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Minorca Salą
LOJALISTAI IR SUKILĖLIAI BAIGIĄ 

SUSITARTI
BRITU LAIVAS IŠGABENO LOJALISTŲ 

PAREIGŪNUS 
________________ f

Gen. Franco gavo Minorca dėka britų ir 
franeuzų pastangų

LONDONAS, Anglija, vas. 
9. — Gerai fortifikuota Balca- 
rų sala Minorca iki šiol pri
klausė Ispanijos lojalistams. 
Bet ketvirtadienio rytą Brita
nijos kreiseris Devonshire iš
gabeno 450 ispanų — salos pa
reigūnų ir šiaip lojalistų šali
ninkų.

Salą užėmė generolo Franco 
sukilėliai.

Keletą paskutinių dienų 
franeuzai ir britai stengėsi 
įkalbėti Minorca salos parei-

Nori pan a i k i n t i Hillman ir Murray 
Wagnerio Darbo aiškina padėti auto- 
Santykių Aktą mobilių unijoj

Thomas R. Amlie (viduryje) kalba j senatorių Edwin Johnson (po kairei) 
ir senatorių H. II. Schwartz. Kalbėdamas jis padarė griežtą pareiškimą, kad ne
priklausąs komunistams. . •

WASHINGTON, D. C., vas. 
9. — Senatorius Burke (dem. 
iš Nebraska) pasiūlė Jungt. 
Valstijų kongresui “pataisyti*’ 
Nacionalį Darbo Santykių Ak
tą.

Pirmiausia Burjce sako, kad 
dabartinės Darbo Tarybos trys 
nariai yra perdaug draugiški 
darbininkams. Taigi jis siūlo 
naują tarybą, kurion įeitų vie
nas darbininkų atstovas, kitas 
samdytojų, o trečias reprezen 
tuotų “publiką”. Toliaus sena
torius Burke rekomenduoja pa
vesti daugiau tarybos bylų 
teismams. Jis taiko duoti pir
menybės amatinėms unijoms, 
kai kils jurisdikcijos klausi
mai tarp amatinių ir industri
nių unijų. Jis nori, kad unijos 
butų atsakingos, jeigu darbi
ninkai sulaužys padarytas su 
samdytojais sutartis, šitos ir 
kitokios senatoriaus Burke siu 
lomos Darbo Santykių Akto 
pataisos faktinai reiškia, kad 
jis nori panaikinti esamą Ak
tą.

Lojalistai siūlo nau
jas taikos sąlygas
LONDONAS, Anglija, vas. 

9. — Iš patikimų šaltinių pa
tirta, kad po to, kai Ispani
jos sukilėliai užėmė salą Mi- 
norca, Viduržemio juroje, Bri
tanijos vyriausybė įteikė suki
lėliams lojalistų siūlomas nau
jas taikos sąlygas.

Premjeras Negrin ketvirta
dienį sugrįžo iš Francuzijos j 
Port Bou, Ispanijos pusėje. 
Kaip manoma, jis iš čia pla
navo lėkti į Valenciją. Sukilė
lių kariuomenė nusiskubino į 
tą miestelį suimti jį, jeigu pa
vyks.

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

Tarpais pasnigs; temperatū
ra žymiai nepasikeis; apistip- 
riai ir gal būt stiprus rytų vė
jai; saulė teka 6:54 v. r., lei
džiasi 5:15 v. v.

gunams, kad jie turi pasiduo
ti sukilėliams ir kad salą už
ims ne italai, bet patys ispa
nai. Generolas Franco jau 
anksčiau sutiko, kad jis leis 
ją užimti tik ispanams.

Lojalistai išsikraustė iš Mi
norca. Generolas Franco laimė
jo pirmą lengvą pergalią. Ta
čiau dėl šito laimėjimo jis tu
ri būti dėkingas Londono ir 
Paryžiaus vyriausybėms, ku
rios net dar oficialiai nepripa
žįsta Ispanijos sukilėlių vald
žios.

WASHINGTON, D. C., vas. 
9. — C.I.O. paskyrė Sidney 
Hillmaną ir Philip Murray tai
kyti /kovojančias frakcijas au
tomobilių darbininkų unijoj. 
Jiems nepavyko sutaikyti. 
Hillman ir Murray dabar iš
leido paaiškinimą, kokia yra 
padėtis automobilių unijoj.

Jie sako, kad jiedu pasmer
kė komunistų veiklą unijoj, 
kuri žiuri ne tiek unijos gero
vės, kiek partijos. Jie pasmer
kė Mihvaukee lokalo komunis
tus. Jie taipgi pasmerkė Love- 
stono rųšies komunistus Dan
singe.

Hillman ir Murray aiškina, 
kad greta jų dviejų, taikymo 
komisijoj buvo Homer Martin, 
vienos frakcijos prezidentas 
automobilių unijoj, ir R. J. 
Thomas, dabartinis kitos frak
cijos prezidentas. Reiškia, tai
kymo komisijoj buvo keturi. 
Be to, sako Murray, jų dviejų 
pozicija buvo grynai patarėjų 
pozicija. Tas ar kitas rekomen
dacijas pilnai, nevaržomai ga
lėjo priimti arba atmesti auto
mobilių unijos vykdomosios ta
rybos dauguma. O taip ir turi 
būti.

Tačiau Homer Martin, varo
mas ambicijos sugriauti tai, 
ko jis negali valdyti, peržen
gė sąlygas, kurias jis pats pa
dėjo nustatyti, ir iššaukė kri
zę automobilių unijoj — sako 
Murray ir Hillman.

Rezignavo Belgijos 
ministeriu kabinetas **

BRUSSELS, Belgija, vas. 9. 
— Ketvirtadienį rezignavo Bel
gijos ministeriu kabinetas dėl 
to, kad premjeras Spaak pa
skyrė į akademiją Dr-ą Adrian 
Martensą, Pasaulio karo me
tais vokiečių šalininką*

Po karo Martens buvo nu
teistas mirti, tačiau vėliau bau
smė jam dovanota.

Paskyrimas Martenso j aka
demiją iššaukė Belgijoj karštų 
ginčų. Dėl to/paskyrimo buvo 
padaryta ataka prieš pati prem
jerą vasario 2 d. ir jis tapo 
lengvai sužeistas. O ketvirta
dienį trys kabineto nariai pa
reiškė, kad jie rezignuos. To
dėl Spaak paskelbė viso mi- 
nisterių kabineto rezignaciją.

< (ACME-NAUJTENŲ Phot.o]

POPIEŽIAUS PADĖTIS KRITIŠKA
VATIKANO MIESTAS, vas. 

9. — Vatikano žinių agentija 
ketvirtadienio vakare pranešė, 
kad popiežių Pijų ištiko dusu
lio ataka. Po to. popiežius ap
alpo ir. išbuvo apalpęs pusę va
landos.

Stimuliuoją vaistai jį atgai
vino. Vėliau, sako pranešimas, 
popiežius ilsėjos ramiai.

Bet pirm šito pranešimo bu
vo išleistas įspėjimas, jogei po
piežiaus sveikata ’ pablogėjusi.

Keletas daktarų atlankė ligo

Thomas reikalauja 
teisės kalbėti
Jersey City

TRENTON, N. J., vas. 9. 
— Norman Thomas, tris kar
tus socialistų partijos kandi
datas į prezidentus, ketvirta
dienį įteikė vyriausiam New 
Jersey valstijos teismui petici
ją, reikalaudamas, kad teismas 
priverstų Jersey City valdinin
kus leisti jam kalbėti tame 
mieste atvirame ore.

Kaltina apdraudos 
kompaniją

WASHINGTON, D. C., vas. 
9. — Metropolitan Life Insur
ance kompanijos du agentai 
liudijo federaliai monopolijų 
tyrinėjimo komisijai. Jie pasa
kojo, kad kompanija reikalau
ja agentus rinkti turinčių ap- 
draudą asmenų (policy hold- 
ers) parašus esamų kompani
jos direktorių naudai, kai di
rektoriai būna perrenkami. 
Jbigu agentai nepajėgdavę su
rinkti iš turinčių apdraudą as
menų tiek parašų, kiek reika
lauta, tai kai kurie jų suklas- 
tuodavę pavardes ir įteikdavę 
viršininkams reikiamą parašų 
skaičių.

Komisijos nariai išreiškė 
abejonę, ar dėl tos praktikos 
galima kaltinti agentus. Mano
ma, kad greičiau kalti yra 
kompanijos viršininkai, kurie 
įvedė vadinamą “high pres- 
ure” sistemą.

nį. Vienas jų pasiliko prie po
piežiaus per visą dieną.

Kitos žinios sako, kad pas 
jį išsivysčiusi pneumonija — 
plaučių uždegimas. Bet labiau
sia’ popiežiauk gyvybei gręsian
ti jo silpna širdis ir jo senat
vė, nes popiežius yra 81 me
tų.

Daug Italijos prelatų, paty
rę apie sunkią popiežiaus pa
dėtį, dalyvavo pamaldose už jo 
sveikatą. Taipgi Vatikano tar
nautojai laikė pamaldas.

Negrų problema 
Kentucky moky

klose
FRANKFORT, Ky., vas. 9.

— Kentucky universitetas iki 
šiol nepriimdavo negrų studen
tų. Tačiau nesenai Jungt. Val
stijų Vyriausias teismas iš
sprendė, kad valstijų užlaiko
mos mokyklos turi priimti ne
grus, jeigu tos ar kitos rųšies 
mokyklų (kursų) valstija ne
turi specialiai negrams įsteig
tų. Pavyzdžiui, Kentucky val
stijoj ne viena negrų mokykla 
neturi teisių, medicinos ir in
žinerijos skyrių. Taigi prieš 
valstiją dabar stovi problema
— ar priimti negrus į Ken
tucky universitetą, ar mokėti 
jų mokslo kaštus tose mokyk
lose, kurios randasi už valsti
jos ribų ir teikia negrų pagei
daujamus kursus?

Vokietaitės mobili
zuojamos ūkių 

darbui
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

9. — Feldmaršalas Goering iš
leido įsakymą, kurs liepia vi
soms Vokietijos merginoms, 
amžiuje nuo 18 iki 25 metų, 
ruoštis darbams ūkiuose. Vo
kietijos merginos bus mobili
zuojamos žemės ūkio darbams 
pradedant kovo mėnesio 1 die
na. Mat, tiems darbams - trūk
sta vyrų darbininkų. Numato
ma, kad Goering pasiųs į ukius 
400,000 merginų.

s

Rusų ir japonų jė
gos stiprinamos 

pasieniu
TOKIO, Japonija, vas. 9. — 

Japonų žinių agentija Domei 
praneša, kad rusų-japonų su
sirėmimai Mandžurijos pasie • 
niu atsinaujino. Taip rusai, 
kaip ir japonai stiprina savo 
garnizonus ypač Mengoskilli 
apylinkėje. Dėl pasienio susi
rėmimų rusai yra įteikę pro
testų japonams, o japonai pro
testuoja rusus.

700,000 aviatorių 
Europoje

NEW YOBK, N. Y., vas. 9.
— Įvykiai grūmoja Europai 
karu verčia įvairias valstybes 
stiprinti oro laivynus ir dau
ginti tų laivynų aptarnautojų 
kiekį. Numatoma, kad 1939 me
tais skaičius aviatorių penkio
se didžiosiose Europos valsty
bėse sieks 700,000. šitan skai- 
čiun, žinoma, įeina ir rezervai, 
kurių esama daug daugiau, 
negu aktyviai tarnaujančių oro 
laivynams asmenų.

Sniego slenkimas 
užmušė penkis 

asmenis
SALT LAKE, Utah, vas. 9.

— čia gauta pranešimas, kad 
Bingham miestely, 20 mylių 
atstumoje nuo Salt Lake, nuo 
kalno sniegas nuvirto ant dvie
jų namų ir palaidojo viename 
name moterę ir keturis jos 
vaikus. Dėl pusnių Denver & 
Rio Grande pasažierinis trau
kinys nušoko nuo bėgių Salt 
Creek kanjonb, netoli Nephi.

Beneš ,atvyko Ame
rikon

NEW YORK, N. Y., vas. 9.
— Ketvirtadienį New Yorkan 
atvyko Eduard Beneš, buvęs 
čeko Slovakijos prezidentas. 
Tarp ko kita, spaudos atsto
vams pasakė, kad į Jungt. Val
stijas jis žiuri kaip į galin
giausią pasauly demokratiją.

PERPIGNAN, Francuzija, 
vas. 9. — Gaunami čia prane
šimai sako, kad generolo Mia- 
ja, centralinės Ispanijos loja
listų kariuomenės vado, ir gen. 
Franco atstovai veda derybas 
dėl taikos Ispanijoj. Sukilėlių 
pranešimais, derybos progre
suoja ir taika galima laukti, 
jei nepasirodys naujų kliūčių, 
apie 18 dieną vasario.

Gen. Miaja norįs gauti am
nestiją 500,000 lojalistų karių. 
Gen. Franco reikalaująs pasi
duoti besąlyginiai.

Skaito, kad respub
likos režimo nebėra 

Ispanijoj
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

9. — Artimas franeuzų užsie
nių reikalų ministerijai ašmuo 
pareiškė, kad Francuzijos vy
riausybė skaito, jogei Ispani
jos respublikos režimas dingęs, 
kai premjeras Negrin pasi
traukė į Francuzija. Stebėto
jai mano, kad atsisakydama 
Ispanijos respublikos vyriau
sybės pripažinti Francuzijos 
valdžia daro spaudimą į loja- 
listus pasiduoti sukilėliams be
sąlyginiai.

Franco ruošiasi 
ofensyvui prieš 

Madridą
PERPIGNAN, Francuzija, 

vas. 9. — Generolas Franko 
ketvirtadienį pradėjo traukti 
Ispanijos sukilėlių kariuomenę 
iš Katalonijos, kurią skaito 
jau užkariautą. Sukilėlių ka
riuomenė siunčiama pietų link. 
Stebėtojų manymu, gen. Fran
co ruošiasi ofensyvui prieš 
Madridą ir bendrai prieš cen- 
tralinę Ispaniją, kur lojalistai 
dar turi ketvirtadalį šalies te
ritorijos.

Surado skęstančio 
laivo įgulą

NEW YORK, N. Y., vas. 9. 
— Britų prekybos laivo Maria 
De Larrinaga radijas pranešė, 
kad laivas skęsta Atlante, 1,- 
200 mylių toly nuo kranto. 
Ketvirtadienį kitas laivas, 
“Veendam” per radiją prane
šė, kad jis teikia skęstančio 
laivo įgulai pagalbą.

Įsakė pabėgėliams 
apleisti Gibraltarą

GIBRALTARAS, vas. 9. — 
Tūkstančiai ispanų dėl civilio 
karo pabėgo į Britanijos val
domą Gibraltaro zoną, šitiems 
pabėgėliams dabar Britanijos 
vyriausybė paliepė išsikrausty
ti. Pašalinimas ispanų iš Gib
raltaro bus atliktas ne urmu, 
bet laipsniškai.

• THOMASON, Maine, vas.
8. — Britanijos prekių laivhs 
Maria de Larrinaga pasiuntė 
trečiadienį SOS, prašydamas 
pagalbos. Jisai randasi Atlante 
apie 1,200 mylių į rytus nuo 
New Yorko.

Miaja esąs linkęs išpildyti 
Franco reikalavimą, nes jam 
atrodo, kad pasidavimas, ry
šium su Francuzijos ir Brita
nijos vyriausybių politiniais 
manievrais, gali atitolinti gen. 
Franco nuo Italijos. Jau, sako
ma, nutolimas tarp Franco ir 
Mussolinio prasidėjęs. Mat, 
Mussolinis reikalavęs ypatingos 
galios italams perorganizuo
jant Ispaniją, o Franco griež
tai atsisakęs tokią galią duo
ti.

Priėmė bilių takšno
ti valdžios samdi

nių algas
WASHINGTON, D. C., vas.

9. — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmai 269-is balsais prieš 103 
balsus priėmė ketvirtadienį bi
lių taksuoti federalės valdžios, 
valstijų ir miestų samdinių al
gas, kurios iki šiol buvo ne- 
taksuojamos.

Paskyrė $100,000 an- 
ti-amerikoniškai vei

klai tyrinėti
WASHINGTON, D. C., vas. 

9. — Anti-amerikoniškai veik
lai tyrinėti komitetui, kuriam 
pirmininkauja kongresmanas 
Dies, atstovų rūmai paskyrė 
$100,000.Vėluojasi traukiniai

BIRŽAI.—Ateinantieji į Bir
žus traukiniai labai dažnai vė
luojasi. Prekių — keleivinis 
traukinys kartais pavėluoja 
net po keturias valandas. Be 
to, vietoj automotrisų eina 
traukiniai, nes į automotrisas 
negali sutilpti visi keleiviai.Vėl kursuoja autobusai

. BIRŽAI. — Dėl kelių remon
to buvo nutrauktas susisieki
mas autobusais su Kaunu. Da
bar autobusai vėl pradėjo kur
suoti.

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

Velykoms
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

CHICAGO, ILL.
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IvORESPONDENCIJOS
Springfield, 111

Dvejos lietuvių laidotuvės 
viena diena

Vasario 2 dienų du lietuviai 
palaidoti: Dominikas Urbanas, 
kuris mirė natūralia mirtimi, 
ir Pranas Puišis, mirė nuo nuo
dingos degtinės. Dominikas Ur
bonas buvo 63 metų senumo. 
Į šių šalį atvyko 1913 metais, 
ir visų laikų išgyveno Spring
field, III. Pragyvenimų sau pel
nė bedirbdamas angliakasyklo-

ko žmonų, 2 sunūs ir 2 dukte
ris. Jo laidotuvėmis rūpinasi 
broliai Antanas ir Juozas Ra
manauskai. Velionis jokiai 
draugijai nepriklausė. Sako, se
niau priklausęs prie SLA 158 
kuopos, bet kadangi per ilgų

Į»|ĮWW-g W
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JUOKAI
NESĖKMĖ

ku-
dar 

karo

• NAUJIENŲ-ACME Telephoto
HUNTINGTON, W. VA. — Mary Heaberlin su savo 

dviem vaikais atvyko į čia iš tos dalies, kuri liko Ohio 
upės apsemta.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

pasislėpę jį 
savo parapi- 
jį į rankas

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai 
<tudijuoja, nors 
joninis draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, j«ine rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų. gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”

laikų buvo be darbo, tai neiš
galėjęs mėnesinių duoklių už
simokėti ir iš SLA išsibraukė.

Pranas Puišis buvo apie 60 
metų senumo ir šioje šalyje iš
gyveno apie 40 metų. Buvo pa- 
vienis-nevedęs. Jis irgi apie 3 
metus išbuvo bedarbis. Tik pe
reitą vasarą gavo darbą WPA 
prie miesto gatvių taisymo. Ve
lionis buvo geras žmogus. Jis, 
tur būt, niekam neprasikalto. 
Visada buvo linksmo budo ir 
mokėdavo pajuokauti, šposų 
pas jį niekuomet netrukdavo. 
Taipgi mokėjo gražiai groti ant 
konstantinkos. Sausio 30 dieną 
kur jis ten išgėręs nuodingos 
degtinės ir 12 valandą nakties 
mirė. Iš giminių paliko brolį 
Dominiką J. Puišį, 1908 Be-
levue, Los Angeles, California. I nuos tokių gražių ir naujų dai-

Velionis priklausė prie ang- nų, kokių dar jokis choras iki 
liakasių pažangiosios P. M. of Lįoi šioje apylinkėje nedainavo. 
A. unijos. Jo laidotuvėmis dau- Pavyzdžiui: Plaukia Nemunė- 
giausia rūpinosi Antanas ir lis, Ar tu žinai mano brolį, 
žmona Krasauskai. Ąžuolas, Tylus vakaras ir t. t.

Lai bus lengva jiemdviem Tai begaliniai gražios ir jaudi- 
amžinai ilsėtis šaltuose kapuo- nančios dainos, kurias chorą

—V. Černauskas. dainuoti sumokino gabi muzi-
---------;-------  kė choro dirigentė p-lė Violeta

KrOOklyii^ N. Y. Tamkiutė. Taipgi dainuos jos 
- sumokinta vyrų grupė, mergi- 

Komedija, koncertas, Šokiai nų grupė ir dar niekad sceno- 
Nesenai atsiorganizavęs Ue nedainavę jauni solistai ir 

Brooklyno Lietuvių Operetės solistės. Komedija “Teodolin- 
Choras rengia puikią pramogą. da” irg‘ bus vaidinama jaunų, 

graži komedi-P)ct 8abių artistų, šokiams gros 
duota kon- Seras orkestras, žodžiu sakant, 

Tai įvyks parengimas bus vienas iš pui
kiausių. Kviečiame visus vieti
nius ir apylinkės lietuvius — 
jaunus ir senus — atsilankyti. 
Visi turėsite kuo pasigerėti. Vi
si turėsite smagau laiko.

Reporteris.
Dainuos per radio

se.

Bus perstatyta 
ja “Teodolinda”, 
certas ir po to šokiai, 
sekmadieny, vasario 19 d., Lie
tuvių Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Avė. (kampas Stagg Si.) 
Brooklyn, N. Y. Prog raino pra
džia 5 vai. po piet. Po progra
mo — šokiai. Įžanga pigi: re
zervuotos sėdynės 75c, nere
zervuotos — 50c, o šokiams 
35c.

Visų programų pildys jaunos 
-meno jėgos. Choras susideda 
.jį apie 60 dainininkų ir padai-

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

Perkant toną ar daugiau **

Taupyk-
saugioje įstaigoje

JAV prezidentas Taftas, 
ris buvo gana kuningas, 
būdamas viceministeriu 
ministerijoje, mėgdavo lankyti 
sportines pramogas, 
jam butų patogiau

prie kokio surrogato.
Ligonis: — Seniai jau taip 

ir yra, pone gydytojau- Jau 
dešimtmetis, kai aš gyvenu 
pensione.

Kiti Lietuviai Daktarai

Vilas ir p-ai Dušinskai. Jie vi
si, kaip girdėt, apsistojo Miami, 
Hollywood ar kituose artimuo
se miesteliuose. Visi dažnai su
sieina ir kalbasi kaip “noriuo
se” šalta ir kaip Floridoje gra
žu ir šilta. —Kaimynas.

Ir kad 
jaustis 

rungtynėse, kartą jis nusipir
ko du bilietus, šis dalykas jam 
taip patiko, kad jis ėmė nuo
lat taip daryti. Bet kai kartą 
jis atėjo prie įėjimo, tvarkda--| 
rys, metęs žvilgsnį į bilietus,! 
tarė jam:

— Deja, pone viceministeri, 
šį kartų nieko gero neišeis!

— Nieko gero neišeis? — 
klausia nustebęs viceministeris. 
— Juk jei užmoki už du bi
lietus, lai jais gali ir 
doti ?!

— Ne, tuo tamsta 
pasinaudoti. Tamstos
yra vienas į 'vieną galų 

• kitas į kitą.

pasinau-

negalėsi 
bilietai 

salės,

NEREIKALINGA
kadGydytojas: — Aš tariu, 

tamsta per daug kavos geri. 
Tamstai geriau butų priprasti

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERSALIMAS 
^KRUTINĖJĘ.MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA, 
i KAD NEGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI TU MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 
PAIN-EXPELLERIS! GERAI IŠSIGINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSI TE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

•?

šeštadieny vasario 11 ir šeš
tadieny vasario 18 d. d. Opere
tės Choro vyrų grupė, mergi
nų grupė ir jauni solistai dai
nuos WCNAV '(1500Jiiloc.) J. 
Valaičio vedamame lietuviška
me radio programe. Visų pra
šome pasiklausyti. —Rep.

Rhinelander, Wis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Ambulance

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- 

i tism, kraujo ligas, odos ligas, 
tonsilus, pilvo ligas, pilės ir 
kitokias.

I Pilnas jūsų sveikatos patikrini
mas už $1.50

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 
vakare

Michigan Avė. Glinic
Telefonas Calumet 4178 

33-čia ir So. Michigan Avė.
Į Kūdikių klinikas dykai kas šeš- 
I tadienį 10:00 iki 1:00 P. M.

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

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
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel Yards 5921
DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenvvood 5107.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su eiektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.

, VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Medelio j tiktai pagal susitarimą.

Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso-

Akinių DirbtuvėOlibab
756

ir West 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

KITATAUČIAI

• IOOO.

P-nai M. Šarkiai Floridoj
Užėjus žiemai Rhinclandery, 

p-ai M. Šarkiai šį melų suma
nė šiaurės žiemų prigauti, pa
bėgti nuo jos. Atšventę Nau
jus Metus, sktibiai susipekavo 
kas reikia ir įsėdę į Dodge iš
skubėjo pietų link. Kelionės 
tikslas buvo, — Miami, Flori
da. Važiuodami U. S. 51 keliu 
per New Orleans, vėliau U. S. 
41 per St. Petersburg, pp. Šar-

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

—V-c 1 • koplyčios visoseJLšZgzLI Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radie programų Šeštadienio vakarais

P. SALT t.511 :.3

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

INS’URED
L 1

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUAN1AN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N 

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

įsigijo daug malonių Įspūdžių, 
kuriais rengiasi pasidalinti su 
draugais, o gal ir su “N-nų” 
skaitytojais.

Pp. Šarkiai yra stambiausi 
Rhinelanderio lietuviai biznie
riai. Jie turi du hotelius, mo
derniškų ir labai gražų “Won- 
der Bar” ir rezortų.

Šiuo laiku jie atostogauja 
Miami, Floridoj, maudosi Al- 
lantike ir kaitinasi karštos Flo
ridos saulės spinduliuose. Be 
to, p. Šarkis mėgsta labai žu
vauti, o čia žuvauti yra geriau
sių progų. Visas Atlantikas pil
nas įvairių žuvų. Nežiūrint, 
kad p. Šarka yra gana geras 
žuvininkas Wisconsino ežeruo
se, bet čia iš karto žuvys sta
čiai vogdavo nuo jo meškerės 
“beitus”. Vėliau jis sužinojo 
žuvų sekretus ir pradėjo trauk
ti žuvis iš Atlantiko.

Pp. Šarkiai rengiasi išbūti 
Floridoj iki pradžius kovo mė
nesio. Po to grįš Wisc6nsinan 
per Chicagą. Mat, p. šarkienė 
būtinai nori būti “Naujienų” 
koncerte, kuris įvyks kovo 12

Išvažiavo iš Rhinelanderio į 
Floridų ir daugiau lietuvių, bū
tent: pp. Yankienė, jos duktė, 
j. S. Šallicnū, p. Gulbinienė, p.

y

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
Office and Res. Phone Calumet 7472
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

J. LT ULEVIČIŲ S
4348 S. Caljfornia Avenue Phone Lafayette 3572

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930

Dr. 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 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telcphone PLAZA 2400

ADVOKATAI

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

4631 SO. ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723. *■' ■ ■ -■ — —i ■ ■ I. ■ ,..». ■!■■■! ..... .

Joseph V. Mockus* Jr.
ATTORNEY AT LAW

• CHICAGO, ILL.
1664 West Madison St.

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų Tel.—-Hyde Park 3395.
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KAS GIDĖTI PO DETROITĄ

P-lė E. Mikužiutė

SVARBUS PARENGIMAS

NAUJIENOS, Chicago, III

Visuomet
Pasirengę 
Patarnauti

i vi

Į SLA ĮSIRAŠĖ DEVYNI 
NAUJI NARIAI

SLA 352 kuopa pradėjo jau 
gana smarkiai dirbti. Štai va
sario 5 d. laikytame susirinki
me liko priimti net devyni 
nauji nariai!

Pirmininkas K. Morkūnas 
perskaitė laiškų nuo sekreto
riaus K. Bučio, kuris dėl tam 
tikrų susidėjusi aplinkybių 
priverstas buvo apleisti Det
roitu. Savo laišku jis kreipėsi 
į kuopų prašydamas paliuosuo- 
ti jį nuo sekretoriaus pareigų.

Skaitoma naujų narių ap
likacijos. Pasirodo, kad 13 di- 
strikto generole organizatorė 
M. J. Kemešiene įrašė jaunų 
lietuvį advokatų Sturonų, Onų 
Kairienę (ji yra suknelių siu
vėja ir laiko savo siuvyklų), 
William Adamsų (tai jaunas 
ir energingas vyras), Šivokic- 
nę ir Adonių Rutlį. Tokiu bu-

mų, kai iš aplikanlų reikia 
prašyli daugiau pinigų. Buvo 
jau tokių atsitikimų, kad ap
likuotai. visiškai atsimetė ir 
pareiškė, jog jie nenorį pri
klausyti tokiai organizacijai, 
kur mokesčių lenteles nuolat 
keičiamos.

SLA 352 kuopa išrinko nau
jų atstovų į Amerikos Lietu
vių Kongreso Detroito skyrių. 
Naujasis atstovas bus drg. Ki- 
žis. Du pasiliko senieji, bū
tent, M. Strazdienė ir M- J. 
Kemešiene.

Sausio menesį pasimirė kuo
pos narys Stasys Bacvinka. 
Šiaip ligonių tėra tik vienas. 
Kadangi narių kuopa turi apie 
200, tai visai neblogas rekor
das. —Lakštutė

Skaito naujų narių, kuriuos 
ji gavo, aplikacijas B. Keblai- 
tienė. Į tų naujų narių susto
tu įeina Mariutė Yurkaite, ge
ra dainininke ir pasižymėjusi 
Dailės choro veikėja; Elena 
ir Pranas Diliai—tai irgi iš 
Dailės choro dideli meno mė
gėjai. Vargu klysiu pasakiusi, 
kad jie yra gabiausi vaidinto
jai Detroito lietuvių tarpe-

Taigi, Keblaitienė įrašė tris 
naujus ir šaunius narius. Tai 
tikrai puiki pradžia.

K. Morkūnas perskaitė p-ios 
Eugenijos Molienės (Sirvydai-

Iš POLITIKOS LAUKO
Kitos tautos turi savo politi

nes organizacijas ir jau per il
gų laikų dalyvauja politinėje 
veikloje. Lietuviai iki šiol ma
žai amerikoniška politika - tesi
domėjo ir dar mažiau veikė. 
Padarinyje jų svoris politikoje 
lyginasi nuliui. Štai kad 
miesto taryboje nėra nė 
lietuvio.

Pereitų metų gale, kai 
reiškė didelė opozicija 
unijų

ir 
vieno

Detroito trys kuopos 
rengia bendrų parengimų šešta
dienį, vasario 11 d. Susirinks 

trijų kuopų šeima į 
svetainę (25 ir Ver- 
7:30 vai. vakaro.

žinomo biznierio Molio žmona.
Organizatoriai nusiskundė, 

kad susidaro daug keblumų 
dėlei to, kad Centre nuolat 
yra mainomos mokesčių len
telės. Kai įrašai narį, tai nu- 
rodai ir kiek jis turės mokėti 
per mėnesį. Bet štai iš Cen
tro pranešama, kad mokesčiai 
turi būti didesni. Aiškus daik
tas, jog tokiais atvejais orga
nizatoriai atsiduria visai ne
kokioje padėtyje. Patys žino
te, kad susidaro daug keblu-

SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

pasi- 
prieš

indorsuotus kandidatus, 
ir lietuviai ir pamatė,

kad jie yra bejėgiai, nes neturi 
jokios organizacijos. Tųsyk tai 
ir kilo sumanymas suorganR 
žuoli Lithuanian Democratic 
Association of Wayne County.

Kalbama organizacija susikū
rė palyginti visai neseniai, o 
jau turi per 150 narių. Tai ro
do, kad detroitiečiai pradeda 
rinitai įdomautis politika. Jei 
vadovybė pasirūpins tinkamai 
padirbėti, tai pasisekimas bus 
tikrai didelis.

