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RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE PASILIKS 

KATALONIJOJ KOL BUS GALIMA 
PASILIKTI

Paskui persikels Į Valenciją

SVARBI DEPORTAVIMO BYLA VY
RIAUSIAME TEISME

LONDONAS, Anglija, vas. 
7. — Ispanijos respublikos vy
riausybe antradienio vakare 
pranešė, kad lojalistai nepasi
duos sukilėliams.

Ispanijos ambasada Londone 
išleido pareiškimą, kad, suki
lėliams užkariavus Kataloniją, 
premjeras Negrin ir respubli
kos kariuomenės vadai lėks į 
Valenciją ir čia tęs karą. Cen- 
tralinėje Ispanijoje lojalistai 
turi 300,000 karių. Jiems va
dovauja generolas Miaja, kurs 
praeity išvadavo Madridą.

Kartu su Ispanijos ambasa
dos pranešimu Londone patir
ta, per diplomatinius šaltinius, 
kad Francuzijos ir Britanijos 
atstovų pastangos paveikti j 
Ispanijos premjerą Negriną ir 
užsienių reikalų ininisterį .Tū
lio Alvarez dėl Vayo nepavy
ko. Britai ir franeuzai patarė 
Ispanijos vyriausybei pasiduo
ti, o ši nepaklausė patarimo.

Valencijoje generolas Miaja, 
vyriausias lojalistų jėgų ko- 
manduotojas Ispanijos centra-

Dar du kinai, japo
nų talkininkai, 

nušauti
SHANGHAI, Kinija, vas. 7. 

— Antradienį čia nušauti du 
kinai valdininkai, tarnavę ja
ponų sukurtai vyriausybei. Tai 
jau penki toki kinų valdinin
kai nušauti per tris dienas. 
Kinų teroristai keršija tiems 
savo tautiečiams, kurie mėgi
na kooperuoti su japonais už
kariautose Kinijos srityse.

$32,000,000 Concep- 
cion miestui at

statyti
SANTIAGO CHILE, vas. 7. 

— Miesto Consepcion vyriau
sybė užgyrė planus, pagal ku
riuos bus išleista $32,000,000 
miestui atstatyti. Miestą Con- 
cepsion neseniai sugriovė že
mės drebėjimas.

Dar viena eksplozi
ja Londone

LONDONAS, Anglija, vas. 
7. — Kilo eksplozija antradie
ni vienoj elektros įmonėje Lon
done. Eksplozija sujaudino pu
bliką, nes visi turi omenėje 
airių teroristų grūmojimus ker
šyti anglams dėl to, kad šiau
rės protestoniškoji Airija pa
silieka atskirta nuo pietų ka- 

, talikiškos Airijos.

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

Apsiniaukę; gal lengvai pa
snigs; daug šalčiau; saulė te
ka 6:56 v. r., leidžiasi 5:12 
vai. vak.

linėje zonoje, pareiškė, kad lo
jalistai kariaus tol, kol pasi • 
liks nors vienas žemės sklypas 
ginti. Gen. Miaja dar pasakė: 
“Mums bekariaujant, aš tikiu, 
demokratijos supras, kad mu
sų respublikos žemėje likimas 
milionų žmonių, gyvenančių už 
Ispanijos ribų, bus nulemtas.”

.Tūlio Alvarez dėl Vayo, at
sakydamas ' į korespondento 
klausimą, pareiškė: “Ispanijos 
respublikos valdžia nepasitrau
kė iš Ispanijos teritorijos ir 
neketina pasitraukti tol, kol 
pasiliks nors kiek tos terito
rijos ginti.

Kalbėdamas toliau, dėl Va
yo pasakė: “Kampanija taiko
ma pasaulį įtikinti, jogei mes 
be atodairos apleidžiame savo 
kraštą, yra šlikšti... Mes pasi
liksime Katalonijoj tol, kol 
bus kas veikti čia. Po to mes 
vyksime į centralinę Ispaniją, 
kur vis dar turime ketvirta
dalį šalies teritorijos, ir tęsi
me kovą. Ispanijos respublika 
dar nesunaikinta.”

Sovietų laivas 300 
mylių toly nuo že

mes ašigalio
MASKVA, Sovietų Rusija, 

vas. 7. — Ledams laužyti so
vietų laivas Sedov per radiją 
antradienį pranešė, kad jis ran
dasi daug maž 300 mylių toly 
nuo šiaurės poliaus. Manoma, 
kad joks kitas laivas nebuvo 
tiek arti prie ašigalio priplau
kęs, kiek dabar priplaukė Se
dov.

Italai nepasiliks 
Ispanijoj

ROMA, Italija, vas. 7. ■— 
Italijos užsienių reikalų minis- 
toris Galeazzo Ciano painfor
mavo Britanijos ambasadorių, 
lordą Perth, kad Italija ištrauks 
savo kariuomenę iš Ispanijos, 
kai tik Ispanijos sukilėliai pil
nai laimės civilį karą. Kai dėl 
Virginio Gayda, kurs dažnai 
pasako Mussolinio nuomonę, 
pareiškino, kad italai gali pa
silikti Ispanijoj ilgesnį laiką, 
tai Ciano užtikrino lordą Perth', 
jogei Gayda nekalbėjo Italijos 
vyriausybės vardu.

Naciai mėgina par
duoti filmas pietų

Amerikoj
BUENOS AIRES, Argentina, 

vas. 7. — Filmų teatrų savi
ninkai praneša, kad Vokieti
jos agentai deda pastangas par
duoti pietų Amerikos teatrams 
šiemet mažiausia 100 filmų pa
gamintų Vokietijoje. Pernai 
Vokietijoj pagamintų filmų 
Argentinoje viso tebuvo paro
dyta tik 14, tuo tarpu kai 
Jungt. Valstijose pagamintų 
filmų buvo parodyta 377.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
(Potvynio aukos, šeima bėga iš Ohio upės apsemtos vietos

CHAMBERLAIN RAGINA ŽYDUS 
IR ARABUS TAIKYTIS

LONDONAS, Anglija, vas. 
7. — Antradienį prasidėjo žy- 
dų-arabų konferencija Palesti
nos klausimais. Premjeras 
Chamberlain, kalbėdamas ara
bų delegacijai akcentavo, kad 
jis ieško taikos. Jo metodas 
ieškoti esąs asmenišku kontak
tu, pasitarimu. Tokią pat me
todą jis patarė ir arabams var
toti.

Vėliau kalbėdamas žydų de
legacijai Chamberlain pagyrė

Sutiko išpirkti pri
vačias elektros 

imones
KNOXVILLE, Tenn., vas. 7. 

— Miestas Knoxville sutiko 
kartu su Tennessee Vallcy Au- 
thority išpirkti privačios Com- 
monwealth & Southern korpo
racijos elektros įmones už $78,- 
600,000. Knoxville miesto da
lis šitoje tratfzakcijoje sieks 
$15,000,000.

J. Valstijų valdžia 
nepritaria investavi
mui japonų korpo

racijose
WASHINGTON, D. C., vas. 

7. — Jungt. Valstijų vyriau
sybės atstovai antradienį davė 
suprasti, kad valdžia atkalbi
nės tuos Amerikos piliečius ar
ba kompanijas, kurie norėtų 
investuoti savo \ kapitalus Ja
ponijos korporacijose, tveria
mose tikslu išvystyti pramo
nę, prekybą ir žemės ūkį Ki
nijoj. Panašaus nusistatymo 
Jungt. Valstijos laikosi jau 
nuo 1923 metų.

SVARBU! 

Šios dienos “Naujienų” paskutiniame pusla
pyje yra svarbus valstijos Auditoriaus E. J. Bar- 
rett’o pranešimas Keistučio Building and Loan 
Bendrovės dalininkams. Atkreipiant į tai visų 
suinteresuotų lietuvių atydą.

Paskutiniam pdslapyj taipgi yra smulkme
niškos žinios apie Bendrovės sekretoriaus J. P. 
Ewaldo staigią mirtį.

žydus, kad jie parodė susival
dymą, discipliną Palestinos kri
zės laikotarpiu. Po to, Cham
berlain pakapojo kalbą 
k y tą arabarfts.

Londone antradienį prasidė
jo arabų-žydų konferencija, 
tuo gi metu Palestinoje du žy
dai buvo užmušti, o 55 arabai 
areštuoti. Arabai areštuoti dėl 
to, kad jie surengė protestą 
demonstraciją prieš britų kon
trolę Palestinoje.

Sukilėlių Ispanija 
taikiai sugyvens 

su Francuzija

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
7. — Francuzijos senato na
rys, Leon Berard, buvo nuvy
kęs į Ispanijos sukilėlių sosti
nę Burgos. Jis vyko ten Fran
cuzijos vyriausybes įgaliotas. 
Kaip antradienio vakare sena
torių laukta sugrįžtant į Pa
ryžių.

Bet jau iš anksto Berard 
pranešė savo vyriausybei, kad 
jo misija buvusi sėkminga. Pa
sak senatoriaus, Ispanijos su
kilėliai nepastatė tvirtovių Pi- 
rinė juose, pagal Francuzijos 
rubežių. Jeigu ir yra lėktuvų 
aikštes pagal rubežių, lai gen. 
Franco, civiliam karui pasibai
gus, jas išardys. Sukilėlių vy
riausybė, laimėjusi civilį ka
rą, neleis jokiai svetimai val
stybei įsitvirtinti Ispanijoje.

Už šituos prižadus Franco 
vyriausybė reikalauja, kad 
Francuzija pripažintų ją kai
po teisėtą, vienintelę Ispanijos 
valdžią.

TRUMPOS ŽINIOS
IŠ VISUR X____ ____________ J

• WASHINGTON, D. C., 
v^'7-. Norman Dayis, Rau
donoje- Kryžihtts ' piritiinirikaš, 
pranešė, kad nukentėjusiems 
dėl Ohio upės potvynio reikia 
$100,000 pašalpos. 1

© ROMA, Italija, vas. 7. — 
Antradieni popiežių Pijų išti
ko vėl širdies ataka.

« NEW YORK, N. Y., vas. 
7. — Panaikinus 6-tos Avenue 
elevatorių, 400 darbininkų bu
vo paleista iš darbo. Antradie
nį įvyko demonstracijos ir 
trukdymas elevatorių bei po
žeminių traukinių tranzito dėl 
pašalinimo sakytų darbininkų. 
Vienas asmuo areštuotas. Pu
blika važiavusi požeminiais 
traukiniais ir elevatoriais kai 
kuriais atvejais turėjo nesma
gumo. 

• •
e LE PERTHUS, Francu

zija, vas. 7. — Į Francuziją 
atvežta aukso ir sidabro iš re- 
publikinės Ispanijos. Aukso ir 
sidabro vertė siekianti keletą 
šimtų milionų frankų.

• ROMA, Italija, vas. 7. — 
Iš Italijos armijos pašalinti 
žydai karininkai ir paprasti ka
reiviai. i

• LANSING, Mich., vas. 7. 
— Gubernatorius Fitzgerald 
antradienį paskyrė Michigan 
valstijos darbo ir pramonės 
komisionierium Daniel A. 
Knaggs’ą, žinomą C.I.O. unijų 
priešą.

© LONDONAS, Anglija, va
sario 7. — Prasidėjo arabų- 
žydų konferencija Palestinos 
klausimais. Arabai atsisakė 
kartu su žydais sėdėti konfe
rencijoj. Tačiau ir pačių arabų 
tarpe pasirodė skirtumų. Taigi 
konferencija pasiskirstė į 3 
grupes.

• Prasidėjus didesniems šal
čiams Kaune ir provincijoje pa
dažnėjo susirgimai gripu, šią 
žiem£ gripu persergama lengva 
forma.

WASniNGTON, D. C., vas. 
7. _ Darbo Departamentas 
norėjo deportuoti Joseph 
George Streckerį, Hot Springs, 
Ark., valgyklos savininką,, bu
vusį komunistų partijos narį. 
5-th Circuit Court of Appeals 
išsprendė, kad priklausymas 
asmens (svetimšalio) komunis
tų partijai neduoda pagrindo 
tą asmenį iš Amerikos depor
tuoti.

RUSAI IR ITALAI PASIRAŠYS PRE
KYBOS SUTARTĮ

ROMA, Italija, vas. 7. •— 
Antradienį čia patirta, kad ko
munistinės Sovietų Rusijos ir 
fašistinės Italijos atstovai jau 
yra prisiruošę pasirašyti rusų- 
italų prekybos sutartį. Lauk
ta, kad sutartį jie pasirašys 
antradienio vakare.

Nauja rusų-italų sutartis bu
vo ruošiama keletą mėnesių. 
Ji įeis galion vietoj senosios

PREZIDENTAS PRAŠO DAR $150,000,000 
WPA DARBAMS

WASHINGTON, D. C., vas. 
7. — Prezidentas Boose’veltas, 
Jungt. Valstijų kongresui su
sirinkus, paprašė $875,000,000 
WPA darbams iki birželio mė
nesio šių metų 30 d. Kongresas 
prašomą sumą sumažino iki 
$725,000,000.

Pereitą šeštadieni preziden
tas pasirašė bilių asignuojan

Japonija neduos ko
lonijų Vokietijai

TOKIO, Japonija, vas. 7. — 
Adolfas Hitleris reikalauja ko
lonijų, kurių Vokietija neteko 
Pasaulio karo pasėkoje. Vokie
tijos kolonijų, tarp kitų, gavo 
ir Japonija. Bet gautas kolo
nijas Japonija nė nemano grą
žinti vokiečiams ar kam kitam. 
Japonijos manymu, Hitleris tu
ri reikalauti kolonijų iš kitų 
valstybių, o ne iš jos.

Popiežius serga 
influenza

VATIKANO MIESTAS, vas. 
7. — Popiežius Pijus susirgo 
lengva influenzos forma. At
sižvelgiant į šiaip silpną jo 
sveikatols stovį ir jo amžių, 
yra dedamos visos pastangos 
apsaugoti popiežių nuo galimų 
ligos komplikacijų.

Azana nori taikos 
Ispanijoj

ST. JULIEN, Ispanija, vas. 
7. — Ispanijos respublikos 
prezidentas Manuel Azana pa
reiškė antradienį: “Aš noriu 
taikos ir Ispanija nori taikos 
kaip galima greičiau.” Iš šito 
pareiškimo daroma išvadas, jo
gei Azana nori baigti karą.

• DimitroVo darbo stovykloje 
dabar yra 74 žmonės, o vietos 
joje yra 150 žmonių. Už poli
tinius nusikaltimus stovyklauja 
23 asmens.

Darbo Departamentas per
kėlė bylą Į Vyriausią šalies 
teismą. Laukiama, kad šią sa
vaitę Darbo Departamento ir 
Streckerio advokatai argumen
tuos bylą Vyriausiame teisine, 
šito teismo sprendimas, mano
ma, palies bylą Harry Bridges, 
kurs yra žymus unijų vadas 
Kalifornijoje ir kurio deporta
vimo reikalauja konservatyvie
ji šalies elementai.

1936 metų sutarties, kuri žu
vo dėl to, kad sovietai ir fašis
tai nepajėgė susitarti, kokiu 
budu šios šalys viena, kitai tu
ri apmokėti.

Italai mano, kad nauja su
tartis padaugins Sovietų Rusi- 
jos-Italijos prekyba 1,000,000,- 
000 lirų ($50,000,000) suma 
per metus.

tį WPA darbams $725,000,000. 
Tačiau antradienį jis įspėjo 
kongresą, kad yra pavojus 
(emergency). Jeigu kongresas 
nepridės tų $150,000,000, ku
riuos nukapojo, tai valdžiai 
teks žymiai sumažinti WPA 
darbininkų skaičių. O tai reiš
kia vargą ir skurdą daugeliui 
žmonių, sako prezidentas.

