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Parduos J. Vals. lėktuvus demokratinėms šalims
BRITANIJA IR FRANCUZIJA 

DŽIAUGIASI ŽINIA
Vokietijos spauda piktinasi ir sako, kad 
prez. Rooseveltas ima pavyzdį iš Wilsono

PABALTIJO VALSTYBĖS TARIASI 
NEUTRALUMO REIKALAIS

Konferencijoj Kaune dalyvauja Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovai

WASIIINGTON, D. C., vas. 
1. — Prez. Rooseveltas antra
dienį slaptame posėdy padare 
pranešimą Jungt. Valstijų se
nato militarių reikalų komite
tui apie pardavimą karo lėktu
vų svetimoms valstybėms.

Trečiadienį vienas to komi
teto narys pareiškė, jogei prez. 
Rooseveltas davė suprasti, kad 
Jungt. Valstijos yra pasiruo
šusios parduoti karo medžiagas 
ne tik Anglijai ir Francuzijai, 
bet ir kitoms nepriklausomoms 
valstybėms Europoje, kurios 
priešinasi diktatorių agresijai.

Dar vienas senatorius pasa
kė, kad, kiek jis prisimena, 
prezidentas paaiškinęs, jogei 
pasaulio karui kilus, Jungt. 
Valstijų rubežius busiąs Pran
cūzijoj. Tačiau du kiti to pa
ties komiteto nariai griežtai 
nuginčijo šitą pareiškimą. Jie 
tvirtina, kad prez. Rooseveltas 
nieko panašaus nesakė.

Faktas yra, kąęį Jungt, Val
stijos 1938 metais pardavė už-
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Kritikuoja preziden
tą dėl lėktuvų par

davimo
WASHINGTON, D. C., vas. 

1. — Prez. Rooseveltas slap
tame posėdy painformavo J. 
Valstijų senato militarių reika
lų komitetą apie pardavimą 
karo lėktuvų. Sakoma, prezi
dentas paaiškinęs, jogei lėktu
vų pardavimas yra ženklas, kad 
Jungt. Valstijos sutinka padė
ti demokratinėms šalims atsi
laikyti prieš totalitarines val
stybes. Dauguma senato komi
teto pasitenkinus prezidento 
paaiškinimu. Bet mažuma kri
tikuoja prezidentų.

Pradėjo atsiklausi- 
mus dėl senatvės 

pensijų
WASHINGTON, D. C., vas.

I. — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmų komitetas, kurs rūpina
si fondų asignavimais (ways 
and means committee), trečia
dienį pakvietė liudyti Arthur
J. Altmeyerį, Socialio Užtikri
nimo Tarybos viršininką. Jis 
išdėstys savo nuomonę apie 
praplėtimą ir palengvinimą se
natvės pensijų mokėjimo, apie 
galimumus įvesti apdraudę dėl 
netekimo pajėgos dirbti, apie 
pagalbą našlėms ir našlaičiams, 
ir tp. Toliau bus išklausytos 
nuomonės kitų žinovų ir val
džios atstovų.

^ORHSŽ
Cbicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę ir daug šalčiau; 
saulė teka 7:03 v. r., leidžiasi 
5:05 v. v.

sieniams karo ir nekarinių lėk
tuvų ir jų dalių už $68,000,000. 
Stambiausi tų lėktuvų pirkėjai 
buvo, sako prekybos departaT 
mentas, Holandija, Indija, Ja
ponija, Kinija, Argentina, Ru
sija, Britanija, Kanada, Turki
ja, Brazilija, Meksika, Austra
lija, Hongkong ir Švedija. 
Francuzija 1938 metais pirku
si mažiau nei už $1,000,000.

Žinia, jogei prezidentas Roo
seveltas pasakęs, kad Jungt. 
Valstijos parduos lėktuvus vi
soms šalims, kurios priešinasi 
diktatoriams, ir kad pasaulio 
karo atveju Jungt. Valstijų ru
bežius bus Francuzijoj, iššau
kė džiaugsmo Francuzijoj ir 
Anglijoj. Bet kai kurie fran- 
euzai pastebi, jogei ji atrodo 
perdaug gera, kad butų tei
singa. Antrą vertus, Vokieti
jos spauda piktinasi ir didžiu
lėmis antraštėmis skelbia, jo
gei prez. Rooseveltas išsižadė
jęs neutralumo, jogei jis einąs 
prez. Wilsono pėdomis, ir tt,

Mussolini nekalbėjo; 
laukia Ispanijos 

karo galo
ROMA, Italija, vas. 1. •— 

Trečiadieni Mussolini išdalino 
dekoracijas asmenims kariavu
siems Etiopijos ir Ispanijos ka
ruose. Dekoracijos dalintos ry
šium su 16 metų fašistų reži
mo Italijoj sukaktimi.

Tikėtasi, kad jis ta proga 
pasakys nors trumpą kalbą ir 
paaiškins Italijos nusistatymą 
tarptautinės politikos klausi
mais. Mussolini nekalbėjo. Aiš
kinama, kad Mussolini laukia 
Ispanijos karo galo, ir tuomet 
jis pasakysiąs ką jis ketina to
liau daryti.

Ispanijos parlamen
tas susirinko

FIGUERAS, Ispanija, vas. 1. 
— Trečiadienį susirinko cor- 
tes — Ispanijos respublikos 
parlamentas. Susirinkimo vieta 
laikyta paslapty, kad sukilėlių 
lėktuvai neužpultų jo ir nesu
trukdytų jo posėdžių, žinoma 
tiek, kad parlamentas susirin
ko Katalonijoj. Į jį atvyko at
stovai iš kitų respublikinės Is
panijos dalių, būtent iš Madri
do ir iš Valencijos. Laukiama, 
kad parlamentas pareikš respu
blikos pasiryžimą ir toliau ka
riauti prieš sukilėlius.

A --------------------------

$15,000 bausmės už 
įžeidimą per radiją

PITTSBURGH, Pa., vasario 
1. — Trys kauntės teismo tei
sėjai patvirtino žemesnio teis
mo sprendimą, kurs įsakė, kad 
National Broadcasting kompa
nija sumokėtų $15,000 Summit 
Hotel Company of Uniontown. 
Viešbučio kompanija skundėsi, 
kad ji buvo negražiai pašiepta 
per radiją ir pašiepimas įžeidė 
jos reputaciją.

-J./ • NAUJ1ENV-ACME Tolenhoto
COCEPCION, CHILE — šiurpus žemės drebėjimo vaizdas. Vien lik šiame 

miestuke žuvo per 1,100 žmonių.

VOKIETIJOS ATSTOVAS IŠVYKO 
Į MASKVĄ n -

NUMATOMOS PREKYBOS IR POLITINĖS DERYBOS

TRUMPOS ŽINIOS 
LŠ VISUR

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
1. — Nors Vokietijos spauda 
trečiadienį tebekalbėjo apie 
reikalą grąžinti vokiečiams ko
lonijas, tačiau atrodė, kad vy
riausybė. koncentruoja dėmesį 
prekybos reikalams.

Paskelbta, jogei įvyks vasa
rio 28 d. Duesseldorfe vokie- 
čių-anglų prekybos derybos. Į 
Brazilijos oro laivyno komisi-
jos vizitą ir į atvykimą Mek- litines derybas.

SOVIETAI PRIIMS NACIŲ DRAU
GIŠKUMĄ

“IZVIESTIJA

MASKVA, Sovietų Rusija, 
vas. 1. — Sovietų vyriausybės 
dienraštis “Izviestija” pereitą 
antradienį pasmerkė Chamber- 
laino politiką taikomą diktato
riams raminti. Pasmerkė taipgi 
Francuziją dėl to, kad ji neati
darė savo rubežiaus teikti pa
galbos Ispanijos lojalistams. 
Be to, “Izviestija” davė supra
sti, kad Sovietų Rusija gali pa
keisti savo užsienių politiką.

“Jeigu Vokietija išties ran
ką Rusijai, tai ta ranka nepa
siliks ore”, pasakė “Izviesti- 
ja”.

DIENRAŠTIS NEPATENKINTAS

45,000 valdžios, sam
dinių įgijo civiles 

tarnybos teises
WASHINGTON, D. C., vas. 

1. — 45,000 valdžios samdinių 
trečiadienį gavo civilės tarny
bos teises. Apskaičiuojama, 
kad dabar iŠ 865,000 ekzeku- 
tyvės valdžios samdinių apie 
610,000 jų turi civilės tarny
bos teises (civil Service).

Sustreikavo trobesių 
elevatorių darbi- 

, ninkai
NEW YORK,' N. Y., vas. 1. 

~ Sustreikavo elevatorių dar
bininkai ir kiti trobesių aptar
nautojai drabužių siuvimo pra
monės zonoje. Streikas apėmė 
300 trobesių. Viso streikuoja 
4,000 samdinių.

sikos ambasadoriaus Berlynan 
vėliau šį menesį žiūrima kai
po į santykių pagerėjimą su 
Amerikos respublikomis.

Tačiau ,ęląr, didesnės reikš
mės priduodatna tam, kad į 
Maskvą išvyko Vokietijos at
stovas. Gerai painformuotuose 
nacių rateliuose kalbama ry
šium su tuo apie galimas ru
sų-vokiečių ' prekybines ir po-

ANGLAIS

Dienraštis labai supykęs ant 
Britanijos vyriausybės dėl to, 
kad Britanijos užsienių reikalų 
sekretorius Halifax, sugrįžęs iš 
Romos, nepriėmė Ivano Mai- 
skio, sovietų ambasadoriaus 
Londone.

“Izviestija” taipgi prisiminė 
tilpusiu s paskutiniuoju laiku 
spaudoj korespondentų prane • 
Šimus apie Vokietijos-Rusijos 
prekybos sutartį. Maskva, pa
gal tuos pranešimus, sutiktų 
pasirašyti sutartį su Vokietija, 
jeigu Hitleris išsižadėtų noro 
nepriklausomą Ukrainą suda
ryti.

Britai transliuos 
programus vo
kiečių kalba

LONDONAS, Anglija, vas. 1. 
— Adolfas Hitleris įspėjo, kad 
jeigu svetimos šalys nesiliaus 
transliavusios per radiją prakal
bas vokiečių kalba, tai naciai 
greitai jas sustabdys. Nežiūrė
dama Hitlerio grūmojimo (Bri- 
tish Broadcasting Corporation 
nutarė ir toliau transliuoti pra
nešimus vokiečių kalba.

Senatorius Borah 
susirgo ''

WASHINGTON, D. C., vas. 
1. — Susirgo gripu ir išvežtas 
į ligoninę Jungt. Valstijų se
nato narys William E. Borah. 
Jis yra 75nmetų senumo.

o BERLYNAS, Vokietija, 
vas. 1. — Nežiūrint Jungt. Val
stijų-Vokieti jos diplomatinių 
santykių įtempimo Vokietijos 
pirkimai Jungt. Valstijose 1938 
m. padidėjo 43.5 nuošimčiais, 
palyginus su 1937 m. pirki
mais.

• BERLYNAS, Vokietija, 
vas. 1. — Iš visų numatomų 
žydams imigruoti vietų pačių 
Vokietijos žydų dauguma, ne
galėdama apsigyventi aukštai 
civilizuotose šalyse, visų pirma 
norėtų apsigyventi Alaskoje, o 
paskui Britų Guianoje.

• WASHINGTON, D. C., 
vas. 1. — Jungt. Valstijų at
stovų rūmų komitetas studi
juoja galimumus takšnoti fede- 
ralės valdžios, valstijų ir mu
nicipalitetų samdinių algas. Nu
matoma, kad šitokių taksų te
galima bus gauti tik apie $16,- 
000 per metus, nes daugumos 
samdinių algos yra permažos 
taksams mokėti.

• NEW YORK, N. Y., vas. 
1. — Anglijoj neseniai buvo 
padarytas atsiklausimas, ar 
britai pritaria prez. Roosevelto 
trečiam terminui. Pasirodė, kad 
91 nuošimtis klausinėtų žmo
nių pritaria, o 9 nuošimčiai 
nių pritaria, o 9 nuošimčiai 
yra priešingi. Suprantama, ne 
britų, o amerikiečių nusistaty
mas yra svarbus.

• FIGUERAS, Ispanija, vas. 
1. — Ispanijos parlamentas 
trečiadienį ruošė protestą dėl 
to, kad respublikos gynėjams 
neduodama, progos pirktis gin
klų, kuomet sukilėliams atvirai 
teikia ginklus Italija ir Vokie
tija.

Ispanijos pabėgėliai 
grįžta atgal

PERPIGNAN', Francuzija, 
vas. 1. — Tūkstančiai ispanų, 
buvusių lojalistų armijų karei
vių, pabėgo j Francuziją. Fran- 
euzijos vyriausybė ėmė siųsti 
juos j koncentracijos stovyk
las. Bet provijantas pradėta 
siųsti į Ispaniją, tai ir dauge
lis pabėgėlių grįžta atgal.

KAUNAS, vas. 1. — Trečia- 
dienj čia suvažiavo Latvijos ir 
Estonijos atstovai. Jie tarsis 
užsienių reikalų politikos sude
rinimo klausimais su Lietuva. 
Kari Selter, Estonijos užsienių 
reikalų ministeris, davė įneši
mą, kad tarp kita ko butų ap
svarstytas bendras visų trijų 
šalių neutraliteto apgynimo 
klausimas.

Estonija ir Latvija 1923 me
tais padarė bendrą apsigynimo 
sutartį. Esama galimumų, kad 
Lietuva prisidės prie tos sutar
ties.

Latvijos užsienio reikalų mi
nisteris Wilhelm Munters nese

Japonai svarsto ka
ro paskelbimą

Kinijoj
-t______

TOKIO, Japonija, vas. 1. — 
Kalbėdamas parlamente trečia
dienį Japonijos užsienių reika
lų ministeris Hachiro Arita pa
sakė, kad valdžios rateliai svar
sto klausimą, ar nepaskelbti 
formaliai karą Kinijoj. Jei ka
ras bus formaliai paskelbtas, 
tai japonai gal atims nepapras
tas teritorines teises (koncesi
jas) svetimoms šalims Kinijoj. 
Manoma, kad formalaus karo 
paskelbimo reikalauja Japoni
jos militaristų rateliai.

Neatlygins nuosto
lių, kuriuos padarė 

karas Kinijoj
TOKIO, Japonija, vas. 1. — 

Japonijos užsienių reikalų mi
nisteris Hachiro Arita trečia
dienį painformavo parlamentą, 
kad Japonija neketina atlygin
ti nuostolius svetimoms valsty
bėms arba tų valstybių pilie
čiams, kurie turėjo nuostolių 
dėl karo Kinijoj. Japonija bet
gi reikalaus, kad Kinija atly
gintų pavieniams japonams tu
rėjusiems nuostolių dėl karo.

$125,000,000 pagal
bos nukentėjusiems 
dėl žemės drebėjimo

SANTIAGO, CHILE, vas. 1. 
— Chile prezidentas Pedro 
Aguire Cerda trečiadienį krei
pėsi j respublikos parlamentą 
prašymu paskirti 2,500,000,000 
pesų ($125,000,000) nukenteju- 
siems dėl žemės drebėjimo šelp
ti ir nukentėjusioms sritims at
statyti.

300 žemės kirčių 
Chile respublikoj
SANTIAGO, Chile, vas. 1.— 

Abservatorijos Santjago apy
linkėje praneša, kad per pasku
tinę savaitę užrekorduota 300 
žemės kirčių — būtent po že
mės drebėjimo, dėl kurio žuvn 
30,000 Chile gyventojų. Bet ši
tie vėlesnieji kirčiai buvo leng
vi ir daugumos jų žmonės ne
jautė.

niai lankėsi Londone tikslu pa
tirti apie galimumus gauti nau
jų ginklų vietoj pasenėjusių 
karo pabūklų, kurie buvo par
duoti Ispanijai. Jis praneš apie 
savo kelionę ir jos rezultatus.

Lietuvos užsienių reikalų mi
nisteris Urbšys papasakos kon
ferencijos dalyviams apie Lie
tuvos santykius su Lenkija ir 
Vokietija.

Lenkijos spauda rodo didelį 
susidomėjimą šita konferencija 
ir Pabaltijo valstybių santar
ve, kuri neseniai nutarė laiky
tis neitraliteto ir vengti kitų 
šalių politikos verpetų.

Sukilėliai veržiasi 
pirmyn

PERPIGNAN, Francuzija, 
vas. 1. — Ispanijos sukilėlių 
kariuomenės būrys trečiadienį 
įsiveržė į Gerona provinciją — 
paskutinę, kurią lojalistai tebo- 
kontroliuoja Katalonijoj. Kiti 
sukilėlių būriai paėmė Torderą 
ir Fogas de Tordera, ir pasie-

! kė Blanes, kurs randasi 40 my
lių į šiaurę nuo Barcelonos.

Už platinimą netikrų 
monetų vieneri metai 

kalėjimo
KAUNAS. — Vilijampolėje 

vienai kioskininkei buvo įduo
ta netikra divilitinč moneta.

