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Palaidos Popie
62 KARDINOLAI RINKS NAUJĄ 

POPIEŽIŲ
35 rinkėjai bus italai, 27 kitataučiai

negavo dviejų trečdalių balsų, 
reikalingų kad jis butų išrink
tas. Pagaliau balti durnai bus 
ženklu, kad kardinolai susita
rė, kad naujas popiežius jau 
išrinktas.

Vėliau eis bučiavimas čeve- 
riko, palaiminimai, pamaldos, 
etc.

bažny-

mėn.
Dėsi o
Achille Raiti.

31 d.
m. Pa-

Japonai paėmė 
Hainan salą

No. 35

Trečiadienį
LOJALISTAI PAREIŠKĖ, KAD JIE 

KARIAUS
PANEIGIA PRANEŠIMUS APIE TAIKOS DERYBAS

PERPIGNAN, Francuzija, 
vas. 10. — Ispanijos respubli
kos kariuomenės ir civiliai va
dai penktadienį turėjo konfe
renciją Valencijoje. Jie tvirtai 
pareiškė, kad yra nusitarę tę
sti Ispanijos civilį karą cen- 
tralinėje šalies dalyje.

Premjeras Negrin, užsienių 
reikalų ministeris ir kai ku
rie kiti Negrino kabineto na
riai iš Toulouse, Francuzijoje,

atlėkė lėktuvu į Alicante. šis 
miestelis randasi į pietus nuo 
Valencijos.

Iš Alicante Negrin ir jo 
partija atvyko Į Valcnciją.

Generolas Miaja penktadie
nį pareiškė, kad kalbos, busią 
jis derasi su sukilėliais dėl pa
sidavimo, yra niekuo nepagrįs
tos. Miaja pasakė, kad lojalis
tai kariaus iki galo.

VATIKANO MIESTAS, vas. 
10. — Penktadienio vakare 
pranešta, kad popiežiaus Pi
jaus laidotuvės Įvyks ateinan
tį trečiadienį, vas. 15 dieną.

VATIKANO MIESTAS, vas. 
10. — Penktadienio rytą, 5:31 
valandą (Chicagos laiku 10:31 
vai. ketvirtadienio vakare), 
mirė popiežius Pijus XI. Jis 
buvo 261-mas katalikų 
čios popiežius.

Gimė gegužės 
1857 m. Italijoj, 
krikštytas kaipo
Mirė būdamas 81 metų senu
mo. Popiežium išrinktas vasa
rio mėn. 12 d. 1922 m. ir po
piežiaus pareigas ėjo septynio- 
liką metų.

Ryšium su popiežiaus mirti
mi prasidėjo visa eilė ceremo
nijų ir apeigų. Apgailestavimą 
dėl jo mirties jau pareiškė 
Mussolinis. Pasakė, kad Pijaus 
,XI mirtis yra skausmo šalti
nis taip katalikų bažnyčiai, 
kaip ir visai Italijai. Apgailes
tavimą pareiškė -eile kitų as 
menų. Berlyne viešųjų įstatų 
vėliavos nuleistos pusiau — tai 
nacių pagarbos mirusiam po
piežiui ženklas.

O toliau — pačios katalikų 
bažnyčios apeigos. Popiežiui 
mirus, keturių šimtų 
bažnyčių varpai ėmė 
Penktadienio rytą apie 
landą pradėjo žmonių 
rinktis prie šv. Petro 
ko s.

Puošniomis ceremonijomis 
popiežiaus palaikai bus paly-

į šv. Petro baziliką, ku- 
telpa tarp 50,000 ir 70,- 
žmonių. Paskui L

Romos 
gausti. 
9 va- 
minios 
bazili-

laidotu •

numato- 
popiežių.

dėti 
rioj 
000 
vės.

Kitos ceremonijos 
mos renkant naują 
Jam išrinkti kardinolai pradės 
posėdžius vasario 25 arba 
vasario 28 dieną. Naujo 
popiežiaus rinkti suvažiuos 62 
kardinolai. 35 jų yra italai, 27 
kitataučiai. Pastarųjų 
bus ir 3 amerikiečiai 
lai.

Kardinolai viename 
sirinkime parinks du 
pamokslams pasakyti
laidojant. Kitame posėdy jie 
pasirinks barzdaskučius, kurie 
juos skus, kai jie, užsidarę, 
posėdžiaus naują popiežių rink
dami. Taipjau uždaryti, atskir
ti nuo kitų piliečių 
ką, bus 
daktarai, 
kiti.

Naują
bus deginami balotai. Rūkstą 
iš kamino juodi durnai duos 
publikai suprasti, kad dar ne 
vienas kandidatas Į popiežius

tarpe 
kardino-

savo su- 
prelatus 
popiežių

kardinolų 
vyrėjai,

popiežių

per tą lai - 
tarnai — 
liokajai ir

berenkant

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

Giedra;

Sekmadienį 
temperatūra.

SHANGHAI, Kinija, vas. 10. 
— Penktadienio rytą Japoni
jos kariuomenė tapo išlaipinta 
kinams priklausančioje Hainan 
saloje — į pietus nuo didžio
sios, kontinento Kinijos. Japo
nai įsibriovė į zoną, greta ir 
arti kurios randasi franeuzų, 
britų ir holandų kolonijos ir 
protektoratai.

Kai 1937 metais japonai bu
vo sumanę užimti Hainan sa
lą, tai franeuzų vyriausybė pa
reiškė jiems protestą. Neabe
jojama, kad užėmimas Hainan 
salos iššauks naują siuntimą 
notų ir naujus protestus. "

Japonams Hainan sala rei
kalinga kaipo lėktuvų bazė. 
Japonų lėktuvai iš čia leng
viau galės operuoti ypač prieš 
naujai pastatytą vieškelį ei
nantį iš Indo-Kinijos į Kini
ją. Tuo vieškeliu dabar kinų 
armijoms siunčiama daug ka
ro medžiagos.

Britanija padės Is 
: panijai atsistatyti

LONDONAS, Anglija, vas. 
10. — Britanijos agentas su
kilėlių Ispanijoj, Sir Robert 
Hodgson, skubiai grąžinamas 
atgal į Burgos,- sukilėlių sosti
nę. Jis veža Britanijos priža
dus padėti Ispanijai atsistaty
ti, kai civilis karas pasibaigs. 
Svarbiausia britų korta, žino
ma, yra prižadas paskolų.