Pašalino iš filmu 4^
Schmelingo 

žmoną
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

7. — Vokietijos propagandos 
ministerio Goebbelso įsakymu 
pašalinta iš darbo filmose ak
torė Anny Ondra, buvusio pa
saulio bokso čempiono Max 
Schmelingo žmona. Ondra yra 
viena tarpe 150 kitų aktorių, 
kuriuos Goebbels išvijo iš tea
tro veiklos.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paltu Ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
au gavėjo paraSu.
Ant pareikalavimo ii- 
siunčiame pasiuntimo 
kvitas Ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.



NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, vasario 8,1939

Iš Pietų Amerikos
J. Lazdauskas

energija, individualinė jėga ir 
išsivysto jėgos filosofija. Visos 
jo knygos yra tezinės. “Gulbės 
mirtis” arba idealo mirtis, yra 
apoteoze jėgos, egoizmo ir tur
to. Jis, kaip ir Zopilla de San 
Martin, mirė be cento kišenėj.

PAŽINKIME URUGVAJAUS LITERATUS 
IR JĮ SUKURTA LITEHATURA

Reikia pasikeisti Lietuvos ir P. Amerikos litęratura

(Tęsinys)
Samu ei Blixen (1867—1909).

Literatūros profesorius ir 
kritikas, ypač jpasižymėjo kaipo 
teatro kritikas. Tarpe jo para
šytų veikalų labiausia išgarsė
jo teatralinis veikalas “Dėdės 
Mancelio pasaka”, išversta į 
italų kalbų ir turi didelio pasi
sekimo.

Jose Enriųue Rodo (1872— 
1917 m.) — Tai vienas iš žy
miausių Pietų Amerikos rašy
tojų tiek savo forma, tiek te
ma, filosofas ir pamokslinin
kas. Parašė “Ariel”, idealistinį 
veikalų, kuriame iškeliami is- 
panų-amerikiečių jaunuomenės 
pasaulėžiūros klausimai, apkal
bama sųlygos humanizmui ir 
demokratijos meile: “Proleo 
motyvai”, veikalas, kuriame iš
kyla valios jėga: “Liberalizmas

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. 
Kūdikių klinikas dykai kas šeš

tadieni 10.00 iki 1:00 P. M.

ir Kobinizmas”, knyga nu
kreipta prieš religijos netole
rantiškumų; “Ruben Dario”, 
poeto Dario asmenybes studi
jos; “Ateities laukėjas” ir kt. 
Po jo mirties buvp surinkti vi
si jo raštai ir išleisti dvejuose 
didžiuliuose tomuose: pirmo
sios epochos jo raštų knyga pa
vadinta “Kas ateis”, antrosios
— Stabtelėjimų kelias”. Mirė 
Europoje; jo vardu urugvajie
čiai turi pasikrikštinę gražiau
sių Montevideo parkų—Parųue 
Rodo, kuriame vasaros metų 
sekmadieniais koncertuoja mie
sto valdybos žymus orkestras. 
Sekmadieniais čia galima su
tikti šimtus lietuvių.

Carlos Reyles (1868—1938).
— Pirmas urugvajiečių nove- 
lislas. Simus dvarininko, kuris 
mirdamas 188(5 m. paliko vie
nų milijonų pezų vertės turto. 
Literatinį darbų pradėjo labai 
jaunas, dvidešimtus metus ei
damas parašė pirmų knygų: 
“Už gyvenimų”. Po kiek laiko 
išvyko į Europų, ir ilgų laikų 
gyvendamas Sevilloje parašė 
garsųjį veikalų “Suvilios Burti
ninkas”. Jo novelių stiliuje jau
čiama didžiausių Europos lite
ratūros meisterių įtaka. Savo 
novelėse “Boba”, “Primityvus”, 
“Nusiminimas” ir “Rapinos 
sapnas” realiai aprašo Urugva
jaus žemes ūkį, duoda sociali
nių santykių charakteristikų ir 
vaizduoja dvarininkų ir kuine- 
čių-gaučų gyvenimų. Kituose 
savo kuriniuose: “Cain’o rasė“, 
“Gulbės mirtis” labai jaučiama

Carlos Vaz Fęrreira (1873). 
— Advokatas, pedagogas ir fi
losofas labai populiarus ispa
niškai kalbančiose valstybėse. 
Parašė: Eiementalinės psicholo
gijas kursus, Elementalinės lo- 
g;kos užrašai, Gyvoji logika, 
Mora'umas intelektualumas, 
Laisvės problemos ir akcija, 
Pragmatizmas, Mokykliniai 
klausimai ir kt.

Marcos Sastre (1809-1855).
— Gimė Monte\idco mies'e,

vo epochos literatais, ir para
šo pirmus eilėraščius. Grįžęs į 
Urugvajų, kai kurį laikų mo
kytojauja, paskui profesoriauja 
Teisių Fakultete ir paskiriamas 
Universiteto rektorium. Kiek 
yėliau įsimaišo į politinę veik-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

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

Perkant toną ar daugiau .......  **

• Užtikrink savo indė
liams |ikrą apsaugą 
ir pelną.

* Čia VISU INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

bet didesnę savo gyvenimo da
lį praleido Argentinoje, kur bu
vo mokytoju, knygininku, pra
džios mokyklų direktorium, 
etc. Norėdamas pasislėpti nuo 
tirono Bosas baiminančių per
sekiojimų, apsigyveno Delta 
salose Paranoj, kurios žavėjan- 
ti gamtos vaizdai pastūmėjo jį 
pradėti kurti dailiųjų literatūrų. 
Čia parašė “Bakūžę”, “Kregž- 
dinyčių” ir kt. poezijos veika
lus, kurie vėliau buvo sulieti į 
vienų didžiulį tomų “EI Tempe 
Argentino”. Toji knyga, lai 
širdgėlos daina, trykštanti iš 
Delta salų, ir gal būt turi tur
tingų medžiagų naujiems natū
ralistiniams atidengimams. Sa- 
stre interpretuoja ir piešia 
gamtų tuo pačiu emocionišku 
intensyvumu, kaip kad Roseau 
ir Čateaubriant, visuomet ieš
kodamas joje morališkojo tiks
lo. Apie jį kalbama, kaip apie 
labai artimų poetų Lamartine 
kūrybai, kurio poezijoje iškyla 
Bcrnardįnp (lę Saint Pierre 
idiliškasis lengvumas. “Ei Tem
pe Argentino” vaizduojama 
žiauri gyvenimo tikrove, puiki 
socialinių santykių charakteris
tika, subtilus ir nuoseklus psi- 
chologizmas, gili meile kapita
listinio pasaulio mažiesiems, 
akmenuotų salų ir juros fone 
iškylančios monumentališkos ir 
jaudinančios figūros ir loji ši
lima, kurios apsiausti vaizduo
jamieji asmens, be to, tobula, 
grųkšti kurinio kompozicija pa
daro pasigerėjančio įspūdžio. 
Šastre parodo mums didingų 
saulėlaidų; įspūdingų naktį ant 
juros kranto, kai jura alsuoja, 
ir šiaurės vėjas seka papaiku- 
sias pasakas; juros šviesa, ku
ri, praeiviui žingsniuojant 
krantu, iškyla kibirkštimis ir 
kriauklai braška po kojų; 
skriejančios debesų masės nak
ties danguje menulio įTušvics- 
las; bangos jam rodos kaip se
niui Omerui panašios į juodai 
žalių žirgų baltus karčius arba 
į vilnolų avių bandų; čia jos 
šnabžda, čia. švilpauja, čia juo
kias, čia dejuoja, čia ošia ar 
dainuoja; čia iškyla jis į milži
niškus vandens kalnus, viesulo 
triukšmas skrieja pro juos, o 
visa lai gaudžia perkūnu ir žai
bų dengiama, tartum pašėlusių 
tonų siautimas. Tokiame tai su
mišime kovoja nuvargęs laivas, 
juros paukščiai, sumišę, lakio
ja aplinkui, bailiai kabinasi į 
stiebus, ir jurininkas seka susi
rūpinęs kompasų, ta virpinan
čių širdį. Tikrai, retoj knygoj 
įdėta tiek vaikiškos širdies ir 
nuogos gyvenimo tiesos, tiek 
kančios ir skausmo, tokio arti
mo žmogiško, neužmirštamo.

I AUiUil-N AUJlliiN Ų Koloj

MEMPHIS, TENN. —Ma
ry Agnės Peeplcs dėvi “sau
gumo ženklų”. 1937 m. tas 
miestas turėjo mažiausiai 
nelaimingų atsilikimų su 
automobiliais.

jis maino, taiso, tariasi su sa
vim ir kitais kol suranda tobu
liausių formų. Propagavo Urug
vajaus ir Argentinos La Platos 
Valstybę. Įtrauklaš į valstybes 
administracinius ir politinius 
darbus nespėjo daug parašyti. 
Jo mirtis Urugvajuje buvo la
bai jaučiama. Viena centralinių 
Montevideo gatvių yra pavadin
ta jo vardu.

Alejandro Magarinos Cervan- 
tes (1826—1892).

natorius ir ministeris, pasižy
mėjo kaip geras pamokslinin
kas. Savo literatūrinio darbo 
linkme Luvo Viktoro liūgo pa
sekėjas, pirmas romantinės kū
rybos reprezentantas Urugvaju
je. Savo mūza apdainavo sep
tynis Urugvajus pakilimo laiko
tarpius. Jis yra talentingiausias 
tarp Urugvajaus romantikų ir 
drauge poetas, kuriame įsikūni
jo romantizmas. Ne jis turėjo 
vaidentuvę, bet vaidentuvė tu
rėjo jį. Jis turėjo kuriamųjų 
jėgų ir naudojosi visapusiško
mis dovanomis. Lygus bei jau
dinus liaudies dainų bei pasa
kų tonas, rimtas tragingumas, 
bet lygiai skardus jumoras ir 
skambus juokas, primena iš 
dalies Urugvajaus Socialistų 
Partijos įkūrėjų Dr. Emilio 

kuriam visos stygos 
Parašė novelę 
Istoriškos Sludi- 

ir įvairius
Melancholiš-

Teisiu

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING,
LOAN & SAVINOS ASS’N.

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

Juan Carlos Gomcz (1820— 
1883 m.). — Romantiškas poe
tas, pasižymėjęs savo epochoje, 
parašydamas pilnas sentimen
talizmo poezijas, kurių labiau
sia pagarsėjo “La Libertad” 
(Laisvė), žurnalistas, pamoks
lininkas ministeris ir politinės 
laisvės apaštalas. Jis nuolatos 
kalbėjo į visų žmoniją, kaip 
karštas laisvės ir žmonių teisių 
kovotojas, visada didis, visada 
kilnus, beveik žemės neliesda
mas, besiveržiančio idealizmo 
pigias. Poetas kalbėdamas apie 
laisvę veikia protu, meno įsta
tus jis stengiasi protu sugrieb
ti, kad juos kūryboje pasektų,

tos šalies švietimo sistemos pa
grindus. Grįžęs pravedė Urug
vajaus liaudies švietimo refor
mų, įgyvendino neapmokamo 
.iaudies švietimo įstatymų, 
dirbdamas šalies švietimo dar
bų su lokiu entuziazmu ir už
sidegimu, kad greitai užgeso jo 
Gyvybe, sulaukusi vos 34 metų 
amžiaus. Buvo mokyklų . in
spektorius, ir yra vadinamas 
urugvajiečių H. Manu. Paliko 
parašęs sekančius pedagoginius 
veikalus: “Liaudies švietimas”, 
‘Mokykline Legislacija” ir 
“Auklėjimo Enciklopedija”.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

(Bus daugiau)

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos NariaiFrugoni 
prieinamos. 
“Garamuru 
jos”, poema “Celiar
poezijos lomus: 
kos Valandos”, “ 
lės” ir daugelį kitokiais užvar- 
dinimaįs kurinių, kurie pri
klauso pasaulinei literatūrai.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo !■»—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Jose Fedro Varela (1845— 
1879 m.). — Jaunas būdamas 
vertėsi komercija. Vėliau išvy
ko į Šiaurės Amerika, kur ar-

mokslų studijavo Ispanijoj, kur gcnliniečio gcn. Sarmicnto įla- 
susipažino su žymiausiais sa- ko j e, nuodugniai išstudijavo

IM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Mn F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

' AMBULANCE
’ DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 07«

1—-i • koplyčios visose
J_ J* JLCZ cEjL 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakaraia 
1 vaL vakaro 15 W. D. F. C. stoties (1420 K.)—PnmešCjM 

P. š ALUM IKRAS.

Laidotuvių Direktoriai
SJ

‘Z
S

I

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 

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

. Mano 29 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. (T;ŠERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

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.

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso-

Akinių DirbtuvėOfisas ir
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

KITATAUČIAI
Dr. F. Pulsucki Le ,Van 

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

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damcn. Hcmlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunsvvick 0597

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

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

A--

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avęnue ' Phojie. Yards 4908

6834 So. NVcstern Avė.
1410 South 49th Court

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovchill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

„t

k

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

DR. ST. NAMELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 2 vai. ryto, nuo 2 iki 
1 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
s/akaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2880.
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI

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

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

šventadieniais: 11 iki 12
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9. iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Miesto
Kam b.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

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

... — - --i  ....................................................     .1 .i 
Joseph V. Mockus* Jr. 

ATTORNEY AT LAW 
CHICAGO, ILL.

1664 West Madison St.
Telefonas MONROE 0701 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų Tel.—Hyde Park 3395.
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Ką Žmonės Mano
NAUJIENOS, Chicago, III.

APIE AMERIKOS LIETUVIU KONGRESU
Amerikos Lietuvių Kongresas turėtų būti toks: reikalauti, kad 

buvo sušauktas tam, kad galėtų valdžia suteiktų Lietuvos žmo-
padėti Lietuvos žmonėms de
mokratinę valdžią atsteigti. Ki
taip sakant, atsteigti ten tokią 
tvarką, kuri Lietuvos žmonėms 
suteiktų teisę balsuoti ir rink
ti seimą, kurio pareiga jau bu
tų sudaryti valdžią. Tokią val- 
džia, žinoma, butų atsakinga 
gyventojams.

Tiesa, mes lietuviai, kurie A- 
merikoje gyvename, negalime 
padiktuoti Lietuvos žmonėms, 
kokią valdžią jie turi sudaryti. 
Tačiau gyvendami demokratiš
kame krašte, mes esame įsitiki
nę, jog ta santvarka yra geriau
sia, kadangi ji labiau nei kuri 
kita atstovauja visiems pilie
čiams. Taip, tokia valdžia yra 
žmonių renkama ir žmonėms 
atsakinga. Išrinktus valdžios piu 
reigunus žmonės gali kritikuoti, 
nurodinėti jų negerus darbus ir 
agituoti, kad jie daugiau nebū
tų renkami.

1 Visa tai Amerikoje gyveną 
lietuviai gerai žino. Štai kodėl 
demokratinio nusistatymo lie
tuviai ir reiškia pageidavimą, 
kad Lietuvos žmonėms irgi bu
tų suteikta teisė slaptu, tiesio- 
giu ir nevaržomu balsavimu 
rinkti sau valdžios pareigūnus. 
Vyriausias A.L.K. tikslas tad

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liųuid f or Itching of

ECZEMA
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai ne 
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninan
tis. antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežčjimu, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

IA pirmo sykio Žemo neAa nuostabią pa 
gelbą. l’o to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių), . padeda Gamta; 
greitesni gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
raSo IA visur, garbindami gautas pasėkas 
Štai kaip raAo p. F. M. 1A Jersey City: 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema. kuri mane vargino per 3S 
metus.”

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema. spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos (degimus. Tik 36c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

nems teisę laisvai pasisakyti, 
kokios santvarkos jie nori. To
kį reikalavimą turėtų statyti vi
sos organizacijos, kurios pri
klauso Kongresui ir jo padali
niams.

