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Su Franco
PREMJERAS NEGRIN IR GENERALIS

ŠTABAS ATVYKO Į PRANCŪZIJĄ 
«

Įvyko dar lojalistų ir sukilėlių kautynės

NELEIS ITALAMS UŽIMTI ISPANIJOS 
SALĄ

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
8. — Francuzijos parlamento 
rateliuose gauta pranešimas, 
kad trečiadienio vakare gene
rolas Miaja, Ispanijos lojalis
tų kariuomenes vadas Madrido 
fronte, pradėjo derybas su su
kilėlių vadu, generolu Fran
co.

Premjero Negrino derybos 
su sukilėliais nutruko antra
dienio vakare. Negrin reikala
vo, kad sukilėliai prižadėtų, 
jogei jie nežudys lojalistų ka
riuomenės, valdžios ir darbi
ninkų vadų, kai lojalistai pa
siduos. Generolas Franco nesu
tiko šitokio prižado duoti.

Trečiadienį įvyko susirėmi
mas tarp lojalistų ir sukilėlių 
Katalonijoj. Lojalistai traukė
si j Francuziją Puigcerda apy
linkėje. Pradėjo šaudyti pasku
tiniai lojalistų būriai ir prie
šakinės sukilėlių eilės. Į kau
tynes įsimaišė artilerija, o pas
kui ir sukilėlių lėktuvai.

Respublikos kariuomenė, be
sitraukdama Francuzijos link, 
išsprogdino Figueras pilį, res
publikos valdžios buveinę Bar- 
celonai puolus. Pilies skiepuo
se laikyta daug amunicijos. 
Tie sandėliai ir tapę išsprog
dinti, kad netektų sukilė
liams.

PERPIGNAN, Francuzija, 
vas. 8. — Premjeras Negrin 
trečiadienį apleido Ispaniją/

Argentina gal sulai
kys paramą loja- 

listams
BUENOS AitiEb, Argentina, 
vas. 8. — Argentinos užsie
nių reikalų ministerija trečia
dienį paskelbė, kad ji skaito, 
jogei Ispanijos respublikos val
džios nebėra. Savo atstovui 
liepė pasilikti Perpignan mie
ste, Francuzijoj, Ispanijos pa
sieny. Tačiau diplomatiniuose 
rateliuose kalbama, kad Ar
gentina nedarys tuojau žings
nių sukilėlių režimą pripažin
ti.

Ragina įsteigti žy
dų koloniją

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
8. — Alfred Rosenberg, nacių 
pasaulėžiūros teoretikas, ragi
na įsteigti žydų koloniją, ku
rioj galėtų sutilpti apie 12,- 
000,000 žmonių. Tokiai kolo
nijai Rosenberg numato dvi 
vietas, būtent Britanijos Guia- 
ną arba franeuzams priklau
santį Madagaskarą.

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

Giedra; šalčiau; stiprus šitpa- 
rės vakarų vėjai; saulė teka 
6:55 v. r., leidžiasi 5:15 v. v.

Jis, armijos štabo viršininkas 
gen. Vincente Rojo ir kiti ge- 
ncralio štabo nariai atvyko į 
Francuziją. Jie pareiškė Fran
cuzijos pasienio sargybai, kad 
perėjo į Francuziją galutinai.

Klausinėjamas, ar jis lėks į 
Valenciją, Negrin nepasakė 
nieko tikro.

BOURG-MADAME, Francu
zija, vas. 8. — Lojalistų armi
ja skaičiumi tarp 15,000 ir 
2’5,000 karių klajoja Pirėnų 
kalnuose, į vakarus nuo An- 
dorra. šitie lojalistai ieško per
ėjimų į Francuziją. Kalnuose 
vietomis sniegas siekia 20 pė
dų gilumo ir parėjimą sunku 
surasti. Jų pasitraukimą suki
lėliai nukirto, kai jie paėmė 
Seo de Urgel.

O Francuzijoj, pasieniu, kur 
susimetė civiliai pabėgėliai ir 
lojalistų kariuomenė, vietos 
sutilpti visiems namuose nė
ra. Daugybei tenka būti atvi
rame ore ir šildytis prie ugnia- 
kurių. Pabėgėlių ir pasitrau
kusių karių tarpe nuotaika 
niūri. Francuzijos kareiviai ro
do ispanams užuojautos, bet 
mažai kuo gali jiems pagelbė
ti. Naktį į trečiadienį kai ku
rie lojalistų kariai mėgino už
migti prie laužų, tačiau ne 
koks miegas šalty ir atvirame 
ore. Civiliai pabėgėliai, be ki
tų, turi ypatingų savo bėdų. 
Daugelis jų nesuranda vaikų, 
vaikai nesuranda tėvų, ir tp.

Francuzija ruošiasi 
siųsti atstovą pas 

sukilėlius
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

8. — Diplomatiniuose rateliuo
se kalbama, kad Francuzija ir 
Britanija pasiūlė Ispanijos su
kilėlių vadui, generolui Fran
co, sąlygas, kurios pašalintų 
iš Ispanijos italų įtaką, kai ci
vilis karas Ispanijoj pasibaigs. 
Francuzų ir britų vyriausybės 
yra įsitikinusios, kad į keletą 
mėnesių sukilėliai laimės ka
rą. Taigi ir pradėjo derybas 
su Franco tikslu “susiprasti”. 
Ryšium su tuo pranešama, kad 
Francuzija ruošiasi siųsti pas 
sukilėlius oficialų savo atsto- 
vą' • -

Laukia daugelio ka
ralių Jungt. Val

stijose
WASHINGTON, D. C., vas. 

8. — šiais metais čia laukia
ma visos eilės karalių vizitų. 
Numatoma, kad šie karaliai 
atlankys Jungt. Valstijas: An
glijos karalius Jurgis ir kara
lienė Elžbieta, Norvegijos ir 
Danijos karališkos šeimos, Al
banijos karalius Zog ir jo žmo
na, Bulgarijos karalius Boris 
ir karalienė, Holandijos sosto 
pavelde j a princesė Juliana, 
Luxembourgo didysis kuni
gaikštis Jean ir dar vienas ki
tas. Pasaulinės parodos New 
Yorke ir San Francisco mies
tuose tuos tituluotus ponus su
trauks į Jungt. Valstijas.

• NAUJIENŲ-ACM E Tetnphoto
IRONTON, O— Ohio upė išsiliejo iš krantų ir šio miestuko gatvės liko

vandens apsemtos.

Meksika kviečia sve
timų šalių kapitalą

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, vas. 8. — Trečiadienį pa
skelbti prez. Cardenas atsaky
mai į klausimus duotus jam 
spaudos atstovų. Tuose atsa
kymuose prez. Cardenas pa
reiškia, kad Meksikos valdžia 
kviečia svetimų šalių kapita
lo investavimą į Meksikos" ka
syklas, elektros įmones ir į vi
suomenės projektus. Cardenas 
nurodo, kad britų ir amerikie
čių aliejaus kompanijos, Mek
sikos gyvenimo sąlygose, su
darė visai skirtingą problemą 
nei kitokį investmentai, ir to
dėl aliejaus kompanijų bylos 
negalima skaityti kaipo pavyz
džio, jogei Meksika nepagei
dauja svetimšalių investmen- 
tų.

Airija ruošiasi ko
voti teroristus

DUBLIN, Airija, vas. 8. — 
Airijos parlamentui ^trečiadie
nį įteikti du biliai. Jie duoda 
vyriausybei nepaprastos galios 
kovoti teroristus, uždraustos 
Airių Republikonų Armijos 
narius. Vienas bilius numato 
slaptus karo teismus ir mir
ties bausmę teroristams ir ša
lies išdavėjams. Kitas bilius 
reguliuoja draugijų organiza
vimą ir įsteigia specialius teis
mus kai kuriems kriminaliems 
nusikaltimams. Tikimasi, kad 
Airijos parlamentas veikiai 
priims abu bilius. Taigi tero
ristų žygius kovos ne tik bri
tai, bet ir Airijos vyriausy
bė.

Britai areštavo 
šešis airius

LONDONAS, Anglija, vas. 
8. — Policija trečiadienį areš
tavo šešis airius miestely Sut- 
ton, pietų Anglijoje. Policija 
rado xpas juos planus svarbių 
šalies pastatų. Reiškiama nuo
monė, kad tai yra planai pa
statų, kuriuos airiai teroristai 
taikėsi išsprogdinti. Be to, An
glijos policija trečiadienį tebe
darė kratas airių patalpose," 
kuriose užtikta eksploduojan- 
čios medžiagos.

Iš Lietuvos ' 11
Didelis kiaulių ekspor

tas j Vokietija
KAUNAS. — Naktį į Nau- 

juosius Metus “Maisto” Klai
pėdos skyrius j laivą “Augusi 
Cords” pakrovė 1,786 lašinines 
kiaules. Kiaulės parengtos Vo
kietijos rinkai, Šį transportą 
lydį 'vet. gyd. Dr. Brazys.

Klaipėdos krašto Direktorija 
taip pat buvo supirkusi apie 
400 lašininių kiaulių ir tuo pa
čiu laivu jas norėjo siųsti į 
Vokietiją, tačiau šitų kiaulių 
negalėta išsiųsti, nes Dr. Neu- 
manas konstatavo, kad tarp jų 
yra sergančių snukio ir -nagų 
liga.

Audimo kursai
PASVALYS. —- Žemės ūkio 

rūmai ruošia 2-jų mėnesių au
dimo kursus. Kursuose bus 
mokoma austi: staltieses, rank
šluosčius, lovatieses, takus, ki
limus, baldams apmušalus, dra
bužiams medžiagas ir kt. Mok
slas bus teikiamas nemokamai, 
o praktikos darbams audimo 
medžiaga bus duodama veltui. 
Užsirašyti į kursus galima pas 
Pasvalio, Saločių, Vabalninko 
ir Biržų rajono agronomus. 
Kursais susidomėjimas didelis, 
nes baigusioms kursus bus 
duodama 50% pašalpos page
rintoms staklėms įsigyti.

Turgavietes klausimas
PLUNGĖ. — Turgai būna 

dideli, nes apylinkė turtinga ii; 
plati. Esamoji rinka yra ank 
šta, vežimai užtvenkia greti
mas gatves. Rinkos iškėlimas 
yra aktualus ii’ buvo svarsto
mas taryboje. Turgaviete nu
matoma tarp Rietavo ir Kulių 
gatvių. Tą vietą reikia nusau
sinti ir užpilti. Užpylimo dar
bai buvo pradėti pereitą rude
nį, bet dėl lėšų stokos jie tę
sis dar kelis metus.

Maža orkestrų
BIRŽAI. — Nors Biržuose 

yra virš 10 tūkstančių gyven
tojų, bet orkestrų visai ma
žai tėra. Naujų metų sutiki
muose, kai kuriose salėse, grie
žė ir šoko prie plokštelių mu
zikos.

48 žmones nužudė 
kinų teroristai

SHANGHAI, Kinija, vas. 8. 
— Kinų teroristai trečiadienį 
nušovė dar vieną asmenį •— 
tai detektyvą, kurį samdė ja
ponų suorganizuota šiame mie
ste vyriausybė. Viso nuo to 
laiko, kai Shanghai pateko i 
japonų rankas, jau teroristai 
nužudė 48 asmenis, jų tarpe 
kinus palankius japonams.

Arabai nesusitaiko
LONDONAS, Anglija, vas. 

8. — Londone prasidėjo kon
ferencija Palestinos klausimais. 
Pirmadienį dviem atvejais Bri
tanijos kolonijų sekretorius 
Malcolm MacDonald mėgino 
sutaikyti dvi arabų grupes, 
kurios pešasi tarp savęs, ir 
pradėti derybas su žydais. Ta
čiau jam nepavyko arabus su
taikyti. Jis rengėsi dar kartą 
turėti konferenciją su ara
bais.

Konferencija tapo sušaukta 
tikslu likviduoti žydų-arabų 
ginčus dėl žydų imigracijos į 
Palestiną.

Britanija reikalau
ja, kad lojalistai pa
siduotų sukilėlimsa

LONDONAS, Anglija, vas. 
8. — Britanijos kreiserio De- 
vonshire misija Port Mahonc, 
’Minorca saloje, Čia kalbama, 
buvusi tokia: patarti Ispanijos 
lojalistams kontroliuojantiems 
salą ir padaryti spaudimą, kad 
jie pasiduotų Ispanijos sukilę 
liams, kad leistų užimti salą 
ne italams, bet ispanams, gen. 
Franco sekėjams.

Italai pasitrauks iš 
Ispanos — mano 

Chamberlain
LONDONAS, Anglija, vas. 

8. — Britanijos vyriausybė 
laikosi tuos nuomonės, kad 
italų kariuomenė pasitrauks iš 
Ispanijos, kai tik Ispanijoj ka
ras pasibaigs. Taip paaiškino 
Chamberlain atstovų rūmams 
trečiadienį.

LONDONAS, Anglija, vas. 
8. — Britanijos vyriausybė 
trečiadienį oficialiai pripažino, 
kad Francuzija ir Anglija pra
šė Ispanijos sukilėlių vadą, 
gen. Franco, paskelbti mušiu 
paliaubas. Bet vyriausybė ne
pasakė, kokį atsakymą Fran
co davė.

Oficialiai pranešta, kad Bri
tanijos kreiseris Devonshire 
atplaukė į Port Mahon, gerai 
forlifikuotą uostą Balearų sa
loje Minorca. šita sala priklau
so Ispanijai ir iki šiol ji buvo 
lojalistų rankose. Bet francu- 
zai ir anglai bijo, kad ją gali 
paimti italai. Taigi manoma,

kad britai atsiuntė čia savo 
laivą tikslu neleisti italams įsi
tvirtinti.

Pranešimas, kad Britanija 
ir Francuzija mėgino taikyti 
lojalistus ir sukilėlius, inter
pretuojama taip, kad Britani
ja vis dar tikisi taikos. Ir ti
kisi taikos tokiomis sąlygomis, 
kurios duotų jai pirmenybės 
Ispanijoj, palyginus su italais 
ir vokiečiais. Sakoma, premje
ras Chamberlain svarstęs ga
limumą duoti Ispanijos sukilė
lių režimui paskolą ir tuo bu- 
du sulaikyti sukilėlius nuo 
įstojimo į italų-vokiečių blo
ką.

LOJALISTAI ŽADA KARIAUTI 
IKI GALO

MADRIDAS, Ispanija, vas.
8. — Lojalistai centralinėje Is
panijoje yra nusitarę kariau
ti. Jie pasitiki, kad pajėgs lai
kytis ilgai — pareiškė pulki
ninkas Sigismundo Casado, 
centralinės lojalistų armijos 
komanduotojas.

“Gyventojai, kareiviai ir pa
reigūnai yra savo vietose. Fa
brikai ir dirbtuvės skubiai

dirba karo reikmenas.... Mes 
kovojame už nepriklausomybę, 
už savo šalį ir už viso pasau
lio |iisvę. Mes didžiuojamės 
musų žmonių ištverme ir mu
sų karių didvyriškumu. Pasau
lis mus apleido. Tačiau tai da
vė mums tik naujo pasiryži
mo. Tegyvuoja Ispanijos res
publika! — pasakė pulk. Ca
sado. '
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TRUMPOS ŽINIOS
IS VISUR

• LE PERTHUS, Francu
zija, vas. 8. — Ispanijos prem
jeras Negrin įsteigė laikinąją 
valdžios buveinę “paskutiniame 
name Ispanijoj” — vieną pė
dą nuo Francuzijos rubežiaus. 
Jis ir jo kabinetas, sako tre
čiadienio pranešimas, pereis į 
Francuziją, kai paskutiniai re
spublikos kareiviai pasitrauks 
iš Ispanijos.

• * —— * *
• WASHINGTON, D. C., 

vas. 8. — Administracija pra
šo Nacionaliai Darbo Santykių 
Tarybai paskirti $3,039,000.

bėgėlių vaikų, jeigu kongresas 
išleis specialų įstatymą šitam 
sumanymui įvykdyti.

• * —— • •
• BOURG-MADAME, Fran

cuzija, vas. 8. — čia gauta 
pranešimų, kad daugiau nei 1,- 
000 gyventojų buvo užmušta 
arba sužeista, kai keturi Ispa
nijos sukilėlių lėktuvai trečia
dienį mėtė bombas į Kataloni- 
jos miestą Puigcerda ir ap
šaudė jį iš kulkosvydžių.

• WASHINGTON, D. C., 
vas. 8. — Iš patikimų šalti
nių patirta, kad Jungt. Valsti
jos ketina nepripažinti Ispani
jos sukilėlių režimo kol Ispa
nijoj pasiliks italų kariuome
nė.