Tačiau britai ir franeuzai 
siūlosi padėti generolui Fran
co ir Madridą su Valencija pa
imti. Nors generolas Miaja, lo- 
jalistų kariuomenės vadas cen- 
tralinėje Ispanijoje, ketvirta
dienio vakare pareiškė, kad 
respublikos gynėjai kariaus iki 
galo, britų ir franeuzų 'vyriau
sybės tikisi, kad joms pavyks 
Įkalbėti lojalistus pasiduoti. 
Bendrai britai jau dabar ma
no, kad jie jgija stambesnę ro
lę gen. Franco šalininkų tar
pe, negu Mussolini ir Hitle* 
ris.

Tikisi, kad lojalistai 
pasiduos 18 dieną 

vasario

Oš

šalta; saulė teka 
leidžiasi 5:16 v. v. 
debesuota;

PERPIGNAN, Francuzija, 
vas. 10. — Ispanijos respub
likos vyriausybė Valencijoje 
pareiškė, kad lojalistai kariaus 
toliau ir laikysis iki galo. Ne
žiūrint tų pranešimų, sukilė
lių rateliuose kalbama, kad lo * 
jalistai artimoj ateity pasiduos 
ir kad sukilėliai įeis į Madri-

kįlantildą ne vėliau, kaip 18 d. vasa- 
• rio.

POLITINIAI SUMETIMAI IŠRINKSIĄ 
POPIEŽIŲ

ROMA, Italija, vas. 10. —, 
Spėjimai daromi dėl klausimo, 
kas bus naujas popiežius. Fak- 
tinai propaganda už tuos ar 
kitus kardinolus, kaip kandi
datus į popiežių, Romoje ėjo 
jau keletą dienų prieš Pijaus 
XI mirtį. Bet kas bus naujas 
popiežius, tai nežinoma.

Vienas dalykas numatomas 
— kad naujas popiežius bus 
italas. Iš 62 kardinolų, kurie 
rinks popiežių, 35 yra italai, o 
27 kitataučiai. Italai kardino
lai turi absoliučią daugumą.

Popiežius Pijus XI, kurs mi
rė penktadienio rytą (Romos 
laiku), ypatingai pasižymėjo 
kaipo bolševikų priešas. Tačiau 
paskutiniuoju laiku totalitari
nės valstybės vis labiau grū
moja katalikų bažnyčiai — 
pavyzdžiui, Hitlerio ir jo lei
tenantų žygiai Vokietijoje ir 
Austrijoje. Kardinolų tarpe 
yra srovė pritarianti stipriai 
katalikų bažnyčios akcijai prieš 
totalitarines valstybes. šitai 
srovei, sakoma, priklauso kar
dinolas Pacelli ir, tarp kitų, 
Chicagos kardinolas Munde- 
lein.

Antroji grupė pritaria atsar
giai, nuolankaujančiai fašis

tams politikai. Jos šalininkai 
bijo, kad stipri opozicija fa
šistams gali padaryti didžiau
sių nuostolių katalikų bažny
čiai.

Trečioji srove reikalauja juo 
geriausių santykių su fašistais 
— nežiūrint kaip žemai tektų 
nusilenkti, nežiūrint kaip bran
giai tektų fašistams mokėti.

Kuri šitų srovių paims vir
šų, kurios atstovas bus naujas 
popiežius — kol kas nežino
ma. Tačiau numatoma, kad ne 
tiek kandidatų ir jų šalininkų 
ambicijos, ne tiek viduiniai 
bažnyčios interesai, kiek poli
tiniai sumetimai loš svarbų 
vaidmenį naują popiežių ren
kant. Ir jau fašistų spauda 
duoda kardinolams suprasti, 
kad ji pageidauja palankaus 
Mussolinio režimui popiežiaus.

• MADRIDAS, Ispanija, va. 
sario 10. Ispanijos respub
likos premjeras Negrin ir kai 
kurie jo kabineto nariai penk
tadienį atlėkė į Vai e ne i ją. Tuo 

.pačiu laiku gen; Miaja pareiš
kė, kad pranešimai, buk jo at
stovai vedą derybas su suki
lėliais, yra absurdiški.

Nesurado šaukusio 
pagalbos laivo, nė 

jo įgulos
NEW YORK, N. Y., vas. 10. 

— Britų laivas Maria de Lar- 
rinaga pranešė, kad jis skęsta. 
Pasakė, jogei randasi 1,200 
mylių į rytus Anuo New Yorko. 
Ketvirtadienio vakare gauta 
pranešimas, kad Holandijo-s 
laivas surado britų laivo įgu
lą. Vėliau pasirodė, kad pra
nešimas buvo klaidingas. Ne
tekta . vilties išgelbėti britui 
laivo įgulos 37 narius.

Numatoma ilga pre
zidento ir senato 

kova
WASHINGTON, D. C., vas. 

10. — Prez. Rooseveltui tenka 
paskirti eilę asmenų aukštoms 
valdiškoms vietoms. - Jis yra 
nusitaręs skirti toms vietoms 
tik liberalius asmenis. Senato 
kai kurie nariai nepatenkinti 
jo paskyrimais, nes preziden
tas nepaiso jų noro. Ir tie se
natoriai bei jų šalininkai yra 
pasiryžę vėtuoti prezidento pa- 
skirimus. Taigi numatoma il
ga ir atkakli senato ir prezi
dento kova valdininkų^ pasky
rimo reikale.

Hines bylos nagri
nėjimas eina prie 

galo

Iš Lietuvos
KAUNE ATIDARYTA PRAN

CŪZŲ MENO PARODA.

NEW YORK, N. Y., vas. 10. 
— Antra byla, iškelta Tam- 
rfiany bosui James J. Hines, 
eina prie galo. Valstybės gy
nėjas, Thomas E. Dewey, penk
tadienį pareiškė, kad jis val
stybės pusę byloje užbaigs per
statyti penktadienį arba šešta
dienį. žinoma, dar ims laiko 
Hines advokatams perstatyti 
bylą tokioj šviesoj, kad ji gin
tų Hincsą. Visgi, manoma, dau.-. 
giau darbo jau yra atlaiky
ta, ne kad belfeka bylai už
baigti.

Rusai ir naciai ati
dėlioja konfliktą

CHICAGA, vas. 10. — Dien
raštis “The Chicago Daily 
News” penktadienio laidoje 
talpina savo specialaus kores
pondento M. W. Fodoro prane
šimą iš Rigos.

Fodoro straipsnis esmėje 
yra toks: Jeigu vakarų demo-; 
kratijos (Britanija ir Francu
zija) tikisi, kad Vokietijos eks
pansija plėsis į rytus, tai So
vietų Rusija tikisi, kad ji pa
suks į vakarus.

