Onos 26 metu sukaktuves

26 
Šv. 
su- 
va-

Organizacijos gyvavimo 
metų proga, Draugijos 
Onos buvusiam metiniam 
sirinkime nutarta surengti 
karionę su šokiais sausio 29 d.
Liet. Auditorijos mažojoje sve
tainėje.

Tą vakarą bus pagerbtos na
rės, neėmusios pašalpos iš 
draugijos per 10 ir 20 metų. 
Joms bus įteiktos dovanos.

Valdyba palikta ta pati. Į 
komisiją išrinktos narės: E.

CICERO. Užvakar vakare 
į departamentinę krautuvę, prie 
Irving Park i':,ir Cicero, atėjo 
16 metų jauhuolis Robert Fry- 
cek. Jis pasipirko saldainių ir 
padavė pardavėjui $20 čeki.

Pardavėjas žvilgterėjo į čekį 
ir pamatė; -kad jaunuolio tėvo 
parašas aht/čekio buvo netik
ras. Ne rašytas, bet antspau
duotas. Mat, jaunuolis painfor
mavo, kad tai jo tėvas jam če
kį išdavė.

Pardavė' ’dingo valandėlei. 
Nuėjęs krautuves užpakalin te
lefonu pašaukė tėvą Emil Fry- 
cek, 3528 N. Kildare avenue, 
ir paklausė kaip su tuo 
yra. “čekis negeras, aš 
čekio nerašiau”, atsakė 
per telefoną pardavėjui.

“Tas čekis negeras,” sušuko 
pardavėjas sugrįžęs prie jau
nuolio.

žinau, kad jis buvo ne- 
Todėl aš dabar jį 

Ir ištikro jaunuolis 
burnoj.

Pardavėjas, 
tinęs jaunuolį 
jai, nusiminė, 
griebė ir iš kišeniaus išėmęs
kitą čekį, sako Frycek’ui:

“Aha, bet tu valgai ne tą 
čekį, štai, šitas čekis yra blo
gasis.”

Ir pradėjo juoktis.
Bet jaunuolio ne miegalio bu

tą. Jisai tik capt antrąjį čekį 
iš pardavėjo rankos ir į bur
ną. Sukramtė ir prarijo, kaip 
ir pirmąjį.

Nusivedė pardavėjo pašaukta 
policija jaunuolį nuovadon, bet 
nežinojo ką su juom daryti. 
Pardavėjas aiškina, kad jisai 
bandė blogu čekiu apgauti, o 
to blogo čekio nėra — jaunuo
lio viduriuose. Skaniai pasijuo
kę iš incidento nuovados vir
šininkai perdavė jaunuolį ne
pilnamečių teismui, o ką teis
mas darys — nežinia.

MELROSE PARK, 111.— Mel
rose Park ir apylinkės lietuviai 
ir svetimtaučiai labai susidomė
jo šeštadienio tikrais šauniais 
šokiais ir pasilinksminimo va
karu. Jdu buvo rašyta, kad dvi 
vietos lietuvių organizacijos 
rengs šį vakarą, tai yra Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoj 
125 kuopa ir Melrose Parko

PARSIDUODA TAVERNAS ant 
gero kampo, gerai išdirbtas biznis- 
Parduosiu pigiai. Turiu greitai par
duoti. 5958 Wentworth Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
^^^ama^žemė^PaMayimtn____

KRAUTUVĖ IR 4-FLATIS — 
plytinis namas. Kaina $2500, leng
vus terminai. 3739 So. Wood St- 
Tel. Randolph 7383.

čekiu 
jokio 
tasai

PARSIDUODA GERI lietuviški 
sūriai ir švieži kiaušiniai tiesiai iš 
farmos. Pristatome į namus šeimi
ninkėms ir grosernėms ir bučer- 
nėms. šaukite: LAFAYETTE 2241, 
popiet.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

geras, 
gau.” 
turejo

val- 
čekį

ke-

■ Siunčiam Gėles
i llVtlIž Telegramų į
LVveZiIiIu Visas Pasaulio 

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

ANTANAS DOMBRAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 26 d., 3:00 vai. ryto, 
1939 m. sulaukęs 54 metų 
amž., gimęs Telšių apskr., Ža
rėnų parap., Sesaičių kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Francišką, po tėvais 
Kaktavičiutę, sūnų Antaną, 
marčią Stanislavą, dukterį 
Josephine Gaudutis, žentą 
Povilą, 2 anukus, pusbrolį 
Steponą Dombrauską ir bro
lienę ir kitas gimines. O Liet. 
—brolį Stanislovą ir gimines-

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus kopi., 44 E. 108 St., Ro- 
selande, Namų tel. Pullman 
8141. Laidotuvės įvyks Pirm.,' 
Sausio 30 d., 8:30 vai. ryto iš 
kopi. į Visų šventų parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv- Kazimiero kapines.