Kadangi Amerikoje gyveną 
lietuviai sudaro lyg ir antrą 
Lietuvą, tai noromis ar nenoro
mis Lietuvos valdžia su vadina
mais amerikiečiais kartais vis 
dėlto turi skaitytis. Juo labiau, 
kad amerikiečiai yra labai daug 
prisidėję prie Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo.

Amerikiečių organizacijos, 
kurios sudaro Kongresą, savo 
suvažiavimais, mitingais gali 
daug padėti Lietuvos žmonėms. 
Tačiau reikia pažymėti vieną 
negerumą, būtent, tą, kad Kon
grese veikią komunistai kažko
kiais sumetimais vienos rųšics 
diktatūras smerkia, o kitos — 
garbina. Maža to, jie stengiasi 
savo garbinamą diktatūrą iš
aukštinti ir Kongreso viešuose 
parengimuose.

čia jau nėra jokio nuoseklu 
mo: iš esmės visos yra nuslo
pinusios spaudos, žodžio ir su
sirinkimų laisvę. Jos visos pik
čiausiai persekioja politinius o- 
ponentus ir jokioms kitoms 
partijoms partijoms neleidžia 
gyvuoti.

O jeigu taip, tai toleruoti agi
taciją už giminiavimąsi su bet 
kuria diktatūra Kongresas jo
kiu budu negali. Juk pats Kon
greso tikslas kovoti dėl demo
kratijos asteigiino Lietuvoje. 
Na, o jei bus kovojama su vie
nos rųšies diktatūra, o jos vie
ton peršama kita diktatūra, tai 
pats Kongresas nustos visokios 
reikšmės. Tuo atveju jis bus 
bandoma paversti įrankiu gana 
nešvankiai propagandai varyti.

(ACME-NaUJIENŲ Foiuj

SCHENECTADY, N. Y.— 
Čia liko išrastas nepaprasto 
pajėgumo magnetas. Mag
netas, kuris yra apie pusę 
žiedo didumo, gali pritrau
kti ir išlaikyti penkių svarų
prosą.

Žemutiniame paveiksle 
parodoma, kaip tas magne
tas išsižiuri.

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

IIOPE FOR CHICAGO

Uždraustos įvežti
filmos

Dėl elektros

33 cm storumo, o pietinėj 
sėj 15—25 cm. Šiaurinėje 
seje krantas smėliuotas, o 
linėje akmenys.

pu
ru 
pi e-

KAUNAS. — Kino filmų cen
zūra per praėjusių metų gruo
džio mėnesį uždraudė įvežti 
šias filmas: “Paslaptingas žen
klas LB 17”, “Užkulisių pa- 
.laptis”, “Sulaužyti gyveni
mą/’, “Valkata, sužavėjęs nio- 
eri” ir “žmogus su šautuvu”.

Nauji aikščių vardai
KLAIPĖDA. —, Policijos pa

rėdymu Liepojos aikštė bus pa
vadinta Hindenburgo aikšte, 
aikšte i pietus nuo Pievų g-vėš 
bus pavadinta Johano širmano 
vardu. Johanas širmanas buvo 
teistas Neumano byloj ir mirė 
kalėjime.

PLUNGĖ. — Plungės gyven
tojams su elektros šviesa tik 
ra kankynė. Yra čia net dvi 
elektros stotys, bet abi teikia 
elektros šviesą nenormaliai. Pa
ti duodamoji srovė yra nevie
noda, tad šviesa mirga ir daž
nai taip sutemsta, kad atrodo 
tamsiau, kaip prie žibalinės 
kaimo lempos. Gyventojai pa
geidauja, kad greičiau butų sta
toma hidroelektrinė stotis ir 
butų perimtos esamos stotys, 
arba pati miesto valdyba imtų 
tvarkyti šį reikalą.

Didelis javų eksportas 
per Klaipėdos uostų

1

Nemuno ledas 33 cm
ZAPYŠKIS, sausio 4. — Ties 

Zapyškiu Nemune ledas, šiau
rinėj ’ Nemuno pusėj, yra iki

KLAIPĖDA. — “Lietūkio” 
Klaipėdos elevatorius 1938 m. 
į užsienius išsiuntė apie 60,000 
tonų tų metų javų derliaus. Iš
siųsta apie 32,000 tonų rugių, 
apie 8,000 tonų miežių, apie 
10,000 tonų kviečių ir apie 10,- 
000 tonų avižų.

Naujuosius metus “Lietūkio” 
elevatorius pradėjo su dideliu 
darbu. Šiuo metu Klaipėdos uo
ste javai kraunami į laivus 
“Marijampolė”, “Glueck Auf”, 
“Panevėžys”, “Kaunas”, “Bota- 
vija” ir “Condor”. Į šiuos vi
sus laivus javai kraunami vie
nu metu.

m Didele Vertybe
Gerų Rakandų

j

UŽ MAŽIAU PINIGŲ. ANT NAUJOS 1939 METŲ MADOS SU- g 
TAUPOMA VIENA TREČIA DALIS IR DAUGIAU. g

EGG
NUT
BIG LUMP
MINE RUN
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00 

ŠAUKITE

(North East Corner Archer and 
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti 

$5,000.00
Išmokė jom A ęyj 
už padėtus Z|-

pinigus

iki

l-mų

Galima

MUSCULAR
RHEUMATIC

PAINS-ACHES
Kad gauti greitą pagelbą, reikia dau
giau, negu "tik mosties.” Reikia "Prlež- 
erzinančlo,” tokio kaip seno švelninau- \ 
Cio, raminančio Musterole, kari persun
kti per odos pavirsi. pagelbai nuo krau
jo sukepimų ir skausmų, slogų pasek
mių.

Raumenų diegimas, skausmas ir su
stingimas paprastai greit pavyksta nu
galėti.

Oe-iau negu seno budo mustardinis 
plasteris. Per 30 metų millonai varto
ja. Daugelis 1A gydytojų ir slaugių pa
taria vartoti. Yra trijų stiprumų: Pa
prastas. vaikų (švelnus) Ir ekstra stip
rus. 40c visose vaistinėse.

v Garsinkitės “N-nose”

Todėl ir sakau, kad čia rei
kalingas aiškumas: jei stojame 
už demokratiją, lai nebandyki
me piršti diktatūros.

Šia proga noriu dar vieną da
lyką priminti, būtent, Amerikos 
Lietuvių Kongresui gal pravar
tu butų savo veikimo ribas pra
plėsti. Turiu čia galvoje Ame
rikos politiką, štai prisiartina 
irezidento rinkimai. Galimas 
daiktas, kad tuose rinkimuose 
pažangiesiems lietuviams teks 
maždaug vienokio nusistatymo 
laikytis. Todėl ar nebūtų gali
ma nors kai kuriais svarbes
niais Amerikos politikos klausi
mais susitarti ir bendrai veikti?

Jei toks susitarimas įvyktų, 
tai Amerikos lietuviai galėtų su
daryti gana didelę jėgą, su ku
ria šiaip ar taip tektų skaity
tis. —J. J. Pranckas

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

Hopc for Chicago is bright, if “A 
Bet.er Chicago League”, headed by 
Professor Paul II. Douglas of the 
University of Chicago, can accom- 
plish even part oP its exellent pro- 
gram. This league is the outcoine 
of the attempt by Chicago progress- 
ives to draft Ickes for mayor. Hei e 
are a few of the planks in that 
league’s platform:

Improving the city’s schools by 
raising more money, cu.ting down 
the size of classes, restoring salary 
euts and promoting on merit, and 
reinoving President McCahey from 
the Board. Since the schools of to- 
day build the citizcns of tomorrow, 
the importancc of good cducation 
for any community cannot be over- 
emphasized.

The policc, too, are to be bettered 
jy seeing that they respcct the 
constitutional rights of asseniblage 
and petition; are not to be uscd t: 
break s rikes, as they were at Re- 
public Steel during the Memorial 
Day massacre. And they are to 
cease employing the third degree, a 
disgrace to any city calling itself 
civilized.

Rightly the Better Chicago 
League insists upon sųueezihg some 
$110,000,000 vvater out of the Sur- 
face and Elevated lines; calls for 
effcctive siutu clearance and the 
putting up of needed honies; workr 
for proper medical, nursing, an 
hospital care, and adetiuate relie 
Tiroug co-operation with statė and 
federal governments. Finally that 
league demands honesty in govern- 
ment through breaking up of the 
contracting “right”, and strives for 
an up-to-date systeni of taxation by 
replacing the present sales tax by 
a Progressive stale inconie tax.

As every Citizen of the great Mid- 
West metropolis knows, Chicago is 
štili in the ox-cart stage of govern- 
ment. And in 1938, the oxcart is a 
most unsatisfactory vehicle. By 
helping to realize the program of 
“A Better Chicago League”, Chi- 
cagoans can make their city what 
it of right ought to be — one of 
the world’s greatest and finest 
rities. .

JUOKAI
IŠVADA AIŠKI

— Man ir mano sužieduoti
niui kartu lygiai penkiasdešimt 
metų.

— Ir tu sutikai ištekėti už 
tokio jauno?

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO* ILLINOIS 
Tek Canal

KONCERTE
Puikiai dainuoja šis solistas, 

— sako žmona.
— Kas čia nuostabaus, — 

atsako vyras. — Jei aš turė
čiau tokį balsą ir aš taip pat 
dainuočiau.

Duodam Paskolas ant 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL S AV
IMS & LOAN ASSOGIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

iš Stoties

W. G. E. S.

§

3

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, • 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus|

šmo-

Jos. F. Budrik INC

KROEHLER 
Built

Seni
tai už $31.50. Sudedama nauji sprinksai, nauja vata, nauja materija ir rėmai per
taisomi. Pašaukit Yards 3088. Parlor Setams covers padarome ant užsakymo.

Tvirtai padaryti Parlor Setai įvairių spalvų, tvirtos_materijos, kieto medžio rėmais 
ir gerais neperlenkiamais sprinksais po $49.00 ir $95.00

Studio Couches, parankios, moderniškos po $16.00, $19.00 ir $29.00
9 x 12 Wilton karpetai, Bigelow Sanford po $4500 ir $24.50

rakandai išmainomi. Jūsų senas Parlor Setas perdirbamas ant naujo. Du

'f''
Į ■ ■ Sophie

Barčus
RYTINE RADIO

VALANDA

Miegamojo kambario setai, verte virš $100.00 — su sprinksais ir matracu už
$64.00 ir $45.00

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

PAVASARINIŲ

PATTERN BOOK

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

Rakandų ir Radijų Krautuvė
3409-21 So. Halsted Street

Paklausykite Radio Valandos nedėlios vakare 5:30 iki 6:30 P. M. iš WCFL 970 k. Radio Stoties. Lle- W 
tuviška muzika ir dainos.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted S t., 
Chicago, III.

Vardas

Adresas.

Miestas

Valstija
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MAUJIIEMOS
The Lithuanian Daily New» 

Hublished Daily Excepi Sunda> 
rhe Lithuanian News Pub. Co.,

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Im

$8.00
$5.00
$8.00

Subscription Ra tęs: 
per year in Canada 
per year outslde of Chicago 
per year in. Chicago

3c per copy.

Užsakymu kaina
Chicagoje - paštu

Metams .... ................. .
Pusei mėty .... _.....  ...
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams .......
Vienam mėnesiui .........

chicagoj per išnešiotojus
Viena kopija ___  3c
Savaitei .......... ........................... 18c
Mėnesiui ...................... t____  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 

. cf Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ................................ $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mane,

Orderiu kartu su užsakymu

Metams ......................... ....... $5.00
Pusei metų .............—...... 2.75
Trims mėnesiams ...... .......... 1.50
Dviem mėnesiams ___ ........... 1.00
Vienam mėnesiui .....

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

Vargiai patvirtins
Wisconsino progresistas Thomas R. Amlie pasakė 

senatoriams Washingtone, kad jisai nėra komunistas, 
bet stoja už geležinkelių nacionalizaciją (paėmimą į vals
tybės rankas) ir “gamybą vartojimui”, o ne pelnui. Tie 
senatoriai tyrinėja jo tinkamumą būti Tarpvalstijinės 
Prekybos Komisijos nariu.

Abejotina, kad senatas jį tai vietai patvirtintų, kuo
met Amlie x prisipažino turįs tokias pažangias pažvalgas. 
Tarpvalstijinė Prekybos Komisija reguliuoja susisiekimo 
priemones, daugiausia geležinkelius. Geležinkelių kompa
nijos labai nenori, kad geležinkeliai butų suvalstybinti.

žvalgąs apibudina šitoks jo pareiškimas, padarytas prieš 
meletą metų dviem Amerikos žurnalistam:

“Tai jus manote, kad yra koks nors skirtumas 
tarp gyvenimo po karaliaus Jurgio valdžia ir gyve
nimo po Adolfo Hitlerio valdžia?
Tačiau tas “radikalas” šiandien išsijuosęs agituoja, 

kad Anglijoje butų sudarytas iš visų srovių, neišskiriant 
r opozicinių konservatorių, platus “Demokratijos Fron
tas” kovai prieš Hitlerį! Kitaip, girdi, demokratija Ang
lijoje gali pražūti.

Bet ta demokratija gyvena po karaliaus Jurgio val
džia. 0 karaliaus Jurgio valdžia “nesiskiria” nuo Hitle
rio valdžios... Tai kam tą demokratiją ginti? Ir kam ko
voti prieš Hitlerį? - •

Išeina, kaip tame armėniškame anekdote: “Aš tyčia 
taip sakiau, kad tu neatmintum!”

Sir Stafford Cripps tyčia taip daro, kad kiti neat
mintų, ko jisai nori. Politika jam žaidimas. O gauti ne
mokamos reklamos spaudoje advokatui, kuris per metus 
uždirba šimtą tūkstančių dolerių perskyrų įr patentų by
lomis, juk visai ne pro šalį.

Bet organizuotame Anglijos darbininkų judėjime 
toks “radikalas” gali iššaukti savo propaganda daug be- 
x’eikalingų ginčų ir kivirčų, — ko p. Chamberlain tik ir 
laukia.

MINNESOTOS FARMER- 
LABOR PARTIJA PAŠA- 

LINO KOMUNISTUS

gali nei Bimba su Andriuliu už
ginčyti (Pruseika tai gal galė- Šių dienų aneKdotai

(Iš Lietuvos)

Geriau, kaip rojus
Vokietijos Darbo Fronto viršininkas, Dr. Ley, vie

noje savo kalboje pasakė:
“Gal būt, kad yra rojus. Aš netikiu, kad jisai 

yra, bet kad jisai butų skaistesnis už musų vokišką 
tėvynę, tai aš niekuomet daugiau netikėsiu.”
Tik visa bėda, kad to vokiško rojaus gyventojai dar 

neatprato valgyti. O maisto trūksta. Hitleris liepia savo 
laimingiems valdiniams vis labiau ir labiau veržti dir
žus.

Sausio 30 d. rudasis “fiureris” savo kalboje pasakė, 
kad Vokietija turėsianti gauti atgal savo kolonijas, nes 
kitaip ji negalinti pašalinti savo ekonominių keblumų.

Vokietijos kolonijos
Savo autobiografijoje “Mein Kampf” (Mano Kova) 

Hitleris pareiškė, kad kaizerio kolonijų politika buvusi 
klaidinga. Vokietijai kolonijų nereikia, bet reikią dau
giau erdvės Europoje.

Hitleris žinojo, kodėl Vokietijai kolonijos nereikalin
gos. Kaipo vieta žmonių perviršiui apgyvendinti, jos ne
tinka. Prieš karą į visas Vokietijos kolonijas buvo išsi
kėlę mažiau, negu 20,000 vokiečių, nors kaizerio valdžia 
dėjo visas pastangas, agituodama žmones, kad jie tenai 
važiuotų.