Ir Rusija turi pagrindo taip 
tikėtis. Tuoj po čeko-Slovaki- 
jos krizės, 1938 metais, Hitle
ris pasiūlė Stalinui taikytis. 
Rusijos ekonominis gyvenimas 
yra pakrikęs. Rusija neprisi- 
ruošusi kariauti. Todėl ji mie
lu noru sutiko atidėti krizę, 
konfliktą su naciais.

Antrą vertus, Hitleriui rei
kalinga Rusijos žaliavų, o ru
sams reikia vokiškų mašinų, 
šitie ir kiti sumetimai duoda 
pagrindą manyti, kad vokiečiai 
ir rusai nori abiejų Šalių kon
fliktą kaip galima toliau nu
stumti.

• BUCHAREST, Rumunija, 
vas. 10. — Mirties bausme pa
skirta penktadienį dviems Ru
munijos fašistams. 46-ms ki
tiems asmenims paskirtos ka
lėjimo bausmės.

• VATIKANO MIESTAS, 
vas. 10. — Praeity mirusių po 
piežių -viduriai ir širdis būdavo 
išimami ir laidojami atskirai 
nuo kūno. Popiežiui Leonui 
XIII-m mirus, jo širdis palai
dota kartu su kunu. Taipjau 
prie kūno bus palikta ir popie
žiaus Pijaus XI-tojo širdis.

• WASHINGTON, D. C., 
vas. 10. — Prez. Rooseveltas 
serga gripu. Daktarai įsakė 
jam būti lovoje.

KAUNAS, vasario 4 d., da
lyvaujant Valstybės Preziden
tui, Vyriausybei, diplomatams 
ir visuomenės atstovams, švie
timo Ministras Tonkūnas ati
darė didelę prancūzų meno pa
rodą.
ČARNECKIS PERĖMĖ TEl- 

S1Ų-ADMINISTRACIJOS 
DEPARTAMENTĄ.

KAUNAS, vasario 7 d.— 
Iki šiol buvęs Lietuvos įga
liotu .Ministru Romoje p. Ča^ 
neckis grįžo į Kauną ir jau 
perėmė Užsienių Reikalų Mi
nisterijos Teisių-Administraci
jos Departamentą. >
VAIKŲ LITERATŪROS PRE
MIJA TEKO ŽINOMAM AUŠ

RININKUI MAŠIOTUI.
KAUNAS, vasario 7 d. — 

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
paskyrė tukstanties litų vaikų 
literatūros premiją aušrinin
kui ir žinomam padegogui Pra
nui Mašiotui.

STEIGIAMAS BALTIJOS 
KRAŠTŲ TURIZMO KO1 

MITETAS.
KAUNAS, vasario 7 d.— 

Baltijos valstybės Lietuva, 
Latvija ir Estija ne tik laiko
si vienos užsienio politikos li- 
nijos-neutralumo, bet šiomis 
dienomis paaiškėjo, kad arti
miausiu laiku pradės veikti 
Baltijos kraštų turizmo komi
tetas.
1939/II/8 d.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

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

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

IŠ KUR PAEINA LIGOS IR KAIP NUO 
JŲ APSISAUGOTI

Rašo Dr. M. Strikol

Tūlas mokslo vyras yra pasa
kęs — “homo liominis deus”— 
“žmogus žmogui yra Dievas”. 
Jeigu šis alegorinis arba ne
tiesioginės reikšmės išsireiški
mas yra teisybė ir jeigu žmo
gus žmogui yra toks brangus, 
tai labai svarbu žinoti, iš kur 
paeina jo didžiausi priešai, 
kaip, sakysime, ligos ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Kadangi 
platus susipažinimas apie ligų 
atsiradimų ir apsisaugojimo 
priemones užimtų daug laiko, 
tat pasistengsiu paviršutiniai 
tais klausimais išsireikšti. Iš 
tūkstančių medicinos mokslui 
žinomų ligų dauguma jų paei
na nuo sekančių priežasčių: 1. 
Trauma tizmo arba įvairių rų- 
šių susižeidimų bei uzgavimų 
automobiliais, bosais, gatveka- 
riais (tramvajais), traukiniais, 
susibadymais, susišaudymais ir 
kitais mechaniškais budais, ku
riuos lengva išvengti prisilai
kant atsargumo važinėjant ir 
pagerinant susisiekimo priemo
nes. — 2. Nuo malformacijų 
arba nenormalus žmonių apsi
gimimai, kaip antai: vienaran
kis, vienakojis arba apsigimi
mai su kreivomis kojomis ir 
rankomis - visa tai galima iš
vengti gerai prižiūrint laukian
čias kūdikių moteris. — 3. De
generacijos — sumenkėjimas, 
išsigimimas, pakrikimai arija 
pirm laiko atmainos organų 
normalumo, kaip inkstų, šir
dies ir kepenų. Tai išvengiama 
nevartojant daug svaiginančių 
gėrimų, apsisaugojant nuo lyti
nių ligų ir prižiūrint siYgedu- 
sius dantis. 4. Uždęgjpiai 
paeina nuo lengvų uzgavimų 
arba bakterijų uždegančių tū
las kimo vietas ir tolus orga
nus iššaukdami įvairias votis, 
šunvotes, rožes, kaulų uždegi
mų, plaučių plėvės (pleurisy),

apžiūrint dantis, tonsilus, nosį 
bei kitus organus, per kuriuos 
ligų diegai dažniausiai prasi
skverbia. — 5. Tumorai arba 
navikai, prie kurių priklauso 
palyginamai nepavojingos kar
pos ir labai pavojingas vėžys. 
Tiesa, kai kurie navikai sunku 
išvengti, o kiti vėl galima išgy
dyti pritaikant operacijas (tik 
ankstyboj stadijoj), radiumo 
ir rentgeno spindulius. Paga
liau, 6 punktas yra bakterijos, 
kurios sudaro 90% visų žino
mų ligų ir nuo jų apsisaugoji
mas yra už vis svarbiausias. 
Bakterijos arba mikrobai yra 
maži be padidinamojo stiklo 
nematomi gyviai. Dauguma iš 
jų priklauso prie augmenų, ku
rie yra senesni už gyvuli jos ka
ralystę ir veikiausiai atsirado 
ant žemės taip aukšti kaip jos 
paviršius tapo tinkamas gyvy
bei gyvuoti. Todėl galimas 
daiktas, kad yra daug senesnės 
už žmogų ir tūlos iš jų stengia
si jį ir žemę užkariauti. Tam 
tikros ligos epidemijos ir pan- 
denijos metu, kaip, sakysime, 
buboniška plega, cholera, šilti
nė, influenza išžudo kartais 
daugiau žmonių, negu baisiau
si karo pabūklai. Todėl visi.be 
skirtumo bendromis jėgomis 
privalome stoti į kovų prieš 
didžiausį pasaulio ir žmogaus 
priešų — bakterijas ir ligas. 
Kaip visa tai atsiekti? Atsaky
mas gali būti trumpas. Sustip-