Kai kurie republikonai kon- 
gresmanai trečiadienį davė įne
šimą visai atmesti šitą asig- 
naciją ir tuo budu pakrikdyti 
jos veiklą. Tačiau kongreso 
dauguma paneigė republikonų 
įnešimą. Darbo Taryba ir to
liau veiks.

• • R—— * ’

• vvashiNgton, d. c.,- 
vas. 8. — Klausinėjama Jungt. 
Valstijų atstovių rūmų teisių 
komiteto, p-nia Perkins, Dar
bo Departamento sekretorius, 
trečiadienį pareiškė, kad ji 
vykdė pilnai šalies deportavi
mo įstatymus. Kai dėl Harry 
Bridges, C.I.O. vado Kaliforni
joje, tai Darbo Departamentas 
nedeportavo jo todėl, kad lau
kė Vyriausiojo teismo spren
dimo kitoj byloje, kuri yra pa
naši Bridges bylai. Atstovų rū
mų komitetas tyrinėja p-pios 
Perkins veiklą ryšium su kal
tinimu, buk ji nevykdė imigra
cijos įstatymų.

• • —. • *
• MIAMI, Fla., vas. 8. — 

Amerikos Darbo Federacijos 
vykdomoji taryba trečiadienį 
paskelbė, kad ji pritaria ' su-' 
manymui atgabenti iš Europos 
į Jungt. Valstijas 10,000 pa >

• šių metų pradžioje Lietuvo
je veikė 7835 draugijų, draugi
jų sąjungos ir jų padaliniai 
(skyriai).

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

V dykoms
Siunčiame Paštu ir Tele
grama už prieinamą kai
ną. Siuntėjui pristatome 
kvitą su gavėjo parašu.

Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo kvi
tas ir pinigų pasiuntimo 
ratas.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.
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iš Pietų Amerikos
J. Lazdauskas

PAŽINKIME URUGVAJAUS LITERATUS 
IR JU SUKURTI LITERATŪRA

Reikia pasikeisti Lietuvos ir P. Amerikos literatūra
(Tęsinys) ka rtl'elii sHvo epochoje. Sah-

buvd susilaukęs hetnažai teat
ralinių kurinių, kurie lutėj o 
didesnį ar mšžiesriį įfašisfekittių, 
bet jie visi neatliko arba labai 
mažai atitiko urugvajiečių gy
veninių. Gaūčas ir kaimiečių 
papročiai į scenų buvo išneša
mi kaip kokie objektai tinkami 
lik cirkui, drama buvo labai 
nutolusi hUo meno, o virtusi 
čių dramaturgas; tikrasis na
cionalinio teatro įkūrėjas. Pe
reitame šimtmetyje Urugvajus 

Florencio SancHez (1875— 
1910 m.) — Pirmas urugvajiė- 
lyg pasityčiojimu iš kaimo gy
venimo. Su Florencio Sanchež, 
rašo vienas rašytojas, Užgimė 
geras nacionalis teatras, rimtas 
sveikas, išlaisvintas iš ironijds 
ir ne savo vietos. Jo veikalai 
turi absoliutinę vertę, turėjo 
savo momentų ir vietų veiklai, 
ir pasistūmėjo į priekį keliuli-

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 Caltimet 4178 

33-čia ir So. Michigan Avė.
Kūdikių klinikas dykai kas šeš

tadienį 10:00 iki 1:00 P. M.

kų rh’elų sdvo epochoje, 
chfez turėjo didelę dramatiškų 
intuicijų, lydimų didelio j3a- 
dbhstumo ib oriįirialliihd•. Ste
bėjo gyvenimų ir mokėjo jį at
vaizduoti savo dialoguose tik
romis spalvomis ir realybe. Jis 
sugebėjo labai įspūdingai plėš
ti kaimo gyvenimų, kas gan 
vaizdžiai atspinti veikale “Ma
no štilius Dotor’ius”, Gringa” ir 
“fearrahca abAjo” taip: pat 
alikšios vertės kubiniai skaito
mi, ttirinti nepraeinančių ver
tę. Vėliau pardše kelis veikalus 
iš hiieslo žmonių gyveninio, 
jais sujiidindamAš tam tikrus 
šlUoksiiius: “Vargšai žmonės”, 
“Faihilijojte” ir ‘‘Numirėliai”. 
Po to valdžia jį pasiunčia stū- 
dijboli į Eūropų, ir lėnais, su
laukęs 35 metų amžiaus ir 7 
Įlietus triumfališko pašisėkihio 
su savo veikalu “M’hijo ei Do- 
Vob”, pasimirė Milane tas genia
lus urugvajiečių boliemio. Jo 
Įibadėlų darbų tęsė tdliau Er- 
tiesto Herrera, labai artimas 
Sanchež kūrybai, miręs 1917 
m.

Emilio Frtigoni (1881 m.).— 
Advokatas, Teisių Fakulte'd 
dekonas, parlamento atstovas, 
galantiškas oratorius ir Uru
gvajaus Socialistų Partijos še
fas. Labiausia minimas, korek
tiškas ir emotyviškas poetas 
naujosios kartos. Yra paskel
bęs sekančius savo poezijos to
mus: “Iš gilumos”, “Po tavo 
langu” (poema), “Amžinasis 
dainuok”, “Montevidejiečių po
emos”, “šviesos vabalėliai” ir 
kl. Daug yra parašęs publicisti
nių knygų ir brošiūrų apie

f ACME-NAUJIENV Foto!

LOS ANGELES, čAl. — 
Ircnc Cbleman, kino artis- 
te, kuri vėl pareikąlavO 
įskyrj'biį nuo savo vyro Dr. 
Edwin B. Glass.

GRANE COAL COMPANY“ 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas POfcTSMotltH $022

FOCAŪONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas .............   ®

Perkant 5 Tonus ai- baugiau
BLACK BAN Tonas $Q.5O
. Perkąnt topą. ar ..daugiau.. **

Taupyk-
saugioje įstaigoje

Ar esi varginamas 
vidurių užkietiejimo?

bASlGfcLBER šifro PAPRASTU,' 
BET MALONIU BUDU!

EX-Lax yra malonaus skonio, gėriai 
veikiantis, modernus liuosuotojas.
EX-Lax tuH gdrctaufe šokolado sko
nį. Jis yrą visiškas ir patikimas, 
betgi, šVeMus veikime.. Suteikia ge
ras, pasekmes be apsunkinimo ar 
nemalonumo.
Ex-Lax yra Amerikpjė labiausiai 
parduodamas liudsuotojaš—jis yra 
lygiai geras vaikams kaip ir suau
gusiems. 10c. ir Ž5c 
pas jūsų vaistininką!

’• >*“ -"Ve-* '*Ste*»*.■ ' - 4---
SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMU!
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIU!

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

ekonominę politikų ir sociologi
jų; Ii tėra tūboj e jau randasi ke
letas Fbūgonio pasekėjų.

Delihira Augūstini.— Pasku
tiniaisiais XIX a. metais ir pir
maisiais dvidešimtojo pasireiš
kė poezijoje nemažai gražio
sios lyties atstovių, kurių kuri
niai pbaturtino urugvajiečių li
tera tūbų. Labiausiai pasižymė
jo Dclmira Augustini, pasimi
rusi tragiškai 1914 m. pačioje 
jaunystėje, kurios kurinius la
biausia yra įvertinęs poetas 
Buben Dario. Vienas urugva
jiečių literatūros kritikas yra 
pasakęs: “Dclmira Agūstini po
ezija, tai deginantis ir škduš- 
mingas sapnas. Jos poemos tu
ri ekstraordiriariškas ypatybes 
ir žmogaus šauksmus. Savo 
grožiu nepasiekia ritmo harmo
nijos, nei sonido, bet graži mo
tyvo inspiracijoj, galvojimo gi
lume, ekspresijos energijoj”. 
Užbaigusi 20 pavasarių, paskel
bė pirmų jį savo veikalų: “Bal
toji knyga”, kurių sudaro eilė
raščių kolekcija; po trijų me
tų “Rymiečio dainos” ir eida
ma 30 metus “Karštos tušty
bės”. Tai buvo paskutinis jos 
kūrinys, nes po to tapo nužu
dyta savo vyro.

Maria Eugenia Vaz Ferreira. 
— Tai taip pat pasimirusi poe
tė, kurios eilėraščiai jai mirus 
buvo surinkti ir išleisti viena- 
nie tome: “Dainuojančių sala”. 
Apie jų kalbama, kaip apie 
“mišinį nordiško proto, retori
kos likūčių, vidujinio gyveni
mo ir virpančios melancholi
jos”.

Juana de Ibarbourou (1895).

mokame;

MOO(X

.tfflttn.tJl

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelitą.
Čia ViSŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI— 

$5,0OO.OO
-----------U-..................

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N

(NAUJIENŲ Sl’ULKA)
1739 So. Halsted St;, Chicago, III.

ižutės yra

I8toblet$25<
ė tablets IO<

aišku, kiek abiem kraštam bu
tų iš to naudos, gal litais ir pe- 
žais neapskaičiubjamos, bet dėl 
to ne mažesnės.

Nesvarbu, kad Lietuvos pre
kybinis balansas su Urugvaju
mi ir bendrai Pietų Amerika 
menkesnis, negu su Vokietija 
ar Anglija, — Lietuva turi iš
plėsti kulturinius santykius, gi
lius ir nuolatinius, nes liki
mas atplaukdino į šiuos kraš
tus keliasdešimtis tūkstančių 
lietuvių ieškoti geresnio duo
nos kąsnio ir ramesnio ryto-

---------------------------------1---- .----- 
jaus. Tie lietuviai Čiė bus men
ki ir sunldai supraritatni, jei 
sietuvos kultūba bus vienšališ- 
<a ir menkai propaguojama, 
jei jų grįsime tik išoriniais ir 
šios dienos sumetimais ir pre- 
kynihiu balansu. Liet'uViai Pie
tų Amerikoje turi užkariauti 
sau ‘tikrai aukštos kultūros 
žmonių vardų ir pagarbų.

Mulus reikia ne tik geriausių 
Pietų Amerikoj literatūros ver
timų, bet ir lietuvių. Kų pietų- 
aniebikiečiai žiho apie lietuvių 
šių IdiėŪų litebalurų; ųpie Krė- 
Vę-Mickėvi‘ėių, Vienublį Boru
tų, Maironį, Kazį Jakubėnų (jo 
dalgių “kovų prie šilo”) ir ki
tus rašytojus, kuriuos nebūtų 
gėda parodyti I?ietų Amerikos 
visuomenei. Jei jų veikdlų tira
žas Lietuvoje tesiekia iki 6,000 
egz., tai čia jis galėtų be bai
mės pasiekti 10,000—15,000 
egz., nes daugiau puses išpirk
tų čia gyvenanti, ypač lankan
ti mokyklas, lietuviai. Ar ne 
metas Lietuvos khygų leidyk
loms pagalvoti apie litetuvių li
teratūros knygų serijų Pietų 
Amerikai? Ar iie metas verti
nių chaose, kuriame maišosi 
genialus kurinidi su pasibaisė
tinu šlamštu ir dvasios ubagys
te, išeiti su vertinga lietuvių li
teratūra į platų pasaulį? Lai
kas būtlj atsisakyti spausdinti, 
kas pakliūva po ranka: Lietu- 
vęjė yra labai daug lietuviški! 
krauju ir siela parašytų gerų 
knygų — imkime jas, verslu
me, jos nori plaukti į Pietų 
"Amerikų ir būti musų draugai.

(Galas)

JUOKAI Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS)ŠIŲ LAIKŲ ROMANAS . GYDYT0JAS 1R CHIRURGAS

Jie susipažino šokdami foks* 6900 So. Halsted St. 
trotų. Po dešimto šokio jis sa- Tel. VVent 1612 — Res. Yards 3955 
, Ofiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser.
Ko: ir nedėlioj pagal sutartį.
ti 's“1“ “■

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

ir nuo 6 iki 8 vakaro.
— Pakalbėkite su mano vy-| Šventadieniais tik susitarus 

Phone YARDS 7299ru...

DĖAUČYŠTė

Dvejus metus judu abu 
greta rifeškeriojot ir taikiai su - 
gyvenot. Tai kaip čia atsitiko, 
kad dėl tos žuvies susikibote 
net j plaukus? — klausia tei
sėjas.

— Kad ta žūvis* buvo pir
mas mudviejų laimikis, — kar
štai kalba skundėjas.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI

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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
»DIENĄ IR NAKTĮ

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

"■!. Telefonas LAFAYETTE

v i 4 koplyčios višbseJ JLCl 1 Ohicagos dalyse

IM

Klausykite musą Lietuvių radlo programų ŠeštaAente vakarais

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos^ Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
gyūytojAs ir chirurgas 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

tel. Kenwood 5107.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optoitietricaliy 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. GT sERNER
LIETUVIS AKIV GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso*

ir Akinių Dirbtuvė 
West 35th Street t 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

KITATAUČIAI
f ♦ » *?!(•*• . - J - _____

O11SUS
756

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
C'or. Dariien. HemlOck 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

mentb poete, paskelbusi: “Dei
manto liežuviai”, “Lalikine šak
nis”, “šviesas dainininkas” ir 
kt.

Luisą Luisi. — Mokytoja ir 
Įiaškaitininkė (ir net agitatorė); 
klibi atliekamu ntio pedagogi
nio darbo laiku yra paskelbusi 
kelis tomus savo poezijos: 
“Klausyk”, “Dailios saulei” ir 
dar keletu, kuriose aiškiai ma
tosi subjektyvus poetės charak
teris, labai palankus socialisti
niam judėjimui.

Urugvajiečiai aiiaiptol nesi
stengia savo literatūros slėpti 
nuo kitataučių akių. Daugybė 
tų knygų išleista su visu įma
nomu kruopštumu ir skoniu. 
Koks gražus kultūrinis pasiro
dymas.

Urugvajiečiai, be abejo, iliėkd 
prieš neturi, kad jų kūriniai 
butų leidžiami lietuviškai, o lie
tuviai nieko prieš beturės, kad 
jų kuriniai butų leidžiami ispa
niškai. Atsimenant simpatijas 
Lietuvai Urugvajuje, ir Urug
vajui Lietuvoje, galima Šakyti; 
kad jie to ilet pageidauja. Ne* 
šaut atitinkamos konvencijos; 
apie honorarų niokojimų nega
li būti nė kalbos; bet vieni ir 
kiti, kiek numanu, norėtų bent 
mandagumo žesto, — kad lie
tuviškos ir urugvajiškos kny
gų leidyklos ir vertėjai atsi
klaustų autorių sutikimų vers
li. Tos knygos butų puikus in
formatoriai abejose kraštuose, 
suteiktų tam tikrų tų kraštų 
pažinimų. Ir be įrodinėjimų

Laidotuvių Direktoriai

Yards 1139
Yards 1138

itJRIME 
.KOPLYČIAS, 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

t>R. BRUNO J;
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ž808 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanicą Avenue

Phone GrOvfehili 0142
Cicero Phone Cicfcro 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. tJalifioriiia Avenlife Phone Lfifayfette 3572

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 

it Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST*

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY b. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 49|h Court 

v i DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 Sb. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Sbrėaoj pagal sutartį.

L J. ŽOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23r‘d Placte įPhone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270____

ALĖERT V. PETKUS IR ĖUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phonė Lafayettė 8024

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

i P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsstėd Street YARDS 1419

NARIAI 
Chicagoš, 
Cicero 
Litetūviij 
Direktorių
Asociacijos

Antbulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

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

DR. ST. NAIKEL1S
Physician and Šurgeon

3261 So. Halsted Street

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 VV. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOtJTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn SL

9

Miesto
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

ofisas—3323 So. Halsted SL

JOSEPH J. GRISI!
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

—!■■■■ III n   ,1 ■ ■ I  „II Į.. II.  ——»»

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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Clevelando ir Ohio Žinios
> ------------ __ -— ■ . ' ----------- -Y-------------------- ------------------ '

. Kodėl tarp jaunuolių yra daug nusikaltėlių. — Pokylis 
p4ai Brazauskienei. — Laimėjimo pažymėjimas. — 
SLA 14 kuopos susirinkimas. — Nutarė parduoti 
serus. — Lietuvių Taupymo ir Paskolos Draugijos 
valdyba. — Naudojosi. — Dėjosi vargšu, o turėjo 
per pustrečio tūkstančio dolerių.