Labąi mažai Vokietija gaudavo iš savo kolonijų ir 
maisto arba žaliavų pramonei. Vokietijos prekyba su ko
lonijomis, sudėjus į daiktą importą ir eksportą, sudary
davo mažiau, kaip vieną nuošimtį visos Vokietijos užsie
nių prekybos. Tokiu budu, jeigu šiandien Vokietija at- 
gautų visas kolonijas, kurias ji turėjo kaizerio laikais, 
tai vistiek nė viena ekonominė jos problema nebūtų iš
spręsta.

Hitleris tai žino. Tai kodėl jisai dabar griežtai pa
keitė savo nusistatymą šitame dalyke ir viešai įskėlė rei
kalavimą kolonijų? Veikiausia, todėl, kad jisai yra pri
verstas ieškoti naujų “pergalių” savo diktatūros presty- 
žuį paremti. Diktatorius yra priverstas visą laiką “mar- 
šuoti” ir girtis žmonėms savo “triumfais”; kitaip jisai 
nepasitaikytų savo soste.

Masarykas (buv. Čekoslovakijos prezidento sūnūs) 
labai vykusiai palygino diktatūrą su važiavimu dviračiu: 
važiuotojas turi be paliovos minti pedalius, kad dviratis 
riedėtų priekyn, nes kai tik ratai sustoja, tai jisai virsta 
ant šono!

Prieš kiek laiko Minnesotos 
Farmcrių-Darbininkų partijos 
valstijos komitetas įsakė vi
siems savo skyriams pašalinti 
komunistus, grasindamas neįsi
leisti į partijos konvenciją tą 
skyrių delegatų, kurie šito nu
tarimo nevykdins. Du partijos 
skyriai centro patvarkymo ne
paklausė, būtent, Hennepin 
kauntčs (Minneapolis) skyrius 
ir St. Louis kaunles (Duluth) 
skyrius. Juodu išrinko į parti
jos konvenciją 14 delegatų.

Farmęr-Labor partijos kon
vencija, kuri įvyko šiomis die
nomis, tą valstijos komiteto pa
tvarkymą patvirtino ir nutapę 
pašalinti minėtuosius 14 dele
gatų.

Konvencijoje ėjo smarkus 
ginčai. Komunistai gynėsi, kad 
jie nesą komunistąj. Tačiąu bu* 
vo įrodyta, kad jie indorsavo 
pereituose J. V. prezidento rin
kimuose Browder’io kandidatū
rą. Konvencija pripažino, kad 
komunistų “gręžimo” taktika 
yra kenksminga partijai. Tie 
partijos skyriai, kurie ąlsjsakė 
pašalinti komunistus, dabar bus 
perorganizuoti.

Minnesotos Farmer-Labųr 
partija buvo labai stipri. Jos 
vadąs Beųsoų buvo valstijos

kiša į priekį ištiestų 
kaip pagalį. O tas klaipėdiečių 
grupės sveikinimas yra labiau 
panašus į tai, kaip mokinys 
kad pakelia rankų mokykloje, 
duodamas ženklų, kad jisai ga
li atsakyti į klausimų.

Tų grupę, kaip matyt iš til
pusiu “Naujienose” atsišauki
mo “Į Visuomenę” (vas. 6 d.), 
remia ir Demokratų Aktyvistų

kuri leidžia “Išvien”.

IR VĖL TIE GRAUDUS 
VERKSMAI

Kelias dienas patylėję, komu
nistai ir vėl užtraukė savo se
nųjų giesmę',i kad “Naujienos”, 
girdi, nieko gero neparašo apie 
Rusijos sovietų valdžių, bet de
dą apie jų “visus melus”.

Melus prikaišiodami, komu
nistai patys meluoja. Viena, 
“Naujienos” visuomet atiduodą 
kreditų sovietų valdžiai už jos 
teigiamus darbus. Sakysime, jos 
gyrė Maskvą už lai, kad ji įslo-

tai, kad Maskva įsakė vi- 
Kominterno sekcijoms 

demok ra Ii j ų. “Nau j ie-
hę tų, ne kartą yra pažy-

Cripps’o radikalizmas
Britanijos Darbo Partijos vykdomai tarybai pašali

nus iš partijos Cripps’ą, api,e jj pasirodė daug žipių spąu- 
doje. [domu tai, kad jį užtaria, o Darbo Partiją smerkia, 
patys dešiniausieji ir patys kairiausieji laikraščiai. Kas 
jisai toks? • /

Sir Stafford Cripps yra pralobęs Londono advoka-. 
tas, kuris padaro po $100,000 per metus, turį puikią re
zidenciją ir laiko būrį tarnų, Bet jisai jau seniai yra ži
nomas, kaip labai kairus radikalas, beveįk bolševikas. 
Tokių milionierių radikalų pasitaiko ir Amerikoje (pav. 
buvęs komunistas Bross Lloyd). Cripps’o politines pa-

jų įsiskverbė komunistai, tai jos 
viduje prasidėjo kivirčai Ir lap
kričio mėnesį Bensonas prąjai- 
inęjo rinkimus.

soms 
remti

mejtįsios, kąipo teigiamų reiš
kinį, kad sovietų Rusija buvo 
prisidėjusi prie demokratinių 
valstybių bloko (nors tas blo
kas, deja, beveik nieko gero ne
atliko ir dabar jau yra faktiųai

< < '

nė!), kad iš 71 nario, išrinkto 
vienbalsiai į Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos centro ko
mitetą 1934 m., šiandien yra 
palikęs gyvas ir “nelikviduotąs” I jo diplomatinį mūšį Miunchene 
ik 21. Tik trejetas centro komi- ir savaip sukarpė Čekoslovakiją, 

teto narių mirė natūralia mir- tai iškėlęs saviems didžiulę 
tini, o kiti 48 buvo sušaudyti, puotą. Į tą puolą buvę sukvies- 
nuteisti į kalėjimą arba “dingo ti visi žymiausi vyrai ir gra
bą žinios”. Vadinasi, daugiau žiausios moters. Ūžė, džiūgavo, 
nęgu dti trečdaliai tapo sunai- linksminosi visi kaip įinanyda- 
kinli, kaip “pasiutę šunes”, mi, bet patsai Hitleris greitai
“šnipai” ir “išdavikai”! Ar tai pavargo ir užmigo. Miegojęs ir 
yra girtinas dalykas? sapnavęs; štai ateina pas jį ad-

To negalima pateisinti nei jutantas ir sako: 
žmoniškumo, nei demokraty- —Heil Hitler, patsai viešpats
bes, nei kokiais kiląis kulturjiv Dievas is dangaus pas tave į 
go pasaulio pripažintais princi- svečius ateina ir tu jį priimsi, 
pais. Juk jeigu daugiaus negu ar su juo kalbėsi.
du trečdaliai partijos centrali- Hitleris labai nustebęs ir net 
nio komiteto narių, vienbalsiai nusigandęs.
išrinktų partijos suvažiavime, —Kaip, patsai viešpats Dievas 
buvo taip priešingi Stalino po- iš dangaus čia žemėn nusilci- 
litikai, kad jisai turėjo juos džia? Kaip bus, kas daryti? Ar 
“likviduoti”, tai reiškia, kad ta priimti, ką sakyti?
politika ėjo prieš partijos misi- Kiekvienas žniogus luri daug 
statymą. Užuot pasidavęs milži- lisokių nuodčmiy> o Hitieriui 
mskos daugumos valiai, Stali- L č netrUksta. Cia su kala. 
nas tą daugumą išžudė. Hky bažnyčia sanlykiai pakrikę> 
v. .ai J“aS ^Ia k* kur* čia liuteronų dvasiškiai nu- 
silaip caro? skriausti, o kai kurie net kale-

Bet komunistai ir ivairųs prie jjipe Jaikomi Be( užvis HiUc_ 
jų pusipakę (arba norintieji labiausiai pabūgęs, kaip ji- 
prisiplakli) gaivalai drįsta tąl.ai jausis prieš paĮį viešpaQ 
baisią, kruviną diktalmą vadin- Į-)ievy: jjsai danguje vadas, .o 
Ii (temoki a tiška , dąrbinin- j-fiUeris žemėje, tai ko gero že- 
kjška ii net socialisliška ! To m,gje neĮ gap atsirasti iš karto 
negana. Jie nesidrovi reikalauti, du vadaj?
kad ii mes ją tokia laikytume. šito negali būti ir vis dėl- 

Mes žinome, kad komunistai įo nutarė viešpatį Dievą pas sa- 
kitaip kalbėti negali — taip, Ve priimti, juk jei kalbėta, tar- 
kaip negali kritikuoti savo “ne- tąsi su pačiu Chambcrlainu, lai 
klaidingą” dvasinę vyriausybę ju0 labiau reikia stoti Dievo 
religinės sekios nariai. Komu- akiVaizdoje, ir įsakė adjutantui 
nistai yra parsidavę “partijai” viešpatį Dievą priimti.
kimu ii siela, lai yia jų nelai- rpojį audiencija trukusi vos 
mė, ir mums jų gaila. | kc]eįy minučių. Dievas nieko

Bet kuomet jie kėsinasi pa-1 nedelsdamas Hitleriui taręs:
versti ir mus tos diktatūros ver- —Prašyk ką tu tik nori, vis- 
gais; kuomet jie drįšta/mus ky gausi, bet viena žinok, kad 
plūsti už lai. kad mes stengia- Lenkija, ką tu prašysi, du kar
mos apginti socializmo ir de- tų tiek gaus!
mokratijos vardą nuo šlykštaus Išgirdęs tokį Dievo pasiūlymą 
išniekinimo; kuomet jie nesi- Hitleris sumišo ir lygiai nieko 
sarmalija mums prikaišioti negalėjo atsakyti.
“melą” ir piktą valią už tai, kad Bet adjutanto butą labai ap
mes išreiškiame savo nuošir- sulcraus vyro, jisai Hitleriui į 
džius įsitikinimus, kuriuos gy- ausį pakukždėjo: 
nėnic per ketvirtadalį šimtme- —Prašyk Vokietijos 
čio, — tai jau per daug! To bankroto!
mes niekuomet nepakęsime...... —žioply, ką tu kalbi, - - su-

Todel butų patiems komunis- šuko Hitleris!
tams geriau, jeigu jie giedotų —Heil, Vokietijai-- bankrotas 
sau savo staliniškas “gadzin- yra neišvengiamas daiktas, o 
kas”, o mus palikių ramybėje. | jei prašysi tik pusės bankroto, 

lai reikalai dar pataisomi, o 
Lenkija juk tuomet visai su
jaukiu tys!

—Ja, tięsa sakai, — ir Hitle
ris paprašęs viešpaties Dievo 
Vokietijos puses bankroto.

Dabar taip visų ir laukiama, 
kada viešpats Dievas tesės duo
tus Hitleriui pažadus...

Sako, buvę visai neseniai. O 
buvę šitaip. Kai Hitleris laimė-

Iš Lietuvos
Pagerėjo vežėjų 

uždarbis

NĘVISAI HITLERIŠKAI
Klaipūdoje, kaip jau žinoma, 

yra susidaręs iš liaudininkų, 
krik, demokratų ir nacionalis- 
tų-vojdemarininkų būrys veikė
jų, kuris leidžia laikraštį. Pir- 
miaus tas laikraštis vadinosi 
“Žygis”, o dabar vadinasi “Ben
dras Žygis”.

Ta trijų srovių grupė turį są- 
vp programą: pašalinti Smeto
nos diktatūrą^ sudarant koalici
nę vyriausybę; atstatyt (aU 
steigt) demokratinius principus 
ir sušaukti naujų Steigiamąjį 
Seimų. Ji turi ir tam tikrų svoi? 
kinimosi būda.

0
1L Mizara sako, l(ad lai esąs 

hitleriškas sveikinimas, nes p. 
Sliesorgi|iš aprašo, jį taip:

“Sujungus nariai sveikina* 
si, pakeldami dešinę rankų 
laisvų mostų j šomh delnu į

kupė tyri Luti kiek žemiau

bet prie šono nepriglausta.”
Jeigu taip, tai jie sveikinasi

lėliškai sveikinantis, žmogus at-

Bet juk ąįšku, kad “Naujjc- 
lips” negali sovietų valdžią gir
ti ųž jas. blogus darbus! Ar ga- 
Įiiųa, pav* ją girti UŽ lai, kad 
ji ueduodą jokių teisių opozici- 
ųė|Us srovėms, net socialistams, 
kuriuos JI ragina eiti į “bend
rą frontą0 s|į komunistai? Ar 
•*V|hiįs” arba “Laisvė” pagyrė 
nors vieną valdžią, kuri laiko 
kalėj imliose ir koncentracijos 
stovyklose komunistus? Ne, ji 
tokių valdžių ne lik negiria, bet 
jas griežčiausiai smerkia, vadi
na jąs “despotiškomis” “bude
liškomis” ir t.į. Tą i kokią teisę 
jie turi reikalauti, kad socialis
tai girtų valdžią, kuri žiauriai 
persekioja socialistus?

Ąp galima, girt’ tokią valdžią, 
kuri sąyo politinius oponentus 
baudžia mirtim? Mes laikome 
mirties bausmę iš v|so barba
rizmo lailęų Jiękflna, bet kuo- 
lnet ji yra vąrlojmnU poUtjniąis 
sumetimą^, Uii ji dąrosi dąr 
aršesnis dalykas. O sovietų val
džią kaip tik šitaip ir elgiasi. 
Kilo ji skiriasi šitame klausime 
nuo hitleriškos diktatūros, kuri 
kapoja galvas vadinamiems 
“valstybės išdavikams”?

Pagalios, ar galima girti to
kią valdžią, kuri galabija net 
savo partijos žymiausius veikė
jus? Štai yra faktas, kupio ne-

KAUNAS. — Iškritus dau
giau sniegui daugelis vežėją 
gavo darbo prie jo iš gatvių 
išvežime. Dažnas vežėjas su ar
kliu per dieną uždirba iki 10— 
12 Lt.

Kadangi iš gatvių sniegas 
vežamas ratais, tiek vežėjams, 
tiek jų arkliams darbas nėra 
lengvas. Sniegas vežamas į to
limesnius užmiesčio laukus. Sa
vivaldybė, iš jai priklausomų 
gatvių, aikščių ir alėjų, sniegą 
į užmiesčius veža sunkvežimiais 
ir arkliais.

0 Kauno miesto burmistras 
Ant. Merkys pakviestas į Var
šuvą. Varšuvos burmistras va
sarą lankėsi Kaune. Taip pat 
lenkų telegramų agentūra 
“Pat” pakvietė į Varšuvą “El
tos” direktorių Pr. Dailidę.
0 Veiverių mokytojų semina
rijos muziejus prašo visus bu
vusius los seminarijos auklėti
nius paaukoti muziejui turimus 
dokuipeųtųs, fotografijas ir ki
tokius eksponatus.
0 Jonavoje sudegė filmą, kuri 
buvo atsiųsta iš Palestinos ir 
vaizdavo žydų gyvenimą Pales
tinoje. Filmą kainavusi apie 
6,000 litų, o buvo apdrausta 
2,000 litų.
0 Lietuvos universitete šiemet 
yra per 3,000 studentų.

bažnyčia, ne bažnyčia, bet bok
štas aukštas.

—O čia kas? — klausia ji 
taksisto.

—Tai savivaldybe, miesto
burmistras.

—Savivaldybė? Tai ką tuose 
namuose veikią, gal tai dincin- 
gas?

mas!
—Orait, Amerikoje visi savo 

namuose miega, o 
ma šitokių namų!

čia net esą- / 
[domu toje

tiesiai pasu-Tuomet taksistas 
ko prie seimo rūmą.

—Sakyk, kas tie rūmai, gal 
tai teatras? ar cirkas?

—O ne, tai seimo rūmai!
—Tai ką juose Veikia?

z —Kiaušo ir rankas kilnoja,— 
atsake taksistas.