niiją, kurie kovoja su ligų die
gais. Tam tikslui naudokimės 
•tyru oru, švariu vandeniu, sau
lės šviesa, nuosakumu, .valgant 
ir geriant, dirbant ir miegant. 
Kitas svarbus dalykas, kurį vi
si turėtų įsidėmėti, būtent, li
gai ištikus tuojau ieškoti gy
dytojo pagalbos, žmonės susi-

apendicito, žarnų, inkstų, ke
penų. tulžūs pūslės etc. Šias li
gas nors dalinai galima išveng
ti saugojantis nuo uzgavimų ir

kius patarimus ir dauguma iš 
musų gali sekti jų pėdomis, 
idant netaptume ankstybomis 
bakterijų aukomis.

aupyk-
saugioje įstaigoje

■

MOKAME

Revizija “Agare”

Kiek »kartų per 1938 m. 
degė Kaunas

IAUME-MAUJ1LNŲ Kutui

ST. MORITZ, ŠVEICARI
JA. — Grafas Kurt Haug- 
witz-Reventlow su savo 
dviejų metų sunumi.

Margumynai

Norėjo atkeršyti savo 
vyro paviliotojai, bet pa
taikė kitai, persiskyru

siai su vyru
Gruodžio 15 d. Kauno apy

gardos teismas isprehdė keletu 
baudžiamųjų bylų.

Pirmiausia buvo sprendžia
ma keista Vilijampolės gyven
tojos Marės Jankevičienės by
la.' '

Šios bylos turinys toks: kal
tinamoji nesugyveno su vyru, 
o vėliau ir visai >su juo išsis
kyrė. Vyras pradėjo flirtuoti 
su Veronika Bendzevičiute. 
Jankevičienė buvo vyro pa
mesta su mažu vaiku ir skur
do. Ir vis dėlto ji ne liek pyko 
ant savo vyro; kiek ant vyro
pavilioto jos Bcndzevičiutės. Ji 
nutarė Bendzevičiutei atker
šyti. Pasirinko sieros rųgštį.

Jankevičienė sužinojusi, kad 
vienų vakarą Bendzevičiute 
turi ateiti pas siuvėją Skirsne
munės gatvėje, tai ji nuėjo 
prie tų namų, kuriuose siuvė
ja gyveno ir, atsistojusi, laukė 
kol konkurentė ,ą,tęįs..

Ilgai laukti nereikėjo: viena 
moteris skubiai ėjo pas siu
vėją, kurią Jankevičienė pa
laikė Bendzevičiute ir, pribė
gus artyn, urnai pylė rūgštimi 
į veidą.

Norėjo palaikyti į akis ir 
padaryti ją amžinai aklą, bet

KAUNAS. — Nors ir labai 
stengiamasi gaisrų saugotis, 
tačiau ir prie didžiausių pa
stangų Kaunas gaisrams neat
sparus — per šiuos 1938 m. 
Kaune buvo 184 gaisrai. De
gęs turtas buvo apdraustas 7,- 
353,090 Lt sumai, o nuo gais
rų nukentėję savininkai parei
škė 1,132,130 Lt nuostolių, ga
lima skaityti, kad nuo gaisrų 
per 1938 m. liek Kaimas ir 
nukentėjo. Didžiausias Kaune, 
gaisras buvo gegužės 25 d., 
kai Vilijampolėje* sudegė Viena 
stambi lentpiuvė. Jos savinin
kui buvo padaryta apie 800,- 
000 Lt nuostolių. Turtas buvo 
neapdraustas.

Dažniausiai g^rai kyla dėl 
neatsargumo su ^ugnimi. Tokių 
gaisrų per 1938 m. buvo 53, o 
dėl blogos statybos ir netinka
mų krosnių — 29, neišaiškintų 
gaisrų buvo 31. Nemažai gais
rų Kaune sukelią visokios šven 
čių iškylos. Gaisrų buvo ir per 
praėjusias kučias ir per abi 
švenčių dienas, o kaip gaisri
ninkai pareiškė, kai išdžius ka
lėdinės eglaitės/ tai dar suliep
snos ne vienas namas. Dau
giausia gaisrų buvo per rug
pjūčio mėn., o mažiausia — 
liepos. . į

Kovai su gaisrais miesto sa
vivaldybė išlaiko 72 apmoka
mus gaisrininkus^ turi 8 ma
šinas, be to, turi gaisrinės

■

INS.URED

• Užtikrink savo inde
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

dų ir kaklų. Bet kur kliuvo, 
tai rūgštis ėjo ligi kaulo.

Sužeistoji labai išsigando, 
pradėjo šaukti pagalbos, į jos 
riksmų subėgo daug žmonių 
ir “atentatininkė” buvo suim
ta.

Tuojau pat paaiškėjo, kad 
nukentėjusioji yra visai ne Ben- 
dzevičiutė, su .Jankevičiene vi
sai nė nepažįstama — Ona Gcl- 
buogiehė.

Kadangi medicinos gydyto
jas konstatavo, kad Gelbuo- 
gienci padarytas sunkus kūno 
sužalojimas, tai Jankevičienė 
atiduota teisti apygardos teis
mui. ’ .

Teismo posėdyje pirminin
kas kaltinamųjų klausia, kodėl 
ji pasirinkus, tokių žiaurių

skyrių Šančiuose. S-bės gaiš 
rininkų nemažais talkininkais 
yra miesto savanorių gaisri
ninkų d-ja su savo skyriumi 
Vilijampolėje, geležinkeliečių ir 
kariuomenes gaisrininkai, 
sos šios pajėgos gali kovoti 
visokio dydžio gaisrais.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę.
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

Kiti Lietuviai Daktarai

su

BIRŽAI. — Prekybos ben
drovėj “Agaras” eina revizija, 
kuri užtruks apie savaitę lai
ko. Dėl tos priežasties užda
ryta bendrovės krautuvės.

ŠIS BANKAS
Pasiūlo

MAŽŲ IŠLAIDŲ—ILGŲ TERM

Nekilnojamo Turto

PASKOLŲ
• Naujų Namų
• Refinansavimo
• Pirkimų

PO
o

Apdrausta Morgičių Sistema
Chicago City Bank 

and Trust Company 
HALSTED PRIE 63-čios GAT.

Tel. Wentworth 8800 
Federalės Depositų Apdraudos 

Korporacijos Narys.