Clevelande vis daugiau ir dau
giau atsiranda plėšikų ir daro- 

i pavojinga išeiti į gatvę, o la
biausiai moterims ir mergi
noms. Plėšikai atima iš rankų 
paketbukus, kuriuos moterys 
daugiausia mėgsta nešiotis. 
Daugelyje atvejų pinigų mažai 
randa, bet tuo pačiu kartu la
bai išgąsdina ir dažnai sumu
ša moterį ar merginą. Ir tas 
jau daroma ne tik nakties me
tu, ir ne tik nuošalesnėse gat
vėse, bet dienos laiku ir didžiu
lėse miesto gatvėse. Tokiu įvy
kių pasilaiko net keletas kas
dieną.

Policija deda pastangas pik- 
adarius pagauti, bet vis tiek 

retai kada pasiseka vieną kitą 
sugauti.

Vienas teisėjas jau praleido 
daug laiko tyrinėdamas, kad 
maždaug galėtų surasti priežas
tis tokioms nedidelėms vagys
tėms ir kas tie plėšikai yra bei 
kodėl jie taip daro.

Taigi, štai ką jis pareiškė 
dėl tokių vagysčių. Jis sako, 
kad daugumą tų menkų va
gysčių papildo jaunimas, jauni 
vaikinai nuo penkiolikos iki 
dvidešimt metų amžiaus. Esą, 
pasitaiko tokių įvykių, kad ir 
jaunos mergaitės įveliamos į 
kriminališką darbą. Ir visa tai 
paeiną daugiausia nuo vargin
gai ir skurdžiai auklėtų vaikų. 
Dabartiniais nedarbo laikais 
milijonai šeimynų gyvena dide
liame skurde. Jų gyvenimo na
mai netinkami šeimynai gyven
ti, jų drabužiai netinkami dė
vėti. Žiemos metu jie kenčia

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL. 

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

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

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

čia visus didinti jos skaitytojų’ šeimą-
•NAUJOJI GADYNĖ” vra darbininku laikrašti* u 'okm 

|i liks
‘NAUJOJI GADYNĖ’ jus prašo išpildyt žemiau einančia 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Strppt Brooklvn.'N Y
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu $ už “NAUJĄJA GADYNĘ” ir 
meldžiu ja siuntinėti sekamu adresu1

Vardas .................................. ...... •—........—......
Numeris ir gatvė r_________ ____________________
Miestas ir valstija ...... .... ........-.......... ...

ACMB-NAUJIENŲ Telephoto
JACKSONVILLE1 FLA. — Dr. Norma n Stewart II (po dešinei), kurį kvočia 

seklių viršininkas Jerry L- Leasy. Prieš trejus melus Dr. Stewart nužudė Pitts- 
burghe savo žmoną ir sūnų ir po to nežinia kur dingo. Dabar paaiškėjo, kad 
jis visą tą laiką gyveno Floridoje ir prieš metus laiko apsivedė.

šaltį, jų maistas prastas, vos 
tik gyvybę palaikąs. Ir tokių 
šeimynų ateitis nėra nė kiek 
geresnė, jiems šviesesnių dienų 
nesimato. Kada jau vaikai ir 
mergaites pradeda ateiti į vy
resnį amžių, sakysime, iki de
šimties ar dvylikos metų, jie 
pradeda dalykus pastebėti. Jie 
mato, kad jie gyvena tokioj 
vietoj ir tokiam name, kur jų 
kiti geriau gyveną draugai jo
kiu budu nenorėtų ten gyventi. 
Jų drabužiai netinkami, jie ne
gauna tinkamo maisto, jų 
draugai kartkartėmis pašiepia. 
Tada tie jaunuoliai pradeda 
galvoti: kodėl pas mus taip 
yra, kodėl mes nieko namuose 
neturime, kodėl nevalgome kas 
gardžiau. Kai kurie pradeda ir 
taip manyti: gal musų tėvai ne
geri, kad jie mums nieko ge
resnio neduoda. Tuo pačiu kar
tu jie yra dar per jauni, per 
silpni suprasti dabartinę kapi
talistų sistemą. Jie dar negali 
suprasti, kad čia gal ir nėra jų 
tėvo ar motinos kaltė, bet tik 
tokis kapitalistinis surėdymas.

Toliau jau jie ateina į am
žių apie dvidešimt metų; jie 
pradeda pilnai suprasti viso gy
venimo aplinkybes, jie pradeda 
patys savimi daugiau pasitikė
ti ir kurti savotišką gyvenimą. 
Jie nori gražesniuose ir žmo
niškesni uose namuose gyventi. 
Jie pradeda apie šeimynas ma
nyti, ir turėti sau daugiau vi
sokių patogumų. Tačiau jie ge
rai žino, kad be pinigų negali
ma nieko įsigyti. Pirmiausiai 
jie pasileidžia į pasaulį ir pra
deda darbų ieškoti. Jauni, drū
ti, pilni energijos, turi gerų su
manymų ir norų ką nors nau
dingo dėl savęs atsiekti. Eina 
nuo dirbtuvės iki dirbtuvės, bet 
vis grįžta nusivylę. Jų troški
mas laimę susirasti pradeda 
nykti, jų noras darbą ieškoti 
pradeda nupilti, kada jie pama
to, jog dirbtuvių durys jiems 
visur uždarytos.

Tada jų tarpe pradeda kilti 
kitokie sumanymai. Jie jau 
pradeda turtuolių ir kapitalo 
nebeapkęsti bei taikytis, kad 
kaip nors jiems galėtų atkeršy
ti už tas skriaudas, kurias jie 
jam daro. Jaunuoliai pradeda 
manyti, kad teisingu budu gy
venimas vargiai galima pasida
ryti ir iš desperacijos pradeda 
klausytis tokių istorijų, kurios 
kalba apie lengvą pinigų pasi- 
darymą. Jiems užkrinta ta ne
laiminga tamsi migla, per ku
rią jie pradeda savo pirmutinių 

pasiryžimų nebematyti, nebe 
turi gėdos nė pasididžiavimo, 
ir pradeda nuo tok iii mažų vy- 
gysčių, kaip užpuldinėj'inl 
žmones gatvėsę, o vėliau puola 
dideles įstaigas, kur mano dau
giau pasipelnyti. Tada jau. ir 
žmogžudysčių papildo. Ir jeigu 
mes seksim įvairių valstijų ka
lėjimų rekordus, lai matysime, 
kad daugiausia nusikaltėlių yra 
tarpe 15 ir 25 metų amžiaus. 
Tai yra aukos pereitų dešim
ties melų nedarbo.

Neperseniai pavieto šerifas 
man suteikė progos pereiti per 
kalėjimo kameras, kur labai 
širdį užgavo matant tokį skai
čių gražių jaunuolių įkalintų, 
šerifas pareiškė, kad jei darbų 

čia patekę, nes jie kadaise bu
vo su gerais norais, tik neturė
jo tvirtos valios, kad galėtų at
silaikyti prieš tą skurdų gyve-
nima.

31 d. būrelis artimųSausio 
draugų surengė siurprizinį po
būvį p. Brazauskienei. Tai bu
vo gimtadienio minėjimas, 
drauge ir įkurtuvės pp. Brazau
skų naujoje rezidencijoje. Po
kylyje dalyvavo liktai artimi 
draugai, būtent, ponai Praške
vičiai, Misčikai, Vilčinskai, p-ia 
Pelrailienė, Šimkūnai, tėvai bei 
sūnus su žmona ir J. Jarai. 
Svečiai praleido vakarą links
mai ir apie dvyliktą valandą iš- 

p. Bra- 
sulaukli

siskirstė palinkėdami 
zauskienei laimingai 
ilgų ilgų metų.

šiame vaišingame
p. Praškevičiene pranešė, 
gavusi žinią apie sunki;

pokylyje 
kad

buvo SLA prezidentu. Taigi, vi
si svečiai pasiuntė užuojautos 
laiškutį su visų parašais ir lin
kėjimais greit pasveikti.

Liet. Rcpublikonų Klubas 
rengia bankietą. Tai bus (“vic- 
tory party”) rcpublikonų lai
mėjimo pažymėjimas per per
eitus rinkimus. Mat, republiko- 
nas liko išrinktas į valstijos 
gubernatoriaus vielą. Kiek tai 
bus nftudinga lietuviams, tai 
ateitis parodys. Bet demokra
tams pralaimėjus, daugelis lie
tuvių prarado darbus.

Vasario 1 dieną SLA 14 kuo
pa laikė savo mėnesinį susirin
kimą Lietuvių salėje. Narių da
lyvavo nedidelis skaičius, ta
čiau buvo atlikti svarbesni rei
kalai. Taipgi liko ir darbinin
kai išrinkti ateinančiam paren
gimui, kuris įvyks vasario 19

Visi esate kviečiami ateiti į 
bendrą kuopų parengimą, nes 
tai bus vienas iš šauniausių pa
rengimų. Visi prašomi susirink
ti į Liet. Kultūrinį Darželį tre
čią valandą po pietų, kur mu-
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DIDESNIAM JŪSŲ SMAGUMUI 
extra parinkti™, extra ilgai-bran- 
dinti tabakai duoda extra turtingą 
skonį . . . extra Cellophane už
valktis užtikrina extra šviežumą.

į.

■ Puikesnis Cigaretas

IŠBANDYKITE 1939•— oid g0|d

M ssiul-GYDUOLE”

UŽSISTATYKITE: ROBERT BENCHLEY su ARTIE SHAW'S Orkes
tru, Sekmadienių vakarais, Columbia Network.

Copyright, 1039. by P. LorillardCo., Ine.

VISADA ŠVIEŽI! Dvigubai apsaugoti dviem užvalk
čiais Cellophane. VIRŠUTINIS užvalktis atsidaro APA
ČIOJ pakelio.

malonus maislas-

Nemesk tų smagumų ką 
ffi GERA SVEIKATA teikia

:'Z

FLU jau ir vėl smarkauja. Užlaikyk sistemą stiprioj 
sveikatoj. Kitaip gali tekti nuo jo labai nukentėti.

Užlaikyk savo kūno švelnųjį mechanizmą atsakan- 
čioj veikloje.

Gerk MALVAZ. Tai yra energijos gamintojas. Tai
akstiną—Maitina—Gaivina—Poilsį teikia. Gydytojai la
bai pataria tiems, kurie jaučiasi nusilpę, sumenkę, ner
vingi—nemiega—jauslus. MALVAZ yra 
gėrimas—jums jis patiks- Užsisakykite 
iš artimiausio dylerio arba pašaukit 
CANal 6500.

MALVAZ daro Monarch Beer
... Aludariai.
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iš Stoties

sų svečias adv. Jurgelionis at
laikys tam tikras ceremonijas, 
o iš ten visi trauksime į salę.

SLA 2 dieną SLA 136 kuopa 
laikė savo susirinkimą, kur bu
vo atlikta, įvairių darbų bei 
baigtas prisirengimas prie ba
liaus vasario 19 dieną. Po visų 
nutarimų ir atliktų svarbių rei

kalų susirinkimas užsidarė pa
prastu laiku.

ja turi dvidešimt Šerų Lietuvių 
salės bendrovės. Bet paskuti
niame draugijos susirinkime 
moterys nutarė, kad tuos Šerus 
parduoti. Taigi, jeigu kas nori
te tapti Liet, salės šėrininkais, 

tai galite pas minėtos draugijos 
valdybą šiuo reikalu atsikreip
ti.

» S »
Lietuvių Taupymo ir Pasko

los Draugijos susirinkime liko 
išrinkta valdyba šiems melams 
iš šių šėrininkų: pirmininku 
Dr. J. T. Vitkus, sekretorium 
John Derigther, ižd. J. Urbšai- 
tis, teisių patarėju adv. Frank 
O’Bell-Obelienis.

» » »
Valstijos atstovai padarė ty

rinėjimą ir susekė, kad Cleve- 
įando miesto kai kurie politi
kieriai pasipelnė, — įsidėjo į 
kišenes tuksiančius dolerių 
pirkdami miestui anglis. Mat, 
niekas jų netikrino, kiek ang
lies jie nupirkdavo už paskirtus 
pinigus, ir tas tęsėsi per penke
tą metų. O tuo pačiu metu 
kraunami ant žmonių nuosavy
bių visokie mokesčiai. Dabar 
vėl ręngiasi leisti balsavimui 
pakėlimą taksų. Taigi jau lai
kas visiems atbusti.

» » 3
Liet. Piliečių Klubo išrinkto

ji valdyba šiems metams yra: 
pirm. P. P. Muliolis, vice-pirm. 
P. Skarnulis, sekr. F. šaukevi- 
čius, finansų sekr. A. Skarnu
lis, ižd. Mikas Cigas.

Policija rado žmogų su per
skelta galva. Nuvežtas į ligoni
nę mirė. Minėtas žmogus va- 
dindavos vargšu ir neturėjo 
namų gyventi. Tačiau jo dra
bužiuose surado 2,656 dolerius, 
kuriuos jis buvo paslėpęs.

Jonas Janis.
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Perdaug aukso

vietą; arba Hitleris suban
krutuos ir Vokietijos žmonės 
paves jam valdžią, vietoję 
Hitlerio.”
Kai šitaip kalba žynius eko

nominių klausimų ekspertas ir 
Vokietijos finansų žinovas, tai 
reikia manyti, kad Hitlerio dik
tatūros padėtis turi iš tiesų bū
ti labai bloga. Ją gali parblokš
ti nauja valiutos infliacija.

Vieną infliaciją Vokietija per
gyveno 1923-24 m., po Ruhro 
okupacijos. Joje paskendo visos 
žmonių sutaupos, ir Vokietijos 
miesčioni ją apėmė desperacija. 
Nuo to laiko pradėjo Vokieti- 

Įjoję šuoliais kilti komunizmo 
ir hitlerizmo bangos.

Kai naujos infliacijos potvy
nyje vėl ims skęsti Vokietijos 
biurgeriai, tai bus po “Heil Hit- 
ler”!

Klaipėdos krašto likimas
Klaipėdoje visai laisvai organizuojami smogikų būriai.— 

Vadai vyksta į Berlyną mokytis. — Centro vyriausy
bes teisės Klaipėdoje visiškai susiaurintos. — Lietu
viai* kurie dirba nacių naudai. — Kaip tautininkai 
konsoliduojasi.
Dėl “Naujienų” kalėdinio numerio.

• Opozicinės spaudos pasisekimas,—

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

DARBO DISCIPLINOS 
VAJUS RUSIJOJEJungtinių Valstijų doleris, kaip žinoma, yra “nuver

tintas” : vienas doleris yra dabar vertas ne 100, bet 591 peržiūrėjome Maskvos “Prav- 
auksinius centus. Tačiau, nežiūrint to, kad auksine do- dos” šių metų sausio 16 d. nu- 
lerio vertė yra nukirsta beveik per pusę, už prekes Ame- merį. Tai Sovietų Sąjungos cen- 
rikoje šiandien mokama daug-maž tiek pat dolerių, kiek lro komiteto organas, beveik iš- 
būdavo mokama, kai doleris turėjo pilną vertę. Jisaj įšvęstas propagandai. Be-

Ką tai reiškia? Jeigu 59 auksiniais centais galima . . ‘ .
nupirkti tiek pat prekių, kiek pirmiau šimtu centų, tai Per “Pravdos” puslapius ko- 
reiškia, kad praktikoje aukso vertė labai žymiai pakilo, munistų partijos viršūnė ir val- 
Auksas pasidarė brangesnis. džia (kas Rusijoje yra tas pat)

Bet apyvartoje dabar auksinių pinigų nėra. Auksą veda įvairias propagandos kam- 
Jungtinės Valstijos laiko iždo sandėliuose. . Didžiausias pan,ias arba vaJus • Aukščiau 
sandelys yra prie Fort Knox, milžiniškuose rūsiuose po naujlJ Mokslo Akademijos na- 
zerne* , # . rių rinkimų vajus, visuotino gy-

Iš Europos ir kitų kontinentų plaukia nuolatos vis ventojų surašymo vajus, trakto- 
daugiau ir daugiau aukso ir jisai yra tuose sandėliuose rių taisymo ir pavasario sėjai 
sukraunamas. Per paskutinius penkerius metus J. V. iž- pasiruošimo vajus, darbo dis- 
das įgijo $2,500,000,000 (pustrečio biliono dolerių) dau-1 clPbn°s pramonėje vajus ir 
giau aukso, negu kad jo buvo iškasta per tą laiką visa
me pasaulyje, — nors Kanados ir Pietų Afrikos aukso 
kasyklos per tuos penkerius metus dirbo viršlaikį, norė
damos pasinaudoti aukšta aukso kaina, kurią nustatė J. 
V. valdžia.

Dabar Amerika jau turi 55 nuošimčius — daugiau, 
kaip pusę — viso pasaulio aukso, skiriamo pinigams. O 
aukso plaukimas į Ameriką dar vis nesustoja. Jeigu taip 
eis toliau, tai pasėkos gali būti labai įdomios. Viena, bus 
pavojinga tą auksų paleisti apyvarton, nes jo kaina stai
giai pradėtų kristi. Kiekviena prekė, kurios didelis kie
kis patenka į rinką, atpinga.