Visi a. a- Antano Domb- 
rausko giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sunūs, Duktė ir kiti

Giminės.
Laid. Dir. Ląchawicz ir Su- 

nai, Tel. Canal 2515. arba 
Pullman 1270.

i

Garsinkites “N-nose”

Gėles Mylintiemš 
Vestuvėms, Ban
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

feĖLINlNKAS mams- 
4180 Archer Avenue 

tehonc LAFAYETtE 5800 , j

kuris buvo 
atiduoti polici- 

Bet greit susi-

Programas įvyks šįvakar, 
sausio 28 d. Eagle’s Hali, 117 
Bfoadway. Ypatingai įdomus 
lai bus išlaimėjimas dovanų, 
kurias vietos ir apylinkės lietu
vių įstaigos sudovanojo.

Dovanas aukavo Melrose 
Parko Photo Studio, 150 
Broathvay, savininkas Juozas 
Radžiūnas, tuziną paveikslų; 
Royal Blue Store, 107 Broad- 
way, savininkas Jonas Gustai
nis, besketą “groserio”; P. F. 
Mclrik, Jeweler, 152 Broadway, 
— laikrodį; A. Andrews Hard- 
vvare, 1901 Lake Si., — refrige- 
ra’tor tray; Dubins Anny Store, 
147 Broachvay, — kaklaraištį; 
Jonas Mikalauskas taVern, 1906 
Lake St., kvortą degtinės; Mrs. 
Pilipavičienė plunksną ir pai
šiuką; RooseVelt baldų krautu
vė, 2310 W. Robsevell Rd., Chi
cago, aukavo 
stalą; Juozas V. Budrikas, 3409 
S. Halsted St., Chicago, — au-

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

^>5250
2 flatų plytinis, 6325 So. Whipple

Street ..........L......................... $8250
3 flatų plytinis, 4143 North Mc-

Vickers ..................................... $5750
6 kambarių freiminis North West

Side ................................. :... $2950.00
Kreiptis 5946 BELMONT, 

Tel. Avenue 5577.

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.

GORDON REALTY 
809 W. 35th St.

RENDAI 
tinkamas 
kartu su 

prie 3641

CO.,

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

gražų seklyčios

125 kp. ir Helrosc Park Lietu
vių Kultūros Draugija $2 pini
gais.

Tai yra kuo susidomėti. To
kias puikias dovanas kiekvie
nas nori išlaimėti. Minėtos 
draugijos yra labai dėkingos 
lietuvių biznio įstaigoms už pa
aukautas dovanas. Ko nors 
mums prireikus ' pirkti, eikime 
į tas lietuvių krautuves, kurios 
remia mus. —M. S.

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 Crawford.
Tel. Independence 6870

PARDAVIMUI PIGIAI 1937 me
tui Fordas, 4 durim, su tronku, at
rodo kaip naujas. Modelis 60.

CENTRAL AUTO SALES, 
Carl Wainore, 

3207-9 So- Halsted Street.
Phone Victory 1717.

COOK COUNTY PASIŪLO AT
IMTŲ AUTOMOBILIŲ IŠPAR
DAVIMĄ, KOKĮ CHICAGA 

ILGAI MINĖS.
UŽTIKRINAME, KAD SUTAUPY

SITE ŠIMTUS DOLERIŲ!
Virš 300 garantuotų karų. Yra 

visų išdirbysčių naujutėlių karų to
kiomis kainomis, kokių negalime 
niekur kitur rasti.

Dabar kaip tik laikas pirkti. Ne
laukite. Musų įstaiga yra didžiau
sia finansinė 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

1340 \Vcst 63rd Street
prie Loomis

2828 West North Avė-
prie California

9 KAMBARIŲ REZIDENCIJA
KARŠTU VANDENIU APŠILDO

MA, 2 KARŲ GARAŽAS-
Tuos kambarius galima vartoti 

kaipo 3 FLETUS po 4 ir 3 ir 2 
kambarius.

$3,500
$1,500

Kaina ............ ......
Reikia įmokėti
Atsišaukite

4108 ARCHER AVENUE 
Tel. LAFAYETTE 5107

“NAUJ1ENĮJ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd.