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

Ligas
Taipgi — Artritis, Rheuma- 

tism, kraujo ligas, odos ligas, 
tonsilus, pilvo ligas, pilės ir 
kitokias.
Pilnas jūsų sveikatos patik.ini- 

mas už $1.50
Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 

vakare

Michigan Avė. Clinic
Telefonas Calumet 4178 

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

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARALSKAS) 

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.

i 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 subatnmis

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

• IOOO.

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILOmG, 
LOAN & SAVINGS ASS’N 

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

kcršlo priemonę.
—Iš didelio širdies skaus

mo!—sako kaltinamoji. —Kiti 
dėl meilės iš proto išeina, o aš 
tik sieros rūgštį pasirinkau...

Nukentėjusioji sako, kad ji 
esanti su savo vyru išsiskyru
si, teisybė, bet ji nuo kaltina
mosios vyro neatėmus...

Kaltinamoji, ašarodama, 
prašo teismų jos pasigailėti, 
turinti 12 metų vaikų, kuris 
paliksiųs be globos ir neture- 
siųs ko valgyti.

Apygardos teismas Jankevi
čienę pripažino kalta ir nu
baudė pusantrų metų kalėji
mo. Teismo salėje ji buvo 
suimta ir nugabenta į kalėji
mų.

NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 

KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

Klausykite musu Lietuvių radie programų Šeštadienio vakarais

»>’/11 nSALT

LAIDOTUVHJ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

> .įAMBULANCE
NĄ IR NAKTĮ i

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

IM

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI <
Chicagos,

i
Cicero
Lietuvių ,
Direktorių

J.

Asociacijos
.’ II

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

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

I S. P. MAŽEIKA
3319 Lituąnica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Węstern Avė. Phone Lafayette .8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avenue Phone Yards 4908

ĄNTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue, Phone Lafayette 3572

DK

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Phone CANAL 6122 I Palengvina akių įtempimą, kuris nrr^ATCi estl priežastimi galvos skaudėjimo, AIR S Ri ILTžIS svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

I m0> skaudamą akių karštį, atitaiso 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS trumparegystę ir toliregystę, Pri- 

19901 99nd Ssironf L engia • teisingai akinius. Visuose at-
i h eSl i , • plikimuose egzaminavimas daromasValandos: nuo 1 —3 ir 7 3 eiektra, parodančia mažiausias

Seredomis ir nedel. pagal sutarti. Klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
Rez. 6631 So. California Avenue į mokyklos vaikus. Kreivos akys 

Telefonas Republic 7868 Į atitaisomos.
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedelioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso-

Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

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

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.

Ol*^ ir

kiiAtauciai
Dr. F. Pulsuoki 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

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

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

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4615 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel.: Prospect 1930

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 S t., netoli Morgan St.

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

TcL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2880.
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

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

Joseph V. Mockus> Jr. 
ATTORNEY AT LAW 

CHICAGO, ILL.
1664 West Madison S t 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.

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.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

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

visi.be
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10 Metu ktuviu
Jus nusistebėsite, kada pamatysite tuos didelius bargenus. Vėliausios mados rakandai ir jų kainos yra teisingai numažintos taip,

kaip šiame skelbime yra. ROOSEVELT FURNITURE KOMPANIJA švenčia savo 10 metų sukaktuves Vasario mėnesi, ir visi, kurie pirks

Nors ir mažiaus} daiktų gaus naudingas dovanas

Parlor Se

GRAŽIAUSIAS PARLOR SETAS

tiktai

$12.50tiktai
Dabar tik už

$24.50UKAKTUVIŲ IŠPARDA

ant grindų pa

tės $6.50, tik už

PRINKSAI, GARANTUO

šiame 10 Metų

$3.95 Sukaktuvių iš

pardavime.
net už

2310 West Roosevelt Road

tlllllHllllllllllltlIlIHIlIlIlI 
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII

iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

šitam 10 metų sukak 
tuvių išpardavime

DAUG VISOKIŲ SPALVŲ PASIRINKIMAS
$69.00 VERTĖS TIK UŽ .......................................

DULKIŲ 
VALYTOJAS

Puikus staliukas im Rašiniui deskė kuri
reikalinga kiekvienoj 

stuboj — parsidavė 

nuo $25.00 iki $35.00, 
dabar tiktai už

Puiki Lempa

Musų pačių dirbtuvėje padarytas ir 
pilnai garantuotas. $150.00 vertėš, 

tik už

portuotas Australian 

medžio viršus, visuo-

Puiki skrynė padaryta 
š cedar medžio, riešu

to medžio užbaigta, 
parsiduodavo už nuo 
15.00 iki 20.00, dabar

DIDELIS PASIRINKIMAS KARPETŲ, visokių išdirbysėių su 
įvairiomis spalvomis. Kainos numažintos nuo 25% iki 50%, 
šiame karpetų išpardavime. galite nusipirkti karpetą 9x12

Elektrikinis dulkių 
valytojas, geriausios 
išdirbystės — Royal, 
naujas ir pilnai gar
antuotas. Parsidavė 
už $39.50, dabar tik

Minkštas Krėslas, tinka- 
kantis visoms šeimynoms, 
—didelis pasirinkimas vi
sokių spalvų. Visuomet 
parsiduoda po $25.00 iki 
$35.00, dabar šitame 10 m. 
sukaktuvių išpardavime —

14.50
KRĖSLAS, tvirtai padarytas 
ir visokių spalvų, vertas $6.95 
—dabar tik ,.... . $^J

VALGOMOJO KAMBARIO SETAI
8 ŠMOTŲ Valgomojo Kambario Setas, Susidedantis iš 6 
krėslų, stalo ir buffeto. Visuomet parsidavė po $85.00,
“9.00

Vėliausios mados gestais pečius, 
visas porcelinuotas ir insuluotas, 
parsidavė visuomet ..už ..$59.00, 
šiame 10 metų Sukaktuvių Ispar- 
davime Ūktai ........... $29.50

statoma —ver

met parsidavė nuo
$18.00 iki 25.00, dabar

$12.50

3PRINGSINIS M ATRAŠAS, vėliausio išradimo 
springsai apdirbti tvirčiausiu materiolu — garan
tuotas penkiems metams. $39.00 vertės, šitame 
išpardavime tik už ..... $14.50

MIEGAMO KAMBARIO SETAI 
ė s

3-jų ŠMOTŲ MIEGAMOJO KAMBARIO SETAS, prirengti su 
springsais ir matrasu- Visuomet parsidavė f) A
po $69.00,, o dabar tik ................ .... .....  ....... .........