Antra, visos kitos šalys, pasilikusios be aukso, gali 
prieiti išvadą, kad jos be jo apsieis. Juk jos ir dabar auk
so jau beveik neturi ir toliau gali visai nuo jo “atprasti”. 
Tai ką tuomet Amerika su savo milžiniška krūva aukso

noriu kaip ką ir 
gyvenimo praneš-

krašte dabar jau 
veikia nacionalso-

tie 
ir

ši-

vokietininkai nesikeso glaustis 
prie Vokietijos; žinoma, tasai 
pasikėsinimas ne išimtinai nuo 
jų vienų norų priklauso. Galu
tiną žodį čia taria Berlynas, o 
šiuo metu Berlynas Turi svar-

M ar g umy nai
Kaip japonai sutinka 

Naujus Metus

Sako, kad Amerikos finansininkai šituo klausimu 
jau yra labai susirūpinę.

Tai primena tą senovės graikų pasaką apie karalių 
Midą, kuris mirė dėl to, kad visa, ką jisai paliesdavo, pa
virsdavo auksu. Bet Dėdei Šamui, gal būt, taip blogai 
neatsitiks.

partijos “valymo” bei jos na
rių lavinimo vajus.

Ypač daug vietos vyriausias 
SSRS kompartijos organas da
bar duoda kovai su darbininkų 
“tinginiavimu” fabrikuose, ka
syklose ir kitose pramonės įmo
nėse. Jisai deda straipsnius apie 
atskiras darbavietes, kuę paša- 

f k *' * į ’ Ikojania, kuris darbininkas (pa
mini ir vardus*) kiek minutų 
pasivėlino ateiti į darbą arba 
kiek minutų prieš darbo pabai
gą išėjo namo. Kituose straips
niuose minima vardai darbinin
kų užveizdų, kurie nenubaudė 
“tinginių” arba net bandė iš
taisyti jų rekordus, kad nebūtų 
matyti jų nusikaltimo žymės.

Čia pat dedama pranešimai iš 
“socialistinės” Sovietų Sąjun
gos prokuratūros apie krimina
lines bylas prieš tuos užveizdas 
ir dirbtuvių vedėjus, kurie ne
nubaudė darbininkų už “olia
vo j imą”. Už tuos nusikaltimus, 
kaip pranešama viename tiktai 
“Pravdos” sausio 16 d. nume
ryje, užvestos sekančios krimi
nalines bylos:

Maskvoje patraukti atsako
mybėn avalinės “Zaria svobo-

Man labai patinka, kad jus 
Lietuvos gyvenimo įvykiuose 
visai sveikai susiorientuojate, 
nors ir tikros žinios jus vėlokai 
pasiekia. Tai darau išvadą, kad 
jums musų gyvenimas labai ru
pi ii’ dėl musų krašto padėties 
jus labai susirūpinę esate. Ma
tyti, jums daug rūpesčio suke
lia ir Klaipėdos krašto likimas, 
tai šiuokart 
iš to krašto 
ti.

Klaipėdos 
visai laisvai
cialistų organizacija, net jau į- 
kitrti smogikų būriai. Smogikų 
vadai vykstą šito amato į Vo
kietiją, pasimokyti. Spėliojama, 
kad lokių smogikų čia busią 
per keletą tūkstančių vyrų.

Tai bus ne kas kita, kaip ir 
lyg savo kariuomenė. Visi 
smogikai bus, uniformuoti 
mokomi kariško muštro.

Sakysime, iš kur gi visam
tam reikalui pinigų gaunama, 
juk tiek vyrų išlaikyti, dar juos 
aprėdyti, lai nemaža pinigų rei
kia ?

Berlynas jau ne taip toli, o 
lenai yra pas ką pašalpos gau
ti.

Suprantama, kad tie smogi
kai Klaipėdos krašte rankas su
dėję nesėdės. Jie visokeriopai 
stengsis paveikti vietos lietu
vius, kad šie .nedrįstų bet kame 
jiems prieštarauti, o tai visai 
lengva bus atsiekti, nes vietos 
valdžia atsidūrė jų visiškoje įta-

Klaipėdos krašto direktorija, 
tai yra vietos vyriausybė jau 
sudaryta. Pryšakyje jos atsisto
jo nacionalsocialistų vietos va
do padėjėjas Bertulaitis, kilme 
tikras lietuvis, kurio tėvas net 
vokiečių kalbos tinkamai nemo
ka, Bet kaip kiekvienas išsigi
mėlis, taip ir Bertulaitis yra ar
šus vokietininkas. Tai lietuvis 
vokietins lietuvius! Tai skaudu, 
bet tokia musų tautos tragedi
ja! Musų tauta daug tokių vy
rų išaugino, kurie svetimiems 
tarnauja ir griežtai eina prieš 
savo tautos reikalus.

Juk visa veik Prūsų Lietuva 
pačių lietuvių rankomis, buvo 
vokietinama!

(Bus daugiau)

Per Nesusipratimą 
Į Dangų Nepateko

kad vi- 
rankas,

rankos,

HITLERIO VALDŽIA — 
SKĘSTĄS LAIVAS

sako, kad

Chicagos Universiteto ekono
minio tyrimo profesorius, Dr. 
Melchior Palyi, kuris ėjo atsa- 
komingas pareigas didžiausia
me Berlyno banke, 
nacionalsocialistinis
režimas tai — “skęstąs laivas”.

Dr. Palyi nurodo visų pirma, 
kad pats Hitleris savo kalboje 
sausio 30 d. pripažino, jogei 
Vokietijos ekonominė padėtis 
“be galo rimta” ir kad nacių 
valdžia vedanti “baisų mūšį” 
prieš ekonominius keblumus. 
Toliau jisai laiko labai reikš
mingu įvykiu Dr. Schachlo pa
sitraukimą iš Reichsbanko (val-

Dr. Mclchior Palyi ilgus me
tus gyveno Berlyne, pradžioje 
kaip Austrijos-Vengrijos banko 
atstovas, o nuo 1928 metų iki 
1933 kaip Deutsche Bank (di
džiausio banko Europoje) eko
nomistas. Po 1931 m. krizes ji
sai buvo patarėjas prie Rciclis- 
banko. Ir jisai turėjo progos gc-

žmogus, kuris moka išsisukti iš 
kebliausių situacijų. Dr. Scha
chtas buvo Dana t banko direk
torius. Kai pokarinė infliacija 
nušlavė Vokietijos markes, ji
sai patapo “socialistu” ir pasi
darė populiarus kairiosiose par
tijose. Jų pastangomis jisai ga
vo vietą Reichsbanko. 1929 m. 
jisai buvo narys komiteto, ku
ris pagamino Young’O Planą 
Vokietijos reparacijoms sutvar
kyti. Jisai tą planą pasirašė, 
bet netrukus jo išsižadėjo, ap
šaukdamas jį “gėdos dokumen
tu”.

Paskui jisai prisiplakė prie 
nacių, ir Hitleris paskyrę jį 
Reichsbanko vedėju ir ekono
mijos ministeriu. Bet dabar jį 
“fiureris” atstatė. Dr. Palyi ma
no, kad Schachtas tyčia taip el
gėsi, kad Hitleris jį 
nes Schachtas nenori 
komybės už naują 
kuri Vokietijoje jau

kuris ban-mechanikas Kozlov, 
dė apsaugoti nuo 
vieną darbininką;
bus’ų parko direktorius Krucko
ir komunikacijos viršininkas

taip pat

' Tai esąs nepaprastai gudrus

pašalintų, 
imti atsa-

prasidėjo.
“Veikiausia, Įvyks viena iš 

dviejų”, sako Dr. Palyi, “ir 
jisai (Schachtas) yra pasi
ruošęs abiem atsilikimams. 
Ar Hitleris vėl šauksis prie 

kad jisai išgelbėtų mar- 
ir pastatys jį į Goeringo

jo,

Podolsko rajone, Maskvos 
srityje, traukiamas tieson “Za- 
gotzerno” užveizda Bacbmetjev 
už tai, kad jisai neišmetė iš 
darbo dviejų tinginių.

Leningrade traukiami tieson 
Kirovo dirbtuvės kuro skyriaus 
užveizda Volkov Ir jo pavaduo
tojas Kuznccov už pataikavimą 
tinginiams. Taip pat bus teisia
mi litografijos No. 24 direkto
rius žcldin ir skyriaus viršinin
kas Lcbcdey.

Tūloje kriminaliai kaltinamas 
plytų dirbtuvės direktorius Ja- 
kušin, kuris nepašalino iš dar
bo vieno darbininko vardu 
BundoV.

Kartu su šituo kriminalinių 
teismų veikimu prieš “tingi
nius”, aprašoma, kaip dirbtuvė
se eina “darbo knygelių” pildy
mas. Mat, dabar pagal sovietų 
valdžios įsakymą kiekvienas 
darbininkas turi gauti ir visuo
met sU savim nešioti knygelę, 
kurioje yra surašyti visi faktai

ni šeimininkui.
Centro vyriausybė jau jų jo

kiu budu sudrausti, negalės, nes 
iš jos pusės visos galimos nuo
laidos padarytos. Net, sakysime, 
tiek toli nueita, kad panaikin-

vos vyriausybe turėjo teisę 
Klaipėdos krašte krašto saugu
mo sumetimais 
mes, žinoma,

nusavinti že- 
už tam tikrą at

lyginimą. Mat, netoliese Klaipė
dos buvo užsimota įtaisyti ka
riškas aerodromas, bet nebuvo 
galima gauti žemės pirkti, tai 
buvo tam reikalui toksai įstaty
mas išleista, bet dabar teko ji
sai paskubomis atšaukti.

Trumpai tarus, Klaipėdos 
krašte centro vyriausybė dabar

turės tik paštą, geležinkelius 
tvarkys, sienas saugos ir muiti
nes prižiūrės, o visa kita išim
tinai tvarkys vietos seimelis.

Tiesa, vyriausybė čia savo at
stovu turi gubernatorių, bet jo 
teises ir pasidaro labai ribotos, 
tikriau tarus, jam pasilieka tik 
stebėtojo rolė.

•Vokietininkų tiek apetitai au
ga, kad jie net užsimojo išgui
ti iš Klaipėdos krašto ir visas 
visuomeniai ūkiškųjų organiza
cijų įmones, kurių centrai yra 
Kaune. O čia Maistas, Pienocen
tras, Lietūkis turi savo skyrius 
ir varo didelę prekybą. O be to, 
yra keletas vyriausybės kontro
liuojamų lentpjūvių. Taigi vo
kietininkai jau kėsosi šias visas 
organizacijas išguiti, kad visas 
tas biznis atsidurtų visai priva
čiose vokiečių rankose.

Vokietininkai norėtų, 
sas biznis atitektų į jų 
o iš Lietuvos gilumos 
čia pigios darbininkų
bet tiems darbininkams nežada 
jokių teisių duoti. Kitaip tarus 
juos norėtų traktuoti kaipo 
veik svetimšalius, beteisius 
žmones!

Ar centro vyriausybė ir ši
tiems vokietininkų užsimoji
mams nusileis, dabar dar butų 
sunku spėlioti, bet turint galvo
je jau padarytas visokias nuo
laidas tektų daryli išvadas, kad 
ir tos paskutinės pozicijos vo
kietininkams bus užleistos. Tai 
suprantama, nes centro vyriau
sybė neieško vietos žmonėse at
sparos, pagaliau ją ir sunku 
surasti, nes tautininkų ideologi-

1 ja vietos žmonėms visai yra 
svetima.

Nacionalsocialistai čia lygiai 
lokį pasiima visuomeninio gy
venimo monopolį, koks kitoje 

■ Lietuvos dalyje yra tautininkų 
rankose. Jei Lietuvoje galėtų 
kurtis ir veikli kitos politinės 
ir visuomenines organizacijos 
lai jos neabejotinai surastų pa
sekėjų ir Klaipėdos krašte, tuo 

' budu susidarytų bendro pobu- 
1 džio organizacijos, kurios su

stiprintų vietos žmonių atsparu
mą prieš nacionalsocialistus.

Taigi, Klaipėdos kraštas pa- 
suko visai 
kurie veik

savaimin
visai atskiria Lielu-

is keliais,

joj Nauji Metai užima pirmą 
vietą. (Prieš Naujus Metus 
stengiamasi sutvarkyti visus 
ūkio reikalus, ypač išmokėti 
skolas, kad ramiau sutiktų ki
tus metus ir pati šventė užsi
tęsia septynias dienas.

Tik per Naujus Metus japo
nai taip gausiai ir reikšmingai 
puošia savo namus.

Svarbiausias išorinis papuo
šimas tai “Kadomaau” kas rei
škia “vartų pušys”. Jas pasta
to iš vienos ir kitos pusės du
rų vieną su švelnia žieve, o 
kitą—šiurkščios žieves. Tiedvi 
pušys išreiškia šeimos darnų 
sugyvenimą, nors moteriškoji 
ir vyriškoji giminės gali skir
tis savo temperamentu, budu.

1 O kadangi pušys priklauso 
prie ilgai gj'vcnančių medžių, 
tai jos reiškia ir šeimos židi- 

| nio patvarumą-
Be to, tarp pušų įdedama 

trejetas bambukinių lazdų, t. 
y., iš to panašaus į musų nen
dres, bet didesnio medžio, kurs 
nors nuolat vėjo, audrų blaš
komas- bet nesulaužomas, šiuo 
labai naudingu visur medžiu 
norima pažymėti, kad namų 
gyventojai atsižymėtų gyveni-

(Anekdotas)
Plačiai Lietuvos žmonės kal

ba apie vieno generolo nuoty
kius. Buvę taip. Daug Lietuvos 
nepriklausomybės karuose misi-Į 
pelnęs generolas miręs. Jisai ti
kras buvęs, kad už savo nuo
pelnus Lietuvai stačiai į dangų 
pateksiąs, todėl kai miręs, tie
siog žengęs į dangų. Bet dan
gaus vartų sargas šventas Pet
ras jį tarpvartėje sutikęs ir ta-

—Į dangų generolai tik raiti 
gali įjoti, o patsai pėsčias alė
jai, tai eik iš kur atėjai ir atsi
vesk su savim arklį.

Nors ir generolas, negi su 
daugaus vartų sargu ginčysie- 
si? Generolas ilgai nedelsdamas 
leidosi žemėn išeities ieškoti. 
Sugrįžo į savo dvarą arklį pa
siimti. Žiuri, jo arklys už sko
las jau seniai per varžytynes 
parduotas. Kas daryti, kam

Nutarė eiti pas patį vadą sa
vas bėdas išpasakoti.

mano kūnas reikiamai neatša
lo, o jau arklį išvaržėte, lai ši
tokia man pagarba, tai šitaip 
su mano turtu pasielgta, myli
miausias mano draugas parduo
tas ?

—Sakyk, o kam pačiam da
bar arklys reikalingas, — klau
sia vadas.

mis. Be to, pridedama ir pora 
paparčio šakelių, kurios savo 
lapų daugybe ir jųjų švieses
ne apatine puse išreiškia įvai
rių gerybių linkėjimą ir pata
rimą nesigirti, nesirodyti savo 
dorybėmis, kurios esti dar gra
žesnės, malonesnės, jei nety
čiomis pastebiainos.

Iš viršaus durų, tarp stak
tų prisegama stora šiaudinė 
virvė “šimenava”. Prie jos dar 
kabinami balto, o pas turtin
gesniuosius sidabruoto ar auk- 
soto popieriaus, gabaliukai- to
kie, kokie prisegami prie jų 
pagoniškų šventovių (pas šin- 
toistus). “šimenava” vijama 
ne i dešinę, bet į kairę pusę, 
nes pas japonus kairioji pusė 
laikoma geresne laimingesne 
ir grynai nuoširdi, esanti ar
čiau širdies. Popieriukai gi 
vaizduoja dangiškus rubus 
dievams ir dievėms.

dekoracijų matosi ir raudonas, 
vėžys. Tuo norima pareikšti, 
kad ir seni, nors amžiumi pa-

—Taigi, kad reikalingas.
Šventas Petras manęs be arklio

apie jį: yardas-pavardė, kokį 
darbą dirba, koks darbo “sta
žas” (rekordas), kada ir už ką 
buVo baustas Ir 1.1. Be tos kny
gelės nė vienas darbininkas ne
gali būt priimtas kitoje dirbtu* 
vėjo. Knygelių turinys turi būt 
paremtas “dokumentais”’.