Asociacija jau visai yra susi
tvarkiusi ir turi išrinkusi savo 
valdybų bei direktorių tarybų. 
Į valdybų įeina šie asmenys: 
pirm. M. L. Balčiūnas,- sekre
toriai R. Begis, J. Vasiliauskas, 
J. Platukas ir A. Platukas, iž
dininku J. Zigmantas, kores
pondente M. J. Kemešiene, o 
vice-pirmininkais ir direkto
riais adv. Conrad, Paul Molis, 
M. Batulevičius, 
Rudžius, Gailumas,

Lietuvių 
nor Hy.) 

šiame
Pildomosios Tarybos narė, p-lė 
E. Mikužiutė.

Visi Susivienijimo trijų kuo
pų nariai būtinai dalyvaukite 
savo parengime ir atsiveskite 
draugų bei pažįstamų.

P-lė Mikužiutė pasakys kal
bų apie Susivienijimo reikalus, 
o vėliau visi galėsime pasilink
sminti, pasišokti. Turėsime vi
sokių užkandžių ir gėrimų, 
įžanga tik 20 centų.

Kemešiene.

Vienas iš už vis svarbiau
sių dalykų' smulkmenų preky
boje yra galėjimas visiems iy 
visuomet, nežiūrint kokios bu
tų aplinkybės, atsakančiai pa? 
tarnauti. Nesenai Chicagos 
miestas pergyveno vienų iš 
rimčiausių senai butų pūgų. 
Susisiekimas buvo veik visiŠt 
kai sulaikytas, daug prekybos 
staigų turėjo laikinai užsida-? 
ryti tik dėlto, kad negalėjo 
Tauti būtiniausių prekių ir 
arnautojai negalėjo atvykti j 
'arnyba.

Bet maistas yra kasdieninis 
reikalas, jis nežino kas yra su
sisiekimo stabdis. Midwest 
Stores savininkai ta giliai su
prasdami padėjo visas galimas 
pastangas, nežiūrint sniego 
pūgų, savo pirkėjams patar
nauti. Ir taip, tad, visos Virš 
100 krautuvninkų buvo atsa
kančiai prekėmis aprūpintos ir 
ių rėmėjai stokos prekių ne
jautė.

Tai galima dėlto, kad visi 
krautuvninkai yra patyrę ir 
visuomet savo pareigoms tin
kamai pasirengę. Beto, jų san
dėliai yra Veik jų veikimo vi
dury ir turi nepaprastų prekių 
išteklių. Taip, kad tas krautu
ves buvo galima veik be susi- 
vėlinimo aprūpinti reikalingo-* 
mis prekėmis.

Kitas dalykas. Beto, kas 
pasakyta ypatingai svarbu 
ir tai, kad Midwest Stores
ko visuomet geros kokybes
prekes, nes užpirkimas yra
tiksliai apskaičiuojamas ir pri
žiūrimas. Paskui, čia pirkti 
yra ir ekonomiškiau, nes kai
nos visuomet žemiausios. Tad, 
besirengiant pirkti, pirma, per
sižiūrėk Midwest Stores skel
bimus Naujienose ir palygin
kit jų kainas ir pušis. Jus tik
rai įsitikinsite, kad tose krau
tuvėse pirkti yrą tikra nau
da. ! ' (Skelb.)

Išpardavimas Penkt. ir šešt., Vasario 10 ir 11

DIDELES VERTYBĖS
TAUPYK PINIGUS! GAUK GERESNI VALGĮ! 

PIRK IŠ "MIDWEST STORES"

Armour’s “Star” ar Wilson’s “Laurel-Leaf

TAUKAI sv. kartonas 7 v‘

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Kibort, J.
P. Brunza

Suminėti asmenys 
girti susirinkime,

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

buvo už
laikytame 

sausio 22 d., kuriame dalyvavo 
per 100 narių. Susirinkime įsi
rašė 25 nauji nariai. Iš valdy
bos raportų pasirodė, kad yra 
dedamos pastangos gauti nors 
vienų vietų lietuviams. Sųjun- 
ga indorsavo advokatų Conrad

LSS 116 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LSS 116 kuopos susirinkimas 
įvyko 24th svetainėje vasario 4 
dienų, 5 vai. po pietų. Valdyba 
ir komisijos išdavė raportus. 
Pramogų komisija praneša, jog 
ji stengiasi gauti daržų pikni
kui. Prašo taip pat, kad į ko
misijų butų pririnktas dar vie
nas narys. Išrenkama drg. M. 
Weaverienė. Tokiu budu komi
sija dabar susidės iš A. Straz
do, J. Pilkos ir M. Weavcrie- 
nės.

Specialia komisija raportuo
ja apie rengiamų “Naujienų” 
bankietų dvidešimt penkių me
tų jubiliejaus proga. B. Keb- 
lailienė praneša, kad sausio 17 
d. jos namuose komisija turė
jusi ekstrų susirinkimų. Esųs 
gautas laiškas iš Chicagos. Chi- 
cagiečiai pasižada atvykti ir iš
pildyti muzikalę programos da
lį. Rankioto tikietai ir kiti dar
bai bus padaryti, kai tik susi
rinkimas užgirs komisijos dar-

ii 99

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

Buvo perskaityta daug laiš
kų nuo visokių politikierių. Ki
tas susirinkimas bus laikomas 
vasario 26 d. adresu 2384 — 
24 St.

Koresp. M. J. Kemešiene.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’* Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

Kalbėjo bankielo reikalu ir 
kiti komisijos nariai, būtent, 
M. Strazdienė, M. Weaverienė, 
A. Strazdas, J. česonis ir t. t. 
Komisijos raportas liko priim
tas.

Buvo pranešta, jog iš Chica- 
gos yra gauta žinia, kad LSS 
konstitucijos knygelės jau yra 
atspausdintos. Nutarta jų pa
imti 35 po 10 centų. Tų reikalų 
turės sutvarkyti kuopos sekre
torius.'

Susirinkimas pasibaigė 6:30 
vai. po pietų. —Sekr. J. B.

MUSŲ PRAMOGOS
Didesnių ar mažesnių orga

nizacijų pramogų komisijos 
jau dabar rengiasi vasaros pik
nikams ir visokiems išvažiavi
mams. . Svarbiausia joms rupi 
nusisamdyti daržas, štai Dailės 
choras turės piknikų birželio 25 
dienų, o kitų rugpiučio 27 d. 
Detroito Lietuvių Klubas ren
gia išvažiavimų birželio 25 d. 
ir piknikų rugpiučio 20 d. L. 
A. P. Klubas piknikus turės 
birželio 4 d. ir rugsėjo 3 d. 
L. P. P. Klubas rengia du pik
nikus, būtent, birželio 18 ir 
rugpiučio 27 d.

šia proga tenka pasakyti, jog 
Dailės choras paėmė daržų rug-

jau 
yra 
lai-

piučio 27 dienai anksčiau ir 
pranešė apie tai L. P. P. Klu
bo komisijai. Buvo prašoma, 
kad klubas tų dienų nerengtų 
savo piknikų. Tačiau, kaip ma
tote, buvo lyg tyčia pasielgia.

Rodosi, klubui elgtis taip ne
reikėjo, kadangi iki šiol jo 
santykiai su choru buvo visai 
kaimyniški ir draugiški. Pavyz
džiui, sausio 29 d. choras išpil
dė klubo parengime programos 
dalį. Choristai buvo visai gra
žiai priimti ir pavaišinti. Todėl 
nemalonu, kad dabar įvyko 
toks nesusipratimas.

Detroitietis.

“AMERIKA PIRTYJE”
A. L. K. Detroito skyrius va

sario 12 d. Lietuvių svetainėje 
rengia vakarų, 
pastatyta

kuriame bus 
scenoje “Amerika

4 d. J. P. Vaitkaus 
įvyko repeticija. Su-,

Vasario 
siuvykloje 
sirinko repetuoti “Amerika Pir
tyje” visi vaidilos.

Beeidama į repeticijų p-ia 
Repšienė turėjo ir labai nema
lonų nuotykį. Ji nešėsi pundų 
drabužių vaidintojams, / o taip 
pat rankoje laikė rankinukų. 
Staiga prisiartino juodukas ir 
griebe už rankinuko. P-ia Rep- 
šis yra jauna ir tvirta moteris. 
Ji pasiryžo rankinuko neati
duoti. Prasidėjo tųsynčs. Abu 
pagriuvo ant žemės. Negaleda^ 
irias rankinuko ištraukti, juo
dukas pašoko ant kojų ir pa
bėgo. Tuo tarpu p-ia Repšienė 
atvyko į repeticijos vietų su su
kruvinta ranka.

Nors jos ranka ir nukentėjo, 
bet ji išgelbėjo $15 su viršum, 
kuriuos turėjo rankinuke (“po- 
ketbuke”).

Mes klausėme, ar ji neišsi
gando plėšiko užpulta. Atsakė, 
jog nebuvę laiko kada išsigųs- 
ti, nes viskas labai greit atsiti
kę.

Detroitietis

“MIDWEST” puikiausios kokybės visiems reikalams

AJI 9 1 TAI 5 sv. maiš. 24% sv-iniLiMi mas
“PALISADE” Alaska
Salmon Med. raud.
"RANCER”
SHRIMP

59c
sv. ken. 17%c

No. 1 ken.
“ELtyDALE” Sweet Corn No. 2 ken.
“ELMDALE” Birželio Žirniai No. 2 ken.

J1pę
3 už 25c
2 už 17c

TURTAS
$2,800,000

Rezervas 
$220,000

“MIDWEST” Puikus
Rauginti Kopūstai did 2V-J ken. 3 už 25c

3 ken. 250
“Libby’s Tomato Sunka. 14 unc. ken. 3 už 200
Gryni Daržovių Riebalai
SPRY 3 sv. ken. 51c

Libby’s Kūdikių Valgis

sv. ken 19c
“CORN KIX” Reg. pak. už tik 1 c su
2 pak. WHEATIES •
N. B. C. Premium Crackers
Puikus Texas
KOPŪSTAI did. kietos galvos
Puikus Kalifornijos Morkai
Puikios geltonosios sausos cibulės
Califorpia Navel Grandžiai 200 mieros
Ekstra puikus VVinesap Obuoliai
Minkšta Summer Sausauge

Visi 3 už 21 $
7’4 unc. pak 9c

sv. 30
3 pundeliai 14c

sv. 3c
2 tuz. 39c

3 sv- 19c
sv. 24c

ken. 15c

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokė]om a
už padėtus Zl- yn 

pinigus J*

Duodam Paskolos ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV-
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

3 už 17c

did. pak. 15c , 

2 maži 170

“BORAXO” Rankų Valytojas

“20 Mule Team” Borax
“BRILLO”
“CAMAY” Muilas

did. pak. 17c

“Super Suds” 3 rcg. 23c 2 did. raudoni pak. 350
“American Family” Flakes 1c už Danya Lotion Abu už 21c
“American Family” Muilas 4 už 21c

“Old Dutch” Cleanser 3 ken. 21C
$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 

TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

PIRK NUO

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesne. 

• Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

Sophie

MipWESjffiSTQRES
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

iki 9:15 v-
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

PAVASARINIŲ
MADŲ

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 didiriti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

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

V’ ardas .................... ---- r--,-, i,---- r i«..r.rr....1ll
Numeris ir gatve ----------------------------------------------
Miestas ir valstija _______ _

PATTERN

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, UI.



NAUJIENOS* Chicago, Dl.
—

Penktad., vasario 10, 1930

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3e per copy.

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

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

Ūla aky mo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams ----------------------  $8.00
Pusei metu ---------------------- 4.00
Trims mėnesiam® _________ 2.00
Dviem mėnesiams -------------  1.50
Vienam mėnesiui ----- *—— .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ----------------------  Še
Savaitei __ .....—..—18c
Mėnesiui ---------   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštui 

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

Lietuvoje ir kitur Užsieniuose
Metams ............. -.............— $8.00
Pusei metų ..............-.............. 4.00
Trims mėnesiams .............  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mone»

Orderiui kartu su užsakymu

SEKRETORIUS HULL 
esąs Nepaten

kintas

VERSALIS IR BREST 
LITOVSKAS

Ginčai dėl “patronažo
Vieną prezidento Roosevelto nominuotą asmenį se-; 

natas atsisakė patvirtinti. Dėl to prezidentas viešai susi
barė su Virginijos senatorium Glass’u.

Tas nepatvirtintas asmuo tai — Floyd H. Roberts, 
kurį prezidentas skyrė federalinio teisėjo vietai. Jo no
minacija buvo atmesta senate 72 balsais prieš 9. Svar
biausia priežastis buvo ta, kad Virginijos senatoriai 
Glass ir Byrd nusiskundė kitiems senatoriams, jogei pre
zidentas jų dviejų rekomenduotus kandidatus atmetė, 
bet nominavo į teisėjus tą asmenį, kurį pasiūlė Virgini
jos gubernatorius Price.

Milžiniška dauguma senatorių palaikė šitokį prezi
dento elgesį “įžeidimu” ne tiktai tos valstijos senato
riams, bet ir visam senatui. Jie tvirtai laikosi tos įsigy
venusios tradicijos, kad, dalinant vietas federalinėje val
džioje, sprendžiamas balsas priklauso pirmiausia sena
toriams to distrikto, kuriame yra “džabas”.

Kodėl Rooseveltas bandė apeiti tuodu Virginijos se
natorių? Todėl, kad juodu yra Naujosios Daly gos prie
šai. O gubernatorius Price yra uolus Roosevelto rėmė
jas. Dalindamas “patronažą” Virginijos federaliniame 
distrikte gubernatoriaus rekomenduotiems asmenims, 
prezidentas norėjo sustiprinti savo rėmėjo įtaką ir su
silpninti savo priešų įtaką.

Be to, reikia turėti galvoje, kad Virginijoje, kaip ir 
kituose pietiniuose šteituose, gubernatorius vadovauja 
delegacijai į nacionalinę partijos konvenciją. Guberna
torius dažnai tiesiog pasirenka visus savo valstijos dele
gatus. Jeigu iš keleto valstijų gubernatoriai atgabens į 
demokratų nacionalę konvenciją 1940 m. Roosevelto šali
ninkų burius, tai jisai galės kontroliuoti visą konvenci
ją ir galės paskirti kandidatą demokratų partijai į pre
zidentus.

Štai dėl ko eina šita kova dėl “patronažo” tarpe Roo- 
sevelto’ ir Senosios Dalybos senatorių. Ji faktinai eina 
dėl 1940 m. konvencijos kontrolės. Ir galima neabejoti, 
kad visa, kas dabar dedasi kongrese arba Baltajame Na
me, yra daroma, atsižvelgiant į ateinančią rinkimų kam
paniją.

Pastotuoju laiku beveik nie
ko negirdėt hpie valstybės sek
retorių GordeH Hull, kurte dar 
neseniai sugrįžo iš svarbios kon
ferencijos Limoje, Peru, kur ji
sai stengėsi gauti Pietų Ameri
kos respublikų kooperaciją ko-* 
vai prieš diktatoriškas valdžias. 
Jisai tyli, kuomet aplink pte-* 
zidentą Rooseveltą siaučia “au
dra” dėl jo pareiškimų užsienių 
politikos klausimais.

Viena's Washiilgtono 
pondentas sako:

“Jo (HuII’o) draugai tei
gia,- kad jisai1 jaučiasi Užgau
tas tuo, kad demokratijos- 
diktatūros dramoje vyriau
sias roles vaidina ponai Bul- 
litt, Kennedy ir Morgenthau/’
Bulli'tt it Kennedy yra amba

sadoriai, vienas Paryžiuje, ant
ras Londone; O’ Morgenthau yra 
iždo sekretorius. Prezidentas 
Roosevellas dėl užsienio poliš
kos tariasi su jais, o ne su vals
tybes sekretorium HulI. Kodėl?