VIRTUVĖS SETAI
5-kių ŠMOTŲ VIRTUVES SETAS: Stalas ir 4 krėslai, ąžuo- 
lo medžio, tvirtai padirbtas; minkštos krėslų sėdynės. Pir
miau parsidavė po $25.00, dabar tiktai ........... $17 50

Keturių stalčių kamuode 
’-iešuto medžio užbaigi
mas, pirmiau parsidavė 
už $6.95, Šiame išpardavi
me tik už

$3.95

1B1 lt

m
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily Newa

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.01) 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Lietuvių santykiai su lenkais
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Iš Lietuvos
Miesto tarybos posėdis

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

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

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams --------------------
Pusei metų .............. .......
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesiui -------

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

Suvienytose Valstijose, ne CKicagoj,
paštu: 

(Atpiginta)
Metams --------- ...------------- $5.00
Pusei metų ---------   2.75
Trims mėnesiams _________ 1.50
Dviem mėnesiams _________ 1.00
Vienam menesiui'------------- J

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ________________  $8.00
Pusei metų --------------------  4.00
Trims menesiams -------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

SLA NUBALSAVO KELTI 
CENTRĄ J PITTS- 

BURGHĄ

PAPA PIUS XI
Papa Pins XI, kuris prieš savo vainikavimą popie

žium, vadinosi Achille Ratti, valdė katalikų bažnyčią per 
17 metų labai audringais laikais. Žymiausias jo darbas 
buvo pasirašymas Laterano sutarties su Italijos fašisti
ne valdžia, 1929 m. šita sutartim buvo įsteigtas “Vati- 

. kano Miestas”, kaipo nepriklausoma valstybėle, kurioje 
papa yra suverenus valdovas. Tuo budu popiežija atga
vo pasaulinę valdžią, kurios ji buvo netekusi prieš pen
kiasdešimt su viršum metų.

Už šitą susitaikymą su Italijos valdžia Pius XI bu
vo pramintas “taikos popiežium”. Bet tikrumoje tas jo 
susitaikymas su Mussoliniu buvo labai pragaištingas pa
saulio taikai. Gavęs iš fašistų diktatūros pinigų (bene 
400,000,000 lirų) ir koncesijų katalikų bažnyčiai Italijoje, 
Pius XI pavirto tos diktatūros talkininku ir jos agresin
gų žygių rėmėju.

Papa palaimino Austrijos klerikalų valdžią, kuomet 
ji, Mussolinio įsakymu, padarė valstybės perversmą ir į 
ginkluota jėga sunaikino socialistinę Vienos administra
ciją, kuri buvo pasižymėjusi visame pasaulyje savo pui
kiais darbais — darbininkų rezidencijų statymu, mokyk
lų ir knygynų steigimu ir pavyzdingu miesto finansų 
tvarkymu. Tas kruvinas kanclerio Dollfusso “pučas” Vie
noje yra viena juodžiausių jų dėmių visoje katalikų baž
nyčios istorijoje, neišimant ir tamsiųjų viduramžių ga- 
dynės- L.. . ■

Toliau, Papa Pfū^ XI uoliai rėmė Mussolinio karą 
prieš Etiopiją, kurią bandė apginti Tautų Sąjunga, pa
skelbdama sankcijas Italijai. Papa per savo nuncijus 
(pasiuntinius), gal būt, daugiau padėjo sutrukdyti tų 
sankcijų vykinimą, negu Francuzijos parsidavėlis prem
jeras Lavai. Tokiu budu viena seniausiųjų krikščioniškų 
tautų, Etiopija, buvo užkariauta Mussolinio “krikščio
niškai civilizacijai”.

Kitas papos “taikos” žygis buvo Ispanijoje,,kurioje 
Italijos fašistai sumanė sunaikinti demokratinę respubli
ką ir įgyti strategišką poziciją savo imperialistiniams 
planams. Per du su puse metu Mussolinio apginkluoti 
maurai ir Ispanijos maištininkai skerdė žmones ir de
gino kaimus ir miestus, o Vatikano propagandos maši
na visame pasaulyje skelbė, kad šis “mielaširdystės dar
bas” yra daromas krikščionybės labui. Pius XI numirė, 
pirma negu ta baisi Ispanijos tragedija tapo pabaigta. 
Bet prieš užmerkiant akis papa jau galėjo matyti, kadi 
jo pastangos nenuėjo niekais.

Susijungimas su Italijos fašizmu padarė Vatikaną ir 
Vokietijos nacių talkininku, kuomet Mussolini ir Hitle
ris sudarė Romos-Berlyno ašį. Bet čia papai prasidėjo 
nemalonumai. Naciai yra žiauresni ir godesni už Italijos 
juodmarškinius. Rudoji diktatūra Vokietijoje stengiasi 
sunaikinti katalikų bažnyčią — uždarinėja katalikų or
ganizacijas, veja kunigus iš mokyklų, konfiskuoja vie
nuolynų turtus. Pius XI buvo priverstas kelti protestus 
prieš šitą Hitlerio politiką.

Prasidėjo papai bėdos ir pačioje Italijoje, kai Mus
solini ėmė varžyti žydų teises, pamėgdžiodamas hitleri
ninkų “rasės tyrumo” politiką. Katalikų dvasiškija ba
talijoje bijo, kad fašistai čionai eis nacių keliu ir, api
plėšę žydus, pradės plėšti klioštorius. Todėl Pius XI ke
lis kartus viešai kritikavo šitą naują kryptį fašizmo po
litikoje, bet susilaukė iš Mussolinio tik piktų atsikirtimų.

Jei Pius XI butų pagyvenęs dar kelis metus, jam 
veikiausia butų tekę labai gailėtis savo draugavimo su 
fašistais.

O ką davė jo viešpatavimas Lietuvai? Deja, nieko 
gero. Pius XI buvo lenkų sėbras. Dar prieš tai, kai Achil
le Ratti buvo pakeltas į arkivyskupus, Vatikanas pasky
rė jį savo pasiuntiniu Varšuvai, kur jisai susibičiuliavo 
su Lenkijos klerikalais ir bajorais. Kur galėdamas jisai 
lenkus rėmė. Kai jisai patapo popiežium, tai lenkų už
grobtą Vilnių jisai paskyrė prie Lenkijos bažnytinės pro
vincijos, — kuo net Lietuvos katalikai taip pasipiktino, 
kad apmėtė supuvusiais kiaušiniais jo nuncijų Zecchini!

Mirdamas^ savo įpėdiniui, kuris bus išrinktas už dve
jeto savaičių, Pius XI palieka sunkų uždavinį — atpalai-

šios savaitės “Tėvynėje” pa
skelbti rezultatai balsavimų a- 
pie SLA centro kėlimų. Jie ro
do, kad milžiniška dauguma 
narių pasisakė už Pittsburgrų.