Pasirodo, kad darbo knygu
čių pildyipas eina, labai sunkiai. 
Pavyzdžiui, rašoma, kad Char
kovo eletkromechaniškojc dirb
tuvėje buvo padaryta daug klai
dų, pildant knygeles ir ”dau- 
giau kaip 600 knygelių jau su
gadinta”..

Skaitant komunistų organe 
apie tokias priemones “darbo 
disciplinai” įvesti sovietų pra
monėje, susidaro gana keistas 
10 slalhilško “socializmo” vaiz
das. Pamanykite, kąęl butų pra
dėta Amerikoje kriminališkai 
bausti dirbtuvių manadžerįai ir 
formaliai už pataikavimą “lin
giniams darbininkams”; arba 
kad butų įvesta visiems 'darbi
ninkams “darbo knygelės” su

bausmių ir atleidimų iš darbo 
rekordais. Kiekvienas darbinin
kas pasijustų, kaip patekęs į 
“džėlą”. Bet Rusijoje tokia tvar
ia yra vadinama socializmu”. 
Ir tai rašoma pačioje Maskvos 
“Pravdoje”.

svarbiausia, kad vi-Bet kas 
šaš gyvenimas slenka ta link
me, kad tik išnaudojus mate
rialiai Lietuvą. Bet ir lai butų 
ne taip skaudu, jei Klaipėdos 
kraštas artėtų bendram valsty
bes gyvenimui, bet taip nėra. 
Vokietininkai pasiryžę galimai 
sparčiau vokietinti vielos lietu
vius. $tai jau mokyklose vai
kai bus mokomi veik išimtinai 
vokiečių kalba, nes įvedamas 
toksai įstatymas, kad pradžios 
mokyklose bus pasirinkta dės
tymo kalba ne pagal tėvų kil
mę, bet pagal norą... Aišku, 
koksai lasai “noras” turės bū
ti, jei visas kraštas bus nuklo
tas smogikų burių...

Tai taip atrodo, kad vokieti
ninkai yra užsimoję čiulpti Lie
tuvą tiek, kiek galės, o paskui, 
kaip neteks kas čiulpti) tiesiai 
pasukti Berlyno link! Vokieti
ninkai gerai žino, kad Lietuvai 
labai yra reikalingas uostas, lai 
šilą situaciją jie ir nori tinka
mai išnaudoti.

Taigi tasai uostas Lietuvai 
gali labai ir labai brangiai at
seit]... Žinoma, visa lai priklau
sys, kaip ilgai bendrai Vokieti
jos svoris lems Europos įvykius 
ir kaip Lietuvos ūkiškas pasau
lis sugebės savarankiai išsilai
kyti. Bent šiuo metu aišku, kad

— Ot tai naujiena! Nemany- 
kie, generole, kad mano galia 
tik žemę siekia! Palydėsiu Į 
dangų ir pamatysi, kad ir te
nai manęs visi klauso.

Abudu kartu pasileido žygiuoti

šventas Petras 
tęs tuodu vyru

iš tolo pama- 
atžygiuojant j 

ranka, nusi-
juoke ir tarė:

— Generole, generole, šiaudi
nis vyras esi, ką vedinas ateini, 
negi ožio nuo arklio ncatskiri!

Dangaus vartai t riktelėjo ir 
užsidarė.

Žmonės kalba, žmonės šneka, 
kivi tasai generolas dabar dau
sose klaidžioja, o vadas čia že
mėje dūsauja.

Nors ir vadas, bet esą tokios 
gėdos nesitikėjęs apturėti. —V.

Iš Lietuvos
Mirė mokytojas

d.BIRŽAI. — Gruodžio 31 
mirė Paežerių (Astravo) pra
džios mokyklos mokytojas Gai- 
liūnas. Mirė visai netikėtai nuo 
ausų uždegimo. Velionis buvo 
žymus visuomenės veikėjas. 
Sausio 1 d. buvo atvežtas iš 
Panevėžio į Biržus, o sausio 
2 d. laidojamas.

per ilgas
nuo kartos iki kartos.

m vi i 
šei-

gyvi, jauni dvasia. Artimes- 
niems dovanuojami tam tikri 
rūgštūs ilgai negendą apelsi
nai (orandžiai) “daidai”,—kas 
kinų kalboj reiškia 
karias
Kadangi japonai labai 
vaikus ir geidžia sax 
inoms niekad neišnykti iš pa
saulio- tai tas vaišiu “daidas” 
savaime teikia brangius lin
kėjimus.

Naujiems Metams gamina
mi ryžiaus pyragaičiai “moči”. 
Ruošiama ir <savx)liška degti
nė “O-toso” su saldžiais, kar
čiais ir kitais prieskoniais- Bet 
tikri susipratę japonai, ypač 
katalikai, laikosi seno papro
čio: atneša Jš gryniausio šalti
nio, nors jis ir toli butų, tyro 
vandens ir iš ryto, ant tuščios 
jį geria, laikydami tai vaistu, 
pailginančiu žmogaus gyveni
mą.

Japonai neapseina be sve- 
čiavimosi ir sveikinimų. Tik 
reikia pastebėti, kad japonai 
ir prie nuoširdžiausių pasisvei
kinimų niekad Besibučiuoja, 
nepaduoda ir rankos- o lik gra
žiai nulenkia vienas prieš kitą 
galvas arba dar atsitupia ant 
savo kulnų ir pora trejetą kar
tų palenkia vienas kitam gal
vas, pridėdami rankas prieš 
save prie pat žemės.

O Į Kauną atvyko naujai pa
skirtas Italijos prekybos atsto
vas Lietuvai. Italų firmų atsto
vybės busiančios atiduodamos 
liktai lietuviams.

I
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Į Gabrielė PetKevičaitė j
iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

(Tęsinys)
Žemaite, pasiryžusi man ne

leisti nervuotis, priKainejo tą 
ineuzau^ą suvartoti uraniai ir 
lu»ju ucHuliU su ja, KUip ’VCi- 
iitc£ opt^oiuOoe Kult įuociii. i\a- 
syuuiitos jLSiisiono pusyncty, 
persiKeiusios per Aemuną. lies 
musų gaivomis lingavo pasi- 
siaususios pušy viršūnės, apie 
mus šventa Tie t u vos ginų ty
la, samanos, apsamanoję kel
mai, ir Kai kur tamsavo skruz
dyno kupstelis.

Žemaite, būdama akylesnė už 
mane, sėdėjo lyg sargyboje, 
kad koks nebuvėlis svečias ne
tikėtai musų neužbristų. Man 
žemažiurėti teko juodo darbi
ninko role. Įrėmusi alkūnes į 
žemę vedžiojau rašalu popicry- 
je raides, iš kurių gimdavo žo
džiai ir sakiniai, ir tų popierį 
laikiau apglėbusi, kad pavojui 
atsilikus galėčiau kuo greičiau 
jį suslėpti. Negaliu pasakyti, 
kad toks rašymas butų manęs 
nevarginęs. Kai alkūnės jau per 
daug įskausdavo ir rankos nu
tirpdavo, mesdavau rašiusi ir 
ilsėdavaus, šnekučiuodama apie 
rašomąjį dalyką. O Žemaitė, 
vis rūpindamasi mane links-

P-IA STASE GRINIENĖ 
ATOSTOGAUJA 
FLORIDOJ

Šio skyriaus sandarbininkė p. 
Stasė Grinienė atostogauja Flo
ridoj ir siųsdama linkėjimus, 
apgailestauja, kad visos šio sky
riaus sandarbininkės negali su 
ja pasidžiaugti jaukiu Floridos 
oru. Matyti pastaruoju laiku 
jau ne pirma šio skyriaus san
darbininkė ir skaitytojos pasi
leido “į šiltus kraštus”. Nese
niai p. Lapienė iš Babylon taip
gi lankėsi Floridoj. O p. Osins- 
kienė tai žada išbūti Floridoj 
net iki Velykų. Linkime joms 
smagiai praleisti laiką ir gerai 
atsilsėti. M. 

PUOŠNI MĖGSTA STALTIESĖ

No. 1670 — Labai graži naujos mados dezenių mėgsta 
staltiesė.

! NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1670
f 1739 So. Halsted St, Chicago, III. I

* I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No..............
I 1
g Vardas ir pavardė ....................................................................\............„ |

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

i minti, įpindavo į kalbą kokį 
juokingą savo jaunų dienų at
siminimą.

Pagaliau mums buvo parody
tas ir Lozoraičio butas, kur gy
veno baisusis prokuroras. Že
maitė, dėl visa ko, patarė nak
čiai paslėpti rankraštį netoli 
nuo to buto, po kelmu, juoko
mis sakydama:

—Vilkas niekuomet nieko 
neplauna arti savo guolio.

Tarp malonių pasimatymų 
su Lozoraičiais ir darbo pušy
ne slinko mums nematomai 
puikios vasaros dienos. Tačiau 
neilgai teko mums ta malonia 
idilija džiaugtis. Netikėtai at
vyksta mano tėvelio siunčiamas 
studentas (dabar Vilniaus gim
nazijos mokytojas) Povilas 
Gaidelionis ir praneša... kad 
jau esu žandarų ieškoma. Tė
velį įspėjęs Pasvalio antstolis 
ir parodęs žandarų viršininko 
raštą.

Grįžti namo, kad tuoj suim
tų, dar nesijutau užtektinai pa
silsėjusi, bet nenorėjau būti nė 
Birštone areštuojama. Anais 
laikais lankėsi čia tik musų su
lenkėjusi ponybė, kurios tarpe 
buvo ir mano senų pažįstamų. 
Pietauti visi sueidavome į kur
hauzą. Su manimi visuomet 
drauge pietavo ir Žemaitė, savo 
sodietės drabužėliais; šnekėjo
mės visada mudvi lietuviškai ir 
su kurhauzo tarnais. Buvo net 
mažas incidentas įvykęs dėl to, 
.kam aš vėduos su savimi tar
naitę pietauti, kur skiriama po
nybei rinktis. Todėl turėjau su
manyti iš greitųjų mano lokio 
staigaus išvažiavimo priežastį 
ir būtinai baigti mudviejų ra
šomą dramą, kuriai davėme 
“Parduotosios laimės” vardą.

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

“N A r LTTFNOSE”

IAU-ME-NAUJ1KNU Fotu J

Naujos rųšies turbanas, kuris dabar yra labai madoje.

KAIP LIETUVOJE GYVENA MOTERYS
Rašo Stasė Vagdaraitė

Lietuvoje moterys bei mergi
nos mažiau organizuotos, negu 
mieste. Ne kiekviename kaime 
yra mokyklos, o kur yra, tai 
daugiausia retkarčiais suruo- 
šiamos paskaitos apie namų 
ruošą ir apie vaikų auklėjimą. 
Būna vakariniai kursai namų 
ruošos, skaitymo ir rašymo, 
kuriuos lanko moterys ir mer
ginos. Tam vadovauja vielos 
mokytojos, o jei būna mokyto
jas, kuris apie namų ruošą ir 
vaikų auklėjimą mažai teišma
no, lai atvažiuoja iš miesto mo
kytoja arba daktarė. Tokios 
paskaitos bei kursai būna kar
tą metuose, o kariais ir rečiau.

Knygynų kaimuose nėra. Mo
kyklose yra knygynėliai liktai 
dėl mokinių. Laikraščius skai
to beveik visi. Jei kurie neuž
siprenumeruoja, tai pasiskolina 
iš kaimyno. Daugiausiai skaito 
“Ūkininko patarėją”. Vyrai 
skaito vakarais, o moterys 
verpdamos ar megsdamos klau
so. Jei ko nesupranta, tai klau
sia paaiškinimų. Tas būna va
karais, nes kaime žmonės va
karuoja iki 10 vai. Vasarą dir
ba laukuose ir namų ruošą, o 
žiemą užsiima mezgimu, verpi
mu ir audimu. Mezga pirštines 
ir kojines iš vilnų ir linų, dau
giausia jos būna tik namie ne
šiojamos, o tik išmargintai nu
megztas pirštinaites vartoja iš
eigai.

Kojines išeigai moterys ir 
merginos perka, išskiriant vie
ną kitą senesnę moterį, kuri 
nešioja namie megztas, nes jos 
daug šiltesnės. Išsiuvinėjimu 
daugiausia užsiima jaunos mer
ginos, nes jos mokyklose išmo
ko siuvinėti bei megzti, ko se
niau mokyklose nemokino.

Audimu dabar mažiau užsi
ima negu seniau. Vienos su
verpusios duoda į audyklas, kur 
kaip užsakoma išaudžia. Yra ir 
kaimuose moterų mokančių 
austi gražių raštų audinių, kai 
kurios tuom tik užsiima. Ku
rios turi laiko ir moka, pačios 
savo reikalams ir šeimai išsi- 
audžia. Tuos audinius daugiau
sia vartoja žieminiams paltams 
bei kostiumams ir kailiniams.

Vasarą madoje lininės baltos 
suknelės, kurias kai kurios na
mie išsiaudžia, kitos nusiper
ka. Kitus rubus daugiausia per
ka. Balus užsisako pas batsiu
vį arba gatavus prisiinieruoja. 

Senesnės moterys nešioja ska
ras žiemą, šiltas vilnones, o va
sarą — plonas šilkines ir ba
listines. Jaunesnės moterys ir 
merginos nešioja skrybėles, žie
mą — šiltas veltines, o vasarą 
— šiaudines. Jos būna visokių 
spalvų. Namuose visos nešioja 
skarutes, taipgi klumpes ir 
medpadžius, d batus tik išei
gom.

Tautiškais rūbais daugiau 
rengiasi miestietės, bet mažiau 
kaimietės, nes kaimietes dau
giausia nepriklauso prie orga
nizacijų. Tautiškais rūbais ren
giasi daugiausia per tautiškas 
šventes, kada organizacijos de
monstruoja. Didesnė, dalis mo
terų ir merginų lokiuose atve
juose paprastai rengiasi tautiš
kais rūbais, o kitos šiauliška 
uniforma. Dalyvauja paroduo
se ir neuniformuotos. Narės 
laike savo organizacijos šven
tės stengiasi kuo daugiau ap
sirengti tautiškais rūbais. Į va-

Jei storos moterys nori gra
žiai ir plonai atrodyti, jos ne
turi dėvėti šviesias sukneles, 
šviesi snukučio padaro ją dar 
storesne. Taip yra ir su piršti
nėmis.

Moterys, kurios turi dideles 
rankas, neturi dėvėti šviesių 
pirštinių, nes šviesiose pirštinė
se jos rankos išrodo kur kas 
didesnės. Jos turi dėvėti tam
sias pirštines, be jokių išsiuvi- 
nejimų arba pagražipimų. Tuo
met rankos išrodyt laimesnės ir 
mažesnės.

Prie suknelės su trumpom 
rankovėm reikia dėvėti ilgas, 
tamsias pirštines. Pirštinės gali 
būt apsiūtos karbatkonp Taip 
apsivilkusi moteris išromys ele
gantiškai ir, gražiaj. Dabar už 
keletą ceųtų brangiau gajima 
gauti ilgesnes pirštines.

Su mažom rankom moteris 
gali dėvėti bilc spalvos piršti
nes. Gražiau išrodo ilgesnės 
pirštinės, nors jos apie rankąs 
ir susirailkšlėja.

karuškas eina šiaip išeiginėm 
suknelėm*

Turgaus (lienpinis daugiausia 
eina ar vaduoja moterys šeimi- 
pipkėę, kurios yeža parduoti 
sviestą, kUuŠiniy ir kitų’ pro
duktų, o UŽ gautus pinigus per
ka druską, cįęgtukus ir kitus 
namuose reikalingus daiktus 
kurių namuose negalima pasi- 
gąmiųtt j turgų pidamos ren
giasi blogesniais rūbais negu 
šventadieniais* Žiemą perkasi 
lubuš ir kaliošius. >

Sekmadieniais moterys, la
biau senesnes, stengiasi anks
čiau išeiti į bažnyčią, kad dau
giau mišių išklausius. Merginos 
daugiausia nueina tik didžio
sioms mišioms. Merginos, ku
rios būna per visas pamaldas, 
daugiausia išeina prieš mišpa
rus, o kartais nė pamokslo ne
išklausiusios išeina, kad susi
tikus daugiau draugų bei drau
gių, kad sužinoti kur po savai
tės slinkaus darbo eis links
miau laiką praleisti, pašokti ir 
padaipuoti. Nors jos dainuoja 
kasdieną, bet kompanijoj lai 
linksmiau.

PRIESKONIAI
IR KUR JIE GALI BŪTI 

SUNAUDOTI

Kmynai (caraway seeds) — 
Naudojami prie kepinio, rau
gintuose kopusiuose ir sūryje. 
Turi malonų aromatišką kva
pą.

Kvepiantieji pipirai (allspicc)
— Čieli pipirai naudojami prie 
rauginimo; malti dėl pyragai
čių, košių ir pajų.