—O key, pas mus Amerikoje 
tokios sįlaigos visai nesama. [- 
vairi ta Lietuva! — sušuko a- 
merikietė!

Sakykite ar nebus toji pati 
moteris amerikietė, kuri dabar 
“Dirvoje” savo įspūdžius iš Lie-^ 
tuvos gyvenimo rašo?

B » »
Vienas prancūzas pastebėjo, 

kad pas Lenkijos užsienių rei
kalų ministrus vis buvę ilgos 
nosys, o pas Beką ypač ilga, 
tuomet kreipėsi į vieną lenką 
diplomatą ir paklausė jo dėlko 
lenkų ministrų vis tokios ilgos 
nosys, ar jie tyčia tokiomis il
gomis nosimis parenkami.

—Oi ne, — atsakė tasai di
plomatas, — tai lietuvių dar
bas; mat, jie ilgai Lenkijos už
sienių reikalų ministrus už no-

Margumynai
Anglijos karalienei pa
ruoštas “kinų kamba

rys”

t

pusę

Europoje taip kalbama, kad 
amerikiečiai atsilankę šiapus At
lante) vandenyno atrodo labai 
lengvapėdžiais ir gal naivėliais 
žmonėmis. O amerikiečiai lietu-

Sako buvę taip. Viena lietuvė 
amerikietė atvykusi į Kaunu pa
lindo viską pamatyti, patiktų 
sužinoti. Tai buvusi |aja| prąk? 
tiška ir temperatinga moteris.

prašiusi jo pavežioti ir parody
ti visas Kauno įžymybes.

žioplas vyras. Pavažiojo tą mo
terį ir davė jai reikiamus paaiš
kinimus.

—Štai komendantūra, — tarė 
jisgi privažjavęs prie vieųo na
mo.

—O yes, gal čia galima kas 
nors gero nusipirkti?

—Ne, čia pirkti tai nieko ne
galima, tik nemokamai gali nu
velti į priverstinų darbų stovy -

Iš Londono pranešama, kad, 
nors iki to laiko, kada iške
liaus Anglijos karalius su ka
raliene į Kanadą, dar yra ke
turi mėnesiai, tačiau daugelis 
Anglijos laikraščių reporterių 
nuvyko į tą vietą, kur sustos 
Anglijos karališkoji pora. Ota
va yra Kanados sostine, kur 
Anglijos karališkoji pora iš
bus tris dienas; Todėl supran
tama, kad Kanados sostinė jau 
dabar ruošiasi tinkamai pri
imti Anglijos karališkąją po
ra, c

Anglijos karalius gyvens Ka
nados gubernatoriaus pilyje, 
vadinamoje “Ridenu Hali”. 
Gubernatoriaus pilis anksčiau 
yra buvęs paprastas fermerių 
namas, kuris dabar visai mo
derniai įrengtas. Tame name 
žadama priimti keturis tūks
tančius svečių, kur bus išlai
kytas toks pat etiketas, kaip ir 
Londone. Karalienei Elžbietai 
yra numatytas įrengti “kinų 
kambarys” su gražiausiais ki
nų menininkų sienų piešiniais. 
Karalienė gyvens vadinama
jame mėlynajame kambaryje, 
p karalius gyvens žaliajame 
kambaryje, Karaliaus reziden- 
ęiją saugos Kanados karališ
kieji šauliai su savo prašmat
nia uniforma apsitaisę.

Žlivu turgavietėj nučiu
po raudonas kelnes

—O main, mųių, — susukusi 
amerikiete, — pas mus Ameri
koje bedarbių esama, o čia uo| 
nemokamai veža į darbus; tur
tinga ta Lietuva!

Važiuoja juodu toliau ir žiu
ri amerikietė į įdomų namų,

Pil. Jonas Zinevičius, nuėjęs 
į Žuvų turgavietę, iš vieno ba- 
gamazninko derėjo raudonas 
kelnes, bet tos derybos baigėsi 
tuo, kad, pardavėjui į šalį nu
sisukus, Zinevičius kelnes pa-

Apygardos teismas už tų 
kelnių pavogimų Zinevičių nu
baudė keturiais menesiais pa
prasto kalėjimo.

4
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S-• KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
IŠ TORONTO PADANGES

Du naujai supilti lietuvių 
kapai

Pradžia šių metų mums to- 
rontiečiams lietuviams dauge
liu atžvilgių nepavydėtina, o 
kai kuriais atvejais net skaudi. 
Štai vos tik mėnuo praėjo, o 
jau mirtis išplėšė iš musų tar
po net du lietuvius. Pirmas 
jaunuolis B. Pocius, būdamas 
pačioje jaunystėje, daug savo 
gabumu ir gražiais siekiais ža
dėjęs motulei džiaugsmo ir pa
guodos staigios ligos nualintas 
turėjo palikti šį skausmo ir 
klastos pilnų pasaulį, negalėda
mas tarti motulei net paskuti
nį sudiev... Skaudus likimas bu
vo jaunuolio B. Pociaus, bet... 
dar skaudesnis bus motulės, 
kada grįžusi iš Lietuvos ras sū
naus tik šaltų kapa. Žiauriai 
kartais likimas suderina žmo
gaus aplinkybes, dėl kurių pri
sieina daug sielvarto pakelti...

Antroji staigi mirtis ištiko 
Krikščiūnų, kuriam einant 
skersai gatvę trenkė automobi
lis ir veik vieloje užmušė. Ve
lionis Krikščiūnas buvo viduti
nio amžiaus žmogus, nors ne
buvo žymus veiklume, bet nie
kam ir blogo nedarė. Visus lie
tuvius vienodai vertino, niekam 
neapykantos nerodydavo. Todėl 
ir palaidoti jį į amžinus namus 
susirinko visokių žmonių, ne
žiūrint net, kad jis buvo laido
jamas su bažnytinėmis apeigo
mis.

Nors velionis Krikščiūnas bu
vo vargo žmogus, bet palaido
tas buvo gana gražiai, žmonės

- DUSULYS
Taip baisiai puola 
JI negalėjo Ir per trobą pereiti.

Cambridgc. Mass. AA kenčiau 
nuo dusulio per 3 metus. Ant
puoliai buvo dideli. AŠ bu- 

au silpna, negalėjau ir per 
trobą pereiti. Pamatėme jū
sų nuostabaus gydymo skel
bimą ir paprašėme prisiųsti 
butelj. Išgėriau keturius bu- 

teu«0 .. pasigelbčjau. Just) vaistai verti 
man auksu dvigubai. P-ia Ann Janeliunas— 
Rugsėjo, 1936.
PRAŠYKITE KNYGUTES APIE DUSULĮ 
DYKAI.

Jei kenčiate nuo dusulio antpuolių, ko
sulio, troškulio, šniokštimo vieno cento at
virukas gali plačiai atidaryti duria i tikrą 
pagelbą. Tūkstančiai kitų ligonių praneša 
apie nuostabias pasėkas vartojant Nac<>r bū
dą—pilnai ir nuostabiai išaiškinamą naujoj 
KNYGOJ DYKAI. Siųsk skubai vardą ir an
trašą Šiandien.

NACOR, 838-L State Life Bldg. 
INDIAN'APOLIN, INDIANA

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulkų,— 
gausi paskolų ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

•
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KLIUBO 
NAUDAI.

įvertindami jį sunešė nemažai 
gėlių ir vainikų.

Labai gražus vainikas buvo 
nuo velionio kaimynų westo- 
niečių lietuvių, kurie parodė 
savo nuoširdumų ir girtinų 
tarpusavį sugyvenimų.

Laidotuvėmis rūpinosi velio
nio šeima ir Sūnų Dukterų 
Draugija, kuriai velionis pri
klausė. Staigių ir netikėtų ne
laimių ištikti liko liūdėti velio
nių šeimos ir giminės, taipgi 
visi lietuviai.

Lai būna lengva svetima že
melė musų lietuviams.

Ačiū isigijusiems albumus 
“Kupiškėnų vestuvininkai”

Vieningas ir patvarus veiki
mas Amerikos kupiškėnų Ku
piškio kulturininmui paakstino 
ir daugelį kitur esančių kupiš
kėnų parodyti ir savo gerus 
norus. Nuo jų neatsiliekame ir 
mes, Toronto kupiškėnai. Ga
vę nuo gerb. Dr. Graičuno al
bumų “Kupiškėnų vestuvinin
kai” noriai įsigijo šie asmenys: 
p-ios J. Mankienė, Br. Kavolių- 
nienė, O. Kuniutienė, M. Šimo
nienė, M. Jurkštienė, EI. Fren- 
zelienė, P. Zaleskienė, V. Trei- 
gienė, J. Gudaitė, St. Balčiūnas 
ir Pr. Motiejūnas. Už albumus 
gauti pinigai pasiųsti į Lictuvų 
Liaudies namo fondui. Taigi vi
si šie asmenys savo doleriais 
parėmė labai kilnų tikslų; 
jiems Lietuvos kupiškėnai bus 
tikrai dėkingi. Del albumų sto
kos nebebuvo galima visus ku
piškėnus atlankyti, todėl jei 
rastųsi tokių, kurie nor.ėtų pri
sidėti prie “Liaudies namo’’, 
prašau duoti man žodį ir aš pa
sistengsiu gauti daugiau ir 
mielai patarnausiu pristatyda
ma albumų į namus. Be šių al
bumų įsigijimo, būrelis kupiš
kėnų yra numatęs ruošti ir 
viešų parengimų, kurs atsilan
kius visuomenei duotų daugiau 
ir pelno. Parengimui vis lau
kiama liuosos dienos, nes ku
piškėnai nenori trukdyti paren
gimų kitoms draugijoms. Todėl 
kada įvyks musų parengimas, 
kviečiami neatsisakyti atsilan
kyti visi torontiečiai. Tuo tar
pu visiems įsigij tįsiems albu
mus širdingai ačiū.

Kvietimas į SLA 236 
. kuopos vakarėlį

Visi kuopos nariai ir kiti To
ronto lietuviai, taipgi delhi‘ie- 
čiai nariai su draugais yra la
bai kviečiami atsilankyti į kuo
pos ruošiamų vakarėlį su per
statymu 1 veiksmo komedijos 
“Jaunystės karštis”. Po vaidi
nimo bus smagus lietuviški šo
kiai prie tikrai smagios muzi
kos. Visi atsilankę smagiai lai
kų praleisime, įgysime gražius 
įspūdžius ir naujų pažinčių. Iki 
pasimatymo 11 d. vasario 7:30 
vai. vak. lietuvių parap. salėj.

O. I. NEW ORLEANS, La. — Mel Otl, Ncw York Giants-beisbolo komandos manadže- 
ris, savo namuose su dukterimis.

* NAUJIENŲ-ACMH Tclcphoto
BELLEVĮLLE, ILL. — Tai paveikslas naujai statomo angaro, kuriame bus laikoma 100 armijos

lėktuvų.

Montreal, Kanada
Gražus parengimas

DLK Vytauto Neprigulmnigo 
Klubo choras surengė gražų vai
dinimo vakarų su dainomis. 
Vakaras visapusiškai pavyko. 
Klubo “Aido” choras gražiai 
sudainavo keletą dainelių, po 
to buvo perstatyta trijų veiks
mų komedija “Kooperatyvus 
vestuvės”.

Visi artistai tinkamai atliko 
savo roles, — daugiausia jau
nuoliai. Už tai galima atiduoti 
kreditas lošėjams. Scenoj daly
vavo šie vaidilos: L. šimonėlh 
ir M. Giviutė vadovaujančioj 
rolėj. P. Vaupšas, A. Šimkiutė, 
Strimaitis, V. Saladžius, E. Bu
čienė, A. Mileris ir Rugienius.

Kiekvienas iš dalyvavusių vai
dintojų atitiko savo vieloj, gra
žiai suvaidindami padare gerų 
įspūdį publikai. Be to, negaliu 
praleisti ncatidavęs kredito re
žisieriui B. Juraičiui ir sufleriui 
F. Ambrozienei. Taip pat ir 
musų grimorius E. Juraitienė 
parodė savo srity gabumų. Kili- 
moniutė gražiai pašoko. O Ra
jeckas su Brozausku tikrai pra
linksmino visų publika su dai
liai pritaikintum komiškomis 
dainomis.

Smagu, kad taip gražiai visi 
darbuojasi klubo naudai.

—Klubietis

JUOKAI
PASTABA

Bronė: — Mes elgiamės su 
musų muzikos mokytoju, kaip 
su savo šeimos nariu.

Mama: — Ne, taip negali
ma, su mokytoju reikia elgtis 
mandagiai.

[ACME-NAUJ1ENŲ Photo 1

A. A. BRUNO POCIŲ 
PALAIDOJUS

A. A. BRUNO POCIUS
šių melų sausio 27 d., 10:36 

v. ryto- sustojo jo širdis pla
kusi. Jis amžinai atsisveikino 
su savaisiais ir pasauliu.

Pašarvotas buvo namuose, 
kur buvo gausiai lankomas 
per dvi dienas, o sausio 30 d., 
10 v. ryto, atliko paskutinę ke
lionę į Our Lady of Laurds 
bažnyčių, ir iš ten į Mount 
Hopc kapus.

Karstas buvo paskendęs vai
nikuose ir pintinėse gelių nuo 
brolių, sesučių, dėdžių, tetų, 
draugų, pažįstamų- kaimynų 
ir nuo “Aušros” choro. Nors 
Bruno mamyte nieko nežino
jo apie jos mylimo sunaus iš
keliavimų amžinastin, bet ša
lia jo stovėjo graži baltų ir 
raudonų rožių pintinė nuo mo
tinos ir brolio Kazimiero. Tos 
rožes atstovavo motinų ir bro
lį, kurie yra Lietuvoje- Ve
lionis Bruno buvo laidojamas 
labai iškilmingai ne tik paša

liečiai, Liet ir (šeimos nariai 
buvo nustebinti, kai nuvykus į 
bažnyčių rado jų grustinąi pri
sirinkusių žmonių, o bažnyčia 
nepaprastai didelė. Pamaldose 
dalyvavo visa St. Michael’s 
kolegija. Minėtos bažnyčios ir 
St. Michael’s katedros visas 
personalas. Katedros choro ve
dėjas Muzikos Daktaras kun. 
J. Ę. Ronąn, pagerbdamas to 
lietuvio jaunuolio atminimų, 
pats vargonavo ij\ giedojo so
lo vienų nepaprastai gražių 
giesmę. Kun. J. E. Ronap yra 
skaitomas vienas geriausių 
muzikų Torpnte. Jis yra stu
dijavęs Romoje. Jo vadovau
jamas choras, be bažnytinių 
pareigų — kas sekmadienį 
2:30 p f), dainuoja per radijo. 
Ta į apie 45 melų žmogus, ži
lagalvis- bet jaunu, maloniu ir 
aukštai išlavintu balsu. Tai 
menininkas pilna to žodžio 
prasme.

Po pamaldų keli šimtai a. a. 
Bruno mokyklos kolegų atsi
stojo ir galvas nuleidę, liūd
nai išlydėjo jį pro bažnyčios 
duris. Nors oras buvo labai 
žiaurus, pūga siautė, bet ne
mažas būrys lietuvių ir kitų 
draugų palydėjo iki kapų.

Be brolių: Vlado ir Liudo ir 
sesučių Marijos ir Alinos, iš 
artimiausių' giminių laidotuvė
se dalyvavo dvi tetos: p-nia 
Adelė Pociene iš Ghicagos ir 
p-nia Johanna Daniels su vy
ru, torontiečiai.

Bruno Pocius mirė vos 20 
metų sulaukęs, nes sausio 13 
d. buvo jo gimtadienis. Tai to
kioje jaunystėje jis turėjo pa
likti viskų ir keliauti į šaltus 
kapus.

Lai bunie Tau, Broniau, 
lengva svetima žemelė.