Tas korespondentas mano, 
kad principalio nesutikimo tar
pe prezidento ir valstybės sek
retoriaus nėra. ,Hull irgi' esąs 
tvirtai niisistatęs prieš diktato
rius, bet jisai nenorįs,' kad dik
tatoriai butų taip aštriai ata
kuojami viešose kalbose, kaip 
Idos atakavo sektetotiils Ickes v
ir senatorius Pittman. Be to, 
HuIl sutikęs pardavinėti helijų 
Vokietijai (helijus tai lengvos 
nedegamos dujos, kurias Ame
rika vartoja dirižabliams)'; bu
vęs priešingas salos Guamo 
(Didžiajam okeane) ginklavi- 

imui ir karo lėktuvų* pardavinė
jimui Prancūzijai ir Anglijai. 
Bet prezidentas Roosevellas jio 
patarimo neklausė.

kores-

KAM TA ISTERIKĄ?

X

Ketvirtas Lenkijos padalinimas?

Hitleris sako, kad po pasau
lio karo Vokietija buvusi bate 
šiai nuskriausta Versalio taikos 
konferencijoje, ir reikia pripa-» 
žinfi, kad ta konferencija iš tiej 
sų pasielgė su Vokietija šiurkš-* 
čiai.

Bet jeigu Versalio taika ne-* 
gera, tai ar geresnė buvo V04’ 
kieti jos padiktuota sovietų Ru
sijai taika Brest-Litovske? Ji 
buvo taip skaudi Rusijai, kad 
net Trockis, kuris agitavo už 
“taiką bet kuria kaina”, atsi
sakė ją pasirašyti. Kairieji šo

“Keleivyje” buvo įdėta žinia, 
tad “Laisvės” štabo žmonės 
Brooklyne grūmojo boikotu vie
nai lietuvio valgyklai, kurioje 
dirbo socialistas W. Bafvočitis, 
ir privertė valgyklos savininką 
tą darbininką atleisti iš darbo. 
Ta žinia nebuvo iki šiol atšauk4 
ta.

Amerikos vokiečių kultūros sąjungos organas “Volk- 
sfront” (Liaudies Frontas)i kuris eina Chicagoje,. vasa
rio 4 d. paskelbė sensacingą žinią, kad Vokietijos agen
tai Čeko-Slovakijos pasieniuose jau veikia tikslu suskal
dyti Lenkiją. Jau esąs pagamintas ii* tūkstančiais ek- 
zemphorių skleidžiamas busimos Lenkijos žemėlapis.

Tas Hitlerio priešų laikraštis sakosi gavęs tokią ži
nią iš Prahos:

“Vokiečių agentai Čeko-Slovakijos-Lenkijos pa-* 
sierrio srityje skleidžia lapelius, kuriuose yra nupieš* 
tas “Vidurines Europos 1939 m/ žemėlapis, žernela* 
pis rodo, kaip busianti padalinta Lenkija, būtent, 
siaurine jos dalis teisianti dalinai Lietuvai, dalinai 
busianti priskirta prie Vokietijos, kaipo ‘Autonomi
nė Baltgudija', tuo tarpu kai Volynija, Galicija po 
vardu ‘Autonominė Ukraina’ kartu su Karpatų Uk
rainos sritim prijungta prie padidintos Čekoslovaki
jos. Toliams,, Žemėlapyje pažymėti miestai Teschen, 
Kasehau, Ungvar ir Munkacs yra grąžinti Čekoslo
vakijai. Suprantama, kad Vokietijai yra atiduoti len
kų koridorius, Aukštoji lenkų Silezija ir taip pat 
Dancigas ir Klaipėda. Nuo Lenkijos palieka tiktai 
kuklus plotas su miestais Krokuva, Varšuva, Liub* 
linu ir Lodze. Tų lapelių yra išplatinta milžiniška 
daugybė tarpe Tescheno distrikto gyventojų.”
Lapeliuose esąs atspausdintas ir tekstas, kuriame 

sakoma, kad pavasaryje 1939 m. užsidegs kova dėl Euro
pos Vidurio ir Šiaur-Ryčių perdalinimo. Ukrainiečiai bū
tinai turėsią iškovoti nuo lenkų autonomiją.

“Ukrainiečiai savo nepriklausomybę įgis, vis- 
viena ar lenkams tai patinka, ar ne,” skamba lape
lio tekste.

] Klaipėdos krašto likimas
J Klaipėdoje visai laisvai organizuojami smogikų būriai.— 

Vadai vyksta į Berlyną mokytis. — Centro vyriausy- 
, . bes teises Klaipėdoje visiškai susiaurintos. — Lietu- 
11 viai, kurie dirba nacių naudai. — Kaip tautininkai 

konsoliduojasi. — Opozicinės spaudos pasisekimas,— 
Dėl “Naujienų” kalėdinio numerio.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Į direktoriją įeina kitas lietu

vis, tai Zygaudas, kuris irgi pu
čia į vokiečių nacionalsocialis
tų dūdą.

Trečias direktorijos narys, 
tai karčiamninkas, taip pat kil
me lietuvis, bet dvasia vokietis. 

^iTik ketvirtas narys, tikras vo- 
cial-revoliucionieriai, kurie bu- .kietis, buvęs komunistas Monie- 
vo įėję į Lenino kabinetą, va- nas‘
(fino Bresf-Litovsko taiką “po- Atseit, naujoji direktorija, ar- 

’chabny mir” (begčdinga, biau- ba vielos vyriausybė, turės net 
ri taika) ir pasitraukė iš vai- tris kilme lietuvius, bet gi ku

rie bus išimtinai Berlyno diri- 
' Leninas ją priėmė, Wj<Mta. gnojami! Tai tenka daryti išva- 
mas, kad nežlugtų jo valdžia kad vokiečiai Klaipėdos 
kovoje su kaizeriu. Brest-Li- kraste intelektualiai tiek yra 
lovsko taikos sąlygomis Rusijarsilpnį' ka< d'lk" lik sveti- 
atidavė vokiečiams 34% savo 1 
gyventojų, 32% savo dirbamos . 
žemės, 85% cukrinių runkeliu i 
žemės, 54% savo Judustrijos į-1 
monių ir 89% savo ;
sykių.- Tarpe tų žemių 
vokiečiai atplėšė nuo 
buvo ir derlingoji Ukraina, 
ri pagal Brest-Litovsko taiką 
turėjo būti paversta autonomi
ne respublika po Vokietijos Į 
“globa”.

Jeigu Santarvės valstybės (su 
[Amerikos pagalba) nebūtų pas
kui sumušusios Vokietiją, tai 
visi Pabaltijo kraštai, Lenkija, 
Baltgudija ir Ukraina butų da
lbai- vokiečių provincijos.

Kaip matome, ne Hitleris pir
mutinis sugalvojo pasiglemžti 
Ukrainą.

Vokietija parodė savo begali
nį apetitą Brest-Litovske. Tai ji 
vargiai gali skųstis, kad vėliau 
Jai panašiu budu atsilygino ka
ro pergalėtojai.

Bet nuo to kenčia visi. Ver
salis atkeršiji) už Brest-Litovs- 
ką. Miunchenas atkeršijo už 

- Versalį. Kūo tie kerštai pasi-

Kiek vienas pripažins, kad 
!toks pranešimas negalėjo pra
eiti, nepastebėtas visuomenės, 

i Todėl atkreipi į jį savo dėme
sį ir “Naujienos’*. Paka-rloju
sios aukščiau paminėtą žinią, 
.jos pareiškė, kad įvykis ftrrėtų 
būti “ištirtas ir “jeigu iš tiesų 
tarp buvo, kaip ‘Keleivyje’ pa
rašyta”, tai kad falai1 apsvars-* 

• tylų atitinkamos organizacijos.
[ Rodos, tai yra logiškiausia iš
vada, kokią buvo galima iš tos 
žinios padaryti. Bet “Laisvė”, 
-kuri iki šiai apie tai tylėjo, da
bai*’ tą žinią nurieigia ir kolioja 
— “Naujienų” redaktorių, lyg 
kad jisai butų ją sugalvojęs!

O kai d'ėl teroro', kurio ji 
bando išsiginti’, tai, deja, komu
nistams jisai dar ir šiandien ne
svetimas dalykas, — nekalbant 

i jau apie tuos laikus,t kada jie 
rengdavo kruvinas mušlyitės 
(Viešuose milinguose. Juk teroro 
idėją komunistų spauda nuola4 
tos skelbia, pritardama Stalino 
oponentų sušaudymains. Iš tip 
.kurie sako, kad reikia žudyti1 
‘savo politinius priešus, galima 
tikėtis visko.

I

baigs?

Iš Lietuvos
Ir dirbantieji priversti 

prašyti pašalpos
KAUNAS. — Žaliakalnyje 

apie 10 narnų turinti savinin- 
Tornau gatves švarinti 

sargienę, kuriai duoda 
menką kambarėlį be vir
iu kL patogumų. Kadan-

ke p.
laiko
vieną 
t u vės
gi sargienė iš tokio atlygini
mo pragyventi negali, ji krei
pėsi’ i žiemos pagalbos k-te tą 
prašydama pašalpos, nes ne • 

i turinti iš ko prasimaitinti.

Už dūmtraukių nevaly- 
mą smarkiai baudžia

. ŠIAULIAI. — Paskutiniuoju 
laiku beveik kasdien atsitinka 

(gaisrų, kurie kyla iš nevalytą- 
dumtraukią. Už lokį apsileidi* 

finą namų savininkams keliamos 
bylos, kuriose teismas pirmą 
kartą baudžia po 50 Lt, o an
trą kartą net po 100 Lt bau 

,da. Ta proga reikia priminti, 
kad namą savininkai turėtų 

. patys pasirūpinti dumtraukius 
i išdeginti. Tuo reikalu reikia 
. kreiptis į ugniagesių vadovy
bę^ kuri patikrina dumtraukj 
,ir duoda leidimą deginti, o taip 
:pat prižiūri, kad deginimo me
tu neatsitiktą nelaimės.

momis papirktomis rankomis. 
[ Tikrai vokiečiai šiame krašte 
inteligentų pajėgų labai mažai 
turi, štai kad ir žydus išvijo ir 

anglies ka- Paslr°d°, kad jų tarpe butą 
kurias (Iaug gydytoją ii’ dabar kai ku- 

•joS rie vietos miestai liko visai be 
ku_ gydytojų* O be to, pasirodo, kad 

ir teisėjų tarpe butą žydų, ku
riuos atleidus iš tarnybos nela
bai yra kas juos pakeičia, šia 
proga tenka pasakyti, kad tie 
žydai teisėjai visą laiką labai 
troliai palaike vietos vokiečius...

Iš čia jau tenka spręsti, kiek 
vokiečiai buvo čia silpni savo 
pajėgomis, kad net dabar nepa
jėgia į atsakingas vietas pasta
tyti tikrus vokiečius, žinoma, 
dėlto džiaugtis visai netenka, 
nes jie savo darbui surado lie
tuvių tarpe uolius padėjėjus, 
kurie suliko būti paperkamais 
ir eiti priei visos lietuvių (au
tos interesus. Tai skaudu!

Tiesa naujos direktorijos pir
mininkas Berlulailis spaudos at
stovams pareiškė, kad jie nesi
kėsinsią prieš lietuvių organiza
cijas ir leisią jiems laisvai veik
li, bet tuos žodžius reikia taip 
suprasti, kad jie leisią tokiems 
rieluvianis laisvai veikti, kaip 
pats ponas Bertūlai lis, kuris gė
dysi su savo tėvu viešai lietu
viškai kalbėti...

1 Lygiai toksai yra ir ponas 
’Zygandas, kuris kad ir vartoja 
lietuvių kalbą, bet tik savųjų 
artimųjų tarpe.

O* Klaipėdos krašte tokių lie
tuvių nemaža užtiksite!

Lietuvos tautininkai dabar 
lyg pasuko kita linkme. Aki
vaizdoje visame krašte vis ne
nurimstančios ir augančios opo
zicijos jie šugalvojo savotišką 
tautiškų pajėgų “konsolidaciją”. 
Tautininkai į savo centro komi- 

( Letą dabar pritraukė ir tų or- 
gafnizacijų pirmininkus, kurios 
artimai stovėjo tautininkų, ar
ba kurios iš Valstybės iždo mi
to'. Pirmiausia jie įtraukė jau
nalietuvių vadą, kuris yra ne
renkamas, bet skiriamas. Be 
to, jaunalietuviai iš iždo visą 
laiką turėjo ir turi visokių len
gvatų, faktinai tai tautininkų

Didžioji Ukraina turėsiahti savo sostinę Lemberge1 
(Lvove} ir įeisianti federacijos pagrindais į Čeko-Slova- 
kijos valstybę.- Slovakija gausianti dar tam tikrus dis- 
triktus iš Vengrijos. Visoms prispaustoms tautinėms ma
žumoms Lenkijoje busianti teikiama pagalba.

Tai ve kokius planus turi ir jau pradėjo už juos agi
tuoti Vokietijos naciai. Kaip dabar jausis Lenkija, kuri 
rėmė Berlyno užmačias prieš kitas tautas?

sidavėliai negali jums būti pa
vyzdžiu ir neprivalote jų pėdo
mis eiti.

Tai drąsiai į darbą!
Jūsų darbų laukia visa tau

ta!
Bus, man labai smagu patirti, 

kad šitie mano žodžiai kam

siems gero velijąs.
—Jūsų Keistas

1—22—39.
(GALAS)

skautai, jie ir buvo ir yra vals
tybės iždo šelpiami ir šios or
ganizacijos vadas dabar bus 
tautininkų centro komitete.

Taigi, kaip matote, sudaryta 
savotiška tautininių pajėgų kon
solidacija. Tiesa, šitos visos or
ganizacijos savo tarpe ne kaip 
sugyveno. Buvo daug visokių 
nesusipratimų, lai net ir buvo 
reikalas kaip nors jų visų rei
kalus derinti, kad jos nuo tau
tiškos papėdės nenuslystų ir sa
vais keliais nepasuktų. Bet štai 
dar yra tokios veikiančios or
ganizacijos, kaip savanorių są
junga, atsargos karių organiza
cija, dar neteko nugirsti, kad 
jos taip pat savo pirmininkus 
pasiųstų į tautininkų centro ko
mitetą; mat, tos organizacijos 
yra žymiai savarankesnės, tai 
matyti jas sunkiau paveikti, at
seit “konsoliduoti”. Taigi, tau
tininkai mėgina 
kelius, kad kaip 
ją nuraminus.

Bet, rodos, kad 
ginimai tik dar labiau visokių 
nesusipratimų sukels ir kaip 
sakoma — iš tų šiaudų nebus

surasti kitus 
nors opozici-

visi šitie nie

Tautininkų spauda pusėtinai 
susmuko, tai dabar norima val
dininkams veik varu įbrukti sa
vo visokius periodinius leidi
nius. Štai po naujų melų tau
tininkų leidžiamas laikraštis 
“Musų kraštas” jau visai nepa
sirodo, nes nebuvo kas jį skai
to... O tuo pačiu metu opozici
jos spauda, kokia ji lenais ne
būtų, prie net dabar esamų są
lygų sparčiai auga, jų skaity
tojų skaičius vis gausėja. Saky
sime, tokia “Kultūra” net šeš?-

Margumynai
‘-----------

Du buvę KMS tarnauto
jai ir namų 'savininkė 

kaltinamųjų suole
Prieš kurį laiką į Kauno 

m. savivaldybės Mokesčių dalį 
viena pilietė atėjo teirautis, ar 
už Teklės Jovaišienės žemės 
sklypą sumokėti nuomos mo
kesčiai.

Savivaldybės tarnautojas 
patikrino kartotekoj ir rado 
kontrolkasos atžymėjimą, ne
va sumokėta 2 fu’kst. 292 Lt. 
Bet tas atžymoj imas tarnauto
jui pasirodė įtartinas ir pra
dėta tikrinti.