Viso suskaityta gerų balsų 
5,935. Iš jų 4,467 paduota už 
Pennsylvanijos miestus, o 1,486 
už New Yorkų ir 82 už Brook- 
lynų. Reiškia, trys ketvirtada
liai pasisakė už centro kėliriių 
į Pennsylvanijos valstijų.

Iš Pennsylvanijos miestų 
Pittsburghas gavo daugiausia 
balsų, atseit, 2,924. Po jo seka 
Wilkes Barre su 961 b., Phila- 
delphia su 319 b., Scranton su 
102 b. ir Shenandoah su 61 b. 
Už Pittsburghų balsavo dvigib- 
bai didenis narių skaičius, kaip 
už visus kitus Pennsylvanijos 
miestus sudėtus į daiktų.

Tokiu budu
vimo pasėkos aiškiausiai paro
dė, kad SLA nariai stoja už 
centro kėlimų į Pittsburghų.

Skaitant kuopomis, Pittsbur- 
ghas irgi gavo daugumas bal
sų daug didesniam skaičiuje 
kuopų, negu kili miestai. Bū
tent:

PANEVĖŽYS. — Sausio 5 d. 
įvyko miesto tarybos posėdis, 
kuriame buvo priimtas 1939~ 
metų biudžeto projektas 2,001,- 
502 Lt. sumai.

Svarstant biudžeto švietime 
meno ir kultūros reikalams iš
laidas skyrių Dr. Vileišis sako-

Bet kad Brooklyno komunis-l ----------
tai už tokį Lietuvos jungimąsi štai jau veik metai sueina j 
su priešingomis naciams vals- kaip Leiikija Lietuvai brukte į- : 
tybemis agitavo, tai šitą faktą bruko diplomatinius santykius, 
pripažįsta ir pats jų laikraštis. Tai pravartu dirstelti, ar šių 
Pav. sausio 24 d. 1939 m., tūlas santykių sumezgimas kaip nors 
P. Balsys “Krisluose” šitaip api- psichologiniai, gal ir ūkiškai 
budino komunistų nusiątatymą paveikė Lietuvą?
Lietuvos “nepriklausomybės gy Kol kas Lietuvos ūkiškame 
nimo” klausimu. Jie, esą, — gyvenime nesijaučia jokios 

, T. , . . Lenkijos įtakos arba bent ko-“mano, kad Lietuva, atsispy- L . _ , ; . . . .. . y . i. kie pėdsakai. Tiesa, dar visairimui prieš Hitlerio puolimą, . . • v . ...__. ,. . .. . . v neseniai pasirašyta prekybinesturėtų blokuotis su tomis sa- . . t . . . . . • ..... . . . A sutartys, bet visviena ir ateity-Iimis, kurioms taip pat grę- .. . , T • >. i *. . .y , ..i . n numanau, kad Lietuvos ukis-sia pavojus iš hitlenzmo pu- ; T i ••_ kame gyvenime Lenkija mažasės. .I,ką svers.
Na, o kurios yfa tos šalys, Pirmiausia visa, kas Lietuvai 

jei ne Rumanija ir Lenkija? reikalinga, ir ką Lenkija gali 
Chicagoje komunistai tiesiog parduoti pati Lietuva pasigami- 
reikalavo, kad butų pažymėta na. Lenkija garsi savo tekstilės 
rezoliucijoje, jogei Lietuvai'yra fabrikais ir daug tos rūšies iš-l 
patartina dėtis į blojcą su Len- dirbinių išgabena svetur, betgi 
kija, sovietų Rusija ir Ruma- Lietuva taip pat savo tekstilės 
nija. Ir jie pareiškė, kad be ši- pramone negali nusiskųsti, ji 
to “patarimo” visa rezoliucija krašto pareikalavimą dar su 
apie Lietuvos demokratijos at- pertekliais aprūpina. O jei kas 
steigimą neturi jokios vertės! čia perkama brangesnio, žymiai

Tai kam Mizara koliojasi? geresnio, tai jau perkama iš 
I1 —------------ -  (Anglijos. Lietuvai Lenkija gali-

parduoti druskos, žibalo, įvai
rios rųšies tepalų ir anglies. Bet 
Lietuva nenorėdama prarasti

Vienas stambus Lietuvos po-|savo žemės ūkio gaminiams Į pasitikėjimo.
litikas, stovėjęs valdžios prie- eksPorto rinką Anglijoje tas Kultūriniai ir nesijaučia, kad 
šakyje, praneša, kaip rašo “Ke- Pre^es ^enai Perka. Tiesa, iš Lietuva mėginių sekli Lenkijos 

r Tleivis”, baugių dalykų apie Lie- Lenl<ij°s tikimasi pagyvėsianti spaudą. Iš Lenkijos laikraščiai 
35 kP | tuvą Ji esanti tokioje pavojin- Prehyba su mišku. Lietuvos Lietuvoje labai retas svečias, 

• 11 goje padėtyje, kad galinti vi- miškai Jau žymiai praretėjo, tu- nors šiaip Lietuvoje daug skai- 
kP* sai pražūti Lietuvą labai į- r* Hbai taupiai šią medžiagą loma kitų valstybių laikraščių 

6į Į klampinusi ’tauhninkų valdžia. | vartoti, o be to, lėmimu ji len-1 ir knygų. Lietuvoje einąs len- 

• 3 kp.
4 kp.

(bet dau-

visuotino baisa-

KAIP IŠGELBĖTI 
LIETUVĄ?

niaus lietuviams neleidžiama 
įsigyti!

Tuo pačiu metu Lietuvoje 
lenkai turi mokyklas, turi savo 
draugijas, o radijų net kartais 
demonstratyviai atsuka iš Len
kijos. Čia jiems niekas tokių 
dalykų nekliudo daryti.

Tai šiokių faktų akivaizdoje 
visai suprantamas ir gal patei
sinamas Lietuvos visuomenės 
toksai santūrūs laikymasis Len
kijos atžvilgiu*..

Lietuvos visuomenė, trumpai 
tarus, nepasitiki Lenkija, nors 
ji kartais ir mėgina Lietuvai 
savo koketingų veidų parodyti. 
Lietuvos visuomenė taip pat 
vengia ir su Lietuvos lenkais 
sueiti į bet kokius artimesnius 
santykius. Visi tų santykių pri
vengia.

Vietos lenkai tai visa gerai 
nujaučia ir žino ir kartu taip 
pat nerodo savo širdingumo lie
tuviams.