—M. T. Y-nė

BUVAU, MACIAU IR GIRDĖJAU
Nelaime

Daugumai torontiečių pažįs
tamas Kriščiūnas, kuris gyveno 
Westone, liko sunkiai sužeis
tas ir po poros valandų numi
rė. Jį užmušė karas, kuris len
kė kitų, o pastarasis ėjo namo 
iš krautuvės.

Jo kūnų atlankė daug lietu
vių atiduoti jam paskutinę pa
garbų. Jo karstų puošė daug 
gražių vainikų.

Velionis paliko žmonų, dvi 
dukteris, posūnį ir podukra, dvi 
seseris ir brolius.

Kita šiurpi tragedija
Pirmadienį, sausio 30 d., ties 

374 Bathurst St., arti naudo
jamos musų svetainės įvyko 
šiurpus įvykis. Rusų tautos vy
riškis pašovė moterį ir save, 
vėliau paaiškėjo, kad ta mote
ris palikus savo vyrų, sūnų 8 
metų ir dukrelę 6 metų pabė
go su savo įnamiu, paimdama 
vyro 600 dol. su taupų. Su sa
vo meilužiu išgyveno nuo rug
sėjo mėnesio. Bet galų gale su
prato savo klaidų, gavo vyro 
sutikimų grįžti namo, norėjo 
išsikraustyti nuo savo meilužio 
jam nežinomon vieton, bet šis 
nujautęs jos pasirinkimų nusi
pirko šautuvų, su kuriuo jų 
dviem kulkom vietoj nušovė. 
Viena kulka kairėn smilkiniu, 
kita kulka širdin palaike, o sau 
porų kulkų paleido irgi norė
damas širdin pataikyti, bet po 
sėkmingos operacijos, mano
ma, jo gyvybe bus išgelbėta. 
Atvvko nušautos moters vvras 
jų palaidoti, vyras jaunas, gra
žus, švarus, rodos, be truku
mų. Nusiminęs nežinąs ką be 
jos darysiąs. Taip buvęs apsi
džiaugęs jos noru grįžti namo 
pas šeimą. Pasiekė namus, bei 
ne tuos, kuriuos norėjo, o tik 
amžinuosius. Skaudu, kad mo
terys tokias skaudžias klaidas 
padaro.

Aušros choro koncerto 
įspūdžiai < 

sis vakaras įvyko 1 vasario 
parapijos svet. Buvo suvaidinta 
komedija. Po to choras išpildė 
keletą gražių dainų. M. Pociū
tė padainavo solo “Mamyte”, 
su kuria publiką labai sužavė
jo; vėliau ji smuiku grieže gra
žiųjų “Avė Maria”. Jos brolis 
L. Pocius, choro vedėjas ir pia
nistas, porų gražių gabalų pia
nu paskambino. Vėliau Z. Už- 
emeckiepė su V. Samulevičiene

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žimu iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug grąžių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

padainavo duetų, kuris irgi bu
vo puikiai atliktas. Po progra
mos sekė smagus šokiai grie
žiant V. J. Margelio orkestrui. 
Numatoma nemažo pelno.

Stella.

DARYK ŠIAIP
IŠGYDYT SLOGŲ SKAUS

MĄ, NESMAGUMĄ
Sek žemiau Nurodytų Papra
stąjį Budą. Ims Tik Kelias Mi

nutes Jei Vartosi Bayer
Aspirin

Pradeda Lengvinti Skausmą ir Ne
smagumą bei Gerklės Skausmą, 
Paeinantį Nuo Slogų, Veik Iškarto

Tas paprastas aukščiau nupieštas 
būdas, dažnai neša nuostabiai grei
tą pagelbą nuo nesmagumo paei
nančio nuo slogų, gerklės skausmo.

Pabandyk jį. Po to kreipkis į gy
dytoją. Galimas daiktas, kad jis pa
lieps ir toliau Bayer Aspirin var
toti, nes jis slogu nesmagumams 
pašalinti veikia greitai. Ir karščiui 
sumažinti.

Tas mokslu paremtas būdas gu
driai pašalina stipraus vaistų varto
jimo būdą nuo slogų. Gal būt, kad 
tai yra lengviausias, už vis įtakin
giausias ikišiol atrastas būdas. Ta
čiau, įsitikink, kad gauni 
BAYER Aspirin.

15c už 12 tablečių 
Z pilni tuzinai 25c

FulMIavored

O Krajt American has a meltow, 
full-flavored richncss that inakcs 
it perfect for sandvviches. And for 
cookcd dishes you can depend on 
this American Cheese to mėlt 
perfeetly.
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Diena !š Dienos
su

Padaryta Sunki 
Operacija Veronikai 
Dambrauskienei

BRIDGEPORT. Pereitą 
savaitę St. Anthony’s ligoninė
je buvo padaryta labai sunki 
operacija p. Veronikai Dam
brauskienei, kuri užlaiko gro 
sernę antrašu 2857 S. Emerald 
Avė.

Jos vyras agentauja prie 
Bridgeport Tobacco ir Liquor 
firmos. Ligonė dar negali iš 
lovos pasikelti, bet t kiši, kad 
greitai pasveiks.

VBA.

Birthday Party
Vytautas ir Sylvia Chuprin- 

skai, kurie turi tavernų po ant
rašu 5708 S. Morgan St., au
gina dukterį Veronikų. Kadan
gi jai sukanka 2 metai am
žiaus, tai tėvas rengia Birth
day Party, Vasario 11 d. ir 
kviečia visus draugus atsilan
kyti. (Sp.)

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

James Rakauskas, 20,
Bernice Gniadek, 18

Rudolph Ouder, 24, su Nellie i 
Rauba, 24

Joseph Anglickas, 25, su He- 
len Mironas, 17

Henry Marino, 25, su June
Gaizat, 19

Joseph Winevica, 46, su Ste
la Feiza, 47

John Macenis, 29, su
Balchunas, 26

Anthony Bunis, 30, 
cella Sruoginis, 28

Peter Graventi, 40,
Brigulis, 26

Ray Steffens, 24, su
lis, 19

Reikalauja
>orskiriĮ
Theresa Kowal nuo 

wal

su

su

Anna

Mar

Rose

Mae Pu-

Roy Ko-

Gavo
Perskiras

Lillian Kazmak nuo Charles 
Kazmak

Katherine Link nuo Otto 
Link.

Nudažyta Lėle”

x-le Stelia Rimkaitė

Iškilmingai Palai
dotas Vincentas 
Pukštis

Tsešis Tautiškose Kapinėse
BRIDGEPORT. — Pereita 

pirmadienį, Vasario 6 d., tapo 
iškilmingai palaidotas Vincen
tas Pukštis Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse. Velionis buvo gimęs 
Lietuvoje, Laižuvos parap., Ma-

gyveno apie 30 metų. Mirė su-

Al’iVi, -.SAUJli-M Kuto,

H0LLYW00D, CAL. — 
Filmų artisto Andy Divine 
žmona, kuri išoinis dieno
mis susilaukė* sūnaus.

laukęs pusę amžiaus.
Paliko nuliūdime žmonų An

taniną, sūnų Vincentų ir gimi
nes. Velionis priklausė Chica
gos Lietuvių Draugijoje, kuri 
parūpino grabnešius suteikti 
paskutinį patarnavimų.

nimo prakalbų adv. Bračiulis, 
o kapinėse kalbėjo V. B. Am
brose. Palydovų buvo apie 30 
mašinų.

Velionio žmona Antanina yra 
visiems labai dėkinga už suteik-

dotuvėms patarnavo laid. direk
torius p. Antanas Phillips.

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
fc'oh’ų 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 West «3rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

GRAND OPENING
— OF — 1

Joe’s Grill Tavernos ir Svetainės
12304 South Halsted Street

Pėtnyčioj, Subatoj ir. Nedėlioj
VASARIO 10—11 ir 12 D. D.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į musų biznio atidarymo 
iškilmes. Svečiai bus maloniai priimti ir vaišinami. Pėtnyčioj žu
vis ir spaghett’. Vištienos pietus ir namie darytos dešros. Vaišės, 
gera muzika, ŠOKIAI. Patenkins visus svečius-

VALĖ IR JUOZAS GAIDELIAI, Savininkai.

Šių graikščių panelę- pažįsta
me kaipo dainininkę, radio ar-- 

ę. Sausio 15 d. matėme jų 
vaidinant operetėje “Gražioji 
Galetea”, kaipo tinginį-tarnų. 
’Jet šį sekmadienį, vasario 12 
1. jų matysime scenoje, kaipo 
“nudažytų lėlę”, panelę Valę 
Eismontaitę, turtingos našlės 
pasiputusių dukterį, kuri su
vartoja tiek dažų pasidailini- 
mui, . kad net Velykų margu
čiams jų nebel.’eka, Lietuvių 
Auditorijoj, veikale “Lietuvys 
Daktaras“, kurį pateikia publi
kai, dar pirmą kartą, L.S.S. 
Centralė kuopa ir L.D.D. 4 
kuopa. Pradžia 4:30 vai. vak., 
:žanga tik 40c ypatai.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAl-Ėb

žemaičių Kultūros Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, vasario 9-tų d. J. Yuškos (Hollywood Inu) svetai
nėj 2117 W. 43rd St. 7:30 vai. vakare. Nariai-ės esate kvie
čiami skaitlingai dalyvauti. Atsiveskite naujų narių prira
šyti. Žem. Kult. Kl. pirm. Steponas Narkis

Roselando Lietuvių Moterų Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 8 d. 7 v. v. Lietuvių Darb. svetainėje, 
10113 South Michigan Avė. Visos narės yra kviečiamos at
silankyti ir naujų narių atsivesti, nes bus išduotas rapor
tas iš praeito klubo parengimo. Po to bus protekcijos svei
katos klausimu ir šunim Burum. M. Narish, nut. rast.

Bridgeport Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks va
sario (8 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoje. Ma
lonėkite laiku pribūti, nes yra daug kų aptarti. —Valdyba

Genera’ė repeticija veikalo “Lietuvis Daktaras“ įvyks šį vaka
rų, Lietuvių Auditorijoj 7:30 vai. Visi vaidylos prašomi su
sirinkti laiku. Perstatvmas 
Auditorijoj 4:30 v., įžanga 
L.D.D. vielinės kuopos.

“Pusiau Daktare”

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— __T —7 IKI 8 VAL. VAK
• ŠEŠTADIENĮ- W. H. F. ( . —7 IKI 8 VAL. VAK.
» SEKMADIENI—_______________________ —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinią Skyrius1^05

•V.

sekmadienį, vasario 12 d., Liet.

Budriko Radio NAUJIENŲProgramas INSURANCE
JUBILIEJINIS (APDRAUDA)

KALENDORIUS NAMŲ NUO

SPALVOTAS
SU PAVEIKSLAIS

•«

No. 1956

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė
l Kovo 12, 1939Adresas

| Miestas ir valstija

PETER PEN

'f?

.i

L

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

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

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

m
O

šitos 
norų 

leidė-

Garsinkitčs “N-nose”

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

' i
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

• FOTOGRAFAS

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

po pietų

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDA
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

$2-oo
VISAS LIGAS GYDOMA $<f.OO 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

COPR. im NMDLSCRAFT SERVK7C, INC.

KITCHEN TOWELS PATTERN 195©
No. 1956 — Abrusams išsiuvinėjimai.

CHICAGO. W5nifred 
Crisman, kuri drauge su 
kitais yra įsteigusi laborato
rijų ir aptarnauja 50 dak
tarų. Ji savo laiku sirgo 
vaiku paralyžium, bet tų li-

Pereitų septintadienį popiet, 
kaip ir visuomet, buvo gražus 
Budriko radio programas. Pro
gramų išpildė didžiulė Budriko 
orkestrą ir solistai dainininkai. 
4 kartų man ypatingai patiko 
orkestrinė programo dalis. Or
kestrą pagrojo puikų maršų, 
kelias linksmas polkas ir taip 
vadinamų dainų vainikų, nu
pintų iš lietuvių liaudies melo
dijų, kurios visuomet ir visur 
suteikia malonumo klausytojui. 
Ta i g i besiklausydamas
muzikos ir dainų jauti 
pasakyti ačiū programo 
’ui už tąjį malonumų.

Kitas Budriko programas bus 
ketvirtadienį nuo 7 iki 8 vai. 
vakare iš stoties WHFC, 1420 
k. Programe dalyvaus daininin
kai solistai ir akordeonistai — 
graži muzika ir gražios liau
dies dainos. Be to, bus svarbus 
asmenų ir draugijų pranešimai. 
Nepamirškite pasiklausyti.

Radio Mėgėjas.

P-lė Josephine B. Miller
šią panelę dauguma pažįsta, 

kaipo dainininkę, choristę Nau 
jos Gadynės chore. Bet šį sek
madienį — vasario 12 d., su 
ja susipažinsime, kaipo “pu
siau daktare” Lietuvių Audi
torijoj, kur ji vaidins veikale 
“Lietuvys Daktaras”. Ten jai 
teks net ir. savotišką “opera
ciją“ padaryti tūlai panelei. 
Pradžia 4:30 v. v., įžanga tik 
40c ypatai.

Vaidinimą parūpins L.S.S. 
Centralė kuopa ir L.D.D. 4 
kuopa.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 

KONCERTAS
Ashland Blvd 

Auditorijoj

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III • LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI $10.50
GYDYMAS $Ef| nn

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

diena Ligoninėje $ I5.00
REUMATIZMAS

Greitai Palengvinama ..

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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Gresia Skerdyklų
Streikas

Livcstock Handlers Union, lo
kalu 567 nariai užvakar vakare 
įgaliavo savo viršininkus pa
skelbti streiką skerdyklose, jei
gu darbdaviai nesutiks derėtis 
dėl sutarties ir nepriims darbi
ninkų reikalavimų.

Union Stock Yards and Tran- 
sit Co. seniai prižadėjo darbi
ninkams "sutartį, bet, anot uni
jos, derybas vis vilkina arba 
visai nenori su unijos atstovais 
kalbėtis.

lybe, kuri eina Naujos Gadynės 
choro sekr. pareigas, paviliojo 
jaunuolių širdis ir jie panelę 
išrinko “širdies Karalaite”, 
prisiųsdami net 60 Valentino 
širdingų ęveikinimų, kas, su
prantamą, nusvėrė ir jos laimė
jimą.

P-lė L. Kielytė aplaikė ir 
gražią dovaną, pritaikintą Va
lentino dienai. Taip, taip p-lė 
Lilian atvyko į vakarą tik su 
viena širdim, o namo vyko jau 
turėdama 60-ts. Kuri iš tų visų 
širdžių jai bus mieliausia, tą 
išspręs tik ateitis... —L-s.