Išaiškinta, kad tą monetą 
kioskininkei įkišo Vlado Rud
zevičiaus įprašytas jo vienas 
draugas, o Rudzevičius tą mo
netą gavęs iš vieno garsaus 
pinigų meisterio, kuris už pi
nigų dirbimą irgi nubaustas 
penkeriais metais.

Rudzevičius patrauktas tie- 
son už pinigų dirbimą ir pla 
tinimą, bet pripažintas kaltu 
tik už platinimą, pasigailėtas ir 
nubaustas vieneriais metais pa
prastojo kalėjimo.

Siunčiame
Pinigus i

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paltu Ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
•u gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiama pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos 
1739 S. Halsted Si 

CHICAGO, ILL.
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KORESPONDENCIJOS
So. Boston, Mass
KĄ VEIKĖM 1938 M.?

Amerikos Lietuvių Kongreso, 
So. Bostono Skyriaus Sek

retoriaus Raportas
Geras šeimininkas visados ga

le metų padaro “sumeinčs ro- 
kundą”. Ką jis atsiekė per me
tus? Ar visi užsibrėžti planai 
ir tikslai atsiekti? Ar atsiekti 
taip, kaip norėta? Ar daugiau, 
ar mažiau? Kokios klaidos pa
darytos? Kas taisytino, siektino

stoja prieš akis geram šeiminin-- 
kui, biznio vedėjui, visuomenės

Siekdamasis eiti to “gero šei
mininko” pėdomis ir musų su
sirinkimo patarimu, aš čia ban
dysiu, nors trumpai nušviesti 
ALK So. Bostono skyriaus dar
buotę 1938 metais.

Ką turim?

pa; 6. SLA 359 kuopa; 7. A.L. 
D.L.D. moterų skyrius; 8. LDS 
62 kuopa; 9. ALDLD 2-ra kuo
pa; 10. Lietuvos. Dukterų ir 
Sūnų dr-ja; 11. L.D.K. Vytauto 
dr-ja; 12 SLA 188 kuopa.

Kai kuriuose kongreso dar
buose dar dalyvhvo Moterų Ap- 
švietos dr-ja ir Laisvės choras, 
šiais metais, tikimės, šios dvi 
organizacijos bus nuolatiniais 
kongreso nariais. '

Visos viršuj įvardintos drau
gijos, nežiūrint jų narių skai
čiaus, šiam skyriuj turi po du 
pastoviu atstovu.

1938 metų pradžioje iš Kon
greso pasitraukė Kriaučių Uni
jos Lietuvių lokalus 149 (jam 
vadovauja musų broliai sanda- 
riečiai — vienybiečiai) ir LDD 
21 kuopa, kuri yra, rodos, mi
rus ar ištirpus L.S. Sąjungoje.

Šiais metais pakviesta ir tikri 
esam, kad prie Kongreso prisi
dės dar šios organizacijos: 1. 
Laisves vyrų choras, 2. LDS 
225 jaunuolių kuopa, 3. SLA

NAUJIENŲ-ACM E Tolephoto
WICHITA, KAS. — G. E- 

King, kuri prisipažino ne
šovusi savo vyrą, kadangi 
maniusi’ jog jis nebemylįs 
jos daugiau.

AKLPereitais melais prie 
musų skyriaus priklausė 12 or
ganizacijų, su apie 1200 narių. 
Priklauso šios: (ponas “Vieny-

Motcrų Ratelis, (j. Dr. Basana
vičiaus Klubas, 7. SLA 13 kuo
pa, 8. A.L. Piliečių dr-ja, 9. A. 
L. Stepono Dariaus Postas 317.

NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtad., vasario 2, 1939

Kodėl Ex-lax Vra 
Amerikos Mėgiamas 

Liuosinfojas?
Vyrai mėgsta Ex-Lax dėlto, kad, 

jis gerai veikia ir patikimas liuo-| 
sintojas.

Gauna pasekmes!
Moterys geriau mėgsta Ex-Lax 

dėlto, kad jis švėlnus liuosintojas 
... malonus jausliai sistemai.

Vaikai džiaugias Ex-Lax delįo, 
kad jis lengvą paimti. Jo skonis 
kaip tik gardaus čokolado.

Mėgink Ex-Lax kada bus liuo- 
sintojo reikalas. 10c. ir 25c- dėžu
tės visos vaistinėse.

Iš Lietuvos
Per visus 1938 metus 

sviesto išvežta 17,- 
234,019,1 kg.

javosi gerai ir parašų surinko 
nemažai.

Kaip žinia, ALK. Mass. aps
kritys yra išleidęs atviručių su 
sietuvos fašistų nukankintųjų 

atvaizdais. Tos atvirutės buvo 
siuntinėjamos Lietuvos “prezi
dentui” Smetonai, jo valdinin
kams ir šiaip žmonėms, kad pa-

EX-LAX

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMUI 
AT8ISAKYKIT JI PARĖKSIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
IsidūmCkit raides “E-,X-L-A-X” ant 
dėžutčs ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt gečas pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-LgX!

6 tobleUlOf
l8tobleU25<

CHOCOtĄl-t>

čiai.
Iš kitų darbų, musų skyriui 

teko daug pasidarbuoti prie ap
skričio pikniko, kuris ir šįmet, 
kaip ir 1937 m., sutraukė mi
nias žmonių ir davė gražaus 
pelno musų kilniems tikslams
siekti. I KAUNAS. — Per visus pra-|

Skyriaus finansinį stovį p ra- ėjusius metus “Pienocentras” 
neš iždininkas. Ateities veikimo išvežė į užsienius 17,2*34,019,1 
planą, jo gaires tegul nustatys kg sviesto, o per 1937 m. — 
pats susirinkimas. tik 14,956,496 kg. Taigi/ per

J. Krukonis, 1938 m. sviesto išvežta 2,277,4 
Sekretorius. 523,1 kg daugiau, negu 1937 

---------------- | m. Paskutiniąją 1938 m. savai-' 
tę pieno perdirbimo bendro
vėms už tinkamą aukščiausios 
rųšies sviesto kg mokėta po 
3 Lt 25 et.

Dainininkė: “Ponas, su ku-| 
riuo mane po koncerto supa- 0 Naujai nupirktas laivas “Pa- 
žindino, tiesiog buvo sužavėtas nevėžys”, 
mano balsu. Jis duotų kaž ko
kius pinigus, jei tokį balsą iš|inuendes uostą. Netrukus 
kur nors gautų.

— O, jis ar dainininkas?
— Ne, aukciono šauklys.

KitiLietuviaiDaktarai

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.

JUOKAI
SUSIŽAVĖJO

Dr. Margeris .
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
I Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

NESPARTUS DARBAS

Michelsonas. > c
Tik po musų mitingo, po ke

leto dienų, panašų mitingą su-1 nebaigia, 
rengė katalikų federacija, o dar 
toliau

— Pas tave virtuvę nudažė 
per dvi dienas, o pas mane da
žytojas dirba visą savaitę ir

Mat mano tarnaitei 50 
tautininkai — sandarie- metu, o tavajai tik 18.

juroje pritrukęs ku
ro, buvo nuplukdytas į Vinc- 

Pa- 
nevėžys” išplauks į Klaipėdą.

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai 
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos. znuo 1 3 ir l su eiektra, parodančia mažiausias 

Seredomis ir nedek pagal sutarti, klaidas. Specialė atyda atkreipiama

šydamas apie ALK pasigenda, 
kad mes nenurodom tų draugi
jų, kurios sudaro ALK; tuomi 
jis nori pasakyti, ar mes tik 
neblofuojam): L So. Bostono 
Moterų Kultūros Klubas; 2. A. 
K. Partijos lietuvių kuopa; 3. 
Lietuvių Baiso dr-ja; 4. A. L. 
Piliečių Klubas; 5. LSS 60 kuo-

Ką Veikėm?
Per metus musų skyrius tu

rėjo šešis visuotinus susirinki-

ti pasauliui, kad mes žinom ir 
užjaučiau! kri tusiems už demo-

rniteto posėdžių. Be lo, daly
vauta apskričio posėdžiuose bei 
pasitarimuose ir keturiose kon
ferencijose. Parašyta apie 80

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.

reikalais.
Musų susirinkimuose viduti

niškai dalyvaudavo 15—18

sirinkimai pasižymėjo savo na
šumu ir draugiškumu. Geras 

mus 
metus 

nesusi-
visus metus. Per visus 
neturėta nei mažiausio 
pratimelio.

Dideliu darbu buvo parašų 
rinkimas po peticija, reikalau
jant politiniams Lietuvos kali
niams amnestijos. Kiek musų 
skyrius tų parašų surinko — 
man nežinoma, nes tuo reika
lu rūpinosi apskritys. Žinau 
liek, kad nekurie draugai dar-

Taupyk-
saugioje įstaigoje

MOKAME

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina axių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę, Pri-
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias

Rez. 6631 So. California Avenue Į į mokyklos vaikus, kreivos akys
Telefonas Republic 7868 Į 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.

DR.G.SERNER
LIETUVIS

KAD NET 
^IŠSITIESTI 

NEGALIU.

(Ol/0l/ MAN TAIP 
SKAUDA’ 
PEČIŲ

PAKENTĖK TRUPUT] IKI AS 
VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠTRIN-

Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

SU PAIN-EXPELLERIU
PAMATYSI, KAIP
ŪMAI SKAUSMAS .

PALENGVĖS

protestuojam ir užjaučiau! — 
mes pasiryžę padėti ir padedam 
kovos lauke stovintiems ir lai
kinai izoliuotiems, sugrustiems 
Lietuvos kalėjimuose — kaze
matuose.

Tų atviručių mes išplatinom, 
bet ne tiek daug, kiek buvom 
pasibrėžę išplatinti. Ir lai mu
sų apsileidimas.
Lietuvos Nepriklausomybes 20 

metų sukaktuvės
Mes jas apvaikščiojom vasa

rio . 13' d, ‘ Tai bu^^i^hs, pil
na to žodžio prasme, masinis 
paminėjimas. Apart gerų kalbė
tojų, dd. St. Michelsono ir A. 
Bimbos, mes davėm gerą kon
certinę programą. Tai buvo 
linksmas ir kartu liūdnas pa
minėjimas. Linksmas todėl, 
kad Lietuva jau 20 metų esan
ti nepriklausoma valstybė. Liū
dnas dėl to, kad Lietuva, nors 
nepriklausoma, nors valdžia ir 
valdininkai broliai lietuviai, bet 
ten nėra laisves, nėra demokra
tijos. Buvę Lietuvos kūrėjai — 
savanoriai ne už tokią Lietuvą 
kovojo. Ne tokios ir mes Ame
rikos lietuviai, troškom, mate
rialiai ir moraliai rėmūm. Jei 
buvo skaudus caristines Rusijos 
žandaro kumštis, jei buvo so
pi Dono kazoko nagaika, lai 
juo labiau skaudi mirLna kul
ka, paleista iš brolio lietuvio 
rankos, lietuvio krūtinėn.

Tokioj nuolaikoj kalbėtojai 
kalbėjo, tokioj nuolaikoj masi
niai publikai pritariant, tas mi
nėjimas praėjo.

Ir mes buvome teisus tai da
ryli, nors už lai mus gerokai 
pašmeižė musų priešai, demo- 

liaudies

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
seniausia ir didžiausia laidojimo IŠTAIGA 

Ambulance,

' D1 NA IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4’447 South Fairfield Avenue 

Telefonai LAFAYETTE 0727

T—\ 4 koplyčios visoseJ J 2^ cžJL 1 Chicagos dalyse

IM

Klausykit* musų Lietuvių radi* programų Šeštadieni* vakarais

F. SALTIMIERAS.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

-
AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

KITATAUČIAI
Dr. F. Pulsucki Le Van 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Ilemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS'

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgcon

3261 So. Halsted Street
Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

\jt •

YARDS 1419

A

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

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

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

i P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

Dr. V. E. SIEDLINSK’i
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

INŠtffcĖD 
L *•>_. • j

NU

-

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI—
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Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

ir Lietuvos
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TAUPYK IR SKOLINKIS

HTHUANIAN BUIMG, 
10AN & SAViNGS ASO 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

ultimatumas Lietuvai

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

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

menesį mus

priešai.,
Lenkų

Kovo
skaudi žinia, kad Lenkijos gro
buoniškoji fašistinė vyriausybė 
kėsinasi Lietuvą praryti. Josios

limatumas — buvo perkūnu 
giedroje.

miltinis stojo Lietuvai padėti. 
Mes negaišavom laiko. Net 
draugijų atstovų susirinkimo 
nespėjom šaukti. Mudu su pir
mininku, ir dar su vienu kitu 
pasitarę, kovo 25 d. stišaukėm 
masinį protesto mitingą. Čia iš
aiškinta kritinga Lietuvos padė
tis, priimta atatinkamos rezo
liucijos, sukeltas lietuvių kovin
gas ūpas, prieš imperialistinę

Kalbėtojais šiame mitinge bu-

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

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

Joseph V. Mockui Jr.
ATTORNEY AT LAW 

CHICAGO, ILL.
1664 West Madison St.

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230. 

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Namų Tel.—Hyde Park 3395.
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šis tas iš Lietuvių Kultūros Darželio veikimo. — Ieško 
nepametęs. — Bendras SLA kuopų parengimas. — 
Pabūgo išsiplepėti. — Tik atrodo labai daug. — Pik
nikų rengėjai turi apsižiūrėti. — Nedarbas faktiš
kai padidėjo.

(ACMB-NAUJIENŲ Foto)

Spencer Tracy, pagarsė
jęs kino artistas, žaidžia su 
savo dukrele.

Sausio 24 dieną Liet. Kul. 
Darželio Sąjunga laikė motin 
susirinkimą, kuriame buvo ir 
valdyba renkama šiems me
tams.

Po išduotų visų raportų* pa
sirodė, kad darželio skolos 
sparčiai eina žemyn. Nelabai 
seniai buvo apie penketas 
tūkstančių, o dabar jau bėra 
tik apie dvidešimt penki šim
tai- Iš raportų paaiškėjo, kad 
skolos dar yra dvidešimt aš- 
tuoni šimtai, bet grynų pini
gų ant rankų yra trejetas šim
tų. Taigi, jeigu viskas eis kaip 
dabar eina, tai po poros metų 
visos skolos bus atmokėtos.

Valdyba šiems metams iš
rinkta iš šių asmenų: pirm. 
Adv. P. Chesnulis, vice-pirmi- 
ninkai Dr. Thomas ir p. Mi
liauskaitė, užr. rašt. J. Venc
lovas, finansų rašt. p. Mišei
kienė, ižd. p. Šukienė. Kitos 
komisijos pasiliko beveik tos 
pačios- kurios pereitais me
tais buvo-

Dabar jau prieiname, kada 
ir pastaba yra reikalinga pa
daryti. Kalbu čia apie spau
dos klausimą ir korespondentų 
rinkimą. Sąjungos nariai dau
giausia susideda iš katalikij 
atstovų, o mažesnę dalį sudaro 
pažangieji ir keli fašistai. 
Daugumas tad ir stoja už ka
talikų ir vieną fašistišką laik
raštį. Mat, rodosi, kad bile 
pranešimą padarys vietos ka
talikiškame ir fašistiniame lai
kraščiuose, tai visas pasaulis

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

•
Pelnas eina 

LIETUVOS AEBO KLIUBO 
NAUDAI.

ir sužinos apie sąjungos vei
kimą. Bile atsitikime jie vis 
bažinasi, kad męs "buvome ;i 
laikraščius įdėję. Bet dievuli, 
kiek tie laikraščiai lietuvių pa
siekia, tai labai mažą dalį. O 
tuo tarpu čia yra platus vi
suomenės darbas. Aukos pra
šomos iš viso pasaulio lietu
vių, tai kodėl ir neskelbti ofi
cialiai visuose lietuvių laik
raščiuose. Nežiūrint, kokio po
litinio nusistatymo žmogus 
nebūtų- bet jeigu jis remia 
kultūrinį darbą, tai reikia <su 
juo ir skaitytis. Mes žinome, 
kad socialistai ir komunistai 
yra prie darželio su aukomis 
prisidėję, tai todėl oficiališki 
raportai turėtų būti skelbia
mi ir pažangiojoje spaudoje. 
Šitoks elgesys neprivers pa
žangią visuomenę skaityti fa
šistų laikraščius, kad iš jų ga
lėtų sužinoti apie darželio 
darbą.

Aš pats esu parašęs daug 
sykių apie darželio reikalus, 
bet tai ne darželio sąjungos 
dėka, — tai buvo padaryta tik 
privatiškai, kad butų galima 
visuomenę supažindint su dar
želio darbais.