Jovaišienė kvitų neturėjo, 
tai iš jos buvo reikalaujamas 
mokestis. Ji nenorėjo mokėti, 
tai KMS jai iškėlė civil. bylą 
ir teismas atiteisė, o 
riamojo pakvitavimo 
baudžiamoji byla.

Tardymo daviniais 
ta, kad KMS buv. j 
kas Pranas Ramanauskas ir 

, Nekilnojamų turtų skyriaus 
tarnautojas V. Ruzgys ateida- 
dę pas Jovaišienę, kur vaišin
davęs!, linksmindavęsi, o 
kui ir šias kombinacijas

dcl ta-
iškelta

pas- 
kar-

kad

tautininkų oficiozasjų, negu
“Vairas”.
minga ir musų gyvenimo sąly
goms budinga.

■ Liud. J. Agurkas sako, 
pas Jovaišienę tada buvusios 
linksmos dienos. Vienas liudy
tojas teigė, kad už atžymoji- 
mą kartotekoj Jovaišienė Ra
manauskui ir Ruzgiai net ir 
kyšio 600 Lt davus, tam.reika
lui iš liudytojo pinigų skolinus 
ir kalbėjus apie tai, tačiau 
prokuroras kaltinimą dėl ky
šio nutraukė.

Visi trys buvo patraukti tie- 
son tik už sutartinį suklastoji
mą.

Jovaišienės gynėjas adv. 
Maizelis ir Ruzgio gynėjas ad
vokatas Jakobas teisme reiškė 
nuomonę, kad KAIS korloteka 
nėra joks dokumentas, kad į 
kartotekos korteles gali ką 
nori žymėti, ištrinti ir vėl ra
šyti, tos kortelės netikrinamos

Į tautininkų centro komitetų

jungos vadas. Šaulių sąjunga 
pusiau kariška sąjunga ir yra 
krašto ministerijos dispozicijor 
je, gyvena iš iždo lėšų, šaulių 
sąjungos vadas taip pat yra' 
krašto apsaugos ministerijos 
skiriamas, bet ne pačios sąjun
gos narių renkamas vadas.

P*rie Žemės Ūkio Rūmų vei
kia labai skaitlinga jaunųjų u- 
kinifikų organizacija. Jos vadas 
i’gi yra skiriamas asmuo ir 
šioji organizacija gauna iš val
stybės iždo lėšų. Tai ir šios or
ganizacijos vadas koptuotas į 
tautininkų centro komitetą.

Be to, Lietuvos jaunimo tar
pe, ypač moksleivijoje veikia

pa- 
pa- 
di-

lai
tai tikrai

negaliu nutylėti apie jūsų Ka
lėdinį numerį, kurį deja, veik 
visu mėnesiu teko vėliau pa
matyti. Tikras nuoširdus 
džiaugsmas pagauna, kai tokį 
laikraštį pasiimi į rankas. Kiek 
ten gausios ir gražios medžia
gos sudėta! Koks įvairumas ir 
turiningumas! Stebiesi, iš kur 
jus tiek daug surandate bend
radarbių! Kiek darbo ir energi
jos į visa tai reikėjo įdėti! Gar
bė ir šlovė jums! Kiek lenais 
sveikų, jaunų gražių minčių 
reikšta ! Bet kas svarbiausia 
tiko, tai kad jus pradėjote 
dėlę akciją, už Klaipėdą ir 
akciją net užsimoję ir kitų 
kraščiuosc išvystyti, 
pagirtinas darbas.

Tikrai, pas jus tiek daug yra 
gerai išprusintų jaunuolių, 
mokslu apsišarvavusių, kurie 
gali jau svetimoje spaudoje ke
lius praskinti, lai dėlko jiems 
kitų tautų' spaudoje neužtarti 
žodis už savo tėvų žemę! Juk 
jiems geriausiai dera savo pa
jėgas išmėginti ir pamėginti pla
čiam pasauliui paskleisti žinių 
iš savo tėvų vargo žemės!

Jaunuoliai, drąsiai užsimoki
te ir visur, kur lik galite, sklcis- 
kitę žinias-, įrodykite visam pa
sauliui kaip vokiečių tariamai 
kultūringoji tauta elgiasi su 
musų tėvų žemę?

Yra seniai išminčių pasakyta, 
jei jaunas vynas neputoja, tai 
jis greitai surūgsta!

Bus tikrai džiugu patirti, kad 
musų tautos jaunimas, svetur 
gyvenąs, užtaria savo brolius, 
kuriems lemta pašonėje įsisiū
bavusio plėšraus nacionalsoeia- 
lizmov gyventi!

Berlulaičiai, Zygaudai tie par-

vivaldybės privalo daryli at
skaitomybę esančios išleistos 
Vidaus reikalu ministerio tai
syklės, kurių ir reikia laikytis, 
o tokia kortoteka, tai savi
valdybės vidaus dalykas. Be 
to, Jovaišienė reikalaujamus 
mokesčius savivaldybei jau su
mokėjus, o apie suklastojimus 
ir kalbos nesą.

nę pripažino kalta ir nubaudė 
trimis mėnesiais papr. kalėji
mo, o Ruzgi su Ramanausku 
išteisino.

Kalbantis laikraštis
j Amerikietis Wileiam Fine už
patentavo nepaprastą išradimą, 
kurį pavadino “kalbančia juo
sta.” Išradimas daro pervers
mą spaudos srityje, nes atida
ro kelią “kalbantiems laikraš
čiams,” apie kuriuos kol kas 
buvo tik svajota.

Laikraščio puslapio gale yra 
juosta, kurią kiekvienu momen
tu galima nuo laikraščio at
skirti. Juosta yra atspausdin
ta specialiu aparatu, kurio kai
na 1,500 dolerių. Juosta, kuri 
yra 2,5 cm. pločio, talpina 100 
eilučių laikraščio teksto, bet 
tikimasi, kad patobulinus apa
ratą, jis talpins 1000 eilučių. 
Juosta įdedama į specialų pri
imtuvą, kuris gali būti įjung
tas į radijo aparatą. Taigi su
rašytieji juostoje žodžiai tani 
tikru budu paverčiami elektro
magnetinėmis bangomis, kurias 
radijo aparatas priėmęs paver
čia žmogaus balsu.
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“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS

KONJESTAS
KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

LAIPSNIS 2-RAS
REIKIA 10,000 BALSV

J. A. SINKUS

S. Princeton 
Chicago, III. 

Comm. 2073
balsų 18300

10029 
Avė., 
Tel.
Turi

M. DUNDULIENE

615 Cortland St 
Hart, Mich.

Turi balsų 4500

A. LIDŽHJS 
3727 Deodor St. 

Indiana Harbor,Ind. 
Turi balsų 2775

2

2

P. GALSKIS

2640 N. St. Louis

Avė., Chicago, III.

Turi balsų 3900

9

J. BULOTII,

527 S. 4th St., East
St. Louis, 111.

Turi balsų 2500

15 16

L. SKIRMONTA. FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada. 
Turi balsų 1850

23

Mrs. V. FAIZA

1250 N. Spaulding
Avė., Chicago,Ilk

Turi balsų 1200

31

3

E. NORGAILlENĖ
2914 W. 45th St. 

Chicago,, III.

1739 S. Halsted
Chicago, Iii.

J ŽUKAS

3

Si

:!Z

ONA DAVGIN-
6108 S. State St., 

Chicago, III.
Turi balsų 6800

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ 

2

Turi balsų 8800

“Naujienų Kontesto Eiga
4 _______ M

KONTESTO EIGA John A. Sinkus

4353 S. Talman Av. 
Chicago*, III.

Turi balsiį 7321

W. 69(h St, tari smagią užei
gą (tavern) ir ten ji prielan
kiai vislia aptarnauja,

• Petronėlė Juravičaitč, Lie
tuvoje, Šiauliuose, gaus “Nshi- 
j ienas”, kurias prenumeravo 
jos sesuo Ona. P-lė JuraviČaiiė 
ateinančią vasarų ketina atvyk
ti Amerikon pamatyti New 
Yorko pasaulinę patodą, aplan
kyti gimines ir susipažinti sn 
šiaurio Amerikos lietuviais. Iš 
užsiėmimo ji yra moteriškų rū
bų siuvėja. Ji Dariaus fr Girė
no gatvėje, No. 31 A, Šiauliuo
se, tūri didoką* siuvyklą, kurio
je siuvami rūbai sulig naujau
siomis madomis. Ji sako, kad iŠ 
“Naujienų” aš sužinosiu ir pa- 
seksiu lietuvių gyvenimą, o 
taip* put ir mano sesers Onos 
veiklą.

• P-ia A. Ertžiuiis atsinauji
no “Naujienas” ir sakė* kad 
jose jai patinka Cicero Jokū
bo* ir Agnostiko* raštai. Ji yra 
veikli ponia, priklauso prie mo
terų įvairių organizacijų ir 
gelbsti visuose kilniuose dar
buose.

ė Povilas šeštokas pet savo 
žmoną Jtiozefiuą atnaujino 
“Naujienas”. Ponas šeštokas 
nors ir dirba, bet jis sako, kad 
aš gavęs “Naujienas” pakol ne
perskaitau, iš rankų nepalei
džiu. Jis mano, kad yra žmo
nės, kurie skaito tą, kas para
šyta apie numirusius, dar yra 
kiti, kurie skaito tik apsivedi- 
mų paieškojimus, bet aš kaipo 
gyvas ir vedęs žmogus, skaitau 
kad ir sunkiausius raštus, o 
taip pat ir mano žmonai Juoze- 
finai tas patinka.

• Kasper Kraszewski’s at
naujino “Naujienas”. Jis ką tik 
dabar atidarė naujoje vietoje 
užeigą (tavern) ir sakė, kad 
nepoilgo bus “Grand Openrng” 
ir kvies visus atsilankyti; bet 
apie tai prašo tėmyti “Naujie
nas”, kuriose vėliau bus pra
nešta. P-ai Kraszewskiai yra 
malonus žmonės, tat ir aš jiems 
veliju laimės ir sėkmingumo. 
Jų užeiga randasi 6844 South 
Racine Avė. —Ortą Datgirt,

6108 S. State St.
Tel. Englewood 6530

, šią savaitę pasirodė keletas* 
naujų kontesfaritų su gana ge
romis pasėkriiėmis.

Štai, jaunas Arthtfr Stanio- 
nis, 3950’ W. Gladys Avė., Chi
cago, su gana dideliu skaitliu- 
irti balsų. Jeigu jis šią savaitę 
kiek pasistengs, tai sekančia
me korttestantų skyriuje užlips 
į pirmą laipsnį.

Kitas naujas kontestantas, 
tai J/ PakafkHs iš NOrwOod, 
Mass; Padarė gantą gerą pra
džią. Jam yra lemta konku
ruoti su daugeliu rytinių val
stijų koAtės-tantais, nes Nor- 
woodas> yra gana didėlė lietu
vių kohonija. Pradžia jart pa
daryta, tolintis eisis gerinus*

Trečias, tai George Sugdinis, 
iš West Frankfort, H!. Atrodo, 
kad draugas Sugdinis yra ne
pamainomas toje apylinkėje 
kontestantas, nes jau per daug 
metų ten darbuojasi ir vis su 
neblogomis pasekmėmis.

Tėti buvo apsiėmę keletas 
kontestantų, bet, turbut, visi 
susijungę su draugu Sugdiniu 
dirbs išvien.

mėnesįPradedant antrąjį 
kontesto, netikėtai man teko 
atsistoti viršuje kontestininkų 
kopėčių. Nfežinauy kaip ilgai 
man teks išsilaikyti toje vir
šūnėje, bet praeitą savaitę, dir
bau sunkiai ir pasisekė užpre
numeruoti keletą metinių Chi
cago j*e ir vieną į Lietuvą.

Smagu buvo1 atradus, Kon- 
tėsto Vedėjo T. Rypkevičiaus 
pareiškimą, kad galėčiau lai
mėti Buicką, jei kas mėnesį 
vis į aukštesnį laipsnį pajėg
čiau įkoptL

Jeigu sektųsi surasti, viso 
kontesto laiku, tiek mano rė
mėjų, kaip iki šiolei, tai butų 
galimybės Buicką laimėti. Esu 
visiems dėkingas, kurie užsira
šydami dienraštį, padėjote 
pralenkti kitus už mane 
resnitis ko-ntes tautus...

man 
gud-

STuri balsų 7400

4027 S. Maplewood

Avė., Chicago*, I1L

VILIENĖ
Bell Avė

.ASCILLA
Evergreęn

Chicago, III.
balsų 2800

ART. STANIONIS
3950 W. Gladys 

Avė., Chicago, III.
Turi balsų 3200

ONA 
1646 N.

Chicago, III.

Turi balsų 3000

NON GRADUS
Mano
Talka

3

AL.
AMBROZEVIČIUS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

Turi balsų 3536

10

M,

1108

MRS. K.MANKUS

draugai kontes- 
nepradėjo dirb-

draugai, reikia

KULESUS
.1 . .

Elizabeth Av.
Grand Rapids, 

Mich.

Turi balsų 3336

141312n

JOS
1833 

Avė.,
Tuti

F. BULAW
806 W. 31st St. 
‘ Chicago, III.
Turi balsų 2000

J. MAČIULIS 
906 Prescott St-, 
Waukegan, III. 
Turi balsų 2000

J. SHOLTEMAN
3227 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III. 
Turi balsų 2200

3 •> ■ . y-. 'r - . ■:

Turi balsų 2500

17

S, NAUDŽIUS

Turi balsų 1775

2524

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

A.
15723 LaThropAv. 

Harvey, Ilk 
Turi balsų 1800

St-

FRANCES
BAUGINT

359 Jefferson
Aurora, Ilk

Tūri balsų 1000

JOE WOSKI
1451 W. Van Buren 

St,. Chicago, III.
Turi balsų 1200

32

U

18

MATUL1AUS-
KIENĖ

1519 W. Lombard 
St., Baltimore, Md.

Turi balsų 1625

26

ST. MOCKUS

1224 Harrick Avė.

Racine, Wis.

Turi balsų 1000

19

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St.

Chicago, III.

Turi balsų 1600

27

PAKARKLIS
St. John Avė. 

Norwood, Mass- 
Turi balsų 1000

24

33 34

4405 Valley View
Av., Baltimore,Md.

Z. GAPŠIS

-
M. ŠEŠTOKAS

Turi balsų 500

J. NOVO- 
GRODSKAS 

386 Manitoba Av., 
Winnipeg, Man-, 

Canada.
Turi balsų 500

Turi bakų 500

1323 N. 35th Avė., 
Melrose Park, III.

N. TRUMPIGKAS

St.
III.

773 Bisson Avė., b
Akron, Ohio

SUGDINIS 
212 E. Clark 

W. Frankfort, 
Turi balsų 500

35

Turi balsų 500

Reikia pažymėti, kad iš Non 
Gradus Skyriaus į pirmų laip
snį persikėlė Ona Dovginienė 
ir J. Žukas. Sekančią, savaitę 
jie privalėtų persikelti į antrą 
laipsnį, ir tikiu, kad jie tai pa
darys.

Kažin kas atsitiko su De
troitu, Clevelandu ir Brookly- 
nu? Ten musų 
tantai dar visai 
ti.

Jeigu jums,
kokios nors pagalbos* prašau 
man pranešti/ Kas bus galima, 
aš viską padarysiu, kad jums 
darbą palengvinti.

Kas dirba kokį nors visuo- 
menišką darbą, tas gerai žino, 
kad prisieina ,visados susidur
ti su visokioms sunkenybėms/ 
Ypatingai apšvietos srityje.

Bet neatlaidžiai veikiant 
ilgesnį laiką visgi vaisiai 
sirodo.