Atvyko Su Viena, 
Išvyko Su “60-timis
Širdžių”

Vieša Padėka Nuo 
Kultūros Ratelio

Pirmas Vakaras Buvo 
Pasekmingas

Linksmas, gražus jaunimo 
vakarėlis

šeštadienio vakare, Naujos 
Gadynės choras Marųuette sve
tainėj turėjo gražų jaunimo 
vaakrelį. "Susirinko virš poras 
šimtų gražaus linksmo jauni
mo ir visi linksminosi,
gražioj nuotaikoj iki sekmadie
nio ankstyvo ryto. Buvo ir se
nesniųjų keli desėtkai, kuriems 
buvo malonu pažiūrėti į taip 
gražų jaunimą ir jų linksmutį

Žmonių buvo 
ir, matyti, vai- 
patenkino, nes 

visi buvo gera-
šoko

Rinkimas “širdies Karalaitės
Kadangi tai buvo 
karas, tad buvo renkama 

Daugelis 
išrink to-

Sausio 29 d. šių metų, Lie
tuvių Jaunimo Kultūros Rate
lio Choras turėjo savo pirmą 
vakarą. Perstatė operetišką
vaizdą: “Našlio Piršlybos”.
Vakaras visais atžvilgiais bu
vo sėkmingas, 
pilna svetainė 
dinimas visus 
po vaidinimo
me upe ir dar ilgai, ilgai link
sminosi, šoko, dainavo bei šne
kučiavosi. Matyti, daug-kam 
šis vaidinimas priminė Lietu
vą ir len praleistas linksmas 
valandas, šis veikalas yra 
bai tipiškas kaimo vaizdas 
laike vaidinimo daugumui 
spaudė 
smagų 
ma. c

asaras
kaimo jaunimo

norėjo būti 
laimė tik vienai pa-mis, bet

žiurėjo į akis, būtent, p-lei Li-

la- 
ir 

iš-
prisiminus tą 

gy’veni-

Ii, spuogus nuo veido nugydy-

Frank Druktainis
£ S' - i

Stengiasi patobulint 
savo amatą

Per 27 metus diena iš dienos 
dirbdamas kirpėjo darbą, jis 
jauįė, kad tame amate reikia 
daugiau žionjimo, negu papras 
tai kirpėjai žino. Kostumcriai 
kreipiasi pas savo kirpėją ne 
vien tik plaukus apkirpti ar 
barzdą nuskusti, bet ir pasigra
žinti, plaukų slinkimą sulaiky

nio žinojimo. To žinojimo pa
gilinimui Mastcr Barbers aso
ciacija įsteigė savo nariams tam 
tikrus kursus ir Frank Druk
tainis stojo mokintis. Jis buvo 
vienas iš pirmųjų.

Neseniai la pirmoji kliasa 
užbaigė mokslą ir sausio 29 d. 
Šių melų prie iškilmingos va
karienės Midvvest Alhlętic klu
be buvo išdalinti diplomai de
vyniolikai mokinių. Frank 
Druktainis buvo vienas iš de
vyniolikos ir pirmutinis iš lie
tuvių. Dabar jisai prie savo 

i o pažy- 
(Bachelormojimą:

Felix Frankfurter, naujai 
teismo teisėjas, dėvi uniformą

Acme-Naujienų Telephoto 
paskirtas Aukščiausiojo 
prieš priimdamas prie-

žmonių, 
publika 
ir mes

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams CL ASSIFIED ADS
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

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

PERSONAL
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU FABIJONO, kuris 
turėjo Real Estate ofisą ant 35-tos 
ir Halsted. Turiu labai svarbų rei
kalą, prašau atsišaukti. Tel. Dor- 
chester 3793.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO už bartenderį. 
Esu pilnai patyręs. George Smith, 
3336 So. Halstėd St., antros lubos; 
Telefonas YARDS 6067.

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

Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
4015 W. 13th St.; Nut. rašt. —J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Finansų rašt. —Ant. 
Osher, 1329 N. Dearborn St.; Fi
nansų rašt. pagelb. —E. Rama- 
šauskas, 1218 So. Independence 
Blvd.; Kasierius —St. Niprikas, 
852 West 33rd St.; Kasos globė
jai: Adolf Mirovitz, 2539 West 
46th PI. ir F. Povilaitis, 10051 S. 
La Šalie St.; Korespondentas —J. 
Balakas, 1414 So. 49th Ct., Cice
ro, III.; Maršalka—Chas. Gasper, 
931 W. 34th PI. Susirinkimai lai
komi vieną kartą į mėnesį, kas 
ketvirtą sekmadienį pirmą valan
dą popiet, Hollyxvood svetainėje,

I 2417 W. 43rd St., Chicago, III.
AMERICAN L1THUANIAN ČIU
ŽENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm.
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka
sierius—Heien Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St. 
2418; Fin. rašt.— 
Archer Avė 
Kontr. rašt.
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J.Ma- 
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

J. Svitorius, 4000 So.

, tel. Lafayette 
•F. Wittis, 4469 

tel. Lafayette 1374; 
P. Montvidas, 4135

IEŠKAU DARBO už porterį ar 
prie namų, arba ūkės darbininką. 
Dsu patyręs per daug metų. Petras 
^abokas, 3336 So. Halsted St-, an
tros lubos užpakaly.

HELP VVANTED—FEMALE
Darbininkių Reikia_______

REIKIA PATYRUSIŲ operato
rių dirbti su speciale ir single 
needle jėgos mašinomis Darbas 
prie geresnių plaunamų suknelių. 
Kreiptis. TABIN PICKER and CO., 
4119 Belmont Avė.

MERGINA — JAUNA, patyrusi 
lengvam namų darbui. Nėra virimo 
nei skalbimo. Suaugę—būti. Mrs. 
B. Smith, 4900 No. Avers-

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA PATYRUSIO alaus par
davinėtojo- Geri referencai, alga. 
Turi mokėti lenkiškai ir lietuviškai 
kalbėti. Rašyti Box 933, 1739 So. 
Halsted Street.

REIKALINGAS DARBININKAS 
farmos darbams, kuris supranta 
farmų darbus- Geras mokestis ge
ram darbininkui. Adam Balukevicz 
Custer, Mich.

a w a y

aus.

interred
H3, 

he earth- 
vvhich 

suecunib', 
free

above,

TURIME KELIS GERUS darbus 
grill men, Counter men, kepėjams, 
pastry men, carvers, fry cooks, 
dišvašeriams, porteriams, yard 
men ir coffe boys.

CHICAGO RESTAURANT 
ASSOCIATION,

155 N- Clark St., Room 320.

EIIARPS AND FLATSŠis patobulintas barberiu 
mokslas vadinasi L 
ence ir apima tokias 
rių iki šiol kirpėjai nežinojo.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

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

O

2354 W. 68 SI. —J. S.

mi'.lstKomisija.

1939

the

Jei Norit

(Vardu ir pavardi)

(Adresu)

Huey.

as Uie 
comirg 3200 So. 

Kvietkie- 
So. Lowe 
nut. rast.

COAL—WOOD—-OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

No. 4027 — Augesnei moterei na
mie dėvėti suknelė. Sukirptos mie- 
ros 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ir 50 
colių per krutinę-

RENDAI 5 KARŲ GARADŽIUS 
apšildomas, gali būti repair shop 
arba Stock room. 834 W. 35th St. 
2-ras aukštas. Tel. Yards 7473.

into 
sooner 
;p’rit

7 KAMBARIAI, pečiais šildomi, 
4739 So. Halsted St., 2-ras aukš
tas, $20.00 mėnesy. Išdekoruos. Tel. 
OAKLAND 2323.

or f: 
soai r 

the blue 
memory.

n bpungi ei(i 
pectivcly. Mere 
given at a la or date.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

is a charming giri 
her the best^af luck.

Rasky
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will be

steni. Only a dozen 
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ą i-ing for Ihat bertain finger. 
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ilik, the bri- 
Rasky Hu?y” 

I-\b. 8,

This coluinn is (ledicated to <he 
ircniory of Albina 
g-nal Rasky, of 
teani,

xvero Ihcre new 
narnės os niuch ai 

• a e, 1/1 bau Sir.o- 
I.illian Puiris, cousin cf Al 

and Sonya, xvho’s surname

Tu2S.lax’s ichearcal roa’Iy show- 
d lioxxr bnddly the snoxv had crip- 
>le:l f Iręag^’s transportation sy- 

hard mombar.s
motin ainous snoxv

We, her fr’end'-, 
absence from our 
silcnt reverie xve s 
i frlcnd that ha1! Į'as:;eJ

Gėlės Mylintiems^ 
Vestuvėms, Ban-» 
kietams, Laid o-| 
tuvėms, Papuosi- 

GELININKAS mams
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

MADOS

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

NAUJIENOS Pattern DepU 
1739 S. Halsted St-, Chicago, HL

Čia Įdedu 15 centų ir prašau 

ateiųsti man pavyzd} No. . ..... .. 

Mieros ___________  per krutinę

(Miestu ir valstija)

Kad atsilankė daug 
tai tas parodo, jog 
įvertina musų darbą 
ateityje įnėginsim dar geriau
pasirodyti, ir tokių vakarų dar 
daugiau surengti.

Jeigu buvo trukumų, lai ger
biamoji publika malonės už tai 
mums dovanoti, nes dar, nese 
niai jsikurėm ir gal neatlikom 
viską taip, kaip turėjo būti.

Prie šios progos Ratelis dė
koja visiems atsilankiusiems 
į musų vakarą. Dėkojam p. 
Povilui šallimerui už gražų 
garsinimą musų vakaro. Taip
gi dėkojam Progress Furniture 
Co. krautuvei ir p. J. Roma
nui už skelbimus musų vaka
ro per Radio. Taip pat didelį 
ačiū “Naujienoms” už suteiki-

Ponas Druktainis ir pirmiau 
buvo gerai prasilavinęs kirpė
jas ir turėjo gerą pasisekimą. 
Jisai yra nemažai darbavęsis 
draugijose, buvo* finansų rašt. 
Chicagos Lietuvių Draugijoje, 
korespondentu SLA 260 kp. ir

mą vietos musų koresponden
cijoms.

Dėkojam visiems dirbusiems 
tame vakare, ir visiems tiems, 
kurie vienokiu, ai
du prisidėjo prie 
surengimo.

Veiklos

kitokiu bu 
šio vakaro

JUOZAPAS JAKONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 6 d., 8:20 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Su
bačiaus parap., Tiltagelio km.

Amerikoj išgyveno 42 m.
Paliko dideliame nuiludime 

moterį Magdaleną, po tėvais 
Misiūnaitę, sūnų Aleksandrą, 
marčią Mildred ir jų šeimy
ną, 3 dukteris, Margaret, žen
tą Louis van Thielen Afriko
je, Oną ir žentą James Pad- 
dock, Juozaphiną, 3 anukus 
ir daug kitų giminių. Lietu
voj— brolį Fabijoną, 2 sese
ris: Jevą ir Uršulę ir jų šei
mynas ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
člaus kopi., 2314 W- 23rd PI. 
Laidotuvės įvyks penktad., 
Vasario 10 d., iš kopi. į Gi
mimo Pan. šv. parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Jakonio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikirfimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Marti, Duk

terys, Žentai ir Giminės*
Laid. Dir. S. D. Lachavvicz 
ir Sunai. Tel. CANAL 2515.'

a a t i ar ' A Siunčiam GėlesI Telegramų įL U 7 L11110 visas Pasaulio Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankictams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

*

' s®
ALBINA TRILIKAITE

Šiandien sukako vieneri me
tai nuo mirties pasižymėju
sios visuomeniniam gyvenime 
Albinos Trilikaitės. Ji am
žium nors dar jauna—vos tik 
20 metų, bet spėjo daug nu
veikti. Visuomenei ji labiau
siai žinoma iš radijo valandų, 
kur ji karpo : ■“Kaimiečių 
kvarteto” dalyvė žavėjo klau
sytojus savo miela daina ir 
“Pirmyn” choro narė.

Velipnč Albina persiskyrė 
su šiuo pasauliu netikėtos li
gos ištikta ir trumpai sirgusi 
vasario 8, 1938 m., o vasario 
12 d. iškilmingai buvo palai
doja šv. Kazimierą kapinėse. 
Jos tėveliai, Jonas ir Albina 
Trylikai, skaudžiomis širdimis 
ją tebemjni: “Mylimąjį musų 
Albina sulauksi ir musų, nors 
mes tavęs dar čia vis laukia
me.”

Nuliūdę:
Tėvai: Jonas ir Albina Trili

nkai, Sesutė Floriną, Bro
lis Jonas, Artimieji ir 
Giminės.

trlckled 
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Tta the scą ofįtime each 'p- Jp 
a memory, Apniąj 
Aniong. the.mL-,,ffl 
A'biną' Tf 
favorite songstrėi 
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RENDAI KRAUTUVĖ, tinkanti 
beauty parlor, drapanų bei galan
terijos, čeverykų arba bile bizniui. 
Puikus frontas, dideliame mūrinia
me name, apšildomas. Randasi 
2001 So. Halsted St. Kreiptis pas 
G. černauską, 1900 So. Union Avė.

and for'orn. \Vv 
ly reniai n s 
everycne 
būt her 
stars in 
baik i n

In tliis 
jopranos. 
we could 
"elis, 
Pu ris and Sonya, 
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ihe ever < roxv;ing b issc ; shou'd 
hide thcir hcad/>v in shame. Thcy 
let a little snoxy keop them in 
xvhile thc “xveakcr” šilk stocking 
brigada had the courage to come 
from even the nįore oufąying di.s- 
triets.

Shame 1

Aftcr these many jears thc o’d 
i'aithful ] iano rc/eived a iruJi 
necdod ove-hau ing. y/hen xve saw 
he pilė of nexv hammers that were 

replased, we ivoųdered hoxv in tl:e 
world hat it manage(| to cm it even 
ah off-key plink before.

Ąmong the absc.nte?s lest Tues- 
lay xvas “Heap Big Chiel” Bonj Ja
nulis. Boni, to eur rė-cllecfon hąs 
been so regulai* įn attem|em*e that 
we could Ifct oųr Ii ves on his pre- 
'cnce. Būt okl age rąust be creep- 
ing up on him and his ete.rnal 
rearch for a squąxv had bettęr ga- 
thęr steąm befmą he xvill havp to 
re|ii’e ą Jjachelori

From a very reliaĮile souce xve 
learn that Stella Rądcn of ' tbc. 
rojn’ans xvill in the near Putine re- 
ėeive 
Stcll 
wisli

(ACME-NAUJIENŲ FolOl 

ons, pasižymėjusi 
dainininke, kuri priversta 
buvo atsisakyti nuo trijų 
koncertu dėl influenzos.

(ACME-NAUJIENŲ Foto)

BOSTON, MASS. — Olive 
MuIIcns, kuri laimėjo “gra
žiausių lupų” ko n testą New 
York c*

[ACME-NAUJIENŲ Photuj

DAYTON, OHIO. —Geor
ge W. Sandėry 82 metų 
amžiaus, žiuri į savo nauja
gimį sūnų, šalia sūnaus gu
li jo žmona, kuri yra 42 
melų umžiuus.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchųnas— pirm., 
Lowe Avė.; Petronėlė 
ne—pirm, pagelb., 3140 
Avė-; A. Kaulakis —
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rašt.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

BRIDGEPORTO NAMŲ SAVININ
KU SĄJUNGOS VALDYBA 1939 
METAMS: Pirmininkas— Antanas 

Šimkus, 3120 So. Lituanica Avė-; 
Pagelb.—John Begin, 3400 So. 
Lpwę Avė.; Nut. rast.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė.; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Avė.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—-Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE
Nama^^

ŠIOS DIENOS GERIAUSI 
BARGENAI

9 apartmentai, 3x5—6x4 kamba
riai, rendos $3,780 metams, $3,000 
įmokėti. Kaina .................... $14,200

12 apartmentų, 12x4 kambariai, 
rendos $5700 metams, veik greit, 
$5,000 įmokėti. Kaina ....... $19,650

2 krautuvės, 10 apartmentų, ren
dos $4880 metams, $4,000 įmokėtu 
Pilna kaina ............................ $15,800

2 flatai, 5—6 kambariai, elektri
kas frigeracija, veik greitai. Pilna 
kaina .....................................  $3,300
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

KAMPINIAI 12x4 KAMBARIŲ 
apartmentai—metinės pajamos — 
$5040. Kaina $18,000. Cash $3,000. 
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

4027 Cravvford.
Tel. Independence 6870

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rast.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Railą, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Bcach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė.

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

• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. Ža- 
sytaitė; Prot. rašt.-*-B. M. Bur
buly tė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
Šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

PAGARSINKIT 
SAVO BARBENUS.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS 

VISI SKAITO

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos* Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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Policija ir koroneris tąsia Evaldo 
mirties tyrinėjimą

Dar Nevisai Aišku Kaip Jis Žuvo 
Atidėjo Ink vestą Iki Vasario 23 d.

padaryti kulkos ir revolverių 
egzaminaciją.