Taipgi esu kiekvieną paren
gimą plačiai garsinęs. Taigi 
ačiu “Naujienoms” ir “Kelei
viui” už suteikimą laikraštyje 
vietos nemokamai. Fašistų lai
kraštukas yra paėmęs gana 
gerus apmokėjimus už tokius 
pat garsinimus-

Gerbiamieji sąjungos na
riai, supraskite, kad pažan
giuosius laikraščius skaito di
desnis skaičius žmonių, negu 
fašistiškus. Taigi- jei yra va
romas visuomeniškas darbas 
ir pagalba gaunama iš visuo
menės, tai reikia su visais ir 
skaitytis. Jeigu oficialias ži
nias duodate kokiam ten fašis
tiškam laikraštukui, tai pasių
skite tas žinias ir į tokius lai- 
traščius, kuriuos plačioji vi
suomene skaito.

Toliau sąjunga nutarė su
rengti pora “card parių” vie
ną bazarą ir vieną pikniką 
ateinantį vasarą.

Skaitant fašistiškus laikraš
čius susidaro toks įspūdis, 
kad vadinami tautininkai vie
nas kito nesusigaudo ir nesu
siklauso, — jie elgiasi lyg tos 
pakrikusios ūkininko avys. 
Jie riekia, šaukia, vieni kitus 
į vienybę, į bendrą frontą 
kviečia kovoti prieš socialis
tus ir dar kitokius. Bet kam 
tas toks didelis prisirengimas 
reikalingas, — juk socialistai 
karo nepaskelbė, jie nešaukia 
visuomenę į bendrą frontą- 
kad galėtų pulti tautininkus. 
Tai pačių tautininkų išmislas, 
—jie į veidrodį žiuri ir gvoltu 
šaukia, matydami savo tik
rą veidą.

Vyt. Gražulis fašistų spau
doje labai apgailestauja, kad 
net Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje pateks į socialistų 
rankas. Visai neaišku, kodėl 
p. Gražiuliui taip atrodo. Juk 
Pil. Taryboje užima svarbią 
vietą tautininkų patikimas 
žmogus. Taipgi, beveik pusę 
tarybos sudaro tautininkai- Bet 
ko čia taip verkti, juk Pil. 
Taryba tai dar nėra visas su
sivienijimas. Prie organizaci
jos priklauso ir ją palaiko 
įvairių minčių ir pakraipų 
žmonės. Taigi, dėl tos priežas- 
ies susivienijimo niekas ir ne

gali savintis. Viskas kas yra 
reikalinga, tai tikras fraterna- 
lizmas.

Mirė Elizabeth Želvis sulau
kusi tik 44 metų amžiaus. Lai
dotuvėse patarnavo direkto
rius N. Wilkelis.

min#

SLA vietos kuopų bendras 
parengimas įvyks vasario 19 
dieną Lietuvių salėje. Bus pui
ki programa, o taipgi daly
vaus “Tėvynės” red. p. K. 
Jurgelionis, kuris pasakys ata
tinkamą prakalbą. Taigi- nė 
vienas nepraleiskite tos geros 
progos neišgirdę pasižymėju
sio kalbėtojo ir garsių daini
ninkų.

"Swing-artistsa”... ARTIP. SIIAW

VISADA ŠVIEŽI!
Dvigubai apsaugoti dviem už*
valkčiais Cellophane. VIRŠUTI
NIS užvalktis atsidaro APAČIOJ 
pakelio.

Naujoviškas K 
kaip Swing Muzika

Išbandykite 1939 m. Dvigubai-Švelnius

Old Gold
Extra subrandinti Tabakai duoda Extra Skonį!

UŽSISTATYKITE: ROBERT BENCHLEY su ARTIE SHAW’S Orkestru, Sekmadienių 
vakarais, Columbia Network.

Iš Lietuvos
Uždraudė jvežti įvairių 

daiktų
KAUNAS. — Sausio 5 d. pa

skelbtas įvežamųjų prekių mui
tų tarifo pakeitimas, kuriuo re
miantis draudžiama iš užsienio 
į Lietuvą įvežti: šaunamuosius 
ginklus, sviedinius, šovinius, 
sprogstamąją medžiagą, lošia
mąsias kortas, lazdas su kin
žalais, špagomis ir kt. paslėp
tais ginklais, pornografiniai ir 
įžeidžiantieji religinius įr doro
vinius jausmus daiktai, etikie- 
tus, kamščius, butelius ir kt. 
pakavimo daiktus su užrašais 
arba su užsienio fabrikų at
vaizdais, firmų ženklais ir kiči
niais, jeigu įvežami be prekių, 
Kukelvana (žuvų.juodus), rū
komąjį opiumą, svetimų kraš
tų loterijos bilietus, kakao luk
štus ir degtukus.

Šis draudimas veikia nuo š. 
m. sausio 5 d.

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

Svarbus Pranešimas
Johnston & Hunt firmos vadovybe, kuri randasi prie 1375 Mil- 
waukee Avė. praneša, kad ji pardavinės aukštos rųšies likierus, 
vynus ir alų draugijoms, puotoms ir organizacijoms griežtai ur
mo kainomis, tuo pačiu sutaupydama tarpininkų pelnus.

gausite 4 metų senumoPRIE MUSIĮ BARO:
stiklelį už 10c. taipgi 11 metų seną už 15 centų stiklelį. Savo 
sandėly turime Kalifornijos vyno po $1-24 galioną ir 90 proof 
degtinės po 98c. pilną kvortą.

JOHNSTON & HUNT
1375 MILWAUKEE AVENUE

Tel. ARMITAGE 1346 (Įsteigta 1896 m.) Pristatymas Dykai

“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS KONCERTAS 
Ashland Blvd. Auditorijoj 

SEKMADIENY, K0V0-MARCH 12, 1939

EGG ...................1........ $6.00
NUT ............................. $6.00
BIG LUMP .................. $6.00
MINE RUN .................. $5.75
SCREENINGS ..... . $5.00

PIRKIT DABAR! —f ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00
Išmok ėjom 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL S AV- 
1NGS & 10 A N ASSOGIATION 

of CHICAGO

CRANE COAL C0MPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022 

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

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

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

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

V ardas .............. .
Numeris ir gatve ..........................  *..........
Miestas ir valstija____________________________________

“Dirvos” kavalierius nesu
gebėjo atsakyti į adv. ChesnLi
lio klausimus Liet. Kult. Dar
želio reikaluose. Mat, jis bijo- 
jojo, kad perdaug neišsišoktij 
ir pats sau ant uodegos neuž
mintų. Daug kalbėdamas juk 
gali išsiplepėti ir pasakyti tai, 
ko nenori, kad visuomenė ži
notų.

Atskaitos parodo, kad Ford
as praleidžia Clęvelande "apie 
23 milijonus doleriij kas metai 
užpirkcĮamas įvairių dalių au
tomobiliams. Skamba labai di
delė suma pinigų, bet kai iš
dalina tarpe įvairių kompa
nijų, tai susidaro netaip jau 
didelė suma.

Naujas gubernatorius rengia
si priruošti naujus patvarky
mus pardavinėjimui svaiginan
čių gėrimų. Sako, kad bus iš
leisti nauji laisniai, kurie pa
lies daugiausia draugijij pa
rengimus. Todėl draugijos, 
•kurios jau rengiasi prie vasa
ros piknikų- turi gerai apsi
žiūrėti, kad paskui nebūtų 
nuostolių vietą pasisamdžius.

Laikai nė kiek nepagerėjo. 
Kiek matyti, tai vidurmiestyje 
visi bizniai puola žemyn. De- 
partmentinės krautuvės palei-

Pagerbiamas Dr. Bukantas

ZARASAI. — Zarasiškiai sta
to Zarasuose Dr. Bukantui pa
minklą, kuriam žmones noriai 
aukoja. Jau paruošta ir atiduo
ta spausdinti knygą apie Dr. 
Bukantą; spausdinamos atviru
tės su jo atvaizdu, kurios bus 
platinamos visuoje Lietuvoje. 
Zarasiškiai noriai remia visus 
gerus sumanymus, kurie siekia 
tikslo pagerbti to krašto žy
maus veikėjo, geradario ir švie
tėjo Dr. Bukanto atminimą.

' Ūkininkai gavo 4,579 
Lt pašalpų

ZARASAI. — Pagal valsčių 
komisijų apskaičiavimą pernai 
apskr. ūkininkams audros pa
darė 8,200 Lt nuostolių. Dau
giausia audros padarė nuosto
lių Antalieptės valse., kur au
dra 5-kiems ūkininkams nu
griovė trobesius. Smalvų valsč. 
audros sunaikino 5-kiems ūki
ninkams pasėlius. Antazavės 
valsč. 3-ims ūkininkams sunai
kinti pasėliai. Dusetų valsč. 2- 
iems ūkininkams sunaikinta pa
sėliai ir vienam žaibas nutren
kė arki j. Salako valsč. 2 ūki
ninkams sunaikinti pasėliai ir 
vieųam nugriauti trobesiai. De
gučių valsč. 1 ūkininkui sunai
kinti pasėliai. x ,

džia daug klerkų. Kai kurios 
paleido apie porą šimtų mer
gaičių klerkų poras savaičių 
būvyje. Tokiu budu bedar
bių eilės didėja.

—Jonas Jarus

NAUJIENŲ 
JUBILIEJINIS 

KALENDORIUS 
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

\

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

į 15 CENTŲ
Prisiųskite savo užsakymus tuoj aus. Kas užsi
rašys NAUJIENAS—gaus šį musų Kalendorių 
DYKAI.
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mus. Siųskite savo orderius:
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1739 S. Halsted St,
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Vienų rūmų kongresas

Gimtajai šaliaisibijokite Hitlerio, nes jisai bus 
kaip bematant nuverstas, jeigu 
valdžia pateks į jo rankas; po 
Hitlerio valdysime mes! (nach 
Hitler — wir”).

Hitleris, galų gale, laimėjo. 
Bet pasekmes, deja, buvo ne 
tokios, kaip komunistai prana
šavo. Užuot nuvertęs Hitlerį, 
Thaėhnanas pateko pas jį “ant 
loskavos duonos” ir 
dar nebelaukia 
kada “valdysime

Tai yra tikri, 
faktai. Thomas
matyt, nežino, jeigu jisai laiko 
Thaelmaną fašistų priešų pa
vyzdžiu, kuomet jisai tikrumo
je buvo vienas uoliausiųjų fa
šizmo talkininkų ir demokrati
jos duobkasių.

dovaujama Vokietijos komu
nistų partija bandė patarnauti 
Hitleriui da ir kitokiu bū
du. Nacionalistų (monarchislų) 
“Plierikepuriai” sumanė kartu 
su naciais atšaukti referendu
mo keliu demokratini Prūsijos 
kabinetą, kurio priešakyje s to- 
vėjo socialistas Otto Braun. Ir 
komunistai visomis jėgomis ši
tą referendumą rėmė, aiškin
dami darbininkams, kad di
džiausi jų priešai esą socialde
mokratai, o ne hitlerininkai!

O kad komunistų mulkinami 
Vokietijos darbininkai nepra- 

kad butų] rijos dėka ir ne komunistų par-|regetų ir šitai judQŠižkai Thaci- 
mano taktikai nepasipriešintų, 
tai “Rote Fahne” (Raudonoji 
Vėliava) ir kiti komunistų laik-

POLITINIAI KALINIAI į nestijos politiniems kaliniams 
VOKIETIJOJE IR 

RUSIJOJE
komunistų valdomoje Rusijoje; 
o paskui raginti viso pasaulio 
darbininkus tą kovą paremti.

KODĖL PALIUOSUOTAS 
MOONEY?

Pats \ Thomas Mooney buvo

Tarp lygių laukų vingiuojas 
kelias,

ir purėnos žydi užu klano.
Tyliai dirvoną verčia arklas..
O, tu, gimtoji šalelė mano!
Apleidau tave,

Senatorius George W. Norris siūlo reformuoti J. V. 
kongresą. Vieną svarbią reformą jisai jau pravedė, tai 
— kad naujai išrinktasis kongresas susirenka pirmose 
sausio mėnesio dienose, o ne laukia iki gruodžio mėnesio. 
Pirmiau po kongreso rinkimų dar per keletą mėnesių 
(iki sekančio kovo 4 d.) laikydavo sesiją senasis kongre
sas. Šita “trumpoji” arba “šlubųjų ančių” sesija dabar 
yra panaikinta. i

Antra reforma, kurią siūlo senatorius Norris, butų ] 
dar svarbesnė. Jisai nori, kad kongresas butų sudarytas ] 
tiktai iš vienų rūmų, o ne iš dviejų. Jisai sako, kad ne
bėra jokios prasmės turėti senatą ir atstovų butą, kuo
met jų darbą gali atlikti greičiau ir pigiau viena ištaiga. 
Nebraskos valstijoje senatoriaus Norriso planas jau yra 
įvykintas, ir žmonės yra patenkinti.

Kongreso padalinimas į dvejus rumus, senatą ir at
stovų butą, šiandien nebeturi rimto pateisinimo. Kai 
prieš pusantro šimto metų buvo rašoma Jungtinių Vals
tijų konstitucija, laikai buvo kitokie. Respublikų tuomet 
pasaulyje beveik nebuvo. Amerikos nepriklausomybės va- 

t dai dalinai ėmė pavyzdį iš Anglijos, kuri turėjo (ir šian
dien tebeturi) atstovų butą ir lordų butą, — tai jie no
rėjo ir čia įvesti panašią sistemą.

Be to, tais laikais atskiros valstijos, susidariusios iš 
13 pirmųjų kolonijų, buvo susijungusios labai palaidais 
ryšiais. Kiekviena jų buvo beveik nepriklausoma nuo ki
tų. Daugelis bijojo, kad centralinė valdžia jų “nepaverg
tų”. Todėl šalia atstovų buto, renkamo visuotinu balsavi
mu, buvo įsteigtas senatas, į kurį įeina po du atstovu nuo 
kiekvienos valstijos, nežiūrint ar ji didelė, ar maža. Tuos 
senatorius skirdavo kiekvienos valstijos legislatura arba 
gubernatorius.

Buvo manoma, kad senatoriai ne tik apgins kongre
se savo valstijų teises, bet ir galės sustabdyti kiekvieną 
per daug radikališką įstatymą, kurį priims atstovų bu
tas. Senatui buvo skiriama kaip ir stabdžio (tormazo) 
rolė, nes reikia atsiminti, kad šios šalies “tėvai” buvo 
pusėtinai konservatyvus žmonės. Jie bijojo liaudies. To
dėl juk ir prezidentui jie suteikė daug galios — taip, 
kaip karaliui monarchijoje.

Bet šiandien senatoriai yra renkami visuotinu hal-( 
savimu, kaip ir kongresmanai, tik ilgesniam laikui — še- 
šeriems, o ne dvejiems metams. Valstijų (steitų) nepri
klausomybė po Civilio karo (1861—65 m.) paliko tiktai 
teorijoje.'Kongreso padalinimas į dvejus rumus dabar 
tiktai gaišina įstatymų leidimo darbą. Todėl senatoriaus 
Norriso sumanymas reikštų žymų pagerinimą Amerikos 
valdžios santvarkoje. i

Bet jam pravesti reikia pataisyti konstituciją, kas 
ima ilgą laiką, o Nebraskos senatorius jau yra beveik 80 
metų amžiaus. Jam teks labai sukrusti, jeigu jisai 
norės sulaukti, kad ta reforma bus įgyvendinta.

Neseniai iš kalėjimo paleis
tas Thomas Mooney, kaip ra
šo “Laisvė”, pasiuntė Francu
zijos komunistų organui kable- 
gramą, šaukdamas “viso pasau
lio darbininkus ir pažangius I paliuosuotas juk ne sovietų Su- 
žinones” reikalauti, ?
paleistas iš kalėjimo Vokietijos I 
komunistų vadas Thaelmann.

“Savo kablegramoje Moo
ney sako, kad šiandien nie
kas nežino, kur yra Thael- 
inanas: kalėjime, ligonio pa
tale, o gal jau nužudytas. 
Neveizint to, sako jis, Thael- 
mano vardas yra simbolis vi
sų anli-fašistinių kalinių (?

“N.” Red.) ir aplink tą 
vardą turi spiestis viso pa
saulio darbininkai ir pažan
gus žmonės kovodami už iš
laisvinimą anti-fašistų ir 
prieš pačią nacių diktatūrą.” 
Nėra abejonės, kad už kali-Į 

nių paliuosavimą iš Vokietijos 
kalėjimų reikia kovoti, taigi 
reikia kovoti ir už Thaehnano 
paliuosavimą (jeigu jisai dar 
gyvas). Bet kodėl Thaelmanas 
yra vadinamas visų anti-fašisti- 
nių kalinių “simboliu”?

Ir kodėl Thomas Mooney rei
kalauja kalinių paliuosavimo 
tiktai Vokietijoje, o nė vienu 
žodžiu neužsimena apie politi
nius kalinius sovietų Rusijoje?

Nuo Rusijos reikėtų pradėti. 
Ir štai dėlko.

Visi žino, kad Hitlerio vai-1 
džia amnestijos politiniems ka
liniams neduos, kol ji gyvuos. 
Ji paleidžia iš kalėjimo tiktai 
tuos komunistus, kurie pasiža
da tarnauti naciams.