Merunas (marjoram) —■ 
Naudojamas prie tušinimo, tai
sant paukštieną ir darant deš
ras.

MuŠkątinis riešutas (nutmeg)
— Gaunamas čielas arba mai
tas. Naudojąmas .prie kepimo 
įvairiuose pieniniuose gėrimuo
se ii’ darant kiaušinienę.

Muškatiniai žiedai (mace) — 
Malti naudojami prie žuvies ir 
prie marinatų.

Salierų sėklos (celery seeds) 
— Naudojamos prie marinavo- 
jimo, salatuose ir sriuboje.

Šaląvija (sage) — Priduoda 
gerą skonį paukštienos kimši- 
hiui įr desrpm.

įšafronas (saffrpn) — Duoda 
gražią spalvą duonai ir bulku- 
tėms. Nedaug naudojamas.

Šeimininkams...
Šią savaitę Mėsos Taryba re

komenduoja avieną. Visokios 
rūšies aviena bus nupiginta. 
Taipgi nebrangiai nusipirksi t 
jautienos.

Aviena lengviausia suvirški
nama, todėl reikia ją tankiau 
valgyti. Avieną galima virti su 
daržovėm arba kepti. Galit nu
sipirkti avienos petuką ir jį 
prikimšti duonos nadzievone, 
o paskui kepti.

j A ■ „ ■ i

Maistas
| Veda Dora Vilkienė | 
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Salmon žuvies 
Bandutės

2 puodukai virtų bulvių košės
2 puodukai (1 fiv.) salmon žuvies 

iš kėnų.
1 žalias sukapotas pipiras.
1 mažas, smulkiai supiaustytas 

SVdgunas.
1 truputį išplaktas kiaušinis.
Sumaišyklt salmon su bulvėm. 

Pridėkit pipirus, svogūnus ir iš
plaktą kižiuŠim, išmaišykit, o pas
kui pridėkit druską ir pipirus- Su 
rankom padarykit neperdideles 
bandutes ir aptepkit ištarpytu svie
stu. Padėkit ant škaurados ir kep- 
kit pečiujė 450 šilumos iki' gerai 
parus.

paduokit su žirniukais, salotom 
arba virtais ryžiais. Galit padaryti 
dažalą iš tomėičių, ir užpilti ant 
bandučių ir virtų ryžių.

MOTINA IR DUKTĖ
RAŠO LIUDA

‘ (Tęsinys)
Kaip aš džiaugiuosi, mamyte, 

ir vėl turėdama tave namuose! 
Tas mėnuo, kurį išgulėjai li
goninėje, man taip prailgo, sa
kytum ištisais metais virto... 
Nors ir kasdien galėdavau ligo
ninėn atvykti, su tavim pasi- 
mątyti, žodį kitą tarti, bet lai 
buvo toli gražu ne tos laimin
gos valandos, kurias mes kartu 
praleisdavom būdamos sveikos; 
viena iš darbo, kita iš mokyk
los grįžusios, pasikalbėdavom, 
pasitardavom, pasidalindavom 
rūpesčiais ar džiaugsmu.

Dabar gi, grįžusi iš mokyk
los, bėgdavau į ligoninę, o iš 
ten grįžusi pasijusdavau vienų 
viena, tarp keturių sienų... Ro
dos ir draugai nemieli, kuomet 
tavo artimiausis draugas, tavo 
molina, nuo tavęs atskirta ir 
jos gyvybei gręsia pavojus. 
Gyveni tik viltimi, kuri taip 
vilinga ir neaiški; kuri vieną 
valandą suteikia tau džiaugsmą 
ir iškelia į dausas, o kitą — at
ima viską, apgaubia šiurkščiu 
rūpesčiu ir nugramzdina nusi-. 
minimo bedugnėn, iš kurios iš
kilti, rodos, jokių galimybių 
nebelieka...

Bet ką aš čia ir vėl tave, ma
myte, surūpinsiu. Dabar mes ir 
vėl laimingos. Vėl abi sveikos 
ir namuose.

—Taip, Elenut, mudvi ir vėl 
laimingos. Turtingiems ar ne
turtingiems —- sveikata yra di
džiausiu turtu ir džiaugsmu. 
Man, dukrele, irgi buvo daug 
ilgų ir nuobodžių valandų ligo
ninėje, tik ačiū tau, dukrele, ir

MAMYTEI IR DUKRELEI
No. 4385—Namie dėvėti rūbas. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8, 10 ir 12 

metų amžiaus mergaitėms.
No. 4881—Mamytei naminis rūbas. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40 ir 

42 colių per krutinę.
Norint gauti vieną ar dau

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

daugeliui musų draugų tos va
landos buvo pamargintos ma
loniu jausmu ir džiaugsmu. 
Dukrele, tik nelaimes žmogus 
ištiktas pamato tikrus savo 
draugus ir pajunta jų gerus 
norus, jų troškimus, prielanku
mą. Bet dar maloniau yra, 
kuomet pamatai tave atlankiu
sius net tuos, kurie, rodos, sa
vo priešu tave skaitė. Jeigu tik
ram draugui jauti dėkingumą 
už jo atsilankymą tada, kai 
pats jo aplankyti negali, nes li
ga tave laiko prirakinusi prie 
lovos — tai džiaugsmo ir dė
kingumo ašara nurieda per 
veidą, kuomet pamatai savo 
priešą tave atlankant, apdova
nojant gėlėmis ar kitkuo. Taip, 
taip, tik pats susirgęs pamatai 
ir pajunti, kokią gilią reikšmę 
lankytojas ligoniui sudaro.

(Bus daugiau)

I KINO TEATRAS |
(MOVIES)c 5

Žinoma, kad šį sekmadienį 
visi rengiatės važiuoti į Audito
riją pamatyti “Lietuvių Dakta
rą”, nerašysiu apie amerikoniš
kus filmus.

Pasimatysime sekmadienį, 
vasario 12 d., kaip 4 vai. po 
pietų. Jūsų

Suzana Viliutė.

“NAUJIENŲ”
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Kovo 12, 1939

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No...............

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)



6 NAUJIENOS, Chicago, Ttl. Ketvirtad., vasario 9, 1939

Diena Iš Dienos
Teisėjas J. Zuris 
Sušrįžo

Pirmadienį sugrįžo Chicagon 
Municipalinio Teismo teisėjas, 
p. John Zuris, ir tuoj aus vėl 
pradėjo eiti savo pareigas.

Teisėjas su žmona atostoga
vo dvi savaites Floridoje.

Linkėjimai iš 
Floridos

“Džiaugiuosi pabėgęs nuo 
šalto oro“, rašo iš Miami, Flo
rida, čikagietis Thomas Zuris 
(teisėjo Jono Zurio tėvas). 
Siunčia “gerų dienų visiems 
naujieniečiaips“.

L--------
“Svveet Sixteen” 
Pokylis

Pereitų šeštadienį įvyko p- 
lės Evelyncs Čereškiutės nepa
prastas pokilis. Tai buvo, ta
riant amerikoniškai, “sweet 
dxteen party”. Šis pokilis bu
vo skirtingas ir įdomus, tuo- 
mi, kad jį surengė josios ma
tutė su tėveliu savo lėšomis 
ir triusu, tikslu perstatyti ir 
supažindint draugus su savo 
gražiai išauklėta dukrele, jau 
kaip suaugusia panele, kuri jau 
treti metai kaip lanko aukš
tesnę mokyklą — Tuley High 
School. Plė Evelyna turi ne
paprastų gabumų moksle, o 
ypatingai jai patinka matema
tika, už ką ji gauna augščiau- 
sius atžymoj imus.

Į kalbamą pokilį buvo su-

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar nevisos 

užimtos.
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Mėty Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

kviesta daug giminių ir drau
gų bei jos draugių, kaip senes
nio amžiaus, taip ir jaunesnės 
kartos. Kiek pamenu, tai da
lyvavo sekantieji: pp. M. Mor
kus su žmona ir sunum, p-lė 
Grigaitytė, p-lė Rypkevičiutė, 
p-lė Mankiutė, p lė Mitchell, pp. 
Gabris su žmona, Klementina 
Stungienė, pp. A. Pauža su 
žmona', pp. Juozas Radžius su 
žmona, pp. Tarulis su žmona 
Dr. J. šliakis su savo panele, 
fabrikantas pp. J. Kupčiūnas 
su žmona, pp. Povilas Petru
lis su žmona, pp. F. Stanionis 
su žmona, p-a Penkauskienė 
su sunum, p-a žalnoraitienė su 
šeimyna, Stasys čirbulis ir p a 
N. Kupčiūnienė, na, ir daugelis 
kitų.

Apie aštuntą valandą p-a 
čereškienė su savo pagelbinin- 
kėnis pakvietė svečius prie sta
lo, kuris buvo apdėtas viso
kiausiais valgiais ir gėrimais. 
Po vakarienes šeimininkas p. 
čereška prabyla į svečius, ir 
pakviečia p. Geo. J. Stungį va
karo vedėju. P. Stungis trum
pai perstatė šio vakaro svarbą 
ir pasveikina p-lę Evelyną su 
panelės titulu, pareikšdamas, 
jog nuo šios dienos Evelyna 
jau ne be “mergyčka”, bet pa
nelė pilnoj prasmėj.

Vėliaus vakaro vedėjas pa
kvietė keletą iš svečių kalbė
ti. Visi sveikino p-lą Evelyną 
su “sweet sixteenV ir linkėjo 
jai pasiekti dešimtis kartų po 
tiek. Pagaliaus ir jos mamytė 
— p-a čereškienė prabilo j sve
čius, dėkodama, kad toks skait
lingas būrys atsilankė pasvei
kinti jųjų dukrelę . gimtuvių 
diena.

Pp. čereškų sūnūs Albertas 
tik ką baigė pradinę mokyklą, 
taip, kad svečiai prie progos 
nas velkino ir ji, palinkėdami 
’aimingai siekti mokslo ir auk- 
Ičiaus, nes Albertas jau pra
dėjo lankyt aukštesnę mokyk
lą — Lane Tech. High School. 
Lots of luck to you, Ev and 
Al.

Po programo visi svečiai žai
dė visokių gėmių, — vyrai kor
tavo pynaklį, moterys lošė 
bunco, o panelės skambino pi- 
ianiną, na, ir dainavo iki vė
lyvos nakties. Bunco lošėjos 
tai beveik visos laimėjo dova
nas, bet apie vyrų pynaklį ne- 
oajyriau — kas liko čampijonu. 
Vienok girdėjau, kad p. A. 
Pauža su Taruliu aplošė savo 
oponentus, būtent Dr. J. šlia- 
kį ir p. Stungį,' o prie antro 
stalo teko nugirsti, kad laimė
tojais išėjo pp. Radžius su Pet
ruliu.

Ga:džtams giedant, svečiai 
pradėjo skirstytis ir atsisvei
kinę su vaišintojais išvažinėjo 
namon.

Svečias.

GALVESTON, TEXAS. — W. E. Badgett ir jo žmo
na. šiomis dienomis jie susilaukė dukterų ketvertuko, 
atseit, “kvarteto.“

Poli tiKa
Masinis 18-tos Apy- 
iinkčs Lietuvių 
Susirinkimas
Svarstys Sumanymus Apylin

kę Gerinti Ir Aldermonų 
Kand.daturas

Ar 18-kiečiai lietuviai rems 
dabartinį aldermano kandida
tūra? Šiuo ir kitais svarbiais 
klausimais yra šaukiamas spe
cialus susirinkimas šįvakar, 
vasario 9-tą, kaip 7:30 vai. va
kare, p. Petrausko svetainėje, 
1750 So. Union Avė.

Kaip jau daugeliui yra ži
noma, ši kolionija reikalauja 
apsaugos šviesų — “Stop and 
Go“ prie Halsted ir 19-tos bei 
18-tos, nes čia kiekvieną die
ną tūkstantis vaikučių pereina 
keturis kartus per Halsted 
gatvę. Čia yra keturios moky- * 
klos, trys bažnytinės ir Viena 
viešoji. • •

Vietos gyventojai taipgi rei
kalauja apvalyti apylinkę nuo 
juodukų pedliorių, įsteigti žais- 
mavietę vaikučiams ir apsau
goti gyvybę ir nuosavybę vie
tos gyventojų.

Šiam susirinkimui yra pa
kviestas dabartinis aldermonas 
paaiškinti čia išdėstytus reika
lavimus.

žinoma, įvykinus šiuos rei
kalavimus, gyvenimas daug pa
gerėtų. Kas su šiais reikala
vimais sutinka, yra prašomas 
atvykti susirinkimam

Šį susirinkimą šaukia 21-mo 
Wardo Liet. Amer. Piliečių Są
junga.

Juozas Kuzmickas, 
Raštininkas.

S U S I R I N RIMAI
įsiėmė Leidimus 
,rodyboms 
(Chicagoj)

Biznieriai Zolpiai
Naujon Vieton

BRIDGEPORT. — Plačiai ži
nomi biznieriai, Silv. ir Mari-

Žemaičių Kultūros Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, vasario 9-tą d. J. Yuškos (HoPyvvood Inu) svetai 
nėj 2417 W. 43rd St. 7:30 vai. vakare. Nariai-ės esate kvie
čiami skaitlingai dalyvauti. Atsiveskite naujų narių prira 
syti. žem. Kult. Kl. pirm. Steponas Narkis

Generalė repeticija veikalo “Lietuvis Daktaras“ įvyks šį vaka
rą, Lietuvių Auditorijoj 7:30 vai. Visi vaidylos prašomi su
sirinkti laiku. Perstatymas sekmadienį, vasario 12 d., Liet. 
Auditorijoj 4:30 v., įžanga tik 40c. ypatai. Rengia L.S.S. ir 
L.D.D. vietinės kuopos.

Harold Benjamin, 27, su 
Mary Jakubasky, 24

Paul Songailo, 29, su Hazel 
Hocherman, 22

Reikalauja 
°erskinj

Bertha Lubben nuo Arthur 
Lubben

PETER PEN

joną Zolpiai, kuriuodu užlaiko 
namų statybai medžiagą ir tu
ri sandėlį adresu 3562 South 
Halsted St., dabar jau kuris lai
kas kaip yra persikėlę į savo 
namą adresu 3554' S. Halsted 
St.

Kadangi p-as Zolp yra geras 
meistras, tai ir savo pirktąjį 
namą veik visą iš pagrindų per- 
remontavo taip, kad jis nebe
panašus į pirn^ykštj. Namas 
dabar sumodernintas ir atrodo 
kaip naujas. —Kaimynas.

Patriotiškas 1 Biznierius
CLEARING. — Šioj koloni- 

joj didžiausia valgomų daiktų 
krautuvė vadinasi Central 
Market, adresu ‘6332 So. Cent
ral Avė. Įdomiausia tas, kad 
šios didelės krautuvės valdy
toju" yra jaunas, patriotiškai 
nusiteikęs lietuvis, J. Algerd 
Bankus.

To biznieriaus patriotiškąją 
vertę suprasime iš šio fakto: 
Jam gimus, tėvų noras buvęs 
krikštyti vaikas Algirdo var
du. Bet tuomet kunigas kū
mams pareiškęs, jog nėra tuo 
vardu tokio šventojo.

Patenkinimui abiejų pusių 
dėlei, krikštyta vaikas pirmuo
ju vardu Jonas, o antruoju 
Algirdas.

Iš to aišku, kad .ir jo tėvai 
yra geri patriotai... Kaipo to
kie tai ir savo sūnų patriotiš
kai auklėjo... Paaugęs sūnūs 
(suprask J. Algirdas Baukus) 
ėmė Algirdo Vardą labiau ver
tinti negu Jono,, nes jis iš tė
vų x ir istorijos sužinojo, kad 
senovėj vienas didis Lietuvos 
kunigaikštis tuo vardu buvo 
vadinamas. Tokiu bildu jis vi
sur savo vardą rašo šitaip: 
J. Algerd Baukus.

M. Bičiulis. (Sp.)

BŪK SVEIKAS IR DŽIAUKIS GYVENIMU
“R E X BITTERS”

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

REX BITTERS COMPANY
Board of Trade Building, Room 1240

Reikalaukite tavernose ir vaistinėse 
Tavernų savininkai reikalaukite savo dealerių 

Tel. Wabash 4991-4990

.' GRAND OPENING
— OF —

Joe’s Grill Tavernos ir Svetainės
12304 South Halsted Street

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

'T«nširdžiai kviečiame visus atsilankyti į musų biznio atidarymo 
iškilmes. Svečiai bus maloniai priimti ir vaišinami. Pėtnyčioj zu

is ir spaghett’. Vištienos pietus ir namie darytos dešros. Vaišės, 
gera muzika, ŠOKIAI. Patenkins visus svečius-

VALĖ IR JUOZAS GAIDELIAI, Savininkai.