Policijos departamento ats
tovas Patrick Connelly spėlio
jo inkveste, kad Evvaldas nu
sišovė tarp 8:15 ir 8:30 valan
dos, pirmadienio rytą. Polici
ja buvo pašaukta apie 9:15.

Šūvio Negirdėjo.

Jisai toliau liudijo, kad nie
kas šūvio ar šūvių negirdėjo, 
tiktai p. Mary Norkienė, kuri 
gyvena virš Keistučio bendro
vės raštinės, adresu 3236 So. 
Halsted Street, girdėjo apie 
nurodytą laiką lyg kokį tilks- 
telėjimą. Ji maniusi, kad snie
gas nukrito nuo stogo. Už 
pusvalandžio po to ji atrado 
Evvaldo kūną- gulintį kieme, 
prie žpakalinių Keistučio 
Bendrovės raštinės durų ir po 
laiptais, einančiais iš kiemo į 
antrą aukštą. Prie kūno buvo 
du revolveriai. (Vienas buvo 
užsi kirtęs).

Patrick Connelly toliau liu
dijo, kad Keistučio Bendrovės 
raštininkė atėjo raštinėn apie 
9-tą valandą ryto. Už kelių 
minučių atėjo revizorius 
Charles A. Dillon- Raštininkė 
Mary Daunis pastebėjo, kad 
gatvėj, prie raštinės, stovėjo 
Ewaldo automobilis. Jo pri
vatiniam kambaryje, užpaka
lyj raštinės, degė šviesa, o ant 
kablio kabėjo jo paltas ir ke
purė. Duryse buvę palikti rak
tai. Tie dalykai atrodę gana 
įtartini. Evvaldo raštinėj nebu
vo. Užpakalinės raštinės durys 
buvo atidarytos, bet laukan 
nei raštininkė, nei revizorius 
Dillon nebuvo išėję- tad kūno 
ir nematė iki M. Norkienė ne
pranešė apie tai įbėgusi iš 
kiemo. ,

Trys Žaizdos Galvoj.

Evvaldo kūnas buvo nuvež
tas iš raštinės kiemo į S. P. 
Mažeikos koplyčią, 3317 South 
Halsted st. Ten S. P. Mažeika 
atrado, kad galvoj yra trys 
žaizdos- Viena dėžiniam smil- 
kinyj, kitos dvi kairiam. Jis 
apie tai pranešė policijai ir 
koronerio departamentui.

Koronerio daktaras padarė 
skrodimą ir smegenyse atrado 
vieną kulką. Antroji, daktaras 
ir policija spėja, perėjo kiau
rai per smegenis ir išėjo per 
smilkinį. Tai tokiu budu at
siradusi žaizda dešiniame 
smilkinyje, o dvi žaizdos kai
rėj buvo padarytos dviejų 
kulkų.

(Užvakar vakare, kuomet 
šitaip dalykai aiškinosi-polici
jos departamente kilo klausi
mas, ar Evvaldas galėjo du 
kartu šauti? Seržantas Hugo 
Olson, žinogžudybių departa
mento narys- aiškino dalyką 
šitaip. Savižudybėse dažnai 
štai kaip pasitaiko, kuomet 
automatiniai revolveriai yra 
naudojami. Paprastai vienas 
suvis, paleistas į smegenis, 
žmogių užmuša, bet raumenys 
netuojau sustoja veikę, ir at
šokdami kartais pajėgia pa
traukti ginklo gaiduką antru

Keistučio Bendrovės (Keis
tute Building and Loan Asso
ciation No. 1) sekretoriaus 
John P.- Ewaldo mirties mis
terija dar nėr aišaiškinta, bet 
policija įrodinėja, kad jisai 
nusižudė.

Vakar rytą S. P. Mažeikos 
koplyčioj, 3317 South Lituani- 
ca avenue, įvyko koronerio 
tyrinėjimas. Ten detektyvas 
Patrick Connelly, 5658 South 
Damcn avenue, kuris rinko ži
nias apie J P. Ewaldo mirtį, 
pareiškė, kad jis nusižudė. Tai 
jo išvada liudininkus apklau
sinėj us ir susipažinus su įvy
kio smulkmenomis.

Tačiau policijos departa
mentas neima rizikos. Yra šio- 
kia-tokia galimybė- kad Evval- 
dą kitas žmogus • nušovė. Tai 
galėjo būti kerštininkas arba 
plėšikas. Todėl policijos balis
tikos departamento viršinin
kas daro revolverių ir kulkų 
egzaminaciją. Tas viršininkas, 
Įeit. \Vilimowski, tam tikru 
procesu nustatys ar kulka ras
ta Evvaldo galvoj buvo iššau
ta iš revolverio rasto prie jo 
kimo ar iš kito.

Knygų Revizija Užtruks 
Savaitę

Inkveste taipgi liudijo fedc- 
ralės valdžios ir valstijos, re
vizoriai, kurie nuo pereito 
trečiadienio daro Keistučio 
Bendrovės Knygų revizijų. 
Liudijo Charles A. Dillon, re
vizorius nuo Federal Home 
Loan Banko Tarybos, ir John 
J. Ilealy, valstijos auditoriaus 
biuro revizorius. Abu kalbėjo, 
kad Keistučio Bendrovės, kny
gose jokių netikslumų ar tru
kumų dar nerado ir šiuo laiku 
nieko negali pasakyti. Jie pri
dūrė, kad revizija užtruks dar 
apie savaitę ar daugiau laiko. 
Tiktai viską užbaigę jie žinos 
ar kas nors įtartino knygose 
vra.

Koronerio atstovas Christo- 
pher J McGarigle, kuris pir
mininkavo inkvestui, tada ati
dėjo tyrinėjimą iki vasario 23 
d. Jis aiškino- kad tai daro, 
norėdamas suteikti progą re
vizoriams baigti knygas per
žiūrėti, ir Įeit. Wilimowskiui 

NOTICE
Shareholders of the KEISTUTO LOAN AND 

BUILDING ASSOCIATION NO. 1 of CHICAGO, ILL
INOIS, are requested to present their pass books, and 
share certificates, to the undersigned at the office of 
the Association, 3236 South Halsted Street, Chicago, 
Illinois, for the purpose of examination and audit.

Pass books and certificates should be presented 
betvveen the hours of 9:00 A. M. and 5:00 P. M.

EDWARD J. BARRETT 
Auditor of Public Accounts 

of the State of Illinois.
Dated at Chicago, Illinois, this 7th day of February, A. D-, 1939

kariu. Tokiu budu kartais pa
silaiko, kad žmogus “nusišau
na” kada jis jau yra negyvas.

Kita vėl įvykio versija yra 
šitokia:

Evvaldas buk nusišovė dve
jais revolveriais. Vieną pridė
jo prie kairiojo smilkinio, 
antrą prie dešiniojo ir gaidu
kus/ patraukė vienu sykiu.

Kai kurie daro tokią išvadą, 
kadangi ir vienoj pusėj ir ki
toj pusėj kaktos plaukai ir 
žaizdos atrodo parako apsvy- 
linti. Vienas iš tų revolverių 
užsikirto po to, kai jis šovė.

O dvi žaizdos kairiajame 
smilkinyj aiškinamos šitaip: 
Viena buvo nuo kulkos šauna
mos per smilkinį, o antrą ,pa- 
darė kulka šauta iš dešinės. 
Ta kulka perėjo kiaurai per 
galvą ir padarė antrąją žaiz- 
<1Q.

Tą nuomonę patvirtina 
faktas, kad netoli vielos, kur 
gulėjo Ewaldas, antroji kulka 
buvo atrasta. Gi pirmoji kul
ka buvo rasta dešinėj pusėj 
•smegenų.

Bet šiokis-lokis neaiškumas 
dėl J. P. Ewaldo mirties pa
lieka ir jis bus galutinai pra
šalintas tiktai antroj inkvesto 
sesijoj, kurią koronerio atsto- 
mas McGarigle atidėjo iki va
sario 23 d. Ta sesija įvyks 1-ą 
valandą po pietų, Deering po
licijos nuovadoje, prie 35th ir 
Lowe gatvių.

Atidarydamas inkvestą Mc
Garigle pirmiausiai pašaukė 
į liudininkus J. P. Ewaldo 
žmoną, Margarct- kuri buvo 
atvykusi su 16 metų sūnum 
Vincentu-

Nežino Kodėl Nusišovė.

Ji liudijo, kad nežinanti ko
dėl Ewaldas nusišovė, jeigu 
jis ištikro nusišovė. Ji nieko 
nežinojusi, ar jis turėjęs fi
nansinių sunkumų. Niekad 
apie tai . nekalbėjęs. Buvęs 
sveikas ir nedavęs jai pamato 
manyti, kad kas nors gali būti 
negerai.

Tiktai užvakar rytą, pabu
dusi iš miego ji rado prie lo
vos padėtą Ewaldo raštelį:

“Išvažiuoju anksčiau į ofisą 
su automobiliu. Pati atvažiuok 
ten vėliau.” Bet jis dažnai to
kius raštelius palikdavęs, tad 
tai neatrodę jai įtartina. Ji 
sužinojusi apie Ewaldo mirtį 
tiktai tada, kada raštininkė 
Mary Daunis ją pašaukė per 
telefoną.

Užbaigusi1 liudijimus, ji ver
kdama pasirašė vyro mirties 
požymį. Ji sakė- kad Evvaldas 
gimė vasario 22 d., 1887 me
tais Lietuvoj. Rcal Estate (ne
judinamo turto) neturėjęs, 
bet paliko apdraudos. Kiek, ji 
nežino.

P-nią Evvaldienę inkveste 
atstovavo p- Irena Kuchins- 
kas, Keistučio Bendrovės ad
vokatė. Inkvestui einant prie 
pabaigos, ji paklausė p-ios 
Ewaldienės, kiek Ewaldas pa
prastai turėdavo prie savęs pi
nigų. Toji atsakė, apie $15— 
$20, o kartais daugiau. Tada 
adv. Kuchinskas paaiškino ko
roneriui McGarigle, kad kar
tais gal Ewaldas buvo pikta
darių auka- kurie norėjo jį 
apiplėšti, o ne savižudis.

J. P. Ewaldas bus palaido
tas penktadienį, vasario 10 d., 
Šv. Kazimiero kapinėse. Šv. 
Jurgio bažnyčioj įvyksiančios 
iškilmingos gedulo pamaldos. 
Velionio kūnas bus pašarvo
tas S. P. Mažeikos koplyčioj-

Inkveste vakar dalyvavo ga
na didelis būrys žmonių — 
liudininkų, smalsuolių, repor
terių ir fotografų.

/ ;

J. TV. 7jacharewicz Naujas 
Sekretorius.

. Tarnas S. Janulis, 3430 So. 
Morgan, Keistučio bendrovės 
pirmininkas, mums praneša, 
kad J. P. Ewaldo vietą laiki
nai užims direktorius J. W. 
Zacharevvicz- kuris iki šiol 
ėjo sekretoriaus pagelbininko 
pareigas. Kitų permainų Ben
drovėj šiuo laiku nebus.

NAUJIENOS,. Chicago, III.

i NAVJ1ENŲ-ACME Telephoto
EAST LANSING, Midi. — Keturiasdešimt penki 

studentai susirgo tam tikra karštlige. Spėjama, kad 
toji liga galėjo prasiplatinti iš laboratorijos, kurios pa
veikslas čią parodomas. Laboratorijoje yra Dr. J. F. 
iludleson, bakteriologijos profesorius.

Užvakar vakare, kiek teko 
girdėti iš įvairių šaltinių, Ben
drovės direktoriai atlaikė 
skubų susirinkimą, bet jokių 
nutarimų nedarė- 

' I
J. P. Ewald ėjo Keistučio 

Bendrovės sekretoriaus ir biz
nio vedėjo pareigas per ilgą 
laiką, apie 28-30 metų. Jisai 
taipgi užsiėmė real-estate biz
niu, kurį operavo po' vardu J. 
P. Ewald Real Estate Compa- 
ny. Jis vienu laiku buvo ak
tyvus įvairiose lietuviškose or
ganizacijose. Daug darbavosi

Lietuvių Auditorijos valdyboj, 
ir k., bet paskutiniu laiku visą 
laiką buvo pasišventęs Rend- 
rovei, savo bizniui ir šeimy
nai..

Paliko žmoną, dukter Mar- 
garet, sūnų Vincentą- kuris 
mokinasi Chicagoj, ir kitą sū
nų John Jr., kuris studijuoja 
Citadel kariškoj mokykloj, 
Charlestone, South Carolina 
valstijoj, šiąndien jis bus Chi- 
cagoje.

Įvairių laikraščių reporte
riai vakar kamantinėjo revi
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zorius ir prašė pareiškimų. 
Bet jie paaiškino tik tiek, kad 
dar nežino kaip Bendrovės 
reikalai stovi. Bet visi vieną 
dalyką pabrėžė, kad Keistu
čio Bendrovės šerininkams nė
ra ko rūpintis—visi jų pinigai 
yra apdrausti ir nei centas 
nežus.

Šėrininkų yra apie 936, ku
rie, apskritai, turi bendrovėj 
po $800. — R.

Valstijos auditorius Edward 
J. Barrett, prašo musų pada
ryti turinio pranešimą:

Visi Keistučio Bendroves šė- 
rininkai yra prašomi priduoti 
jam, Keistučio bendrovės raš
tinėj, 3236 So. Halsted Street, 
savo knygutes ir šėrus. Tai 
reikalinga patikrinimui ir pa
lyginimui su knygomis.

Knygutes ir šėrus galima 
priduoti kiekvieną dieną, tarp 
9 valandos rytą iki 5 vakare.

(Oficialis Barrett’o praneši
mas šėrininkams anglų kalboj, 
telpa kitoj vietoj.)

A. F. L Vadai - 
Fašistai

Du žymus Northvvestern uni
versiteto mokslininkai, prof. 
George Atelle ir John Eberhart, 
kalbėdami apie Amerikos Dar
bo Federaciją, vakar pareiškė, 
kad jos vadai yra “fašistiški 

I biurokratai” ir “atžagareiviški 
kerštininkai.”

ĮDOMI IR VAIZDINGA 25-KIŲ ME
TŲ GYVENIMO DRAMA — 25-KIŲ 
METŲ DARBO IR KOVŲ, KURIAS 
“NAUJIENOS” KARTU SU SAVO 
SKAITYTOJAIS PERGYVENO.

Sekmadienyje

KOVO-MARCH12,1939
I

4 Vai. Po Piet

Trečiadienis, vasario 8,1939

Teismas Draudimais 
Supančiojo C.I.O.
Uniją

Suvaržė Kovą Prieš Hearsto 
Laikraščius

Superior teismo teisėjas Gro- 
ver C. Niemeyer vakar įvairiais 
draudimais taip supančiojo C. 
I.O. laikraštininkų uniją, kad ji 
vargu galės pasijudinti streike 
prieš Hearsto laikraščius, kur 
unijos nariai streikuoja.

Teismas uždraudė unijai at
kalbinėti biznierius nebesigar- 
sinli laikraščiuose, uždraudė at
kalbinėti žmones neturėti reika
lų su tais laikraščiais, pikietuo- 
ti garsintojos ir pikietuoti laik
raščių išnešiojimo centrus.

Be to, (eismas leido unijai 
pastatyti tiktai po du pikieti- 
įlinkus prie Hearsto laikraščių 
redakcijos durų.

Nusišovė, Kad 
Į Vaikinui Butų 
“Gaila”

23 metų mergina Dorothy 
Lundstrom, 1823 Lincoln Park 
West, pasiskundė policijai, kad 
kas tai ją pašovė. Ištikro, kai
rioj rankoj buvo žaizda.

Policijos kamantinėj ama, 
mergina prisipažino, jog ji pati 
save sužeidė, norėdama, kad 
tūlas vaikinas jai užuojautą pa
rodytų ir gal pamiltų.
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