Tuo tarpu su Rusijos sovie
tų valdžia tokio keblumo netu
rėtų būti, nes ji sakosi pripažįs
tanti demokratiją; o demokra
tijos svarbiausias principas tai 
— politinė laisvė. Valdžia, ku
ri pripažįsta demokratiją, turi 
suteikti opozicinėms partijoms 
tokias pat teises, kaip ir val
dančiai partijai.

Be to, Rusijos komunistų 
partija, kuri kontroliuoja so
vietų valdžią, visame pasaulyje 
ragina -socialistus dėtis į “ben- 
drą frontą” su komunistais. Per 
pasitaruosius kelis metus ji agi
tuoja ir už “liaudies frontą”, 
,t. y. kad veiktų bendrai su ko-, 
muihslaiis ne tik socialistai, bet 
ir ^liberalai ir net konservato
riai bei klerikalai.

Akivaizdoje šitų faktų, am
nestijos reikalavimas politi
niems kaliniams sovietų Rusi
joje yra nesumušamas. Jį pa
stačius sovietų valdžiai, ji lie

šiandie 
los valandos, 
mes”.
neužginčijami 
Mooney jų,

tijos pastangomis.
Už jo laisvę kovojo visi dar

bininkai; ne tik darbininkai, 
bet ir liberalai. Ir jeigu ta ko-įpaščiai ramino juos šitaip: Ne- 

I va buvo laimėta, tai tiktai dėl 
to, kad Amerika yra demokra
tinė šalis — ne tobula demo
kratija, bet visgi demokratija.

Nors Thomas Mooney buvo 
ir tebėra valdžios priešas ir net 
priešas yisos dabartinės ekono- J938 m huvo lieluviams ne. 
minės ir socialinės sistemos, raniulIlo kupini melai. Lenkija 
bet demokratija grąžino jam savo ultimatumu privertė ati- taip nekenčia kunigija —

Ko mums Lietuvoje reikia
(Rašo žymus Lietuvos veikėjas)

laisvę ir piliečio teises. įdaryti sieną ir užmegsli šauly-
Taigi jo pareiga dabar yra kius _ 1Jors p Snietona tebu- 

reikalauti, kad ir Rusijoje bu- v0 žadėjęs tik Vilniuje su len
tų bent tiek demokratijos, kiek kais į ,derybas citi. Vėliau Vo- 
jos yra kapitalistinėje Ameri- Įkįetijos padidėjimas prijun- 
koje. Jeigu jisai butų nuosa- giant Austriją bei Sudeliją pa
kus žmogus ir tikrai mylėtų skatjMO vokiečius ir jų pakali- 
laisvę, tai jisai butų taip ir pa- kus Maž. Lietuvoje — rinkimų 
sielgęs. į seimelį metu — sukelti ne

iš viso ko matyli, kad Moo- mafą bruzdėjimą prieš Lietu- 
ney yra labai vienpusiškai ir vos valdžią, žinoma, tai vis su- 

i klaidingai painformuotas apie kėlė didoką nerimą lieluviuo- 
Į lai, kas dedasi pasaulyje. Kitaip se, jr buvo imta viešai reika- 
jisai nebūtų palaikęs Ihaelma- Jauti koalicinio Lietuvos vaidy

klą visų anti-fašistų kalinių mo.
| “simboliu”. | Toliau pavojams praėjus,

tautininkai vėl balne ant žirgo 
jodinėja. Nors partijų Lietuvo
je sakoma nesą, bet tautiškoji 
partija valdo. Reikia pripažin-

Demokralinės respublikosĮy, kad tapo atlikta gražių dar- 
laikais Ernst fhaelmann buvo by nemaža šalyje, ypačiai susi- 
Vokietijos komunistų vadas ir siekimo ir švietimo srityse. Kas 
keletą kartų kandidatavo į Vo- gera padaryta, niekas peikti 
kieti jos prezidentus. negali; bet ar ant to mes pri-

Ar jisąj gynė Vokietijos dc- valome sustoti?
mokraliją? Ne. Svarbu juk, kad šalyje vieš-

Ar jisai prisidėjo prie Vokie- pakulių vidujinis teisėtas sų- 
tijos darbininkų jėgų suslipri- tvarkymas, čion mažiausiai pa
ninio kovoje prieš hitleriniu- daryta. Nėra lygybės prieš įs
kųs? Ne.1 ' tatymus, turime privilegijuotus

Thaelmdno veikimas buvo įr posūnius. Bažnyčia, nors gy- 
viena didžiausiųjų * nelaimių ventojai jos našta skundžiasi, 
Vokietijai ir darbininkų klasei! tebeviešpatauja šalyje: ją ram- 

Pjrmą kartą jisai statė savo sto valdžia pinigais ir mišku, 
kandidatūrą į Vokietijos prezi
dentus tuo laiku, kai po Išber
to mirties visos demokratinės 
partijos susitarė remti katalikų 
veikėjo Marxo kandidatūrą, 
prieš kurią nacionalistai ir ki
ti atžagareiviai statė gen. Hin- 
denbergą. Komunistų partija 
atsisakė dėtis į demokratinių 
partijų bloką, ir Thaelmanas 
atskėlė nuo jo su viršum du 
milio.DU balsų, taip kad rinki
mus laimėjo Hindenburgas.

Tai buvo didelis smūgis res
publikai.

O praėjus šešiems melams, 
kai prezidento terminas pasi
baigė, atžagareiviškos partijos

daryti sieną ir užmegsti šauly-

lia “susidėję”, beja, laukia ci
vilinės metrikacijos, kurios

■ nesi 
ji suduotų per jos kišenę, įs
pėdama plėšikavimą. Dėl civi
linės metrikacijos stokos la
biausiai nukenčia vaikai, ir tų 
vargšelių likimas esti tikrai ap
verktinas Lietuvoje. Jei kuris 
patenka į katalikų globas, ar 
jos šv. Vincento ar kūdikėlio

dar

KAS TAS THAEL- 
MANAS?

šelpia naujus pastatus statant, 
nors ligoninių labiau reikia; 
kapelionai viešpatauja mokyk
lose, kaip ir kareivių kuopose; 
Liejikai neverčiami atlikinėti 
militarinės tarnybos; net radi
jas pradeda dienos darbą mal
domis! Bažnyčios nemoka jo
kių mokesčių valdžiai, kunigai 
yra stambus ūkininkai, nors 

kalėdoda- 
rcikalaudami

Kas sumanė “nesikišimo” politikų
Po priedanga “nesikišimo” italai ir vokiečiai baigia 

smaugti Ispanijos respubliką. Daugelis žmonių už tą ne
lemtą “nesikišimo” politiką kaltina Francuzijos valdžią 
ir ypatingai buvusį 1936 m. premjerą, Leoną Blum’ą.

Anglijos liberalų “Manchester Guardian” korespon
dentas Paryžiuje nurodo, kad tas kaltinimas neteisingas, 
ir paduoda tokius faktus:

Anglijos ambasadorius, Sir George Clark, padarė 
“demaršą” Francuzijos valdžiai 1936 m., už kelių dienų 
prieš kabineto posėdį, kuris įvyko rugpiučio 8 d. ir ku
riame buvo pirmą kartą nutarta priimti nesikišimo poli
tiką. Tai politikai pritarė ir kai kurie franeuzų ministe- 
riai, ypatingai užsienių reikalų ministeris Delbos. Todėl 
buvo priverstas anglų spaudimui pasiduoti ir premjeras 
Blum, kuris asmeniškai buvo tai politikai visai priešin
gas. , • 7

Bus pravartu čia priminti, kad Anglijos valdžios 
priešakyje tuomet stovėjo Baldwinas, o užsienių reikalų 
ministeris buvo kap. Eden, kuris šiandien taip gražiai

pažįsta demokratiją (dagi ge
resnę, negu “buržuazinės de
mokratijos”!), tai kodėl ji lai
ko kalėjimuose ir koncentraci
jos stovyklose tūkstančius so
cialdemokratų, socialistų revo
liucionierių, anarchistų ir opo
zicinių komunistų? Jeigu ji no
ri, kad viso pasaulio darbinin
kai veiktų išvien su komunis
tais ir padėtų Sovietų Sąjungai 
atsiginti nuo fašizmo, tai dar
bininkai socialistai Francuzijo- 
je, Anglijoje, Švedijoje, Dani
joje, Šveicarijoje, Belgijoje, 
Amerikoje ir t. t. turi teisę rei
kalauti, kad jų vienminčiams 
Rusijoje butų sugrąžinta lais
vė. Argi ne taip?

Taigi ir Thomas Mooney tu
rėjo (pirmiausia atsišaukti į vi
sas komunistų partijas, kvies
damas jas stoti į kovą dėl am-

piu buvo nepatenkintos Hm- 
denburgu (kadangi jisai nesu
tiko laužyti respublikos konsti
tuciją) ir pastatė savo kandida
tu Hitlerį. Respublikos šalinin- 
Rams tuomet nebeliko kitos iš-. 
-eities:, kaip statyti prieš Hitle
rį Hindenburgą; nes kito popu
liaraus kandidato, kuris galėtų 
atsHaįikyti prieš nacių “fiurerį”, 
-nebuvo. Bet komunistų partija 
ir -vėl pastatė savo “transporto 
įdarbinimą” Tliaedmaną, nors 
buvo visiems aišku, kad jisai 
JaiiiiėU negali, o lik suskaldys 
HiUejiio priešų baisus. Jeigu 
HiUerjs, nežiūrint to, nebuvo 
išrinktas, tai jau čia buvo ne 
TJiaehuauo nuopelnas, nes ji
sai darė ką galėdamas, kad dc-, 
modalinių partijų frontas bu
bu sumuštas.

Tačiau Thaelmanas ir jo va

deklamuoja apie “demokratiją”. .
Bet kai kurie žmones, smerkdami Chamberlamą, 

ria Baldwiną. O komunistai siūlo Anglijos Darbo parti
jai sudaryti kartu su Edenu “liaudies frontu” kovai prieš- 
Chamberlainą ir prieš fašistus! Ar ne juokdariai?

stambus ūkininkai, 
be to dar ubagauja 
mi” vargi 
dešimtinės.

Nėra adniinislralvvinio teis
mo, ir dodėl mokytojai ir val
dininkai nėra .tikri savo vietų. 
Užtenka kieno paskandini ų, 
nors prasimanytų, kad netektų 
vietos hc apsigynimo. Reikia 
civilinių kvotimų, kuriuos iš
laiką valdininkai negalėtų bū
ti atstatomi be teisino sprendi
mo.. Todėl mokytojai ir valdi
ninkai bijosi dalyvauti viešame 
gyvenime ir kultūros srityje, o 
bevelija koziruoli iš pinigų ar 
pokiUauti, kas neretai priveda 
prie nusižengimų, ypačiai iš- 
.eikvojaut viešąjį turtą. Tame 
neatsilieka nei -dūšių ganytojai. 
O ponijos pavyzdžiu seka taip
gi žemesnieji tarnautojai bei 
tarnautojuos. Jei Skandinavijoje 
kajėjiiniai tušti, tai Lietuvoje 
jie perpildyti įnamiais, ir net 
nlsLuos stovyklos rengiamos. 
Be [to, yra <daug silpnapročių, 
girtuoklių ir bepročių, kurie 
kelia skandalus. Net pasodin
tieji medeliai nulaužomi. Pri
vačioji nuosavybė visur grobs
toma be pagailos.

Šeimų gyvenimas išliž4ęs.

ltė; prie to dažnai priveda ka
talikų bažnyčia išskirdama njp- 
terunus, jei vienas esti katali
kas, o kitas ne! Daugelis gyve-

lietuviškas dainas niūniavo, 
ir vėjui kilus —
— plačios marios — 
tavais rugių laukais lingavo. 
Žemės rutulio antroj pusėj 
man artima lieki, gimtinė. 
Lai laisvą kraštą, 
ir laisvus žmones 4
gaubia Lietuvos mėlynė!

R. Baranikas.

R. Baranikas

Ispanų kovotojams
Kraujais patvinę, 
kalnuose Aragono, 
Ka talonų slėniuos, 
bulvaruose Madrido, 
kasyklose Oviedos, — 
Jus žunat. 
Už duonos kąsnį...

tiek: lai kankynių lizdas! šita
me reikale Lietuvoje dvelkia 
laukinicčių dvasia. Nedaug pa
dės čion ketinami visų gyven
tojų draudimai nuo ligos ar 
senatvės.

Gema apie 5,000 vaikų kas
met be moterystės ryšių. Be to, 
turime kelis. tuksiančius “susi- 
dėjėlių” šeimų. Laisvamaniai 
taip pat niekur neregistruoja 
nė šeimos, nė vaikų; o L. ’E.

rių Lietuvoje. Bus aišku, kad 
civilinės metrikacijos įstatymas 
yra būtinai reikalingas, jei no
rima sutvarkyti šeimos gyve
nimas. Bet nė tautininkai, nė 
kunigija nenori matyli pavo
jaus: reginiai, laukia, kol kas 
nors gerokai -bakstels į pašonę.. 
Prašymų šimtai ministeriams 
ir seimui nieko nepadeda; kam

Bet jūsų tvirtybė neišsemta.
Ji toli siekia. >
Darbininkų priemiesčius Pary

žiaus,
badaujančius valsčius Kinų,
ir Vcdingo, taip, Ved ingo gat

velės,
verpėjas Lodzės, skurdo indus. 
Tai musų jėga.

jų reikalavimus, kada reikia 
tenkinti “konkordatu” privile
gijuotąjį luomą!

Klerikalai ir liaudininkai sva
jojo apie koaliciją, kada siau
tė pavojus iš lenkų ir vokiečių 
pusės. Pavojams praslinkus, 
viskas nutyla ir lieka po seno
vei. Vienok prisibijoma “gan
dų” ir gandus “L. Aidas” nuo
latos vanoja savo skiltyse. Bai
mės įvarė “Žygis”, pasirodęs 
Klaipėdoje ir kontrabandos ke
liu paplitęs Lietuvoje, Buvo 
daug lakstymų policijai bc- 
gaudant kontrabandininkus: 
pasikartojo lyg “Aušros” ar 
“Varpo” medžiojimas euristinė
je Rusijoje! “Žygyje”, kaip ir 
kitur, buvo nemaža teisybės, 
kaip ir nemaža neteisybės. Jis 
paskelbtas esąs baisiu politišku 
nusikaltimu. Man rodos, kad 
valstybės vyrams elgiantis tei
sėtai, nebūtų reikalo kritikos 
bijoti ir dėl menkniekių nepri
valu daryti triukšmo. Reikia 
daugiau tolerancijos, daugiau 
laisvės ir žodžio ir presos ir 
paskaitų be cenzūros, tad apsi
prasime ir su kritika, kuri jei 
teisinga, pastūmės mus į refor
mas ir pagerinimus, o ne į ko
kią prarają. Bendrai — be tei
singumo sunku valstybei, kaip 
sunku ir gyventojams. Kam 
tyčia vargus vargti? Ar nega
lima elgtis sulig konstitucija? 
Juk ji privalo būti gyvenimo

Todėl susitvarkykime teisė
tais pagrindais, paskelbkime 
amnestiją politiškiems nusikal
tėliams, ir pradėkime naują gy
venimą su šūksniu: lygybė,

Bus visiems

Lietuva tad 
vargo... —Kas

sveika ir

gyvens be gėdos 
čia tokio.

Ją galima dar kart prispaust,— 
bet ji gyva!
Ir ji laimės! —
Laimės! Laimės! —
— Nors krito Barcelona...
Chicago.
(Fašistams užėmus Barcelona).

Iš Lietuvos
Baltijos oro 
rungtynės

šiomis dienomis Taline pasi
baigė Baltijos aero klubų atsto
vų konferencija, 
latvių, lietuvių ir 
vo ir suomiai, 
praėjo sklandžiai; 
eilė klausimų,
klubų veiklą ir jų

kurioje,

Konferencija 
joje aptarta 

liečiančių aero

nuolatines Baltijos oro linijos. 
Kadangi jau dabar veikia Bal
tijoje vokiečių ir lenkų oro li
nijos, kurių lėktuvai skraido 
per Baltijos kraštus iki Suomi
jos ir atgal, tai kilo abejonių, 
ar būtinai reikalinga atskira 
Baltijos oro linija ir ar ji ne
būtų labai nuostolinga, šiuo 
reikalu nesusitarta, ir klausi-

Pažymėtinas nutarimas 193!) 
melų vasarą suruošti Baltijos ' 
oro rungtynes tarp Kauno, Ry
gos. Talino ir Helsinkio. Raug
tines oruanizuoti pavesta suo-
miams. Bet jeigu Suomija 
rungtynes surengti negalėtų 
(dėl ruošimosi pasaulinei olim
piadai), tai jas suorganizuos 
Lietuvos aero klubas. Rungty
nėse Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir Suomijos aero klubai pasi
rodys su savo pasisekimais 
skraidyme, sklandyme, mode- 
iizme ir kt. Ypač čia bus paro
dyti sklandytuvų patobulinimai ■ 
ir kiti išradimai.