Leo Norkus Jr
Ambrosia & Nedai
DISTRIBUTOR

ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 
mėgsta AMBROSIA ALŲ, bet, prietp, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dar geresnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra paga
mintas iš importuotiį pirmos rųšies produktų.

BEER
GERKIT TIK GERĄ

Urmo (vvholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir

< patarnavimą-

2423 W. Mth Street Tel. Hemlock

įstaigas.
teisingą

6240

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS— BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-fife

{DOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RAD10 PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— ri „ —7 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENI- H. P. C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAL.

VAK
VAK.
VAK.

l.lETUVlšKl PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius
T

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHIGAGO, ILLINOIS 
Ttl. Canal 8500

I SMOULD TMIKJK,

7\A/O
BŪT

emosl. MECi. eves 
‘ 2S BLUE A9 

VIOJ-ETS.

inieaįMi

'TtDLJP 
CMOICE, 
AKIO _____J

SIMM EPS 
DOWN

PRINCE
ANO
TUB

PRIMCESS 
CAN’

TMl© BOY'S i

A KINO WE'D 
NAAKB SOMB

DO, 
DON"

VJRlTE 
AKIO

•Tel. Victory 4965. i 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS Į 
DARBAI. 35 metai bizny, tur i ' 
pilną apdraudą už darbus Leng t 
vųs išmokėjimai jei norite. f 
BRIDGEPORT ROOFING AND . 

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, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkit? 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- 
ykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

G AS FITTINGS and SEWERAGE
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

INSURANCE
' APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.

'V; h'ite tuos, kurie 
' garsinasi 

‘NAUJIENOSE”

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
'ONSILAI IŠIMAMI $10.50 

už ............ ................ ■ "
GYDYMAS $En.OO

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

*15.00 
*2-oo 
*1-00

Urna Ligoninėje
• EUMATIZMAS
Greitai Palengvinama 

VISAS LIGAS GYDOMA 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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ĮVAIRIOS ŽINIOS Iš CICERO LIETUVIU 
GYVENIMO

Sidabrinis Jubiliejus. — Parengimai.
CICERO — Sidabrinis Jubi

liejus. Pereitą sekmadienį buvo 
svarbi diena Pranui ir Onai Mi
liauskams, 1425 S. 49th Avė. 
Tai vietos juodos duobos kopė
jai, o ta duona skani ir eiiid 
plačiai. Tame biznyj p. Miliaus
kai jau daug dietų, turi plačiu 
pažintį visoj apylinkėj. Užtat ir 
nėra ko stebėtis, kad didelė sve
tainė šv. Antano parapijos bu
vo permaža.

Šeimininkės turėjo gerai pa
prakaituoti kol visus pasotino. 
Suvartota daug Dievo dovanos. 
Laike vakarienės buvo progra
mas. Jį vedė p. A. J. Kundro
tas. Pagal tokias iškilmes ir 
liek publikos, programas turė
jo būti daug-daug platesnis. Aiš
ku, nebuvo planų ir prisiruoši
mo, o gal kaltas arba nesuga- 
bumas paties programo vedėjo.

Na, tiek to, atėjo, praėjo. Da
bar lauksime auksinio jubilie
jaus ir, nėra abejonės, kad su
lauks, nes abu pp. Miliauskai 
diktųs, sveiki. Na, kieno bus se
kančios tokios iškilmės — 25 
metų vedybinio gyvenimo? Vis
gi, nemenkas periodas, svarbus 
atžymėti, bet nevisi išgali to
kias puotas kelti.

Parengimai
šį šeštadienį ir sekmadienį 

bus parengimų.
SLA 301 kuopa p. šemcio 

svet., turės savo metinį paren
gimų. Bunko ir kortų lošimų. 
Po to, smagus šokiai —- balius. 
Rengimo komisija sako, kurie

atsilankys, tai tikrai nesigailės 
ir turės gerų Utniintį, nes yra 
daug gerų dalykų laimėjimui. 
Patys nariai ir vietos biznieriai 
gražiai parėmė — atjautė.

štai, Fi’ank Zajauskas, nena- 
rys SLA, o vieHok dovanų davė 
staihbesnę negu palys bariai. 
Frahk Danauskas tikrai ima 
pdvyZdį iš p. Žajausko. Tai nuo
širdus vietos biznieriai, vetti vi
lų paramos.

^Didelis Vakaras
Sekmadienio vakare didelis 

metinis parengimas L.L.N. Ben
drovės savoj svet. Bus vaidini
mas ir koncertas už labai že
mų kainų. Įžangos geriau nie
kur nerasite, malintieji parengi
mus nepraleiskite progos ir sa
vo atsilahkyniu parcihsite ben
drovę. Turėsite progų drauge 
pasidžiaugti pasekmingu bend
rovės gyvavimu.

Ė. 1^. beveik iš

8

£

MB

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
BROOKLYN, N. Y. — I laivą kraunahii lėktuvai kuriuos iš Amerikos pir

ko Anglija.

^4

MADOS

No. 4010 — Suknelė su švarke
liu. Sukirptos miėros 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir 48 colių per kruti
nę.

Norint galit! vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pąttern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

te 
o

■

fcLASSlFIED APS. ]
SITUATION tVANTED 

Ieško Dhrbb
HELP WANTEb—FEMALE 

Darbininkių Reikia
IEŠKAU DARBO už porterį ab 

prie namų, arba ūkės darbininką. 
Esu patyręs per daug metų. Petras 
Labokas, 3336 So. Halsted St-, an
tros lubos užpakaly.

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.

Robertas Ir Augusta 
Leivai Nepaprastų 
Gabumų Jaunuoliai

ATSIRADO VIETOS patyru- 
sioms ir dailioms veiterkoms, car- 
vers, pantry girls, fountain girls 
ir fry cooks.

CHICAGO RESTAURANT 
ASSOCIATION

155 No. Clark St., Room 320

Dienos metu, kuomet) State 
gatvėj buvo didelis automobi
lių ir praeivių judėjimas, nuo 
tilto į Chicagos upę nušoko ne
žinomas apysenis vyras. Atro
dė apie 55 metų amžiaus. Ant 
liito paliko paltų, kuriame po
licija rado maldaknygę, kelias 
laikraščių iškarpas apie Kelly, 
Hornerį ir apie chicagiečio 
Charles (i. Ross pagrobimą.

Pastangos savižudį išgelbėti 
ar jo kūnų atrasti nedavė re
zultatų.

SOPHIE SZYMKEWICZ,
po tėvais Guzauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 8 d., 6:45 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Kaltinėnų parap., Tau
ragės apskr.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime 

3 sesers dukteris, Mary Ra- 
shinski, Josephine Norush, 
ir Lietuvoje Stanislavą Orvi- 
dienę ir sesers sūnų Juozapą 
Riekus, ir gimines ir pažįsta
mus.

Kūnas pašarvotas 669 West 
14th St- Tel. Canal 9763. Laį- 
dotdvės įvyks Šeštadienį, Va
sario 11 d., 8:30 Vai. ryto iš 
namų į Dievo Apveizdos par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už Velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kaziiniero kapines.

Visi a. a, Sophijos Szyinke- 
<vicz giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sesers Dukterys ir Sesers 

Sūnus.
Laid. Dir. Butkūs and Co., I 

Tel- CANAL 3161.

A. f A.
ELENORA ŽEKIENĖ, 
po tėvais šliogeriutė

Pefsiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 8 d., 12:35 vai. popiet, 
1939 m., sulaukus senatvės, 
gimus Panevėžio apskr., Smil
gių parap., Tavinkšnių km.

Amerikoj išgyveno 18 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Agotą ir žentą Joną 
Adomavičius, sūnų Pranciš
kų Žeką, anukus Sofiją, jos 
vyrą Joną Petersoną, Helen 
ir Hellonor Adomaičius, pus
brolį Julijoną, Šliogerį, pro
anūkę Jeanette Peterson ir gi
minaičius: Katriną ir Povilą 
Bagdonus, Agotą Daimontie- 
nę, jų šeimynas ir kitas gimi
nes.

Priklausė prie Tretininkų 
Apaštalystės Maldos Amžino
jo ir Gyvojo Rožančiaus, šv. 
Juozapo ir Neperstojančios 
Pagalbos Dievo Motinos.

Kūnas pašarvotas 843 West 
33rd P1-, Tel. Yards 5714. Lai
dotuvės į>yks pirmad., Vasa
rio 13 d., 8 vai. ryto iš namų 
į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Prašome nesiųsti gėlių!
Visi a. a. Elenos žekienės 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutįnį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka, 
Dukterys, Žentai ir giminės.

La;d. Dir- A. M. Phillips, 
Tel. YARDS 4908. .......... ...

Nanjlcnų-Acnio Telcpboto
HUNTINGTON, W. VA. — Birbtu ve netoli miesto iš visų pusių vandens 

apsemta. Tai Ohio upės išsiliejimo pasėkos.

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.

bet rinktinei

vra smuiki- 
alydoii, kad 

12 melu am- c 

smuiko liktai

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

Pranešimas Keistučio 
Bendroves 
Šerininkattis

Valstijos auditorius Edward 
J. Barrett, prašo musų padary
ti šio turinio pranešimų:

Visi Keistučio Bendrovės šė- 
rihinkai yra prašomi pHdūbti 
jaih, Keistučio bendrovės raš
tinėj, 3236 So. Halsted Street; 
savo knygutes ir šertiš. Tai rei
kalinga patikrinimui ir palygi
nimui' su knygomis.

Knygutės ir serus galima pri
duoti kiekvienų dienų, tarp 9 
balandos rytiį ir 5 vakarė.

ZALATORltlS 
su šiuo pasauliu 
8 vai. ryto, 1939 
pusės amž., gi-

IGNACAS
Persiskyrė

Vasario 8 d., 
m., sulaukęs 
męs Panevėžio apskr., Kreke
navos parap., įeinu kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

pusbrolis Juozapas Liberis, 
jo moteris lona, krikšto sū
nūs, Lietuvoj sesuo, dėdė ir 
daug kitų giminių.

Priklausė prie Draugystės 
Lietuvos Piliečių ^Pašalpos 
Kliubo ir prie Jaunų Lietu
vių Tautiško Kliubo.

Kūnas pašarvotas 7252 So. 
Claremont Avė., tel- Prospect 
4939. Laidotuvės įvyks Suba- 
toj, vasario 11 d., 10:30 vai. 
ryto iš namų į Gimimo Pane
lės ŠV. par. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
Už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines. . . , ,

Visi a. a. Ignaco Zalato
riaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalfvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa- 
tatnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis ir kitos giminės.
Laid- Dir. Anthnas Petkus, 

Tęl. GrovepiŲ 0142, ,

Roselandb Lietuvių Kultūros 
Draugijos, valdyba, šaukia susi
rinkimą, kad galėtų išaiškinti 
kai 
kas 
k u 
čiai 
su klausimais, kurie yra susi
eję su Chicagos Lietuvių Drau
gija. Visliems tiems klausi* 
marhs išaiškinti ir yra šaukia
mas šis susirinkimas. Tam tik
slui is Chicagos Lietuvių Drau
gijos divyks keli valdybos na
riai.

Susirinkimas įvyks Darbi
ninkų svetainėje (skiepe), 
10413 S. Michigan Avė., Vasa
rio 10 d., 8 vai. vakaro.

— Valdyba.

kuriuos klausimus. Daly- 
toks, kad pastaruoju lai- 
tiek nariai, tiek pašalie- 
pradėjo , kreiptis į valdybą

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
•ui pačios Naujienas 

n n n d i n

4180 Archer Avenue I 
Phone LAFAYETTE 5800

11 fH IT! H Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 

B I BJ ei kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuosi- 

GfiLINlNKAS ~

LŪVEIKIS
RViETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

JUOZAPAS ŽEKONIS
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-

Kunas pašarvotas Ųachavi- 
čiaus kopi., 2314 W- 23rd PI. 
Laidotuvės įvyks penktad., 
Vasario 10 d., iš kopi. į Gi- j 
mimo Pan. šv. parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos ųz velionio' sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero ' kapines.

,Vi$į a. a. Juozapo Jakonio 
giinin^s, draugai įr pažįstathi 
efeąt nuoširdžiai kviecidmi dū
ly VaU u laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų I 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Marti, Dūk- i 

terys, žentai ir Giminės* i
Laid. Dir. S. D. Lachawicz j 
ir Sunai. Tel. CANAL 2515.

brolį Fabijoną, 2 sese- 
mynas ir kitas gimines.

Nepamirškite Vasario 12!

12 Metų ir 14 Metų Muzikai
Praėjusį sekmadienį Fine 

Arts patalpose daugiau kai šim
tas žmonių užžavėti buvo dvie
jų lietuvių jaunuolių, kurie pir
mų syk parodė savo muzikalius 
gabumus, mažai, 
publikai.

Robertas Leiva 
įlinkas. Priimant 
Robertas yra vos 
žiaus ir mokinosi
apie melus laiko, reikia stebė
tis jo nepaprastu talentu. Jis 
per dvi Valandas iš atminties 
griežė dvyliką palyginamai sun
kių, klasiškų veikalų ir neparo
dė nei vienos rimtos klaidos. Jo 
pirštukai taip lengvai ir greit 
bėga, ir smuikas išduoda tokį 
švarų skambų toną, kad visus 
klausytojus sužavėjo. Niekas 
netikėjo, kai jo mokytojas po 
programui pranešė, kad Rober
tas tiktai metus ėmė pas j 
šihuiko lekcijas.

Roberto mokytoju yra Getfr 
ge Perlman. Perimai! yra pasi
žymėjusio pasaulyj profesorių 
L. Aiicro mokinys. Programai 
Užsibaigus Perlman klausyto
jams pasakė, kad jeigu Rober- 
lliš tęs savo studijas su lokiu 
pat pasisekimu, tai į trumpa 
laikų pasaulis girdės apie Ro
bertą. Robertas yra taipgi ta
lentuotas pianistas.

Romansas—jaunatvė. Taip ir 
reikia. Graži mergaitė, riebi 
pasogaite. Luputės kaip rau- 
donpusiš obuolys, tik reikia nu
skinti. O tai padaryti, tai ga
li tik tu.

Kurie žihgeidalijate pamaty
ti gražią tragikomediją, turite 
būtinai atsilankyti į Lietuvių 
Auditoriją vasario 12 dieną, 
lygiai 4:30 'vai. po pietų, nes 
lošimas prasidės punktualiai 
paskirtu laiku. Nesivūlinkite.

Veikalas yra labai įdomus ir 
žingeidus, būtinai turite pama
tyti. O po perstatymo bus link
smi šokiai prie geros muzikos. 
Įžangos likiet’ai tai beveik už 
pusdyki, lik 40c y patai.

čia turiu pastebėti, kad
rengiamas 

Norima at- 
scerią ir pu

sti naujais

žians yra, pianiste. Ji taipgi yra 
gabi ir toli nužengusi. Jos mo
kytojam yra F. Aulbach. Kon
certe ji sugrojo tik du veikalus, 
bet tai atliko gerui ir su jaus
mu.

Sako “Genijus”
Ldikc trumpos pertraukos į 

publiką prabilo viends atsilan
kęs iš Miesto Bibliotekos v'edė- 
jtį — p. John R. Patlerscn. Jis 
taip buvo sužavėtas Roberto ta- 
lenthigtdhn, kad jį pavadino 
geniam ir pasakė, kad ameriko
nai turėtų užjausti ir paremti 
ateivius, nes ateiviai yra kur 
kas talcntingesni artistai, lošė
jai, muzikantai, piešėjai ir 1.1.

šis
parengimas nėra 
biznio išrokavimu. 
gaivinti lietuviškų 
bliką supažindinti
gerais veikalais, kurių turime 
pusėtinai daug, ypatingai apie 
šių
vos

dienų Amerikos ir Lietii- 
gyvenimą.

Dramos Mylėtoja.

Penki Sužeisti
Gatvėkąrio-Troko
Nelaimėj
Nelaimė Prie 26th ir Ashland

žmonės buvo gUn'a 
sužeisti, kai trokas 

į galvekarį prie 26th

Virginiū
Lowę avė.;
1616 W.
Borgrhan,

Penki 
smarkiai 
įvažiavo 
ir Ashland avenue.

Sužeistieji yra: Lativa Ro- 
ria'djo, 2659 W. 23rd Place;

Murray, *20, 9014 
John Setla, 16, 

17th st.; William 
37, Nincteenth ir

Mayfield, ir Pauline Jaskulski, 
4047 S. Albany avė.