Draugai, su nekantrumu
kiu jūsų teigiamo atsakymo,

T, RYPKEVIčIA, 
Kontesto Vedėjas.

per 
pa-

lau-

20 21 22

A. L. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
Turi balsų 2000

J. MAKSVITIS

C. KCalumet City, III.

Turi balsų 1500
A. F. SWEETRA 
135 Newbėrty Št 
Lahvrence,- Maste.
Turi balsų 1500

BRAZE 
7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi baisų 1500

Kur du, trys, tai ir talka. Ši 
širdingų žmonių talka suside
da iš “Naujienų” skaitytojų bei 
visuomenininkų. Aš, kaipo kon- 
testantė, ir musų talkos narė, 
noriu kaip ką pasisakyti ir 
apie jos pavienius asmenis.

Aleks Miller (Mileris) dėl sa
vo mylimųjų: sesers Juozefos 
Balazo, gyvenančios Lietuvoje, 
ir brolio Vinco Milerio, gyve
nančio Chicagoje, prenumeravo' 
“Naujienas”.

•' P-as1 Mileris yra darbštus 
ir širdingas lietuvis. Jis yra ge
ras scenos vaidyla, darbštus vi- 
suomeriietis ir gabus biznie
rius. Jis Užlaiko modernišką 
užeigą (tavern), 4258 S. West- 
ern Avė. Dabar jo brolis Vin
cas serga, bet gavęs “Naujie
nas”, tikiu kad pasveiks — sa
ko p. Mileris. Aš taip pat jam 
linkiu sveikatos ir ilgo amžio.

• P-ia KuiČnrskienė savo sū
nui* Ant. Ploniui, atnaujino 
dienraštį “Naujienas” ir širdin
gai jam linkėjo sekti lietuvių 
gyvenimą. Ji yra širdinga ir 
sąmoninga lietuvė, tat ir savo 
sunui Antanui ji linki nenutol
ti nuo lietuvių. P-ia Ručinskie
nė*, 185*8 W. 39111 St., užlaiko 
restoraną ir taverną ir manda
giai visus aptarnauja.

• Ona Rančius, atnaujinda
ma “Naujienas”, įstojo į mū
šį talką ir dabar talkininkai 
džiaugiasi susilaukę tokią ma
lonią narę. P-ia Rančius ( 1239

Širdingai 
Ačiū!

biznieriamsŠirdingai ačiū
Bartkams, 3825 S. Redzie avė., 
už užsirašymą per mane "Nau
jienų”. —V. Ferza.

Garsmkitės “N-nose

lt

28

Turi balsų 800

36

GEO

ŠEŠKAUSKAS

Box 318 
E. Millinorket, 

Maine;
Turi balsų 300

■— i n n Ubr. /it i i.

ALBIN SMALELIS

1943 N- Kosther

Avė., Chicago,III

29

ALBER1 
UŽDRAVAITIS 

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, I1& 

Turi balsų 800

30

J. ŽIČKUS

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

Turi balsų 650

37

JURKŠAITIS
E. Matket St.

Wilkes Barre, Pa.
308

Turi balsų 275

38

ST.- ŽUKAUSKAS

. 42 Keith St., 
Lee Bark,

: Wiikes Barre, Pa.

Turi balau 150

JUBILIEJINIO KONTESTO

DOVANOS
Šiame Konteste bus Dalinamos Dovanos Kontesto Dalyviams:

BUICK AUTOMOBILIS 4 DURŲ SEOAN- Iš—
MILDA AUTO SALES

806 WEST 3Ist STREET

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAS I&— 
PEOPLES FURNITURE CO 

4183 ARCHER AVENUE

&EDROOM SETAS, 3 ŠM. BOUT LAMP IR DRESERIO
UŽTIESALAS, IŠ—

NEW CITY FURNITURE CO., 
16S4-6 W. 47 th STREET 

... . r -- --------------------------- -------------------------------------------------

DIN1NG ROOM SETAS, Iš—
ROOSEVELT FURNITURE CO.

2310 WEST ROOSEfELT ROAD

VICTOR RADIO 1939 METŲ MODELIO, IŠ
JOS. F. BUDNIKO,

3417 SOUTH HALSTED STREET

i IUTCHINETTE SEAS, Jš—
S V. BAGDONAS,
M 3406 SOUTH HALSTED STREETg --------------------------------------------------------------------------------------------

CEDAR CHEST* Iš—
■ BARSKIS FURNITURE CO.,

1748 WEST 47W STREET
J ir dar apie 20 mažesnių dovanų, kurios bus išdalintos Kontesto 

koncerte, kuris įvyks kontesto pabaigoje.
H 
H
B

\



Diena Iš Dienos
Išsiuntinėti
Kalendoriai

Išsiėmė Leidimus
V edyboms
(Chicagoj)

Alfred Vilčinskas,
Adeline Dildą, 26

Harry Budetsky, 28, 
len Leiboff, 20 ♦
Reikalauja
PerskirŲ

Alice Belhvich nuo
Belhvich

Margarct Jancila nuo Peter 
Jancila

29,

su

su

He-

Michael

Kadangi keletas kontestantų 
išreiškė pageidavimą, kad jie 
turėtų galimybę kiekvienam 
naujam skaitytojui suteikei po 
“Naujienų” kalendorių, tai 
savaitę buvo išsiuntinėta 
siems kontestantams po 10 
lendorių.

Kuriems kontestantams pasi 
rodytų permažai, tai prašome 

'mums pranešti, o mes prisiusi
me daugiau. —T. Rypkevičia,

Kontesto Vedėjas.

v • šią
vi-
ka-

Gavo
Perskiras

Anna Yurich nuo Matthew 
Yurich

<elbimai Naujienose 
moda naudą dėlto, 

'<ad pačios Naujienos 
-ra naudingos.

Žemaičių Kultūros Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks ketvir 
tadienį, vasario 9-tą d. J. Yuškos (Hollywood Inn) 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. vietines kuopos.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Klubo narių paprastas mė
nesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, vasario 12 d. 1:3G 
vai. po pietų, p. J. Juškos svetainėj,, 2417 W. 43rd St. Vis 
būtinai atsilankykit ir alsiveskit nors po vieną naują narį. 

Valdyba 
Zarasiškių Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, va

sario 12 d. 2 vai. p.p. Liuosybės svetainėj 14-ta gatvė kam
pas 49th Ct. Cicero, III. Būtinai atsilankykit visi. Katrie no 
retume! prisirašyti, atvažiuokit — įstojimas veltui, metinė 
mokestis 1.00 dol. “Z. K.” Sekr.

Lokalu 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks šian- 
Amalaamated Centro name, 333 S. Ashland Blvd. 7:30 
vnk. Nariai malonėkit dalyvauti. Valdybe
Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Klubo mė

nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, vasario 12 d. Lawler 
Hali, 3929 W. Madison St. 1 vai. po piet. Visi nariai būti 
nai atsilankykit, nes yra daug naujo apsvarstymui. Taipgi 
užsimokėk i t visas skolas ir mėnesines duokles, neužsimo- 
kėje per tris mėnesius liekat suspenduoti ir negausit ligos 
pašalnos. Taipgi nauii nariais nuo 16 iki 25 mctii yra pri
imami už dvką ir mėnesinės mokestys nupigintos ligi 25c. 
vieloj 50c. kol narys bus 25 melų senikio. Rašt.

Teisybės Mylėtojų Draugystės mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį. vasario 12 d.. 12 vai. dieną. Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St. Visi kviečiami atsilankyti, nes 
bus darbininkų rinkimas metiniam baliui, kuris ivyks va

sario 19. Lietuvių Auditorijoj. A. Kaulakis, rašt

dien

Garfield

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
FMTLIA URI.TCK (DEBEIKIS) TAVERNO

šeštadienį ir Sekmadienį, Vasario 11-12
Užkandžiai—graž' muzika veltui. Užprašau visus savo draugus 
pažįstamus atsilankyti ir linksmai laiką praleisti.

Emilia Urlick, 2301 So. Leavitt Street
ir

GRAND OPENING
— OF — i*

Joe’s Grill Tavernos ir Svetainės
12304 South Halsted Street

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

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

VALĖ IR JUOZAS GAIDELIAI, Savininkai.

Penktad., vasario 10, 1939

BRIGHTON PARK
12-TO WARD0 LIETUVIAI 
REMIA REGULIARIUS DEM 

KANDIDATUS

Iš Politikos Lauko |f.IrJ^8i*
Darbo VaisiaiMero Edward J. Kelly šeši Metai 

Chicagos Priekyj
Kokią Permainą Tas Laikas Padarė

Užduotys, pareigos ir atsa
komybės mero, tokio miesto 
kaip Chicago, yra beveik ne
suskaitomos. Jo darbas yra 
sunkus ir komplikuotas. Chi- 
cagos meras tai viršininkas 
įstaigos, kuri susideda iš pus
ketvirto miliono žmonių.

Sunku rasti merą,' kuris vi
siems patiktų- Bet Chicagoj 
praeityje yra buvę merų, ku
rie turėjo beveik visų žmonių 
pasitikėjimą ir prielankumą. 
Ryškus lokių merų pavyzdys 
yra dabartinis Chicagos/mėras 
—Edward J. Kelly. J ‘

Jo administracijos šeši me
tai Chicagai buvo labai nau
dingi. Jo iniciatyva Chicagos 
miestas padarė kelis didelius 
žingsnius pirmyn, pasipuošda- 
ma naujais valdžios triobe- 
siais, įvykindamas daug pa
gerinimų. Bet apie tai kitu 
kartu.

Jo nuopelnais kiekvienas 
darbuotojas valdžioj ar visuo
menėj, galėtų pasididžiuoti.

Pelnęs Chicagos gyventojų 
pagarbą ir įrašęs savo vardą 
šio miesto istorijoj gražiais 
darbais, meras Kelly norėjo 
pasitraukti iš viešo gyvenimo. 
Jisdi to užsitarnavo. Jis finan
siniai stovi pakankamai gerai, 
kad galėtų gyventi be rūpes
čių iki mirties. Bet jam nete
ko “retairinti”.

Dabartiniam terminui ei
nant prie pabaigos, minios 
žmonių ,organizacijos, pramo
nės ir biznio įstaigų vedėjai 
pradėjo kreiptis j merą Kelly 
su prašymais, kad jis pasilik
tų dar vienam terimui. Nuo
latos taip raginamas ir pra
šomas pasilikti Kelly pagaliau 
sutiko būti mėr|ų dar vienam 
terminui, kad užbaigti nebaig
tus darbus, kaip "subway” 
simą, ir toliau tobulinti 
miesto gyvenimą.

Kaip ir tiems žmonėms,
rie reikalavo mero Kelly kan
didatūros, taip ir visiems chi- 
cagiečiams turėtų būti svarbu, 
kad meras Kelly butų išrink
tas. Būtina Chicagos naudai, 
kad jis pasiliktų mero vietoj 
dar kartą

1933 metais, kai Kelly užė
mė mero vietą, valdininkų, 
mokytojų policistų algos buvo 
nemokėtos. Laikraščiai vadino 
Chicago blogiausiai valdomu 
miestu Amerikoj.

Dabar to negalima sakyti. 
Algos visiems atmokėtos ir 
laiku mokamos. Gengsterių 
Chicagoj nebėra, miestas stovi

Dviejų ir puses metų laiko
tarpy 21 wardo aldermano 
pastangos savo gyventojų nau
dai davė šias pasėkas:

Miesto Tary
ba palvi r t i n o 
aštuonioliktos ir 
Ca n a 1 gatvių 
Stop and Go 
j viešų p 1 a n ą. 
Virinėj ama aš
tuonioliktos ir 
Halsted gatvifų 
t r afiko proble-

įr-.-' ' -1

ys________J

Aid. J. F. Ropalnos .pagerinimo 
tikslu. Apskai

čiavimas padarytas ir rengia
masi jau išpilti asfaltu 6,843 
ketv. jardų ant Canal gatves 
tarp Canal ir Halsted. šias lė
šas ims iš Motor Fuel Tax|| Sutaupysite 
fondų ir tam reikalui nebus Į | lį (J/3) už $29.00, $49 00 
keliami mokesčiai. Paskui, ap
skaičiuota ir rengiamasi 10,- 
924 ketv jardų naujai išpilti 
South Jefferson gat. nuo 16 iki 
22-os, 16 gatvę nuo Canal iki 
Jefferson gat. — 3,124 ktv. 
jardų ir 18 gatvę nuo Sanga- 
mon iki Canal—8,835

Bryan Hartnett
Užpraeitų penktadienį, Sau

sio 25tą dieną, Hollywood Sve
tainėje, 2417 W. 43rd St, 12- 
to Wardo Lietuvių Demokratų 
Organizacija laikė savo meti
nį susirinkimą, kur tapo iš
rinkta nauja valdyba 1939 me
tams ir kur buvo daug kas nu
tarta 12-to Wardo lietuvių la
bui. Bet svarbiausias šio su
sirinkimo tikslas buvo išrišti I nuo Archer iki Ashland, 29,- 
besiartinančių primary ir ba- 659 jardų grindinio ir 13,765 
landžio menesio balsavimų pėdų “civ’b’ų”, žinoma kaipo 
klausimus. State Bond issue Route. Taip

Daugeliui šio Wardo piliečių pat aid. Joseph F. Ropa savo 
buvo žingeidu išgirsti ir patir- pastangomis atnaujino ir pa- 

organizacija mano gerino Harrison Parką ir įgy- 
wardą mokslo 
bei pagerini- 
mokyklose.

(Skelb.)

$69.00 po $1.00 į savaitę 
išmokėjimais

Perdirbtos skalbimui maši
nos po $12.50

Seną Skalbimui Mašiną Su
taisome už $1.00, pašaukite 

ketv. 11 Yards 3088

Paskui, West Cermak Road Jos. F. Budiik
Ine.

3409-21 So. Halsted SI.

ka-
šio

ku-

bar jau kalbama, kad Chica- 
go yra vienas geriausių gyve
nimui miestų Amerikoj.

Kiek daug skirtumo trumpi 
šeši mero Kelly administra
cijos metai padare Chicagoj!

■ (Skelb.) 
(Bus daugiau)

DABAR EINA!
Dramatinė preliudija į 

Maskvos teismą
Friedricho Emlerio nusisekusi 
filminė apysaka apie Maskvos 
Istorinių teismų užkulisius ir 

priežastis
“DIDYSIS PILIETIS” 

dalyvaujant Sovietų žymiems ar
tistams ir Dmitry Shostakovičio 

-.uzikai.
SONOTONE 66 E Van Buren 

(prie Wabash)
25c iki 1 v. p. p. kasdien be 

šešt. ir sąpt.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd.

Auditorijoj

Kovo 12, 1939

ti, ką ši 
remti šiais balsavimais ir kasi tą per visą 21 
vra jų kandidatais. palengvinimai

Nors, ištikrųjų, ši organiza-1 mai pradinėse 
cija dar nebuvo lig šiol ^viešai 
paskelbus ką ji remia, bet or
ganizacijos nariams tas jau 
buvo suprantama, kad, kaip ši 
organizacija gyvuoja, ji dar 
nėra rėmusi kitų pažiūrų kan
didatų, kaip tik tuos, kurie 
randasi ant reguliariško demo
kratų tikieto. Taigi Šiame su
sirinkime taipągį: buvo nutarta 
nemainyti savo nusistatymo ir 
viešai paskelbti* ka,d ji rems 
visą reguliarį demokratų “šlei- 
tą”, būtent:

Į miesto merus — Edward 
J. Kelly;

,Į miesto J 
mas Gordon;

Į miesto Clęrk — Ludvvig 
Schreiber, o

Į savo 12tą senuniją arba 
Wardą remti esamąjį Alder- 
maną — BRYAN HARTNETT. 
Tokiu budu norima padaryti 
pastaba, kad nevien tik šios 
organizacijos nariai, bet ir vi
si šio Wardo piliečiai, neklai
džiodami prie kitų kandidatų, 
visi iš vien atiduotų savo bal
są už suminėtus kandidatus.