Ir žydų šeimos irsta
KAUNAS. — 1938 m. vien 

tik Kauno mieste persiskyrę 
daugiau, kaip šimtas žydų po
rų. Persiskyrimų priežastys, 
daugiausia, neištikimumas, to
liau — skirtingi žmonių charak
teriai ir pakrikę nervai.

Aną dieną pas rabiną atėjęs 
vienas pilietis prašyti persisky
rimo jau sukakęs 65 metų am
žiaus ir su žmona išgyvenęs 
apie 30 metų.
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| Gabrielė PetKevičaitė |
Iš Musų Vargų IrKovų (1898 —1927)

(Tęsinys)
Tie daktaro žodžiai mane di

džiai suramino, už ką aš jam 
visuomet esu dėkinga: nors 
kaskart, kokiam pavojui artė
jant, apima nerimas, bet tuo
jau, susidūrus su pavojumi, 
patiriu savo sieloje visišką pu
siausvyrą.

Į Palangą važiuoti ilsėtis va
sarą tėvelis nesutiko leisti, to
dėl nutariau keliauti į Biršto
ną. Vienai pačiai tokiose aplin
kybėse keliauti, kokios pasku
tiniu laiku buvo susidariusios, 
buvo man nejauku. Juškylės 
kviesti keliauti drauge irgi ne
buvo kaip. Jei žandarai mane 
užkluptą, įkiščiau be reikalo 
gal ir Juškytę; jei ją susektų, 
įsipainiočiau ir aš. O kas kitas 
su tokiu įtariamu asmeniu, 
kaip aš, panorės keliauti? O 
vienai atsidūrus tarp svetimą
ją, su tokiomis neramiomis 
mintimis, kokią tada buvo pil
na mano galva, irgi nebūtų po
ilsio.

Štai pasisiūlo geroji Žemaitė:
—Važiuokime, pan^t! — ra

šo ji man: — Aš važiuosiu jū
sų tarnaitės vieloje. Niekas ma
nęs nejudins. Kiekvienas nu
mos ranka, pamatęs tokią bo
belę.

Taip ir iškeliavome. Žemaitė 
visai sodžiaus drabužiais apsi
vilkusi, maža skepetaitė ant 
galvos, didelė .ant pečių, sijo
nas margas, naminio audimo, 
prikyščiukas — tarytum pa
prasčiausia sodžiaus bobelė.

Birštone radome jau apsigy
venusią Lozaraičių šeimelę su 
mažais vaikeliais. Tai buvo 
vienintele lietuvių inteligentą 
šeima ir vieninteli žmonės, su 
kuriais draugavomės visu mu
sų ten buvimo laiku. Ne viena 
maloni valandėlė teko su jais 
praleisti — ar pušynėly, ar jų 
ar musų bute. Kalbėjome su 
Lozoraičiu daug bendrais tau
tos reikalais, ir jis papasakojo 
mums daug žandaro Vonsiac- 
kio padarytų šunybių Suvalki

joje. Vonsiackio bičiulis pro
kuroras (jo pavardę pamiršau) 
esąs irgi atvykęs į Birštoną il
sėtis ir netoli Lozoraičių buto 
savąjį pasisamdęs. Lozoraitis 
davė man dar daug brangių pa
tarimų, kaip sutikti kratas, 
kaip elgtis kratant; svarbiau
sia reikia nemainyti savo elgse
nos: su žandarais reikią elgtis 
taip pat, kaip su visais žmonė
mis. Mainant savo elgseną, 
lengva nukrypti per daug iš 
paprasto kelio. Toliau Lozorai
tis patarė, kad palikčiau raš
tuose šį tą, kas rodytų mane 
rūpinantis lietuvių kalba. Aiš
ku, raštai turi būti nekalčiau
sio turinio, nelyginant koks 
dainų, patarlių ir pasakų rin
kinys, savo ranka surašytas, 
kad pašaliniai žmonės nebūtų 
traukiami į bylą. Tokie užrašai 
gali iš dalies pateisinti sklei
džiamas kalbas apie litvomani- 
ją. Jei kratant nebus nieko 
rasta, krata veikiausiai bus 
kartojama. Žandarai spės viską 
buvus suslėpta, ir todėl vėl gali 
neramumo susilaukti. Patarė ir 
Birštone nieko įtariamo prie 
savęs nelaikyti, ypač savo rašo
mųjų rankraščių.

O aš kaip tik buvau įpratu
si, Birštone ilsėdamasi ir daug 
atspėjamo laiko turėdama, šį 
tą braižyti. Mano jausmai kaip 
tik buvo didžiai įžeisti kaimy
nuose įvykusios tragedijos. So
dietė, veik mano vienametė, 
simpatinga ir energinga mergi
na, dar ir nepaprastai graži, 
vos tik ištekėjusi (už metų ar
ba dviejų), kėsinosi savo vyrą 
nužudyti, nors šiaip sau jis bu
vo doras, nesenas ir dailus 
žmogus.

(Bus daugiau)

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

IŠSIUVINĖTAS ŽIURSTAS

PEASANT APRON PATTERN .1840
No. 1810 — Gražus išsiuvinėjimas kryžiukais dėl žiursto. 

Žiurstą pačios pasisiūki!.

1 Adresas ..............
I
i Miestas ir valstija

(Tęsinys)
Žmonės tenai gyvena be sku

bėjimo. Man teko užklausti vie
no asmens, ko mes laukiame, 
juk visi žmones jau sulipę į 
pervažos laivuką. Jjsai atsakė: 
“Laukiame laiko”.

j NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., \o. 1840
j 1739 So. Halsted St, Chicago, III.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No......
I
g Vardas ir pavardė ...........................................................................

Gimtadienis

Kadangi motina gamta Ber
mudų apdovanoja gėlėmis, tai 
tenai yra patogi vieta kvepalų 
fabrikams. Kiekvienas atsilan
kęs svečias gauna lašų perfu- 
mo.

St. George miestelis

Bermudus žmonės keliauja 
su vežimais, dviračiais, laivu- 
kais ir elektros traukiniu. įdo
mių vietų galima užtikti paju- 
rėse ir klonyj, kur randasi bal
ti paukščiai su smailiomis uo
degomis. Anksti rytų, kada 
saulė neperkaitri, vaikščiojant 
per klonį galima rinktis įvairių 
laukinių gėlių, kaip tai: žy
dinčių fioletinių pupų bei rau
donžiedžio vėžio augmenų. 
Aukštai kaip tvora žaliuoja, 
mirga medukai, jų vardas yra 
“prilyg man, jeigu gali”. La
pai jų yra įvairiausių pavidalų. 
Saldžiai kvepia jų balti žiedai. 
Vardas, rodos, “smuikos me
dis”.

Ant Somersct Salos gyvena 
daug dailininkų, rašytojų ir 
kultūros žmonių. Bekeliaujant 
užėjau pas vieną artistų. Jisai 
taip buvo užinteresuotas su sa
vo darbu, kad ilgai neregėjo 
manęs. Aš taipgi jaučiaus už
žavėta jo piešiniu.

Kasdien po pietų ėjau į jurą 
bei viešbučio tvenkinį maudy
tis. Jurų vanduo vidutiniai šil
tas, bet labai sūrūs, net akis, 
nosis ir gerklė peršti iki apsi
pranti. Ten smėlis baltas, mai
šytas su 'trupučiu raudonų ak
menų ir smulkus kaip miltai.

Dviračių kraštas
Kadangi visi Bermudoj dau

giausia važiuoja dviračiais, tai 
ir aš sumaniau pamėginti. Vie
nas bermudietis man sako: 
“Jeigu nori važiuoti dviračiu, 
lai atmink šiuos dalykus: sė
dėk tiesiai, nesilaikyk perslip- 
riai ir naudok dviračio kojos 
verštuvų, tai viskas”. Bermudoj 
visi važiuodami laikosi kairės 
pusės,. Kebai yra iš balto Karo
lio akmens ir kiek kalųuoti, 
taipgi siauri. Iš abiejų pusių 
kelio pilkos karolinės sienos. 
Milžiniškos siūbuojančios pai
nios, lendrės ir Bermudos ced- 
ros medžiai pridengia kelius 
nuo karštos saulės.

Vakare'visos salos pradeda 
skambėti kai mažos daininin
kės varliukės prisiglaudę prie 
akmens bei medžių “dainuoja” 
visą vakarą. Anksti rytą gai
džiai visur gieda. Bermudoj 
būna trumpas saulėleidis. Tenai 
saulė greitai pasislepia vaka
ruose. Vasarą prieš aštuntą va
landą jau tamsu.

Saint George sala yra toli 
nuo Hamilton salos. Ima visų 
dieną su vežimu suvažinėti į 
abi puses, nes yra daug įdomių 
vietų pamatyti kelionėje. Mes 
regėjome per tiltus važiuojant 
įvairių žuvų, raudonų, mėlynų 
ir baltų. Kitos atrodo kaip pa
pūgos.

Kalkių urvai

Tarpe kalnų Walsingham ap- 
skrityj yra dva -uolos, Grystal 
ir Leamington caves. Elektros 
lempelės jas apšviečia. Tenai 
randasi stalaktitai ir stalagmb 
lai. Per ilgus amžius gamta 
tvėrė juos iš lašančio vandens 
ir kalkių nuosėdų. Stalaktitai 
išrodo kaip ledinės žvakes ir 
atrodo gana fantastiškai. Jie 
kabo nuo uolų lubų. Stalagmi
tai kyla į viršų nuo uolų grin
dų.

Musų arklys buvo gerękai 
sušilęs ir nuvargęs kai pasie
kėme Saint George miestelį, to
dėl davėme jam gerai pasilsėti 
pakolei svarbias vietas apėjo
me. Saint George yra užvardin
tas atminimui Georgė Somers, 
kuris su keliais Anglijos pio- 
neriais važiavo iš Anglijos į 
Virginia valstiją. Jų laivas už
važiavo ant karolo akmenų ir 
pionieriai atsidūrė ant Bermu
dos salų. 1610 metais visi ke
leiviai su George Somers leido
si į Virginia. Tenai pabuvo 
kiek laiko, bet jiems nepaliko 
ir jie grįžo atgal į Bermudų. 
Sugrįžę į salas, jie prijungė 
Bermudų prie Anglijos. Ir da
bar salos yra po Anglijos glo
ba. Bermuda gavo savo vardą 
nuo portugalo, kuris pirmuti
nis buvo tų salų atradėjas, bet 
ne gyventojas.

Saint George miestelyj ran
dasi įvairių istoriškų vietų, 
taipgi tvirtovės, pastatytos sep
tynioliktam šimtmetyj. Somers 
daržas yra rami viela pasilsėti, 
ten randasi įvairių medžių ir 
augmenų. ‘ Poetas Thomas 
Moore parašė daug eilių apie 
tų salų, lies jo namai lenai bu
vo.

Iki 1815 melų Saint George 
buvo vienintelis miestelis Ber
mudoj. šiandien visas gyvu
mas yra Hamiltone, nes ten 
yra laivams geresne prieplau
ka. Tas labai nuskriaudė pir
mutinį miestelį, todėl eina lan
kiai varžybos sporte bei preky
boj.

Grįždami namo, mes susto
jome Gaslle Harbor viešbutyj. 
Tenai yra įdubęs sodnas, kuria
me auga cinamonas, kvepian
čios žolės, citrinos, apelsinai ir 
taip toliaus. Gibbs švyturys 
yra 326 pėdų aukščio. Jo balta 
šviesa nušviečia dvidešimt še
šias mylias jurų kas dešimt se
kundų. Palipus į to jurų švy
turio viršų matosi gilus jurų 
mėlynumas, tai reginys prime
nąs dailininko Maxficld Paris 
piešinį.

Jurų dugno daržą galima 
matyti per stiklinę laivo apa
čių; tenai matyti įvairių žuvų, 
kurios nardo tarp augmenų bei 
balius karolius jurų gilumoj. 
Tenai narūnai stftdijuoja įvai
rių jurų gyvūnų paslaptis. Dr. 
Williani Beebe turi didelę la
boratorijų ir jeigu įdomauji, 
gali aplankyti bei šalmų užsidė
jęs nunerti į gilumų jurų ir 
vaikščioti tarpe jurų gyvūnų.

Jeigu nori, gali tykiąi sėdėti 
ant uolų ir klausytis kaip jurų 
bangos ramiai plaka povande
nines uolas, arba gali rasti ra
mumų ir taikų atsisėdęs ir už
sisvajojęs po majestotiškomis 
siūbuojančiomis painiomis.

Tai tokia yra Bermuda.

ŠEIMININKĖM

•Šią sųvaitę Mėsos Taryba re
komenduoja kiaulieną. Visokios 
rųšies kiauliena bus atpiginta.

Kiaulieną galit virti su ko
pūstais arba .kepti pečiuje su 
bulvėm ir daržovėm. Kam tinka 
gali išvirti “chop suey”, su se- 

i \

Moterų Skyriaus Bendradar
bės Sveikina senų ir progresy
vią veikėjų su gimtadieniu.

P-a Marė Abraitis—Norman
tienė yra molina musų nuola
tinės šios skyriaus sandarbi- 
ninkes L. Normantaitės- Linki
me p. Normantienei sveikatos 
ir ilgai dar pasilikti musų 
tarpe. —J.
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| KINO TEATRAS I 
Į (MOVIES) Į
Eilini linui m n t n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii n n line:

Ryloj Palace Teatre prasidės 
triukšmas, šaudymai ir mū
šiai. Tai bus tas plačiai garsin
tas veikalas “Gunga Din”. Jis 
kalba apie tuos laikus ir nesu
valdomų žiaurų militarizmų, 
apie kurį garsus anglų poetas 
Rudyard Kipling buvo parašęs 
eiles, užvardintas “Gunga Din”.

Tai buvo kitos dienos. Tada 
Britanijos Liūtas buvo žiaurus 
ir greitas. Jo uodegą patempus, 
kibirkštys pradėdavo laksyli.

Tai tokiame veikale Gary 
Gran t, Victor McLoglen ir 
Douglas pairbanks, Jr. užtaria 
Anglijos viršenybę Indijoj su 
riksmais, daina ir kardu. O 
Gunga Din buvo ištikimas iii- 
dusas, kuris jiems, sužeistiems, 
kovoj sušilusiems, vandens pri
statydavo, duodavo pirmą pa- 
gelbų.

Didelis spektaklis yra “Gun
ga Din”, ir taip sakant istorinis 
vaizdas, nes tie laikai, matyt, 
jau praėjo, kada Anglijos vieš
patavimui labai retai kas išdrįs
davo priešintis.

‘ «
Pirmadienio nidio kalboj fiu

reris Hitleris pareiškė, kad A- 
merika, gaminsianti priešdikta- 
torinių filmų ir prižadėjo at
mokėti su filmom, kurios su- 
kurstys žmones prieš žydus.

Nuo “Moterų Sky
riaus Skaitytojos 
Phoenix, Arizonoj

Laiškas Moterą Skyriui

Linksmų Naujų Metų! Lai 
šie metai būna Tamstai kuo- 
geriausi.

Labai puikus buvo kalėdinis 
Moterų Skyriaus numeris. Aš 
su juo turėjau “one grand 
day”. Nedirbau, viena buvau 
namie, tai per visa dienų skai
čiau nuo pradžios iki galo, 
Skyrius buvo labai geras. Kad 
los moterys daugiau rašytų!

Aš manau, kad kiekviena 
moteris, kuri skaitė tą kalėdi
nį Moterų Skyrių, turėjo pripa
žinti, kad per tuos kelis metus 
musų moterys padarė didelį 
progresą ir yra kuo didžiuotis.

Mano planai dabar yra va
žiuoti į Mexico.

Skaičiau laikraščiuose, kad 
pas jus labai šalta. Pas mus 
labai gražu; turėjom didelį lie
tų. Kai čia lyja, tai visi links
mi, nes gerai palijus kad ir 
sykį į melus, čia viskas vėl ža
liuoja, saulė kasdien šviečia, 
oras švarus. Gyvenk ir norėk!

Likit sveikos ir linkiu, kad 
šie melai duotų visoms “M. 
S.” bendradarbiems daug svei
katos ir laimės.

Širdingai jūsų,
Nellie Barvitz.

Phaenix, Arizona.

PRIESKONIAI
IR KUR JIE GALI BŪTI 

SUNAUDOTI

(Tęsinys)
Imbiras (ginger) — Prczer- 

vuota arba saldinta imbiro šak
nis naudojama dezertuose. Mal
tas imbiras kepime “ginger 
bread” ir įvairiose sriubelėse.

Indiškas praškeliz (eurrv 
povvder) — Sutaisytas iš pipi
rų, česnakų ir kitokių stiprių 
prieskonių. Naudojamas prie 
žuvies, daržovių ir mėsos su- 
taisymo.

Kalendra (corlander)— Sėk
lidė naudojama kartu su ki
tais prieskoniais prie raugini- 
mo. Miltų formoje dedama į 
dešras.