Auditorijoj

Kovo 12, 1939

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.

COAL—W00D—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejas

GAUKIT NAUDOS maksimumą 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovo!” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
Smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VlN- 
CENNES 4300.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

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

ANTHONY B. MAZURK, 
4G41 So. Ashland Avenue, 

YARDS 1413.

mė-

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PASAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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IACME-NAUJ1ENV Foto.

NAUJTENU-ACME TeMnhoto 
SPRINGFIELD, MO.

Perry H. Smith liko paskir
tas formanu tyrinėti gemb- 
liariavimą Kansas City.

LIETUVIS T. STANKUS ŽUVO AUTOMO 
BIL10 NELAIMĖJE

PONTIAC, MICH. — Jo- 
seph W. Frazer, naujasis 
Wi 1 ly s-0 veria n d Mo lors,
Ine., kompanijos preziden
tas.

(ACJIE-NAUJIENV Fnto I
LONDONAS. - - Billie Dovey (viduryje) grįžta atgal 

su savo palydovėmis. Dviračiu ji padarė 30,000 mylių.

Naujienų-Acme Radiophoto
Sukilėlių vadas Franco žiuri į savo kariuomenę’ 

kuri žygiuoja į Barceloną. Šalia jo stovi gen. Solchaga-

Kitos Nelaimės Chicagoj
Užvakar naktį Cook apskri

čio ligoninėj pasimirė 38 metų 
chicagietis Theodore Stankus, 
nuo 1807 West 51 st Street.I

Pereitą šeštadienį Stankus 
buvo sunkiai sužeistas automo
bilio nelaimėj. Prie 51-mos ir 
Honore gatvių jį suvažinėjo 
mašina, prie kurios vairo buvo 
19 metų jaunuolis John Stan
ley, nuo 4927 South Winches~ 
ter avenue.

Kitos Nelaimes
• Policija vakar suėmė 19 

metų jaunuolį Carl Hermack, 
už žmogaus užmušimą su auto
mobiliu. Nelaimė įvyko pereitą 
sekmadienį, prie Grand ir Kol- 
mar avenue kampo. Hermack 
ten suvažinėjo ir užmušė 50 
metų northsidietį Albert M ar- 
kiewicz, nuo 1644 North Kol- 
mar avenue. Jaunuolis pabėgo 
iš nelaimės vietos, bet vienas 
nelaimės liudininkų pastebėjo 
jo automobilio laisnių numerį 
ir su numerio pagalba policija 
kaltininką susekė. Areštas bu
vo padarytas jaunuolio namuo
se, adresu 1034 N. St. Louis 
avenue.

» » »
• Prie Nagle ir Northwest 

Highway kryžkelio automobilis 
mirtinai suvažinėjo autobuso 
keleivį, kuris buvo ką tik iš
lipęs iš autobuso ir ruošėsi ei
ti kiton gatvės pusėn. Automo
bilis trenkė į nelaimingąjį to
kiu smarkumu, kad nusviedė j4 
18 pėdų. Užmuštasis buvo 50 
metų John Curtis, nuo 5619 
North Nagle avenue.

» » »
• Keturi žmonės, visi iš Mi- 

chigan City, Ind., buvo sunkiai 
sužeisti, kai jų automobilis va
kar paslydo ant leduotos gat
vės ir įvažiavo į eleveiterių 
stulpą. Nelaimė įvyko prie Wa- 
bash ir Lake gatvių. Sužeistie
ji buvo, Miss Billie Mauck, 19; 
Meyei’ Shon, 27; Miss Vivian 
Ross, 19, ir Marshall Kambs, 
26.

» » ®
• Prie 3410 Ogden avenue 

automobilis suvažinėjo ir sun
kiai sužeidė 54 metų moteriškę 
Eva Johnson, nuo 1927 South 
Knox avenue. Automobilio vai
ruotojas, Robert Walters, 6320 
So. Knox avė., buvo suimtas 
už neatsargų važiavimą.

Tautiškos Kapinės 
Paskyrė “Naujie
noms” $25 Auka
Delegatais į Jubiliejų Išrinko 

Daubarą, ir Tamkevičią
Lietuvių Tautiškų Kapinių 

'otų savininkai užvakar vakare 
nutarė prisidėti prie “Naujie
nų” 25-ių metų Jubiliejaus mi
nėjimo.

Organizacijos nariai paskyrė 
iš iždo $25.00 “Naujienoms” ir 
oficialiai dalyvaus Jubiliejaus 
iškilmėse. Kapipių direkciją ir 
narius atstovaus du delegatai 
drg. P. Daubaras ir A. Tamke- 
vičia.