“Gausim Tiek Atlyginimo, 
Kiek Priklauso”

Mes šiame warde esame ma
žesnė grupė už Wardo Com- 
mitteemano tautiečius ir, atsi
metę nuo jų, nieko gero nepa
jėgsime nuveikti, bet savo kai
mynams ir draugams daugiau 
pakenksime. Ištikus kokiam 
svarbiam reikalui, teks ir vėl 
su jais susidurti. Wardo Ko- 
mitimonas šiai organizacijai 
pasakė, kad noriu su lietuviais 
dirbti, o gavęs kreditą, pasi
dalysiu ir su jumis. Bet, sako, 
žmogus tegali duoti tik tą da
lį, kuri jiems priklauso. Aš 
patemyjęs lietuvių darbo vai
sius duosiu ir jiems kas jiems 
priklauso. <

Tuo pasitikėkime ir veikime 
— išrinkime tą Aldermaną, 
kurį remia stipri reguliari De
mokratų Organizacija, Biznio 
organizacijos ir šiaip stainbųs 
politikai. Visi lietuviai už 12- 
to Wardo Aldermaną—BRYAN 
HARTNETT.

Po šių įvairių pasitarimų 
tapo išrinkta beveik ta pati 
valdyba 1939 metams: Pirm. 
Wm. Popeli, Vice Pirm. A. Do- 
moška, Nut. Rašt.—Jos. Ka
minskas, Fin. Rašt.—F. Kra- 
sailskas, Kasierius—A.. Ivanau- 

Korespondentas—S.
Org. Koresp. S. G.

Garsinkites “N-nose”

kasierius — Tho-

skas, ir 
Gurskis.

ladio valanda nedėlios vakare 
š stoties WCFL, 970 k. nuo 

5:30 iki 6:30 vakare.

R ei n kitę tuos, kurie 
garsinasi

AT Ą TT TTFNOSF’

A. F. CZESNA BATUS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinj Kabinetą, karštus ir garo 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jusi; 
Spinduliais ir šiėros vanom. Kainos labai 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St

kambarius; suteikiam 
sveikatai VIOLET 

prieinamos; Moterų diena

Skubėk!! Skubėk!!
DAR LAIKAS

į didžiausius

Avalinės BARBENUS
Į MUSŲ

Pertaisymo Avalynės Išpardavimą
436 porų Moterų Novelties A

$2.00 iki $3.00 vertės
________________ 2 poros už $1.00
524 poros Better Boston Shoes, A Ą7 

Moterų $4.00 vertės
267 poros Vaikams Bateliai

ir aukščiau. 97c
GERIAUSI PIRKINIAI IR SANTAUPOS

BOSTON SHOE STORE
.3435 South Halsted Street

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKES — ARTISTAI-ES

ab

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— —. rT — „ —7 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

Tel. Vlctory 4965. t 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tur i Į 
pilną apdraudą už darbus Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND . 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų du parodos kamba

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

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite Šios prdgos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

PER

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 89th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar nevisos 

užimtos.
las pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVĖ

VISKAS DĖL VYRŲ
Marškiniai, kelinės, pirštinės, 
kaklaraikščiai, kojinės, svederiai 
ir viskas kas tik yra reikalinga 
vyrams pąsipuošti, gausite už 
daug žemesnę kainą pas:

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
ONSILAI IŠIMAMI MO.SO

GYDYMAS $Rn.OO
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje   $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzle Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd S L 
Tel. ENG. 5883-5848



Penktad., vasario 10, 1039 NAUJIENOS, Chicago, UI

MENO ŽINIOS
ma. Vieta 
tas.

Meno Institu-

Veda MIKAS ŠILEIKIS

Premijų Laimėtojai 
Hoosier Salone

Jau antra savaitė kai Mar- 
shall Field galerijose tęsiasi 

, graži Indianos dailininkų dai 
lės paroda, šios rųšies paroda 
įvyksta metuose vieną kartą, 
kaipo visuotina Hoosier Salon 
paroda, šiemet ji yra 15-ta me
tinė paroda. Baigsis ateinantį 
šeštadienį.

Sulig draugijos “tradicija” 
didžiumoje tėra vietovaizdžiai, 
bet yra nemažai ir kitokių ku
rinių bei portretų. Didžiąją 
premiją, $500, šiais metais lai
mėjo Edmund Brucker iš In- 
dianapolio už didelį sieninės 
tapybos . kurinį, pavadintą 
“Slave Block”. P ia Lucie Har- 
trath (chicagietė) už abu ku
rinius gavo po $100. Mary 
Goth iš Indianapolio, laimėjo 
$200 už autoportretą. Kiti du 
jos piešti portretai parodoje 
visus žavėja. Chicagietis John 
G. Prasuhn gavo $200 už “ge
riausį” skulptūros kurinį. Nan- 
cy B. Edwards (chicagietė), 
gavo $100 už tapybą, 
“Goose Herders”.

vardu

skyrė perkamąją premiją $225 
už C. C. Bohm peizažą, vardu 
“Spring Melody”. Culverio mi- 
litarinės akademijos prizas 
($200) teko William’ui F. Kae- 
ser už kaktuso augmenis.

Keli kiti dideli prizai buvo 
duoti dar sekamiems asmenims 
už įvairius pasižymėjimus. 
Kari C. Brandner laimėjo $200 
už vietovaizdį, pavadintą “No- 
vember Hiils”. Indianos kopų 
meistras-veteranas tapytojas 
Frank V. Dudley, gavo $200 
už savo puikuji kopų vaizdą, 
pavadintą “Hiils of Arcady”. 
Parodoje jis turi išstatęs viso 
keturis kopų vietovaizdžius. 
Vįsi labai puikus. Vienas jau 
parduotas. $150 prizą gavo 
Georgės LaChanče už “Lonely 
Road”.

Dar kelios premijos po $100 
ir po $50 buvo išdalintos ki
tiems.

Viso premijomis buvo išda
linta $3,025. Viso eksponatų 
parodoje yra 322.

Bendrai imant, 
įdomi.

Pranešimas
Dailininkai, kurie nori savo 

kurinius siųsti į Pasaulinę Pa
rodą New Yorke, vasario 15 
d. bus paskutinė diena savo 
eksponatus priduoti Chicagos 
“džiurei”. Vieta -— Newcomb- 
Macklin Co., 400 N. State st, 
Chicago, III. Blankas 
pirmiau pasiųsti sakytu 
su.

paroda labai

reikia 
antra-

Adv. Charles P. Kai “13 Wardas Arklio šiandien Keistučio 
Ir Vežimo Amžiuje” B-vės Raštinė Bus 

Uždaryta Iki 1-mosįteikė Courtney’ui
c

Įci.f!?SIFIEO flūS.

Paroda
ketvirtadien;
atsidarė

ir apylinkės dailinin-

Meno 
visuotina

Jau Atsidarė 
Metinė

Praeitą 
Institute 
Chicagos
kų metinė dailės paroda. Iš 
2,000 prisiųstų eksponatų, 
“džiurė” išsirinko tik pustre
čio šimto. Vadinasi, 1,750 eks
ponatų buvo grąžinta.

“Kaip Galiu Būti 
Vestuvėse, Jei 
Nesmi Kviestas?”

Bet Štai Pakvietimas!

Daugiau Premijų.
Kappa Kappa Kappa 

rity of Indiana skyrė perka
mąją premiją su $300 už vieto
vaizdį “Marsh Stream” W. K. 
Steele. Daughters of Indiana

Soro-
ketvirtadie- 

vai.), taip ir

rengia 
sakant

zmo-
Paskaita

Kaip kiekvieną 
nio vakarą (6:30 
ateinantį ketvirtadienį, vasario
16. d., įvyks įdomi paskaita te
ma: “Paryžius”. Skaitys p-lė 
Helen Parker. Jžanga nemoka-

Remia Kelly į Merus

Adv. C. P. Kai

Visuomenes veikėjų ir preky
bininkų paragintas Michael P. 
llogan paskelbė savo kandida
tūrą į 13 wardo aldermanus. Jį 
remia to wardo organizacijos 
ir apskričio klerkas Michael J.

PERSONAL 
Asmenų ieškoP-s Zacharevičius, naujas 

Keistučio Bendrovės sekreto-
. v i ,1 i _ i I UC1 subimusuuc. x unu gra-nus, prašo paskelbti, kad Keis- Į modernišką ūkį be skolų. Esu 

tučio Bendrovės raštinė šian
dien bus uždaryta iki 1-mos 
valandos po- pietų, pagerbimui 
sekretoriaus John P. Ewaldo, 
kuris laidojamas šįryt.

KAS NORI GYVENTI UKĖJE? 
Dėl sąlygų susitarsime. Turiu gra- 

' 1 . I
apšviesta, mylinti moteris be šei
mynos. Svieto parėjunų ir girtuo
klių prašau nerašinėti.

Darssins Farm, R.‘ 2, Box 255. 
Buchanan, Michigan.Tas jo pasiskelbimas, matyti, 

sukėlė visą audrą politiniam 
horizonte; “Tryliktas vvardas te
begyvena ‘Arklio ir vežimo’ 
amžiuje, jį atstovauja moder
nas ‘Rip Van Winkle’, sako Ho- 
gan. “Kai kurios vietos dar ne
turi bėgančio vandens, žmonės 
priversti vartoti šulinių vande
nį, arba takauti po kelis blokus 
į ugnies hydrantus.”

Neįtikėtina ir tai, kad yra 
dar tokių vietų tam vvarde, kur 
gatves tebėra nusenusios ma
dos gasinėmis lempomis apšvie
čiamos, kai kiti wardai senai 

Adv. Charles P. Kai, kuris Lturi visas gatves elektrikinėmis 
per šešis ar daugiau metų ėjo lemPonns aPšv!cwamas- 
Cook apskričio prokuroro Tho-H P1’™/™1 virsta. uP5mis> lie’ 
nias J. Courtney’o asistento pa- \UI uze^us ’ *virl,na Ho8aa> 
reigas, vakar pasiuntė jam sa- n.e®anaa ?Ia )r s!* S iCisgalvė- 
vo rezignacijų. “,s' Iv8r,1,,lctas J aldermanus

Adv. Kai per eilę metų rėmė zada P^rupmti, kad 
Courlney’o demokratų frakcijų P1“?,. PadaryU daUfilaU Park«’ 
ir darbavosi jos kandidatų nau. Pasihnksminnno vėlų ,r• patai- 
, . sytas airportas. Mat, į si war-

“Bet,” sako adv. Kai rezigna- dŲc,lna ,n*,e,sl0 allWtas;
ei jos laiške, “Tamstos, p. Cour- Kltas <lalJ’kas’ rcikalaujųs pa- 
. . _ .. germinio, tai kanalizacija. Kai-tney, į merus negaliu remti.P ’ ..
n, ....... . v. Ipo aldermanas jis padarysiąsMano Įsitikinimai verčia mane 1 ... > . . \ L... - j j t v 1Kr reikiamus žygius, kad gauti isstoti su meru Edward J. Kelly L .
v. . a v i • v federalės valdžios paramos Wsiuose rinkimuose. A s stoviu uz • . „ . 1
v -v. , iv . v • P.A. formoje. Kad su WPA pa-znioniskumą valdžioj, uz Roo- „ . ,. ..XT . . L, rv galba pagerinti kanalizacijos sevelto Naująją Dalybą, lams- . t ..... sistemą iki moderniausių sulytą, p. Courlney, negaliu remti, , . . ., . . . . . , , . . gų, kas prisidės daug ir prieakyvaizdoj to, kad svarbiausias . . ” . *rr . _ v . , • gyventojų sveikatos pagerinimotamstos rėmėjas siuose rinki-P? ... ... . „ ,, ir palaikymo. (Skelb.)muose yra piktas Roosęveko1 z
Naujos Dalybos priešas.” (Tai 
pulk. Knox, “Daily News leidė
jas ir žymus, republikonų va
das) . f( + R.

Įdomus Filmas 
Sonotone Teatre

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

JAUNA MOTERIS ieško DARBO 
pagelbėti prie lunchiaus taverne.

Box 934, 1739 So. Halsted St.

“The Great Citizen
Šiandien Sonotone Teatras, 

66 Easl Vau Buren St., pradės 
rodyti įdomų filmą, gamintą 
sovietų Rusijoj. Tai “The Greal 
Citizen”.

Veikalo tikslas yra išaiškinti 
asmenines ir psichologines ypa
tybes, kuriomis rėmėsi garsio
sios Maskvos Bylos.

Filmą gamino Lenfilm ben
drovė. Vedamąją rolę turi N. 
Bogoliubovas.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

REIKALINGA MERGINA prie 
nhmų darbo, nėra vaikų nei skal
bimo, geros sąlygos- Atsišaukite 
laišku. 1739 So. Halsted St., Box 
No. 936.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

Nepaprastas 
Pakvietimas

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

FOR RENT—IN GENERAL
______Rendai—-Bendrai________
7 KAMBARIAI, pečiais šildomi, 

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

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

Kaip jau iš pranešimų, per 
laikraščius ir Radio, yra žino
ma, Joniškiečių Labdarybės 
ir Kultūros Kliubas 
man vakarą arba taip 
“party”.

Turėdamas omenyje
nių posakį: “kaip aš galiu būt 
vestuvėse, krikštynose ar kito
se panašiose progose, jeigu 
nosini ten kviestas”- Tad aš, 
būdamas Lietuvių Žagariečių 
Kliubo nariu, pasiimu sau 
drąsos pakviesti savo kliubo 
draugus Žagariečius, kam lai
kas pavelys, atsilankyti. Taip- 
pat užprašau visus mano sce
nos draugus ir jaunuosius ar
tistus atsilankyti.

Aš gi, jeigu proga leis, nors 
trumpais ruožais papasakosiu 
prie kokiį aplinkybių Euro
poje ir čia, Amerikoje, prieš 
40 metų buvo įkurti Lietuvių 
teatrai ir chorai.

Lauksiu visų sekmadiepį, 
vasario 12 d., p. J. Juškos sve
tainėje, 2417 W. 43rd St.

Su giliausia pagarba,
“Dėdė” B. Vaitekūnas.

MADOS

S.

linksma

Tretininkų

*

(Adresas)

Daimontie- 
kitas gimi-

No. 4025— Augesnei moterei suk
nelė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46, ir 48 colių per kru
tinę

širdin- 
o mes 
geriau-

■ At iiw a ir ■ m Siunčiam Gėles 
S illfMH IK Telegramų i L U 1! LlIlU U Visas Pasauliov v tanuv Dal.s

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

IIOH A Gėlės Mylintiems B I n fl Vestuvėms, Danoj R I U kietams, Laid ei
tu vėms, Papuoši-1 

GĖLININKAS mams-
4180 Archer Avenue

Pliene LAFAYETTE 5800

Jei Norit

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—-Malkos—Aliejus

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

BUČERNĖ IR GROSERNfi par
davimui. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Marųuette Park apielinkėj*. 
Kreiptis laišku į Naujienas” ir 
klausti adreso. Box 935.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė. Biznis geras — noriu par
duoti lietuviui, nes Northsidėj vie
nintelė tokia lietuviška įstaiga. 
Parduosiu pigiai. Renda pigi. Na
mas garu apšildomas. Pardavimo 
priežastis savininkas pavojingai 
serga. Turi būti parduota greitai.

1645 Wabansia Avenue.

6x4 KAMBARIŲ APARTMEN- 
TAI, garu šildomi 6 karų plytinis 
garažas. Pajamų $2820 metams — 
$1500 įmokėti, tiktai $11,000. 
MIDDLE STATE MORTGAGE CG.

4027 Crawford.
Tel. Independence 6870

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

BUSINESS CHANCES
____ 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.

SOPHIE SZYMKEVVICZ, 
po tėvais Guzauskaitė

Persiskyrė sų 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. Lai
dotuvės 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. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Sesers Dukterys ir Sesers 

Sūnūs.
Laid. Dir. Butkus and Co., 

Tel- CANAL 3161.