Apie Svorio 
Numažinimą

Tai svarbi tema, svarbus 
klausimas, kurį beveik kiek
vienai moterei prisieina svais- 
tyli.

Kai moteris jauna, ji gali ir 
nesirūpinti apie svarumų. Ne
svarbu, kad ji turi truputį dau
giau taukų. Labai tankiai koks 
“ličnas” svaras padaro jų gra
žesne, įdomesne.

Tikra rūpestis moterei pa i- 
deda, kai' ji apsiveda ir kai kū
dikio susilaukus svarumas pa
kyla 20 ar daugiau svarų. Be 
abejo, didelio ūgio moteris 
lengvai pakelia ir tuos “ličnus” 
dvidešimts svarų, bet mažo 
ūgio moterims lai didelis ne
smagumas ir rūpestis.

Ką daryti, kad palaikyti gra
žia figūra? Kaip palaikyti nor
malų svorį — tai didelė ir sun
ki problema. Bet nesirūpinkit, 
lik turėkit pakankamai kantru
mo, nes nuo kantrumo ir iš
tvermės daugiau priklauso, ne
gu nuo visokių vaistų ir masa
žų. (Kitą savaitę bus daugiau).

Keksas Be Tanky Labai 
Geras Vasarai

Galit vartoti bile kokius vaisius. 
Aš pasakysiu kai su šviežiom vyš
niom padaryti:

2/3 puoduko cukraus ir
2 puoduku vyšnių sudekit į blė- 

kutę. Blekė turi būti nors 2l/z co
lių aukščio. Blekę išsviestuot ir 
sviesto uždėt ant vyšnių. Nuo vyš
nių turi būti biskį skystymo nu
spausta. O tešlai suplakti 2 kiau
šiniu, kad butų kai Smetona. Įdė 
kit 1 puoduką cukraus ir vėl gerai 
išplakit. 1 puoduką keksinių miltų. 
J/2 šaukštuko baking soda, 1 šaukš
tuką cream of tartar, M šaukštuko 
druskos. Viską persijot ir lengvai 
įmaišyti į kiaušinius.

Paimkit ’/2 puoduko pieno, už
virini, įdėt pusę šaukštuko lemono 
ekstrakto ir karštą pieną įmaišyti 
į tešlą ir ant vyšnių sudėti ir kep
ti kokias 25 minutes ar ¥2 valan
dos. Karščio turi būti apie 350 
lapsnių. Ir kai atšals apverskit ir 
galit uždėti išplaktos Smetonos. Bet 
labai gardus ir karštas. Darykit 
kaip čia parašyta, tai turėsite ne
brangų ir gardų keksą.

—Matilda Čepulienė.

Vienas iš tų priešdiktatorinių 
kurinių bus I was a Nazi' Spy, 
kuriame Eclvvard G. Robinson 
turės svarbių rolę ir kuriame 
daugelis kilų žvaigždžių entu
ziastiškai laukia progos pasiro
dyti. Kitas bus “The Dictator”, 
kurį Charlie Ghaplin tvarkys.

Senai bematėm Gharlic 
Ghaplin. šį kartų jis prabils j 
savo publiką. “The Dictator”, 
apart kalbos, bus tokia pat ko
medija, kaip ir pirmesni Ghap- 
lino veikalai. Matysim ir vėl jo 
“katilų” ant galvos, nuprosytas 
perdideles kelnes, didelius, si- 
stematiškai nudėvėtus batus, jo 
ypatingų eisenų. Bus smagu vėl 
susidraugauti su tuo “filosofi
niu valkata”, kurį vaizduoja 
€,harlie Chaplių.

* Suzanna Viliutė.

Įerom, svogūnais, pipirais ir gry
bais. Nesigailėkit daržovių, nes 
kuo daugiau daržovių pridėsit, 
tuo skanesnis bus jūsų išvirtas 
“chop suey”.
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GRAŽI HAFTAVONĖ, GALIMA VISUR JĄ VARTOTI

No, 1960 — Labai graži haftavonė, kurią galima išsiūti 
ant servėlų, užvalkalų, marškų, abrusų ir tt.
Naujienos needlecraft dept., no. 1960 i

So. Halsted St, Chicago, Ilk |

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No................ ’
I 1
I Vardas ir pavardė ...... „........... .........................................  j
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Diena Iš Dienos
PAGERBĖ VINCĄ STULPINĄ

Aplankius Gerą
Draugą

žemaičių vakarėlyj vienas 
žemaitėlis-kukutėlis pasakė, kad 
žagarietis Julius Adomaitis su
sižeidė važiuodamas savo ma
šina, Kūčių dieną.

Sekmadienį nuvykau į jo na
mus, radau jau po truputį 
vaikščiojantį, nes gydytojas tai 
liepė, kad kojai butų galima 
išvengti gręsiančio pavojaus. 
Vadinasi, patarė duoti šiek-tiek 
“ekstrasaizos”.

Ligonbutyj teko išgulėti aŠ- 
tuonias dienas ir operaciją da
rant — daug skausmo išken
tėti.

Drg. Adomaitis pusėtinai 
pablogęs. Kaipo darbo žmogui 
su nedideliais ištekliais gyve
nant, pačiam reikia rūpintis ir 
namų ir šeimynos reikalais. O 
prie to, sergančiam tos liūdnos 
valandos prispausto prirakini- 
mo prie lovos, tenka ir gero
kai nuvargti, nors dukra Al
dona su žentu ir atjaučia.

Julius jau šešta savaitė kaip 
serga ir rūpinas, kada visai pa
sveiks; kada vėl galės grįžti į 
darbą kasdieninę duonelę pel
nytis. Taip pat susitikti su kai
mynais, draugais, surengtuose 
vakaruose praleisti valandą-ki- 
tą. Sako štai jau nebetoli ža- 
gariečią parengimas. Rods, no
riu pamatyti tą jaunimą, ku
ris ten vaidiss ir linksminsis.

Nugi, nebetoli svarbioji šven
tė Jubiliejinis Naujienų Vaka-

Sausio 18 d. 1939 m. susirinko piinute “Sandaros” svetaine žmonių pagerbti p. Vin
cą Stulpiną. Mat, tą vakarą, pagcrbtuvių vakarienės metu, p. Stulpinui už pasidarbavimą 
Lietuvos gerovei buvo įteikta Lietuvos šaulių Sąjungos žvaigžde.

Šiame paveiksle, kuris buvo nuimtas vakarienės melu, iš kairės į dešinę matosi: p-ia 
Jadvyga Viršilienė, adv. F. Bradchulis, Dr. Aa Graičunas (ploja), Lietuvos konsulas P 
Daužvardis '(sega žvaigždę)- p. Vincas Stulpinas (taip sakant, to vakaro kaltininkas), Vik
toras Balanda (tostmeisteris) ir p-ia Ona Aleliuniene (poete Laima).

ras ir mano širdis plaka būti 
dalyviu naujieniečių tarpe ir su 
visais pasidžiaugti 25 metų gy
vavimu to dienraščio.

Nei nepajutau kaip su iškal
biu Adomaičiu šnekučiuojant 
kelios valandos prabėgo. Palin
kėjau sveikatos ir greitai su 
gyti. O jis man priminė, kad 
žagariečiams labas dienas ati
duočiau. Ir taip iki pasimaty
mui! — R. š.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Naujas Biznierius 
Bridgeporte

BRIDGĘPORTAS. — Bridge- 
portiečiai susilaukė naujų biz
nierių. Buvusią Ukso užeigą, 
3464 S. Lituanica avė., nupirko 
visiems gerai žinomi ponai Da
niškai, Marųuctte Parko kolo
nijos biznieriai.

Kiek man teko nugirsti, va
sario 4 d., šeštadienio vakare, 
Daračkai rengia susipažinimo 
vakarą, būtent “Grand open- 
ing”. Taigi visi draugai ir pa
žįstami trauksime putojantį 
.alutį ir arielkėlę su gardžiais 
lietuviškais užkandžiais šią su
batėlę prie ponų J. M. Daraš- 
kų naujoj vietoj.

Prie progos vienas kitas lie
tuvis, užėjęs į Daraškų užeigą, 
ras ir dienraštį “Naujienas” pa
siskaityti. Linkiu nuo savęs 
kuo geriausio pasisekimo nau- 
iam biznyje. —Girdėjęs.

Atkeliauja 
Daktaras

Serga Antanas 
Kasputis

AUBUUN PABK — čia lieti- 
ketai susirgo naujienietis An
tanas Karputis, kuris gyvena 
adresu 7656 South Sangamon 
Street. Draugai yra kviečiami 
ligonį aplankyti. Guli namie.

A.

Suėmė Du Pinigų 
'‘Dirbėjus”

Miesto felony teismas padėjo 
po areštu du chicagiečius, ku
rie apgaudinėjo biznierius iš 
dolerinių banknotų “padaryda
mi” šimtines ir tam panašiai. 
Jie yra Otto Peach, 40 m. a., ir 
Benjamin Ginsberg, 49.

Tel. Victory 4965. ■
STOGDENGYSTfi IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tur i Į 
pilną apdraudą už darbus- Leng ‘ 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND .

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė.

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

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

John Bender, 25, su Sophie 
Cibulskis, 24

Frank Kolovvski, 22, su Ve
ronika Skalskis, 18

SUSIRINKIMAI
Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

Reikalauja
Perskiru

Walter Petkus nuo Anita
Petkus

Anna Šankus nuo John Šan
kus (Stankus?)

Gavo
Perskiras

Rose Dovgin nuo Harry Dov- 
gin

Agnės Sharkuns nuo George 
Sharkuns

Eva Valukas nuo Anton Va- 
lukas

Motina Ir Duktė
Gimė Tą Pačia Dieną
Ir Ta Pačia Valandac c i-

Vienai šiandien 50 Metų, 
Antrai — 28

TOWN OF LAKE. — Tikėki
te ar ne, bet taip ištikrųjų yra.

Tai labai retas atsitikimas,

Dviejų Metų 
Sukaktuvės

šeštadienio, sausio 28 d. lai
doj “Naujienose” pasitaikė 
klaida. Turėjo būti parašyta, 
kad sausio 29 d. suėjo dvieji 
metai (o ne trys) kaip Simo
nas Chivinckas-Cerry buvo pa
laidotas Fort Atkins, Wis. ka
pinėse. S. Cerry paėjo iš Lie
tuvos, iš Suvalkijos Skriaudžių 
parapijos. Tai buvo vienas iš 
organizatorių Chicagos Lietu
vių Draugijos, kuri buvo stei
giama apie 30 m. su viršum 
atgal. Jis buvo narys tos drau
gijos iki mirties.

■it .
Paliko liūdinčią žmoną* po 

tėvais Marijoną VVischuliutę, 
2 sunus ir marčią, anūkus ir 
daug giminių.

Lai būna jam' lengva šios 
šalies žemelė.

Seniai laukiamas ir su stro
piu pasirengimu atkeliauja 
Chicagon naujas, dar pirmu 
kartu senyvas geraširdis “Lie- 
luvys Daktaras”. Jam sutiktu
ves rengia L.S.S. Centralė kuo- 
oa ir L.D.D. 4 kuopa; tos su
tiktuvės įvyks jau neužilgo, 
vasario 12 d., Lietuvių Audito
rijoj. Įžangos bilietas, perkant 
iš anksto, prekiuos tik 40c ypa- 
lai; galima gauti Naujienose ir 
pas kuopų narius.

Tas daktaras bus prezentuo- 
jamas su visa eile jojo asistan- 
tų, kas bendrą įspūdi sudarys 
dramatinės tragikomedijos. Bus 
juoko, verksmo, širdžių kute
nimų ir 1.1. Nesigailėsite atvy
kę į šias sutiktuves.

— Pranašas.

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų du -parodos kamba

riai yra atdari kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 IVest 63rd Street

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

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 pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

aisykite Savo
Namus Pakol 
.'iškas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

i

SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks penktadienį, va
sario 3 d., 7:30 vai. vak. J. Petrausko salėje,t, 1750 S. Union 
Avė. Visų narių dalyvavimas yra būtinas, nes susirinkime 

reikia pabaigti senus užsilikusius reikalus. —Valdyba
Morning Star Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks šįvakar 8 v

Grigaičio svetainėj, 3800 West Arini tage avė. Draugai ma
lonėkite atsilankyti į šį susirinkimą, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Rešt. M. CrepuI
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“ GRAND OPENING PARĖ ”
įvyks

m VASARIO (EEB.) 3-4-5 <1.
H Bus Geri Muzikantai ir Skanus Užkandžiai
y Kviečiam Visus Musų Draugus ir Pažįstamus Atsilankyti.

“ TED GUDAITIS TAVERN ■
2853 W. 63rd Street „

MiniiaiiiiiiaiiiiiniiiuiaiiiaiBaiiiia*

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORES DAINININKĖS — ARTISTAI-fiS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— TI n —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL, VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

kad ir gimimo dienos ir gimi
mo valandos taip supultų, bet 
taip pasitaikė townoflakiečių 
Česnų (Cbesna) šeimynoj.

Agota Chesnienė, žmona 
Town of Lake biznieriaus A. 
česnos, 4501 South Paulina st., 
gimė vasario 2-trą dieną, lygiai 
12 valandą dieną. Tai buvo prieš 
50 metų.

Pp. česnų duktė Leokadija, 
dabar p. Dargienė, 6532 South 
Tahnan a’venue, kaip ir motina, 
išvydo pasaulio vasario 2-trą ir 
lygiai tą pačią valandą — 12 
dieną.

Taigi, motina, Agota česnie- 
nė ir duktė Leokadija Dargienė 
šiandien švenčia gimtadienius. 
Motinai — 50 metų amžiaus, o 
p. Dargienei 2'8-ti.

“Nuodėmė” butų taip supuo- 
lusius du gimtadienius nešvęsti. 
Tad šįvakar p. Dargienės na
muose ir įvyks šaunios gimtu
vės, kuriose dalyvaus didžiulis 
būrys pp. česnų ir Dargių drau
gų ir giminių ir linksmai vienu 
sykiu abu gimtadienius pami
nės. R.

Gal kam iš skaitytojų bus 
svarbu arba giminėms sužino
ti ką daugiaus apie velionį, 
meldžiu parašyti adresu, Mrs. 
M. Cerry, 1541 Mihvaukee Aw, 
Chicago, III, —M.

Paroliavo Sanitari
nio Distrikto 
“Skandalininką”

Valstijos parolių taryba va
kar paroliavo iš kalėjimo 
Frank J. Link, buvusį Chicagos 
(rcpublikonų partijos) alder- 
moną ir sanitarinio distrikto 
valdybos narį.

Link buvo nuteistas kalėti 
nuo 1 iki 5 už šmugelius su 
sanitarinio distrikto pinigais 
1928-29 metais. Kilęs triukšmas 
dėl šmugelių yra žinomas “Sa
nitarinio distrikto Skandalo” 
vardu ir palietė didelį skaičių 
žmonių. Iš visų suimtųjų ir tei
siamų žmonių, vien Link buvo 
nuteistas kalėti. Jis bausmę 
pradėjo 1937 metais.

BUK SVEIKAS IR DŽIAUKIS GYVENIMU
“ 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

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.
•

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

, po pietų.

Leo Norkus Jr.
Amhrosia & Nectar

BEER DISTRIBUTOR
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 

mėgsta AMBROSIA ALŲ, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dar geresnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus 'yra paga
mintas iš importuotų pirmos rųšies produktų,

Urmo (vvholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą 
patarnavimą*

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

PETER PEN

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid for Itching of 

ECZEMA
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai n®- 
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninan
tis, antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugnines Eczema.

16 pirmo sykio Žemo ne6a nuostabiu pa- 
gelbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesnį gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
ra6o ift visur, garbindami gautas pasėkas. 
Štai kaip ražo p. F. M. 18 Jersey City: ”1 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 3* 
metus.’’

Neregimas, nedėmčtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema. spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos (degimus. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus iy- 
mesnius vaistininkus.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50 

už .........................  ■ *■
GYDYMAS ICft.OO

LIGONINĖJE .............. UU
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje_ $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5888-5840
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TARP CHICAGOS LIETUVIU BIZNIERIŲ IK 
PROFESIONALUPASIŽVALGIUS 

Ką jie veikia — Ką žada daryti — 
Kaip jie stovi

Maplevvood avė., tik kų užbai
gė statyti naujų keturių butų 
namų prie • 67 th ir Campbell 
avė. Jau ir laikas pradėti di
desnius namus statyti, o ypač 
keturių kambarių butus, nes 
tokie yra labai parankus ir pa
geidaujami.

PERSITVARKĖ FINANSINIAI CICERO 
LIETUVIU LIUOSVBES SALE CLASSIFIED ADS.

Kandidatas į aldermonus
Michael Narvid, stambus 

Marąuette Parko biznierius, 
yra atsižymėjęs savo visuome
niniais darbais ir duosnumu 
lietuvių tarpe veikėjas. Perei
tais metais jis buvo Lietuvių 
Vaizbos Buto pirmininku ir už
augino Vaizbos Butų per vie
nus melus daugiau negu per 
visų Vaizbos Buto gyvenimų.