Tie nutarimai buvo padaryti 
Lietuvių Tautiškų Kapinių me
tiniame lotų savininkų ir Drau
gijų atstovų susirinkime, kuris 
užvakar įvyko Chicagos Lietu
vių Auditorijoje.

Susirinkimas buvo gana skait
lingas ir pravedė eilę svarbių 
tarimų, liečiančių Kapinių Puo 
Šimo Dieną ir kitus kapinių 
reikalus. Apie tai plačiau kitą 
savaitę.

Sav.

Dr. Beneš Pradės 
Paskaitas Chicagoj 
Vasario 20

Remkile Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Laivukas “Esso Baytown”, kuris išgelbėjo į jurą nukritusio- “Cavalier” lėk
tuvo įgulos 10 žmonių.

v

Atvažiuos Amerikon vasario 8

Chicagos universiteto prezi
dentas Dr. R. M. Hutchins skel
bia, kad Dr. Edouard Beneš, 
buvęs Čekoslovakijos preziden
tas, užims universiteto profeso
riaus pareigas vasario 20 d., ir 
tą dieną pradės skaityti paskai
tas.

Dr. Bcneš dabartiniu laiku il
sisi Anglijoj, kur jis nuvažia
vo iš Pragos, Čekoslovakijos, 
kai rezignavo iš prezidentūros. 
Vasario 2 d. jis išplauks iš 
Southamptono, Anglijos, į A- 
meriką ir New Yorke bus vasa
rio 8 d. Ten praleis kelias die
nas ir Chicagon atvyks apie 
vasario 15.

Per šį semestrą, pradedant 
vasario 20 d., ir baigiant gegu
žės 8 d., Dr. Beneš skaitys apie 
15 paskaitų apie demokratiją 
ir demokratiškas įstaigas. Chi
cagos universitete jisai darbuo
sis kaipo narys Charles R. Wal- 
green Foundation for the Sili
cy of American Institutions.

Dr. Beneš paskaitos įvyks 
kas pirmadienį po pietų, llan 
dėl Hali rūmuose. Trys paskai
tos bus viešos, dešimts tiktai 
studentams. Taipgi įvyks keli 
seminarai, kuriuose dalyvaus 
tiktai aukštesnių kursų studen
tai.

Didelis Gaisras 
Skerdyklose

Drovers Packing Company 
dirbtuvėse, 3946 Normai avė., 
vakar kilo didelis gaisras, ku 
ris padarė daug žalos dviems 
firmos triobosiams. • Liepsnos 
beveik visai sunaik'no triobėsį 
kur galvijai buvo skerdžiami ir 
apgadino raštinę. Nuostoliai 
siekia ap'e $50,000.

23.000 Baigė 
Mokyklas • .

Vakar viešosios mokyklos — 
high schools ir pradinės, išda
lino 23.000 diplomus mokslei- 
viąms užbaigusiems reikalauja
mus mokslus. Pradinėse moky
klose diplomų išdalinta apie 
14,500, o high schoolėse — su- 
virš 8,000. <- ,

Naujiony-Acme Telpphoto
Laivuko “Esso Baytovvn” kapitonas Frank’ H. Spurr, kuris vadovavo gelbėji

mui lėktuvo “Cavalier” įgulos.

, . > IACME-NAUJ1ENŲ Photo]

Buvęs Anglijos karalius su žmona La Crosc viloje- Prancūzijoje-

ACME-NA UJIENV Teloph..to
CARROLTON, MO. — Prokuroras Charles F. Bassett (po kairei), kuris 

reikalaus mirties bausmės Oliver Hammond (viduryje) ir Clco Ramsey. Pirma
sis yra 16 melų amžiaus, o antrasis 15. Jie prisipažino nužudę farmerį J. W. 
S. Bricken.
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John Henry Lewis, 
pusi ausim kio j o svorio 
bokslo čempionas- ku
ris trečiadienį liko 
čempiono Louis’o nu
galėtas pirmame rau
nde Rungtynės įvyko 
New Yorke.

taiaaaaaiaaaaaaiiaaiaaiaaaaaiaaaaiaiaaiaaaaaiaaaaaaaaaaia 

laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaiaiaaaaaaaaiaiaaaaaaaaaaaaaaiaaiaa
Joe Louis, pasaulio bokso čempionas, 

kuris trečiadienį pirmame raunde “nok
autu” laimėjo rungtynes iš John Henry 
Lewis*o,