Svarstys Kandidatą 
Tinkamuma 
Miesto Urėdams

4U25

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 DepU 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 & Halsted SL, Chicago, BL

CU {dedu 15 centų Ir prašau
atsiųsti man pavyzd) No..
Mieros

(Vardas ir pavardė)

(Miestas ir valstija)

ELENORA ŽEKIENĖ, 
po tėvais šliogeriutė

Persiskyrė 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 
Adomaičius, sūnų Pranciš
kų žeką, anūkes Sofiją, jos 
vyrą Joną Petersoną, Helen 
ir Eleanor Adomaičius, anū
kę Jeanette Peterson, pus
brolį Julijoną Šliogerį ir gi
minaičius: Katriną ir Povilą 
Bagdonus, Agotą 
nę, jų šeimynas ir 
nes.

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

Kūnas pašarvotas 843 West 
33rd PI, 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 
ten bus nulydėta į 
miero kapines.

Prašome nesiųsti
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.

Laid. Dir- A. M. Phillips, 
Tel. YARDS 4908.

sielą, o iš 
Šv. Kaži-

gėlių!

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

JONAS BYANSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 9 d., 6:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 67 metų 
amžiaus, gimęs Šiaulių apskr. 
Žagarės parap., Taučiunų km-

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Suzanną, po tėvais 
Adomaičiukę, dukterį Helen 
Boram, 2 sūnūs Edwardą ir 
daug kitų giminių.

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų, Sald. širdies Dr-stės 
ir Illinois Pašalp. Kliubo.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 Lituanica avė.

Laidotuvės įvyks panedėlį, 
Vasario 13 d., 10:00 vai. ryto, 
iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a .a. Jono Byansko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą-

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sunai ir ki

tos Gimines.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

Bus Naujo Biznio 
Atidarymas

W. ir J. Palioniai nupirko 
gražią ir erdvią užeigą “Hals-

, . ted Gardens”, 3147 So. Halstedšįvakar Lith,..National Demo- Sl Jjc h. pracjtyj Jajk(, (a.
kratų Klubo Posėdis vcrn()s biznj> bc( Mr(. j Pa|i().

Lilhuanian National Denio- nienė praeitais metais lankėsi 
eralie Club mėnesinis posėdis Lietuvoje, tai ir biznį buvę par- 
įvyksta šį vakarą, lygiai kaip davę. Ji važiavus į Lietuvą kar- 
8 vai., Vingeliausko svetainėje, tu su “Pirmyn” choru, todėl 
4500 S. Tahnan avė. turinti pažintį tarpe pirniynie-

Pcreilame posėdyje naujoji ]r daugelio chicagiečių. 
valdyba, užėmusi vietas, prizą- Halsted Gardeli didįjį ati
dėjo išauginti šį klubą į vieną darymą rengia sekantį seštadie- 
iš didžiausių. Žinoma, su visų ni sekmadienį, vasario .11 ir 
klubiečių pagalba. ^7a^er Josephine Pa

lioniai tikisi daug svečių.
Taigi, klubiečiai, nesnauski- _ j

me, eikime valdybai į pagalbą --------------
ir tada pamatysime savo darbo | Slieigcl “Georg’o’s” 
vaisius.

Klubiečiai musų klubui yra 
to žodžio prasmėje — demo
kratų,, taigi nesnauskime, arti
nasi kandidatų nominacijos į 
miesto valdžios urėdus. Pasiro- 
dykime, kad ir mes interesuoja
mos politika. Taigi, šį vakarą 
susirinkime visi tinkamai ap- 
svarstykime kandidatų tinka
mumą į miesto urėdus, o ap
svarstę, nuodugniai galėsime 
tinkamesnius indorsuoti. Taigi, 
šį vakarą bukite visį posėdyje 
ir atlikite savo pilietišką parei
gą. Korespondentas

Taverne
Klemensas Usauskas ir Janu

lis užlaiko švarų ir patogų Ge- 
j|orgcs Taverną, 837 W. 34lh 

PI. Seniau jie esą gyvenę ang
lių kasyklų distrikte, Centrali
niame Illinois, kur esąs papro
tys turėti sueigas šventadie
niais.. Čionais irgi į 
Taverną” susirenka 
“kompanija”...

Senas Muzikantas 
Naujas Akordeonas

George Stašaitis, 3439 South 
Morgan St., per daug metų 
yra , muzikantas. Jis' groja 
akordeoną. Depresijos laiku 
jo instrumentą buvę pavogę 
ir ėmę laiko kol sutaupęs ke
lis šimtus, nusipirko naują.

šiemet Georgės nusipirko 
naują puošnų akordeoną ir 
gražiai parengimuose ir “ve- 
selijose” groja.

George Stašaitis praneša 
savo praeities draugams, kaį 
jis vėl yra pasirengęs patar
nauti su linksma muzika-

Auto Nelaimė
Alfons Masiulis, 3252 S. Hal- 

sted St., seniai biznierius, Nau
jienų skaitytojas, dabartiniu 
laiku pristato duoną.

Praeitą savaitę jo automobi
liui paslydus ir atsimušus į 
stulpą buvo gerokai sukrėstas. 
Automobilis esąs gerokai ap
daužytas, bet patsai A. Masiulis 
jau esąs sveikas.- J. A. S.

Nuvargus 
Biznyje

I ’ ■ ' ' - .

Mrs. Uršulė Statkienė, savi
ninkė nuosavybės, 901 W. 35th 
St., per daug metų laikė Taver
nos biznį, šiemet tą “Ccntury 
Tavcrn” pardavė Williamui ir 
Paulinai Staniams. Dhbar Mrs. 
N. Statkienė taisosi išvažiuoti į 
Hot Springs, Ark., pasilsiu! ir 
dėl sveikatos.

Frank ir Franccs Sakalauskai
Per daugelį metų dirbdama 

įvairiose valgyklose, įgijau 
daug patyrimo tame darbe ir 
biznyje.

Dabar, pasitaikius progai, 
sumaniau išbandyti savo gabu
mus, atidarant gražią ir mo
dernišką valgyklą po numeriu 
3206 So. Halsted Street. Vieta 
visiems gerai žinoma, būtent, 
kur ponas Liepa turėjo val
gyklą per daug metų, — ir po 
jo buvo kooperatyve valgyk-

Turiu pranešti visiems biz
nieriams, profesijonalams ir 
darbininkams, kurie valgote 
valgyklose, ateikite pas mus ir 
persitikrinkite, kad mes, ištik- 
ro, gaminame sveiką ir gerą 
valgį — nevien iš mėsos, bet 
ir iš įvairių daržovių ir pie
niškų valgių.

Kada aš dirbau kooperaty
ve, atsimenu kaip ateidavo val
gyti Dr. Šimkus, Dr. Margeris, 
Dr. žilvitis, ponas ir ponia Ki
ras, ponas Varkala, ponas Va
lančius, dainininkas St. Rim
kus, vargonininkas ponas Po
cius ir daugelis kitų, kurių ne
prisimenu ir negaliu čia sumi
nėti, nes perdaug užimtų vie
tos laikraštyje.

Bet, vienu žodžiu, prašau 
sų, ateikite ir aš tikiu, kad 
siliksite nuolatiniais musų

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

ŠIOS DIENOS GERIAUSI 
BARGENAI

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

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

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

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

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

pa- 
sve- 

čiais, nes mes stengsimės pa
gaminti geriausį maistą, kurį 
valgydami jausities geriau ir 
daug sveikiau, negu kad val
gote kur nors kitur.

Atidarymo dieną pavaišinsi
me visus netik valgiais, bet ir 
gardžiais gėrimais. Prie kiek
vieno valgio duosime veltui ką 
nors stipresnio išgerti.

Todėl, prašome visų 
gai nepamiršti musų, 
sutiksime jus visus su
siu maistu ir mandagiu patar
navimu.

Ačiū Naujienoms, kurios su
teikė vietos išreikšti man sa
vo mintis.
FRANCES SAKALAUSKIENĖ 

(Skelb.)

KĄ PARDUOT 
AR NUSIPIRKT

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Kovo 12, 1939

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

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



Šimtai Žmonių Ruošiasi Dalyvauti

1ALYVAUKIT!

John P. Ewald

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

Sekmadienyje D t e n ą

KOVO12l939
Pasimirė Senas

3$ Pirkit Tikietus Dabar
Prie durų tikietai parsiduos po 75 centus ir po $1. Per
kant iš anksto 10 centų nuolaida su kiekvienu tikietu
Tikietai galima pirkti “Naujienų” ofise ir pas kaiku

riuos draugijų atstovus. Tik 3,900 tikietų

3317

ŠIANDIEN KEISTUČIO B-VĖS SEKRETO 
RIAUS JOHN P. EWALDO LAIDOTUVES

Chicagos Veikėjas 
Jonas Byanskas

ki South Side Parkų 
Viršininku

10 centų Pigiau

“Naujienų” Sidabrinio Jubiliejaus iškilmėse kur 
dalyvaus visos pažangiosios Chicagos lietuvių 
draugijos — kur dainuos žymiausi musų daini
ninkai ir dainininkės — kur visi didieji chorai 
dainuos “Naujienų” Hymną — kur šokėjų gru
pė puikius šokius pašoks — kur bus perstatyta 
Įdomi drama: “Naujienų Istorijos Bruožai” — 
kur visiems bus malonu, gražu ir linksma.

Šįryt šv. Kazimiero kapinėse 
bus palaidotas John P. Evvald, 
Keistučio Taupymo ir Skolini
mo Bendroves sekretorius, ku
ris nusižudė pereitų pirmadic-

galveston, texas 
čių ketvertukų, kurį pagimdė p-nia Badgett

Vyriausiu mitingo kalbėtoju 
bus Van A. Billner, C. L O. 
plieno unijos vadas Chicagos 
distriktc.

Daug Darbavosi Įvairiose 
Organizacijose

Vakar rytą dėl širdies ligos 
ir komplikacijų pasimirė senas 
jhicagietis Jonas Byanskas. Jis 
buvo apie 67 metų amžiaus.

Velionis buvo labai aktyvus 
keliose Chicagos lietuvių orga
ninei jose. Buvo vienas iš vadų 
Teisybes Mylėtojų Draugijoj, 
Illinois Pašalpos Klube, Sal
džiausios Širdies Draugijoj, ir 
k. Bet jis veikė ir kitur, jei dar
bas buvo remtinas.

J. Byanskas paliko žmoną 
Suzanną Adomaičiutę-Byanskie- 
nę, dukterį Helen, 2 sifnus — 
Edwardą ir Joną ir daug kitų 
giminių. Jis buvo “Birutės’’ 
choro vedėjo Jono Byansko dė-

NAUJIENŲ-ACMĘ Photo

PALO ALTO, CAL. — Eleanor Wilson, kuri laimė 
jo pašliužių rungtynes Beno, Ncv. Be to- ji buvo išrink 
ta Nevada sniego karalaite.

Užvakar vakare Michael J. 
Plynu, 13-to wardo vadas, įtei
kė p. Kumskiui paskyrimą į vi- 
>os South Sidės Parkų viršinin
kų vielą, pavesdamas jo globai 
ir garsųjį Soldiers Field stadi
oną.

Paskyrimas Kumskiui buvo 
teiktas 13-to wardo demokratų 

mitinge, kuris užvakar įvyko 
Marąuette Parko parapijos sa
lėj. Paskyrimą padarė meras 
E. J. Kelly.

Už Kelly
Tame pačiame mitinge, M. J. 

Flynn, kuris pirmiau lyg buvo 
atsimetęs nuo Kelly, vakar pa? 
reiškė, kad jis visomis spėko
mis dabar rems Kelly kandida
tūrą ir ragina visus piliečius už 
jį balsuoti.

Kai kurie kalba, kad Flynn 
sutiko remti Kelly tiktai dėl to, 
kad jis gavo savo kontrolėn a- 
pie 700 valdiškų darbų. Kelly 
siūlęs jam apie 300, bet Flynn 
nesutiko ir buk buvo beišeinąs 
už Courtney. Bet vėliau Kelly 
jo reikalavimą patenkino. Kai 
kurie demokratai kreivai žiuri 
į Flynną, už tai, kad jis buk 
darosi perdaug stiprus. Net me
ras Keljy jam ttirįs nusilenkti.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto.
Slaugė prižiūri mergai

bažnyčion ar ne.
Vakar vakare į šv. Jurgio 

kleboniją nuėjo delegacija ve
lionio draugų su prašymu kūną 
įleisti. Galimas daiktas, kad tas 
prašymas bus patenkintas. O

Michael J. Flynrf, 13-to Wardo 
Vadas, Remia Kelly

Vakar Al G. - Kumskis, jau
nas lietuvis politikas, kuris iki 
šiol ėjo Marąuette Parko direk
toriaus pareigas, vakar užėmė 
daug svarbesnę ir atsakomin- 
gesnę vietą Chicagos parkų ad
ministracijoj.

Nuo vakar dienos jo titulas 
yra “Director of South Side 
Parks”.

jeigu šv. Jurgio. parapijos kle
bonas pral. Krušas ar kiti ka
talikų dvasiškiai su tuo nesu
tiks, lai toj bažnyčioj bus a t 
laikytos gedulingos pamaldos, 
šeimynai dalyvaujant, o velio
nio kūną dvasiškis pašventins 
atvykęs į koplyčią.

Šimtai žmonių ruošiasi laido 
tuvesę dalyvauti, tad laidotuvių 
eisena bus gana didelė. Velioni! 
turėjo labai plačią pažintį tarp 
lietuvių ir kitataučių. Jis paliko 
žmoną Margaret, dukterį Mar- 
garet ir du sunu, Johm Jr., ir 
Vincent, ir daug kitų kiminių 
Chicagoj, kurie yra įtakingi vi
suomenes veikėjai.

Tęsia Revižiją
» ■ ,Z* ■* v”.

Keistučio Bendrovėj valstijos 
ir federales valdžios auditoriai 
tęsė knygų revizijos darbą, ku
rį pradėjo užpjereitą trečiadie-

NAUJLENŲ-ACME Tclephoto

ST. PAUL, MINN. — Reider Andcrson, norvegas 
kuris laimėjo Amerikos pašliužių (“ski”)’ čempionatą.

C. I. O. Skerdyklų unija 
skelbia, kad suorganizavp 
darbininkus Armour and Co., 
31-mos gatvės dirbtuvėj, Iš 
850 darbininkų prie unijos 
prisirašė 815-
Šįvakar Avalines Darbininkų 

Mitingas.
Wicker Park svetainėje, 

2040 W. North avenue, šįva
kar (7:30) įvyks- Chicagos 
avalinės dirbtuvių darbininkų 
masinis milingas, šaukia C. 
I. O. unija United Shoe Wor- 
kers.

Velionis bus palaidotas pir
madienį, 10 vai. ryto. Tautiško
se papinėse. Kūnas pašarvotas 
S. P. Mažeikos koplyčioj 
S. Lituanica avė.

Vakar ir užvakar šėrininkai 
rinkosi raštinėn atiduodami sa
vo knygutes ir Šerus palygini
mui su Bendrovės knygomis. 
Tas darbas užtruks dar kelias 
dienas.

Revizoriai skundėsi, kad kny
gučių peržiūrėjimas eina labai 
lėtai. Jie peržiurėjo apie 300 
knygučių, bet savo eilės dar 
laukia apie 650 šėrininkų.

Keistučio Bendrovės raštine 
randasi adresu 3236 So. Ilals- 
ted Street, kur šėrininkai yra 
prašomi priduoti auditorTarhs 
savo knygutes ir Šerus patikri
nimui. Ofisas atdaras nuo 9 ry
to iki 5-ių vakare. ■ R.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos, 
yra naudingos. c

Laidotuvės prasidės iš S. P. 
Mažeikos koplyčios, 3317 So. 
Lituanica kur velionis buvo pa
šalvėtas. Per paskutines tris 
dienas lietuviai ir kitataučiai 
šermenis gausiai lankė.

Laidotuvių tvarka vakar va
kare dar nebuvo nustatyta. Ne
susipratimas tarp katalikų baž
nyčios galvų Chicagoj ir gimi
nių bei velionio draugi] sukosi

C. 1.0. Suorganizavo Paskyrė AL G. Kums 
Armour Dirbtuvę

Ashland Boulevard Auditorijoj
Ashland ir V anBuren