Troko šoferis, Fred CrandalI, 
1619 Hasliiigs, buvo suimtas 
už neatsargų važiavimą.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

. “NAUJIENOSE”

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

CHICAGO RESTAURANT 
ASSOCIATION,

155 N- Clark St., Room 320.

REIKALINGAS patyręs darbi
ninkas ant ūkės. Pavienis ar ženo- 
ta pora Geistina, kad mokėtų kar
ves melžti. 36 E. 93rd St. arba ra
šykite Jos. Orentas, Rt. 1, Crown 
Point, Ind.

FOR RENT—IN GENERAL

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

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.

RENDAI 5 KARŲ GARADŽIUS 
apšildomas, gali būti repair shop 
arba Stock room- 834 W. 35th St. 
Savininkas. 
YARDS 7473.

2-ras aukštas. Tel.

BUSINESS CIIANCES 
Pardavimui Bizniai

TAVERNAS už pirmą pasiūlymą, 
geras kampas, lietuvių apgyventoj 
apylinkėj. Priežastis savininkas ap
leidžia miestą. Matykite Lietuviš
ką Žyduką, nuo 8-10 ryto arba 4— 
6 vakare. 4707 So. Halsted St.

PARDAVIMUI AVALYNĖS tai
symo dirbtuvė. Turi parduoti už 
tikrai bargeno kainą. Priežastis — 
liga. Pigi renda. Armitage 4147.

Patlerson, reikia paremti atei
vių jaunuomenę. Ateivių kultū
ra ir dailė yra svarbi ir turėtų 
būt daugiau įvertinama. ,

Po koncertui entuziazmo ap
imti klausytojai tuojaus davė 
sumanymą, kad reikia steigti 
komitetą, kutik pagelbėtų Ro
bertui sėkmingai tęsti savo 
mokslų ir siektis aukštumos, 
kurios jis neišvengiamai pa
sieks, jei rimtai 16 šieksis.

Gaila, kad koncertan atsilan
kė taip mažai lietuvių, nors į- 
žangos ir nebuvo. Muzikos mė
gėjams, o ypatingai jaunuo
liams tai butų buvtis tikra dva
sinė puota.

Negaliu ilcpadėkoti p-lci L. 
Nemhosk-Neničiauskailci (Ro
berto ir Augus tos tetai), kuri 
mane į koncertą pakvietę ir ku
ri jau šeštus metus tais jaunuo
liais rūpinasi. Re jos pasišven
timo, globos ir lesų, jie vargiai

KEAL ESTATE FOR SALE 
Nataai-Zemė Fardavimui

ŠIOS DIENOS GERIAUSI 
BARGENAĮ

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 įmokėti. 
Pilna kaina ..f..................... $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 Crawford.
Tel. Independence 6870

COAL—WOOD—OIL
An glys—Malkos~Aliė jas____

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

Jei Norit
KĄ PARDUOT 
AR NUSIPIRKT

dėlę pažangų.
Maria Jurgelonis

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Aiiditdrijoj
Kovo 12, 1939

PAGARSINKI!
SAVO fcARGENUS.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PASAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
dtiodame gerų nuolaidą.



8
•---------— -------------------------- -------- ■ ■■- ■ ,w>,

Uždraudė Rodyti 
Chicagoj Filmą 
Apie Nacius

Naujas Filmų Cenzoriaus 
Išsišokimas

Neseniai, keli teatrai, pir
miausiai, Woods, Chicagoj pra
dėjo rodyti filmą apie nacius 
:r Vokietiją.

Tai buvo “I Was a Captive 
of Nazi Germany”, kuriam 
scenarijų parašė žymi * ameri
kietė laikraštininke Vokietijoj, 
J. Steele. Ji buvo areštuota te
nai ir ilgoką laiką buvo con- 
centracijos stotyj. I?ilmas vaiz
davo jos patyrimus po nacių 
areštu.

Filmas Chicagcj turėjo ga
na dideli pasisekimą ir visi 
laikraščiai atsiliepė apie jį la
bai palankiai.

Bet Chicago to filmo dau
giau nebematys.

Policijos Įeit. Costello, kuris 
yra filmų cenzorių viršininkas 
Chicagoj, neva tai patarė, bei 
tikrenybėj įsakė visiems Chi- 
cagos kinoteatrams tą filmą 
neberodyti. Jis buk gavęs daug 
protestų nuo žmonių, kurie fil
mu pasipiktinę.

Tai ne pirmas kartas, kad 
Įeit. Costello uždraudžia Chi
cagoj rodyti filmus apie Vo
kietiją ar Italiją. Kiek laiko 
atgal jisai buvo uždraudęs 
Chicagos teatrams rodyti Re- 
public plieno streiko skerdynių 
filmus, kurie turėjo milžinišką 
pasisekimą kituose Amerikos 
miestuose. Tai buvę padaryta 
buk “ramybės palaikymui Chi
cagoj”.

Insulto Investoriai
Atgaus 5% Savo 
Pinigų

žuvo 55 Milionai Dolerių
%

Federaliam teisme vakar pa
aiškėjo, kad investoriai (tarp 
kurių yra nemažas skaičius lie
tuvių), kurie turėjo investavę 
pinigų Insullo bendrovėj, Utili
ties Investment, Ind., atgaus a- 
pic 4% to ką bendrovėn įdėjo.

Bendrovė turėjo šėrų išparda
vusi už $57,644,000, bet beveik 
viskas žlugo, kai subyrėjo visa 
Insullo elektros ir kitokių ben
drovių imperija.

Iš griuvėsių likvidatoriams 
pasisekė išgelbėti $2,305,000. A- 
pie vasario 25 d., investoriai 
tuos pinigus atgaus.
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Rytoj Rytą John 
P. Ewaldo 
Laidotuvės
Bus Palaidotas šv. Kazimiero 

Kapinėse
Rytoj rytą John P. Ewaldas, 

Keistučio Bendrovės sekroto- 
rius, bus palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse.

Laidotuvių tvaęfca dar neži
noma. Pirmiau buvo kalbėta, 
kad šv. Jurgio parapijos baž
nyčioj įvyks gedulo pamaldos 
už velionį, bet vakar buvo ne- 
liškumų. Nežinoma — ar Ewal- 
Jo kūnas bus įleistas bažnyčion 
ar ne.

Reikalą buk svarsto katalikų 
bažnyčios kanceliarija Chica
goj. Neaiškumai kilo dėl to, kad 
Ewaldas yra skaitomas savižu
džiu, o savo ranka miręs žmo
gus bažnyčion paprastai neįlei
džiamas.

Giminės ir laidotuvių tvarky
tojai tiki, kad reikalas bus ga
utinai sutvarkytas šįryt.

Laidotuvės prasidėjo ryloj a- 
pie 8:30 valandą ryto, iš S. P. 
Mažeikos koplyčios, 3317 S. Li- 
tuanica, kur kūnas yra pašar
votas.

Keistučio Bendrovės padan
gėj vakar viskas buvo ramu. 
Pildydami valstijos auditoriaus 
reikalavimą, šėrininkai ramiai 
rinkosi Bendrovės raštinei! per 
visą dieną, nešdami savo kny
gutes ir šėrus revizijai. Iš ryto 
>rie raštinės stovėjo ilga virti
nė šėrininkų, laukiančių savo 
eilės.

Kadangi bendrovė turi apie 
335 šėrininkus, tai peržiūrėjimo 
darbas užtruks kelias dienas. 
Iki šiol nei knygutėse nei ben
drovės knygose netikslumų au
ditorius nerado. Taip mums va- 
car pareiškė Keistučio Bendro
vės prezidentas Tanias S. Jaun
is.

Nusižudė 2 Revolveriais

NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtad., vasario 9, 1939
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NAUJIENŲ-ACME Teleohoto
HUNTINGTON, W. VA. — Potvynio’ vaizdas, čia parodoma beisbolo parkas.

Nubraukė 13-ką 
Kandidatų Nuo 
Raitotų

Adv. Prisipažino, 
Kad Suklastavo 
Testamentą c

Atmetė J. Kaminskio Kandida- Bandė Pasisavinti $19,000

[susikūlė 
Bombanešis

Chicagos municipialiam air- 
porte užvakar susikūlė didžiu
lis, dviejų motorų U. S. armi
jos bombanešis. Lakūnai buk 
nusileidę su vėju ir negalėję 
užtektinai greitai sustoti. Lėk
tuvas skrido iš Michigan val
stijos į Minneapolis, Minn.

Income

Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Koronerio departamentas va- 
<ar paskelbė, kad Ewaldas nu
sižudė dviem revolveriai, o ne 
vienu, kaip buvo- pirmiau ma
nyta. Tokia nuomonė buvo su
sidariusi, kadangi vienas revol
veris buvo užsikirtęs. Bet vė- 
iau pasirodė, kad iš abiejų re
volverių buvo šauta, vienu į 
vieną, kitu į kitą smilkinį. Vie
nas revolveris užsikirto po to, 
<ai iš jo kulka buvo iššauta.

Prie tokios išvados priėjo ko
ronerio departamento daktaras, 
euris darė skrodimą, ir leite
nantas Joseph Wilimowsky, ku
ris egzaminavo kulkas ir revol
verius. R.

Pareiškimas 
Visuomenei

Keistuto Loan and Building 
Association No. 1, 3236 South 
Halsted Street, šiuomi pareiš
kia lietuvių visuomenei, kad 
musų Bendrovėj viskas yra 
tvarkoje. Bandrovės dailinin- 
kai-šėrininkai arba taupytojai, 
nieko nepraras. Federal Sav- 
ings and Loan Insurance Cor
poration už viską atsakys, nes 
ji yra apdraudusi kiekvieno 
Keistuto Loan and Building 
Association No. 1 dalininko pi
nigus iki $5,000.00.

Visi žmonės gali būti ramus, 
nes jie nepraras nei cento.

Musų Bendrovės ofisas at
daras ir biznis kasdien eina 
kaip ir pirmiau.

THOMAS S. JANULIS, 
President.

Žada Likviduoti 
West 31st State 
Banką

Nėra Pelno
BRIDGEPORT — čia eina 

kalbos, kad West Thirty First 
State Bankas, kuris gyvavo nuo 
1921 metų netoli 31-mos ir 
Wallace gatvių, žada išeiti iš 
biznio.

Tas kalbas patvirtina banko 
prezidentas ir kasierius Arthur 
I. Cbap. Jisai sako, kad prie da
bartinių biznio sąlygų bankas 
negali pelningai operuoti. Todėl 
tarp šėrininkų kilo sumanymas 
likviduotis.

Netolimoj ateityj 3,000 ban
ko depozitorių gaus pranešimus 
apie likvidaciją.

Bankas buvo įsteigtas 1921 
metais. Pereitų metų pabaigoj 
depozitų turėjo $707,842. 1937 
metais depozitai siekė $675,000, 
o metai prie tai — $550,000.

Banko kapitalizacija yra 
$100,000. Šėrininkų turi apie 60.

Muzikališki
Vagys

T0WN OF LAKE. — Nak
tį iš antradienio į trečiadienį 
piktadariai įsilaužė į muzikos 
krautuvę, adresu 1437 West 
47th Street ir pavogė įvairių 
instrumentų už 1 $765.

Jų grobį sudaro du baraba- 
nai, keturi saksofonai, trys 
akordeonai, du klaranetai, du 
kornetai, dvi smuikos ir dvi 
gitaros.

Ir Vėl Pranašauja 
Šalčius Chicagai

Zero arba penki laipsniai že
miau zero.

Tokį orą Chicagai vakar pra
našavo oro biurų viršininkas II. 
A. Dovvns. Jisai sako,. kad iš 
šiaurvakarių valstijų ateina 
smarki šalčio banga, kuri chi- 
cagiečius pavaišinsianti tikru 
žiemos oru.

turą 11-tam Warde

Rinkimų komisionieriai va
kar paskelbė, kad jie nubraukė 
13 kandidatų nuo aldermonų 
rinkimų baliotų. Komisionieriai 
taip padarė, ištyrinėję peticijas 
ir skundus, kurie buvo 'paduoti 
prieš kandidatus.

Tarp nubrauktųjų yra ir vie
nas kandidatas į 11-to vvardo 
(Bridgeporto) alderinonus, J. 
Kaminski, 2951 S. Keeley avė- 
nue.

Komisionieriai iš baliotų iš 
metė sekamus kandidatus:

Ward 2. James Phil Durden, 
532 E: 40th St.; NVard 3. John 
C. Jackson, 4305 S. Forcstvillc 
Ward 6. Thcodore R. Kalz- 
mann, 7050 S. Harper; Ward 9, 
Ragnar G. Nelson, 400 E. Ken- 
sington; Ward 11, John Kamin
ski, 2951 S. Keeley; NVard 16, 
Walter Moran, 6556 S. Justine, 
and Thomas J. Moran, 6408 S. 
Paulina; NVard 28, John Cieni 
Jr., 3424 W. Ohio; NVard 29 
Sol M. Diamondstone, 3932 NV. 
Van Buren; NVard 32, Vincent 
A. Gadacz, 1834 N. Paulina, ir 
Michael Kunicki, 2041 NV. Le- 
Moyne; NVard 37, R. L. Pear- 
son, 5512 W. Adams, ir James 
S. Cervelli, 325 N. Austin.

Gaisras Cicero 
Dirbtuvėj

—t— .—

Nuo perkaitusio aliejaus 
krosnies kilo gaisras Scott- 
Bansbach Machinery Co., dirb
tuvėj, 4607 W. 20th Street. 
Nuostoliai siekia apie $2,000.

Giria Chicagos 
Mokyklų Admi
nistravimą
Meras Kelly Mokyklų Reikalus 

Sutvarkęs
/

Šios savaitės pradžioj iš sto
ties W.E.N.R. buvo transliuoja
mos diskusijos apie Chicagos 
mokyklų reikalus ir mero Kelly 
kandidatūrą naujam terminui 
mero vieloj.

Diskusijose dalyvavo Agnės 
Nestor, Chicagos unijų veikėja, 
Mirs. Harry J. Myerson, buvusi 
pirmininkė National Council of 
Jewish Women, ir Mrs. John 
Wesley Gray, buvusi republiko- 
nų kandidatė į merus.

Trys diskusijų dalyvės pada
rė išvadą, kad apšvietus reika
lai Chicagoj dabar stovi geriau, 
negu laike pirmesnių merų ad
ministracijų. Meras Kelly išnab 
kinęs 700 “kilnojamų” mokyk
lų, kurios buvo šaltos, nesani- 
tariškos ir mažos. Jisai taipgi 
sutvarkė mokyklų tarybos fi
nansus, gaudamas pinigų al
goms, kurios mokytojams ne
buvo mokėtos per gana ilgą lai- 
ką.

“Mokyklų tarybos visuomet 
yra atakuojamos”^ kalbėjo dis
kusijų dalyvės. Visuomet ar 
viena ar kita grupė rodo ne
pasitenkinimą. “Bet reikia pri
pažinti, kaęl dabar po mero Kel
ly priežiūra, mokyklos Chicagoj 
geriau stovi ir geriau tvarkosi 
negu praeityj. (Skl.)

Sudegė; Rūkė 
Cigaretą Lovoj

Berūkydamas lovoj, 40 me
tų chicagictis Jdseph Ratty 
užmigo. Lova užsidegė ir jis 
žuvo liepsnose. Ratty gyveno 
ties 11 East Superior Street.

Kankakee apskričio krimi- 
nalis teismas traukia atsako
mybėn advokatą Goodsel W. 
Henke, iš Grant Parko, kuris 
bandė pasisavinti $19,000 sve
timų pinigų.

Adv. Henke prisipažino, kad 
su trijų eks kalinių pagalba 
jisai suklastavo testamentą, 
vieno Kazimiero C. Krzysko, 
kuris pasimirė apie porą me
tų atgal, ir paliko apie $19,000 
turto.

Advokatas Henke buvo su
imtas Chicagoj, pereitą pirma
dienį. Jisai buvo pasislėpęs 
kambaryj ties 4151 S. Halsted 
Street.

Du jo talkininkai pasirašė 
kai$o liudininkai, o trečiasis 
buvo “Krzysko”.

Į Henke, kuris yra apie 50 
metų amžiaus, aiškino, kad pi
nigai buvo labai reikalingi jo 
žmonai ir keturiems vaikams.

Žuvo Po 
Gatvekariu

Prie Thomas ir Ashland 
avenue gatvekaris užmušė 57 
metų moteriškę Mrs. Anna 
Tarykowicz, nuo 1031 N. Pau
lina Street.

M®

STORUOS BRUOŽAI

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

Sekmadienyje

KO VO-M ARCH12,1939
4 Vai. Po Piet

ASHLAND BLVD. AUDITORIJOJE
Ashland ir Van Buren