Šiuo laiku p. Narvid yra kan
didatas į 13-to wardo aldermo- 
nus ir daugelis Marųuette Par
ko lietuvių žada jam atiduoti 
savo balsus,/ kaipo teisingam, 
nuoširdžiam žmogui.

Ponas Narvidas, aukaudamas 
$50 Dariaus-Girėno Namo Fon
dui, pa reiškė: “Dabar duodu 
penkdešimkę, o kai išrinks al- 
dermonu, tai dar duosiu penk- 
šimlinę.“

Naujoj vietoj
Dr. V. S. Nares, buvęs Da

riaus-Girėno Posto komendan
tas ir raštininkas, kurs per kiek 
laiko užlaikė ofisų adresu 5601 
Irving Park Avė., dabar vėl 
persikėlė į Marąuette Parkų 
po antrašu 7054 S. Western 
Avė. Linksma turėti gerų gy
dytojų musų pietinėj pusėj Chi- 
cagos. ;

Dr. B. J. Rooth, dentistas, 
tuo pačiu antrašu irgi yra di
džiojo karo veteranas, tik gab 
la, kad nepriklauso prie Da
riaus-Girėno Posto, kas sudary
tų Postui penkis daktarus. Pos
te yra daktarai Stephcn Biežis, 
V. S. Nares, St. Naikclis ir Ca*- 
simer Kliauga. Dr. Rooth, gy
vendamas Orlaiuj Parke,K Jen 
priklauso prie vicfmyą.-Posto.:

Tų legionierių visur pilna
Sakysiu, tų legionierių visur 

pilna. John Kelly (Kaledins- 
kas), Darius-Girėnas Executive 
Board pirmininkas, išrinktas 
Lietuvių Vaizbos Buto pirmi
ninku. Teisėjas John T. Zuris 
yra Posto narys. Juozas Kru- 
kas, stambus šulas Peoples 
Furniture Kompanijos, ir p-ia 
Krukas šiomis dienomis įstojo 
į Dariaus-Girėno Postų.

Dr. Biežis, Posto gydytojas, 
yra apdovanotas Gedimino mej 
daliu, B. R. Pietkiewicz, popu
liarus legionierius ir buvęs Po
sto komendantas, išrinktas Lie
tuvių Vaizbos Buto direkto
rium ir raštininku. J. A. Mic- 
keliunas, pirmas Posto komen
dantas, buvo apdovanotas Šau
lių žvaigžde. Bankietas įvyko 
vakar, vasario 1 dienų, Syrcna 
Cafe, 4270 Archer Avenuc. 
John Yuška, kitas stambus biz
nierius ir buvęs komandanlas, 
taip pat gauna Gedimino me
dalį. Bankietas įvyks vasario 
15 dienų, IIollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd Street.

Čia butų sunku surašyti vi
sus lietuvių profesionalus ir 
biznierius Posto narius. Darius- 
Girėnas Posto profesionalai ir 
biznieriai ima net pilnų puslapį 
“Naujienų“ jubiliejiniame nu
meryje ir ten bus galima pa
matyti kas stovi už Darius-Gi
rėnas Posto nugaros. Tai paro
dys ne vien narių vienybę ir 
solidariškumų, bet ir tai, kiek 
pažengta pirmyn musų ekono
miškame gyvenime.

Stato naujus namus
. Juozas Vilimas, 6800 South

Net stogų kelia aukštyn
Jusliu Mackiewicz, Standard 

Building & Loan Assn., naujoj 
vietoj Brighton Parke, prie 
Archer ir Sacramento, tiek auę 
ga, kad net stogų kelia aukštyn 
sukrauti pinigai.

Didina “Talkos“ Trobesį
Ben Bohac, žinomas kaipo 

viršininkas Talmaii Avenue Fe- 
deral Savings & Loan Assn., 
2641 West 51st St., kurios tur
tas siekia virš trijų milijonų 
dolerių, šiuo laiku pristatė prie 
to namo dar du kart didesnį 
padidinimų. Tai bus moderniš
kiausiai įrengtas bankinis na
mas Chicagoj. Otto Luther & 
Christiansen yra architektai. 
Justice Electric Shop daro visų 
elektros darbų. Namo pertaisy
mas kainuoja $30,000.00.

Irgi užsiėmęs namų statyba

MADOS

No. 4974 — Graži sporto suknelė. Bile kuris materiolas tinka šiai 
šauniai suknelei. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ir 50 co
lių per krutinę-
.......No. 4958 — Sporto suknelė iš vienos spalvos materiolo. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

John Pakel (Pakalnis) yra 
prezidentas Chicago Savings & 
Loan Assn., kuri neseniai gavo 
valdžios apdraudų ir dabar pra
dėjo augti kaip grybas po lie
taus. Bizniui augant, dabar 
perkėlė savo raštinę į didesnę 
ir patogesnę vielų po numeriu 
6816 S. Western avė.

J. Pakel, būdamas linksmo ir 
malonaus budo žmogus, be 
abejonės, išaugins Chicago Sa
vings & Loan Assn. į trumpų 
laikų. Taip pat verta primintu 
kad praeitais metais Pakel pa
statė daug naujų namų ir da
bar stalo net penkis namus, o 
jau pavasariui atėjus mano sta
tyti dar daugiau namų. Jis su
pranta namų statybų, per tai 
darbų atlieka pigiai ir gerai.

Lietuviai tarp “Kiwanių“
Archer Road Kiwanis pirmi

ninku šįmet yra gerai visiems 
žinomas real estatininkas ' ir 
insurancc atstovas, taip pat II. 
O. L. C. atstovas, lietuvis Ches- 
ter Kilkis. Buvęs pirmininkas 
yra lietuvis dentistas Dr. J. E. 
Siedlinski. Kiti veiklus Kiwanis 
nariai yra Dr. V. E. Siedlinski, 
Dr. Jos. A. Paukštys ir Stanley 
Balzekas.

“You Can’t Take It Withl
You“

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėli mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem Dept., 1739 į 
So. Halsted SI., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdj No..............

Mieros ...................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Atmokėjo Visas Smulkias Skolas
Kitos Žinios Iš Cicero Lietuvių Gyvenimo

CICERO. — P-as C. Andri- nomijos delei. Dabar liko gra- 
jauskas, 1410 S. 49th avė., pil
nai patenkintas bizniu ir 
“gralid opeųingu“. Per tas dvi 
dienas buvo tikras “kermo
šius“, ypač šeštadienio vakare, 
šauniai pasirodė skaitlinga 
grupe iš namų savininkų klu
bo. P-as Andrijauskas dabar 
jaučiasi visai kitaip, sako: 
“dabar daug smagiaus gyven
ti, nes žinau, kad turiu drau
gų nemažai.“ 
KlovainieČių kliubas prisideda

su $10.00 prie “Naujiehų” 
Jubiliejaus.

įPraeitų sekmadienį kliubas 
turėjo savo metinį susirinkimų 
p. šemeto svetainėje. Narių at
silankė vidutiniai.

Tarpe kitų tarimų, nutarta 
paskirti $10.00. “Naujienoms“ 
25-kių metų jubiliejaus minėji
mui. Tai nemažas periodas — 
25 metai laiko keliauti po pla
tųjį pasaulį. Kai kurie kliubo 
nariai-narės yra labai dėkingi 
“Naujienoms“ už talpinimų ži
nučių apie kliubų, tad pagei
dauja, kad “Naujienos“ ir jų 
štabas gyvuotų per metų-me- 
tus.

Kliubo naudai nutarėm tu
rėti parengimų po Velykų, 
pirmų šeštadienį p. Šemeto 
svetainėje. Rengimo komisija 
sudaro: J- Rimkunas, p. Sta
siūnas ir p-ia Dovidauskienė.

Kurie išgali, bet nenori nie
ko visuomenško veikti bei au
koti geriems tikslams, turėtų 
pamatyti tų filmų “You Can’t 
Take It With You“. Mes nieko 
su savim nenusinešime eidami 
į tų nežinomų ir amžinų vietų 
— kitų gyvenimų. Mes negali
me gyventi vienos sekundos 
antrų kartų dėlto, kad mes ei
name gatve, kuri lik eina į vie
nų pusę. Mes galime tik pa
žvelgti atgal, bet ne sustoti ar
ba algai eiti. Kiekvienas turė
tų stengtis, kad paliktų tik ge
rų, kad būt atmintas ir kad 
gražus jo ar jos darbai butų 
minimi.

Vienas būdas palikti sau ge
rų ir šimtmetinį paminklų, lai 
duoti aukų Darius-Girėnas No- 
mo Fondui. Ten lai ir bus tik
ras lietuvių muziejus ir visų 
aukotojų vardai bus tinkamai 
užrašyti ir įvertinti.

W. B. Sebastian.

ss

l Siunčiam GėlesLOVEIKIS vtejo
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308
EK&aBBBOnEM

»
 Gėlės Mylintiems 

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

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue 

Pilone LAFAYETTE 5800

ži krautuvė tinkama visokiam 
biznįui. Yra ir kambariai. Ad
resas—336 So. 48th avė., tai p. 
R. Ketvirčio namas.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

IEŠKAU JOE STURIS, gyvenęs 
North Fond Du Lac, Wis. Box 53- 
Paeina iš Šaukėnų parapijos, Šiau
lių apskričio. Turiu svarbių žinių 
iš Lietuvos. Atsišaukite ar žinan
tys praneškite C. K. Braze, 7022 
Sheridan Road, Kenosha, Wis.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA MERGINOS—būti. Nė
ra vjrimo nė skalbimo, vienas kū
dikis, mažas apartmentas.

Nevada 3354.

Žemaičių Kl. Padėka 
“Krikštynų” Rengė
jams ir Dalyviams
Sekantis Kliubo Susirinkimas 

Vasario 9

jog parengimas bus geras-pa- 
sekmingas.

Taipgi buvo prisiminta apie 
statomų paiiŲpklų Klovainiuo
se, tik visa beda ta^ kad mes 
negauname pilnų žinių ir pa
lies paminklu projekto. Nutar
ta pasiųsti paklausimų. Pradė
tas darbas turi būti užbaigtas.

Puošia “Vakarušką.” 
šeštadienį, ' šemeto svetainė

je, Draugystės . Lietuvos Ka
reivių uniformos skyrius turės 
savo parengimų — “lietuviškų 
vakaruškų.“ Rengimo ko-tas 
dirba sušilęs. Biznieriai gau
siai remia: — Šaulis-Mikulis 
aukavo statinę alaus. Kitų vi
sa eilė aukauja “smarkiuo
sius“ gėrimus. Muzika labai 
garsi iš čekų “sostinės“—Ber- 
wyn, III. Na1 kad šoksime tai 
šoksime.

SLA. Kuopos Parengimas
Vasario 11 d. taipgi somėto 

svetainėje įvy);s SLA- 301 kp. 
šaunus parengimas — bunco 
party ir šokiai.

Jau yra žinių iš komisijos. 
Sako: “neliks ne vieno, kad 
negautų dovanas.“ Turi surin
kę galybes. Taip ir reikia — 
dovanas duoti visiems. Atmins 
kad buvo SLA. 301 kuopos pa
rengime. 

t ‘

Iš L. Liuosijbės Namo
L. L. Namo Bendrovė turės 

savo metinį parengimų vasa
rio 12 d. Tai bus vaidinimas ir 
koncertas- Programų pildo pa
tys artistai. Atsilankę nesigai-

Šiomis dienomis Bendrovė 
pergyveno svarbų momentų. 
Atmokėjo visa smulkias sko
las. Dabar liko vienoj vietoj 
$17,000.00. skola. Paskola gau
ta geromis sųlygomis. Bend
rovė galės lengvai verstis ir 
jeigu busime gyvi, po kelioli
kos metų visa skola bus at
mokėta. Tuomet gaus pelnų 
patys šerininkai.

Paskolos transakcijų tvarkė 
adv. K. P. Gugis. Tai patyTęs 
žmogus finansiniuose reika
luose. Kaip yra sakoma, “se- 
nas vilkas“*

Persikėlė Naujau Vieton.
Optimistų kliubas persikėlė 

įlaujon vieton—4832 W. 14th 
strect. Nekaip atrodo iš geres
nes, gražios Vielos prastesnei!, 
bet lai' niekis, tas daroma eko-

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI BEAUTY SHOP 
lietuvių apylinkėje—4 metai įsteig
ta. Gyvenimui kambariai. Nebrangi 
renda, garo šiluma. Aukoja.

Box 928. 1739 So. Halsted St

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, mėgstanti vaikus. 
Būti ar eiti- Malonus namai.

Longbeach 3159
_____________________ ■_____ .

Praeitų šeštadienį, sausio 
28-tą d. J. Yuškos (Holly- 
wood Inn) svetainėj- 2417 W- 
43rd St., įvyko Žemaičių Kul
tūros Kliubo vakaras. Vakaras 
iš visų atžvilgių gerai nusi
sekė. Kliubui liks gražaus

Svetainė buvo perpildyta ir 
pasidarė susikimšimas, už kų 
rengėjai atsiprašo, nes nema
nėme, kad pirmas Žemaičių 
Kultūros Kliubo parengimas 
taip gerai nusiseks.

Programas buvo įvairus ir 
publika buvo pilnai patenkin
ta, kų parode griausmingi ap
lodismentai. Dalyvavo Rasei
nių Magdė ir Telšių Plumpis. 
Gražiai skambino lietuviškas 
kankles dainininkas Šimkus. 
Andrejevo grupės nariai šo
ko akrobatiškus ir klasiškus 
šokius. Dalyvavo ir pats An
drejevas. Buvo duetų ir mono
logų.

Reikia žymėti, kad buvo at
silankęs ir pats “Hitleris“, ku
ris davė žemaičiams patari
mus. Dalyvavo WPA brodkes- 
teris, kuris gausiai publikų 
prijuokdino. Reiškia, žemai
čiai ( publikos nesuvylė. Su 
pirmu* sdvd parenginiu žemai
čių Kultūros Kliubas 
centus įžangos davė tų, 
tuose parengimuose nei

Aukos Vakarui

uz 
ko 
už

šimtys naujų narių. Taip jau 
lai bunie visiems žinoma1 kad 
sekantis žemaičių Kultūros 
Kliubo susirinkimas įvyks ket
virtadienio vakare, vasario 9- 
tų d., J. Yuškos svetainėj, 2417 
W. 43rd St. žemaičiai esate 
kviečiami ateiti ir tapti musų 
kliubo nariais. Kliubo nariu 
gali būti kiekvienas žemaitis, 
nuo 16-kos m. amžiaus iki ži
los senatvės. Mokestys 50c me
tams. Mirus, nariui-ei kliubas 
suteiks vainikų ir grabnešius.

Žemaičių Kultūros Kliubo 
pirmininkas Steponas Narkis 

4353 So- Talman Av.

Sėkmingas Lietuvių
Jaunimo Kultūros
Ratelio Vakaras

ki- 
do-

Urba

buvo
sve-

Negana to1 Vincas Kubaitis, 
Sunset Parko savininkas, do
vanojo paltę lašinių ir sūrių. 
Eleonor Norkiene prirengė 
silkių, pupų ir žirnių “a la 
inode“ žemaičių Kalvarija. 
Jonas Balnis, Real Rye Bread 
kepyklos savininkas, suteikė 
žemaitiškos duonos. Auditori
um Reslorana sav. Mary Ko- 
varskienė ir Povilas Balčiūnas 
aukavo “corri beef“. Alex Mil- 
leris, Miller’s Tavern, 4258 S. 
Weslern Avė., davė degtinės 
ir vyno. V. Kubaitis irgi davė 
degtinės. Eugenija Badaukienė 
aukavo visokių gardumynų. 
Gėlininkai Loveikis ir 
prisiuntė bukietus gėlių.

Kadangi užkandžiai 
aukauti, tad ir kliubas
čiams juos davė veltui. Valgė 
kiek kas norėjo.

Tadgb aš- varde Žemaičių 
Kultūros Kliubo, tariu širdin
gai ačiū visiems aukautojams. 
Ačiū visiems lietuvių radio 
valandų leidėjams už malonų 
pagarsinimų. Ačiū dienraš
čiams “Naujienoms“ ir ki
tiems, kurie mums leido pa
sigarsinti- Ačiū visiems akto
riams ir dainininkams. Ačiū 
visiems darbininkams, kurie 
taip nuoširdžiai dirbo, o dar 
labiau ačiū musų nenuilstan
čiam kliubo veikėjui sekreto
riui B. Armoškai, kuris dau
giausiai pasidarbavo surengi
mui vakaro programo ir ti- 
kielų platinime.
Kviečia Žemaičius* į Kliubą

O, galiau, ačiū publikai už 
tokį skaitlingų atsilankymų

mų. Ačiū kūniniams Alex Mil- 
leriui ir Antanui Tičkui ir kū
moms Josephinė Krikščiūnie
nei ir Alenai KasČiukienei.

Beje, reikia žymėti, kad šia
me vakare gauta kelios dc-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

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

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

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

Kreiptis 5946 BELMONT, 
Tel. Avenue 5577.

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

Gražiai Suvaidinta “Našlio 
Piršlybos“

Pereitą sekmadieni, sausio 29 
d. National Hali salėj, 1802 So. 
Racine Avė., Liet. Jaun. Kultū
ros Ratelio Choras perstatė 2-jų 
veiksmų operetišką vaizdelį — 
“Našlio Piršlybos”.

Veikalas vaizduoja Lietuvos 
kaimiečių gyvenimą iš prieška
rinių laikų. Suvaidinta labai vy
kusiai, palyginant su choro am
žiumi. Nes, kaip man pranešė 
patys choristai, choras susior
ganizavęs vos tik apie 5 mėne
siai atgal.

Sceną labai dabino chorisčių 
lietuviški tautiški rūbai. Taipgi 
ir visas choras Lietuvos jauni
mą perstatė pilnoj realybėj, nes 
veik visi Lietuvoje po keletą ar 
net keliolikų metų išgyvenę. Ir 
lošdami, ant estrados, jie jautė
si, taip sakant, “kaip namie“.

Geras Operetės Sąstatas
Svarbesnes roles vaidino se

kanti asmenys: V. Raila—Naš
lio; B. Lėkšna—Piršlio; V. Ju- 
den—Jonuko; B. Laucaitė—Onu
tės; B. Juden—Senmergės ir B. 
Šimėnai tė—M otinos.

Papildomasias roles suvaidino 
šie: E. žąsy laite, A. Kizlaitis, 
J. Pilitauskas ir “Našlio“ sūnų: 
P. Samoška, P. Inčiura, A. J; 
Povilonis ir A. Pateckas.

Visi vaidylos savo roles atli
ko kuogeriausia. Jonukas su 
Onyte, dainuodami graudingas 
daineles, publiką keliais atvejais 
pravirkdė, bet už tai Piršlys su 
Našliu ir Motina, besiderėdami 
apie pasogą tiek prijuokino, kad 
kai kurie net ašaras šluostė iš 
perdidelio juokimosi.

Publikos Apie 500
Publikos galėjo būti arti pen

ki ‘šimtai ir matyti, buvo pilnai 
patenkinta vaidinimu, nes už
dangai nusileidus, girdėjosi gar
sus delnų plojimas.

Po perstatymo tęsėsi smagus 
lietuviški šokiai ir žaidimai, o 
karts nuo karto girdėjosi ir 
Amerikoniškas “džiazas“. Mu
ziką patiekė Ratelio sava or
kestrą.

Atrodo, jog šis Ratelio vaka
ras, kaip moraliai, taip ir ma
terialiai pilnai pavykęs, ir tas 
turėtų priduoti dar daugiau en
ergijos tęsti šį taip gražų ir 
kilnų darbą.

Linkiu visiems šio Ratelio 
nariams ir narėms kuopuikiau- 
sios ateities, kad tokių vakarų 
suruoštų dar daug, daug.

— Petras Patyltis.

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. Tite 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.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ plyti
nis, viškas ir beismentas, 2 karų 
garažas. 2524 West 39th Place.

SOUTH WEST SIDĖJ 2 akrai 
prie dviejų kelių. Bargenas $1250. 
Rašyti Box 930, 1739 So. Halsted 
Street

ARTI STOKJARDŲ 2 flatų frei- 
minis, po 5 kambarius — 2 karų 
garąžas. Bargenas, $950 pinigais. 
Rašyti Box 929, 1739 So. Halsted 
Street.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

PARDAVIMUI 180 AKRŲ FAR
MA, 70 akrų ekstra geros dirba
mos žemės su ganykla, vandeniu, 
mišku; 90 kambarių modernas na
mas, gražus sodnas, 40-100 pėdų 
barnė, šilo, kiti pastatai. Parduodu 
kaip .tikrą bargeną dėl menkos 
sveikatos. Kreiptis į Pat Galvin, 
1541 Laramie Avė., Chicago, III. ar 
savininką Henry Wissner R. 2, 
Manistee, Mich.

FINANCIAL 
Finansai -Paskolos

REIKALINGI PINIGAI ant pir
mo morgičiaus, geras investmentas.

Pašaukite CANAL 2183

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARDAVIMUI PIGIAI 1937 me
tų Plymouth, 4 durim, su tronku, 
atrodo kaip naujas.

CENTRAL AUTO SALES, 
Carl Wainore, 

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

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

GAUKIT NAUDOS maksimuma 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovo!’1 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas, pri
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4300.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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Šiandien Prez. Roose vaito
Gimtadienio Balius

Payelbėkit Jiems Pasveikti!
Kaip ir kiekvienais metais, 

taip ir šįmet, Chicago ruošėsi 
pereitą pirmadienį (sausio 30 
d.) iškilmingai atšvęsti prezi
dento Roosevelto gimtadienį. 
Tam tikslui buvo rengiamas 
balius, kurio pelnas skirta 
fondui kovai su vaikų parali
žium (infanlile paralysis).

Del sniego pūgos, kuri pir
madienį Chicagą užklupo, ba
lius buvo atidėtas kelioms die
noms.

Dabar rengėjai praneša, kad 
balius įvyks šįvakar, Sherman 
viešbutyje1 prie Randolph ir 
Clark gatvių. Programą pildys 
visa eilė Hollyvvoodo garseny
bių, Eleanor Powell, George 
Brent, Annabella, Andrėj 
Leeds, Ralph Bellamy, ir t. t.

Kam laikas leidžia, nuvyki
te į balių. Parengimas bus 
labai įdomus ir linksmas. Gros 
pirmos rūšies orkestras. Visi 
prograino dalyviai, pradedant 
orkestru, ir baigiant “mūviu” 
žvaigždėmis dalyvauja savano
riai—be atlyginimo.

Vaikų Paraliziaus Fondas
Kaip jau minėjau, visi ba

liuj pelnyti pinigai eis labai 
kilniam tikslui—kovai su vai
kų paraližium. Tai palygina
mai nauja ir labai pavojinga 
liga* kuri paprastai užpuola 
vaikus, padarydama juos in
validais visam amžiui.

Prezidentas Rooseveltas irgi 
prieš kelioliką metų sirgo vai
kų paraližium- Kadangi jis yra 
turtingas, tai galėjo šauktis į- 
vairių specialistų pagalbos ir 
gydytis geriausiomis medici
nos priemonėmis. Jis daugiau
siai sveikatos atgavo White 
Sulphur Springs kurorte, Geo- 
rgia valstijoj, kur yra specia
lus tai ligai gydyti maudynės.

Pildom
Income

Plankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Daug kentėjo ir vargo Roo
seveltas, bet pagaliau atgavęs 
sveikatą, pasiryžo ligą išnai
kinti ir pagelbėti neturtingų 
šeinių ligoniams gydytis. Pats 
tam tikslui praleido daug pi
nigų.

Prezidento Roosevelto drau
gai, žinodami jo pasišventimą 
tai kovai, sumanė įdomų pa
protį. Tuo pačiu sykiu Roosc- 
vellą pagerbdami, ir patar
naudami kilniam tikslui, jie 
pradėjo ruošti balius Roose
velto gimimo dieną* pelną su
dedami į tam tikrą fondą. Pa
protys tiek prigijo, kad da
bar Amerikoj nėra miesto ir 
kaimo, kuris prezidento gimi
mo dieną-sausio 30 d., kokį 
nors parengimą nerengtų.

Dabar fondas kovai su pa
raližium veikia sekamai: 60% 
sukeltų pinigų palieka vietos 
įstaigoms kovai su liga, o 40% 
eina į nacionalį fondą, kuris 
nevien ligonius gydo, bet dau
giausiai rūpinasi suradimu 
vaikų paraliziaus priežasčių 
ir tobulesnių gydymo priemo
nių.

Tad šįvakar nepatingėkite 
patys — nueikite, arba savo 
jaunuosius nusiveskite į Pre
zidento Gimtadienio Balių! O 
jeigu negalėsite dalyvauti, tai 
pasiųskite dešimtuką arba di
desnę auką adresu:

Committee for Celebration 
of President’s Birthday,

50 East 42nd St.1
• ' New York City.

—V.

Traukia Devynias 
Firmas Teisman Už 
Sales Taksus

Nesumokėjo Valstijai $11,359
Illinois valstijos prokuratūra 

užvedė bylą Chicagos Circuit tei
sme prieš 9-ias (Žhicagos fir
mas, kurios neatsiskaitė su val
stija už sales taksus. Tos fir
mos pasilaikiusios $11,359.

Žemiau seka skundžiamos fir
mos ir nesumokėtų sales taksų 
sumos:

Stasys Taraška, 1461 Augus
ta Blvd., $1,143.11

Robert Pekarek, 2814 West 
25th, $1,154.60

Yeager and Co., 2541 India
na, $247.84;

Joseph Gasparek, 8111 South 
Chicago avė., $707.05

L. & M. Restaurant, 755 S.
Clark, $1,181.25

Ida Lant, Southmoor Meat 
Market, 6812 Stony Island, $1,-

“Pedlioriaus” Veži
mas Užmušė Jaun. 
Antana Jemeną 

C

Parmušė Ji Ant Gatves, 
Galva Ženujn

18 APYLINKE — Antaną 
Jamen (Jameną), gyvenantį 
adresu 615 \V. 18 St., sausio 
28d., paliko nelaimė.

Važiuojant 14 gatve su ped
lioriaus vežimu- Jemenu! rei
kėjo pasukti į šalį. Bet ratas 
vežimo buvo įsprūdęs į gat- 
vekario vėžes. Besukant veži
mėlį, staiga jis iššoko iš bė
gių ir taip smarkiai metė į šo
ną Jemeną, kad jį numetė ant 
šaligatvio cemento už kelių 
pėdų. Jemenas krito galva že
myn ir labai skaudžiai susi
žeidė. Nebeatgavo daugiau są
monės ir netrukus Couhty li
goninėj pasimirė.

Velionis Antanas Jemenas 
buvo apie 24 melų amžiaus, 
gimęs Port Washington, Wis.

Paliko motiną Oną (Jeinen) 
Vasiliauskienę, tris brolius, 
tris seseris ir daug kitų gimi
nių. X-

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
vasario 4 d. iš M- Skudo kop
lyčios, 718 W. 18lh St., bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. Laidotuvės tvarkys laid. 
direktorius S. M. Skudas.

_ —r. r.

Gražiai Pagerbė 
Drg. J. Millerius
300 žmonių Dalyvavo Jų Sida

brinėse Vestuvėse
EVANSTON — Evans tonas 

tur būt niekad nebuvo matęs 
tiek lietuvių, kiek pereito šeš
tadienio vakare susirinko pas 
drg. J. Millerius, Central ave- 
nue.

Bet tie lietuviai, kurių buvo 
300, o gal ir daugiau, susibūrė 
ten ne taip sau tik drg. Mille
rius pamatyti. Jie ten suvažia
vo iš visų Chicagos dalių, iš 
Rockfordo ir iš kitų vielų drg. 
Millerius pagerbti ir linksmai 
atšvęsti jų sidabrines vestuves. 
Mat, sausio 28 d., drg. Mille- 
riams suėjo 25 metai vedybinio 
gyvenimo.

Vaišes įvyko Evanstono Com- 
munily llouse rūmuose, kuriuos 
pp. Milleriai globoja. Ir ko tuo
se rūmuose nebuvo! Viršutinėj 
salėj puikiausia puota svečiams, 
apačioj — labai “busy” baras, 
o kitur šokėjai linksmai šoko 
arba svečius linksmino dainų ir 
baleto numeriais. Puikios ir 
šaunios tai buvo sidabrinės ves
tuvės.

Bet nevien linksmintasi ir 
tarp viršutinės salės ir baro lai
kas leista. Labai didelių cere
monijų nebuvo, bet koletas sve
čių atstojo ceremonijas, pasa
kydami įdomias kalbas apie 
drg. Millerius, jų gyvenimą ir 
nuopelnus. Kiekvienas baigė 
linkėdamas drg. Milleriams ir 
toliau taip laimingai ir pavyz
dingai gyventi kaip iki šiolei. 
Programą vedė Dr. S. Jakubs, 
o kalbėjo giminės, adv. K. P. 
Gugis, Dr. P. Grigaitis, keletas 
kitų svečių, ir, žinoma, patys 
drg. Milleriai. Muzikalį progra
mą pildė “Naujos Gadynės’’ 
choras, vedamas Jurgio Stepo
navičiaus, ir jauna, bet gabi šo
kėjų grupė iš Rockfordo, kuri 
pašoko kelis labai prašmatnius 
baleto numerius.

Bendrai, drg. Millerių sidab-, 
rinės vestuvės buvo smagios, 
gražios ir labai jaukios, i Lai 
toks būna ir jų gyvenimas iki 
auksinių vestuvių. Tada vėl su
sirinksime švęsti. V.

528.62
James Humphrey, 5745 Went- 

worth, $1,029.33
Harold Hansen, 3824 Fuller- 

ton avė., $3,094.80
Holztman and Levy, 218 S.

Wabash avė., $1,202.63

Chuliganų
Darbas

Prieš devynias savaites laik
raštininkų unija Chicago News- 
paper Guild, paskelbė streiką 
Bears to laikraščiuose, “Herald- 
Examiner” ir “Chicago Ameri
can’’. (Laikraščiai išeina su pa
galba A.F.L. spaustuvės darbi
ninkų, kurie nestreikuoja ir ke
liolikos redakcijos narių, senų, 
kurie atsisakė streikuoti ir nau
jų, kurie slreįkalaužiauja).

Kovai prieš dienraščius unija 
naudojo garsiakalbį, įrengtą 
troke, Su kuriuo važinėdavo po 
miestą agitacijos tikslais.

Užvakar vakare nežinomi 
piktadariai pavogė tą troką su 
garsiakalbiu ir įstūmė jį į Chi
cago upę tarp LaSalle ir Clark. 
Policija vakar troką iš upės iš
raukė. ;

•V'

Masinis Mitingas Vasario 14
Supažindimui chicagiečių su 

streiko priežastimis, laikrašti
ninkų unija rengia masinį mi
lingą vasario 14 d. Įvyks Ash
land Boulevard auditorijoje. 
Kalbės C.I.O. direktorius John 
Brophy ir eilė kitų unijistų.

uun

Sidabrinio Jubiliejaus

Sekmadienyje

Kovo-March 12,1939
4 vai. po piet

ASHLAND BLVD. AUDITORIJOJE
Ashland and Van’Buren

Lietuviai užbaigę high 
school mokslus
(Tęsinys)

Šie jauni chicagiečiai — lie
tuviai pereitos savaitės pabai
goj gavo diplomus iš viešųjų 
Chicagos High School mokyk
lų, pasekmingai užbaigę visus 
reikalaujamus kursus:

Amundsen High
Constantine P. Jumes
Robert M. Slater

Lake View High
Frances R. Racusen
Gedmin Storm

Lane Tech. High
Martin A. Balogh
Algerd C. Griesch
Paul C. Griesch
Slephen Jankavic
John A. Rakus
Peter T. Pagonis

Senn High
Irene Ročkas

Sullivan High 
Shirley A. Baronas 

Bernice R. Kalin

Waller High 
Elizabeth M. Rumsza 
Mildred Y. Simko

Hydė Park High 
Edwin A. Kasparas 
Clara J. Markus

Hirsch High
Joan Sholes 
Phyllis Slater

Bowen High
Margaret Baricevich 
Joseph Bernotas 
Thomas A. Gubas 
Leonard Sucilla 
Rosaline M. Sudar

Carl Schurz High
Paul J. Ambrose
John E. čura
Elsie A. Kovai
Everon P. Rūta 
Mabel B. Valentis 
Mary C. Yurk

John A. Lebeika 
Lucille T. Panushes 
Ilarry E. Pikel 
Walter A. Bukas

Wells High
Bernice M. Klaida 
Edward Kulesza 
Vito W. Mittskus

Wright Jr. College 
John C. Gritonis

(GALAS)

Antroji sniego pūga ir vėtra, 
kuri vakar buvo pranašauta 
Chicagai, miestą aplenkė. Chi- 
cagai teko tiktai audros kam
pas, kuris atnešė gana smarkų 
lietų pietinėj miesto dalyj ir 
priemiesčiuose. Bet gana daug 
sniego ir vėjo teko Macomb, 
Ilk, miesteliui ir apylinkei.

Steinmetz High
Helen E. Bulawa 
William V. Kawales

Nežinomas piktadaris įsigavo 
į apšepusį namelį ties 3262 N. 
Clark ir mirtinai lazda ar gele
žine štanga sumušė 89 metų se
nelę Johanna Shoberg. Ji ten 
gyveno pati viena.

Policija, spėja, kad piktadaris 
buvo atėjęs ieškoti “paslėptų 
turtų”.
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