Kitaip tarus, vis tebejaučia
mas tarp vienų ir kitų karo 
stovis. Lenkija įsivėlusi į dide- 

. lę Europos politikų ir jų pasu
kus labai vingiuotais keliais ne-

Už
Už

Už
Už

Pittsburghų pasisakė 155 kp 
Wilkes Barre 
Philadelphia 
Scrantoną 
Shenandoah 
New Yorką 
Brooklyną

Lygiomis
Neprisiuntė balotų 

gumoje balsavo už Pittsburghų)

Todėl dabar nebėra abejonės, 
kad SLA centras bus perkeltas 
į Pittsburghų. Apie tai spręs 
Pildomoji Taryba savo arti
miausiame posėdyje, kuris į- 
vyks„ bene kovo mėn. pradžio
je-

Tiesų pasakius, Pildomoji 
Taryba jau seniai galėjo per
kelti centrų į Pittsburghų, nes 
taip nutarė (vienbalsiai) SLA 
seimas Detroite, 1934 m. Bet 
kai kurie SLA nariai Pcnnsyl- 
vanijoje, sukurstyti tautininkų, 
nubėgo į teismų, reikalaudami 
“indžonkšeno”, ir teismas nu
sprendė, kad pirm kelsiant cen
trą reikia dar atsiklausti Penn
sylvanijos kuopų, kurion vieton 
jos nori, kad jisai butų perkel
tas. Pildomoji Taryba butų ga
lėjusi prieš tą teismo patvarky
mą apeliuoti arba pravesti bal
savimą kuopose, bet ji buvo už
imta kitais darbais ir taip šis
dalykas užsitęsė daugiau, kaip I tinai reikalinga vienybė, 
ketverius metus. Pagaliau, kai tos vienybės Lietuvoje kaip tik 
New Yorko nuėstas pareikala- ir nėra. Tautininkai bando vis-

Tas asmuo savo laiške sako:|^va iš Lenkijos įsigyti ir parsi- kų dienraštis pas gatvės lail 
gabenti. Lietuva Lenkijai galės raštininkus visai 
duoti įvairių sėklų, o ypač do
bilų ir gerų veislinių gyvulių. 
Tai tenka laukti, kad šioji pre
kybos šaka bent kiek pagyvės, 
bet lai dar ateities spėliojimai, 
o kol kas vežimėlis vietoje sto
vi. Lietuvos visuomenę savo 
dirbtiniu širdingumu, daugiau 
žodžiais, o ne darbais Lenkija 
Lietuvos visai nepaveikė.

/
Nors ir Lietuvos vyriausybės 

oficialusis kursas dabar palan
kus Lenkijai ir stengiamasi vi
sur visokius šiurkštumus išly
ginti, bet visa tai visuomenės 
nei kiek nepaveikia.

Štai Lietuvoje viešėjo iš Vil
niaus atvykęs lietuvių choras 
“Varpas”. Jisai visur tiesiog de
monstratyviai džiaugsmingai 
buvo suliktas. Kaip valstybes 
teatre Kaune tasai choras kon
certavo, tai žiūrovai liek įsisiū
bavo, kad visi kaip vienas už
traukė: Ei pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim!

Tasai koncertas buvo per

“Jeigu Lietuva ir toliau 
taip klimps, kaip iki šiol ji 
klimpo, lai netrukus susi
lauks galo. Puikiausios pro
gos, kurių Lietuva turėjo 
augti ir stiprėti, buvo pra
žiopsotos arba sunaudotos 
jai žalingai. Tiesa, dar ne 
viskas prarasta. Nors praei
ties sugrąžinti nebegalima, 
bet dar galima Lietuvos rei
kalus sutvarkyti taip, kad ji 
pasidarytų šioks-toks politi-

se
Kaip gi Lietuvą išgelbėti?

I

“Kad sumažinti Lietuvai 
gręsiantį pavojų”, tęsia laiš
ko autorius, “visų pirma rei
kalinga > permaina Lietuvos 
viduje. O tos permainos ame
rikiečiai rezoliucijomis nepa
darys. Šis klausimas tegali 
būt išrištas pačių Lietuvos 
gyventojų. Amerikos lietu
viai gali tik paramą duoti 
Lietuvos žmonėms.”
Jisai sako, kad lietuviams bu-

Bet

nepardavinė
jamas, nes nėra kas jį pirktų. 
Vielos lenkai jį užsisako, o lie
tuviai visai jo neseka.

Tur būt, dar daug Nemunu 
vandens nutekės iki Lietuvoje 
tasai ūpas pasikeis. O kol kas, 
kol kas lietuvis atsargus ir len
kui geros širdies nerodo. Tiesa, 
jisai lenkų niekur neužgaulio- 
ja, tiesiog vengia su lenku ko
kius nors ryšius palaikyti. Štai 
Lietuvos sportininkai jau iš se
no su vietos lenkais nutraukė 
sporto ryšius ir visai nesisten
gia juos iš naujo sumegsti.

Taigi, tarp Lietuvos ir Lenki
jos vis dar esama tos bedugnės, 
kuri iš seno atsirado ir neina-

išnyktų.

vo centro namų remontuoįų, srovių prie valdžios. Todėl tas 
arba iš jo kraustytųsi, tai tas Lietuvos politikas pripažįsta, 
klausimas teko iš naujo svars- kad “visų pirma reikalinga pur
tyti. maina Lietuvos viduje”. Bet

Norėdama elgtis taip, kad a t- permainos įvykinti negalima be 
rodytų, jogei ji “sauvaliauja”, kovos, kol smetonininkai yra 
Pildomoji Taryba nutarė atsi-1 užsispyrę su kitomis srovėmis 
klausti visų SLA narių, ir da
bar ji jų norų žino. Po šito bal
savimo jau, tur būt, niekas ne
beišdrįs daryti sabotažų, skun- 
džiant organizacijų. O jeigu lo
kių “patriotų” atsiras, tai vir
šininkai žinosi kaip su jais pa
sielgti.

buvo

nesitarti.

ARGI MELAS?

O kuomet Lietuvoje tokia pa
dėtis, lai kam turi teikti para
mų Amerikos lietuviai? Rodos, 
išeina, kad paramų reikia teik
ti tiems, kurie kovoja prieš 
smetonininkų diktatūrų. Bet to
kiame atsitikime, kaip bus su 
ta vienybe, kuri “būtinai reika-

Vienas Brooklyųo komunistų 
organo šulas rašo, kad “Nau
jienos” paskelbusios “melų”, jo
gei komunistai ALK konferen
cijoje Brooklyne siūlę Lietuvai 
jungtis su Lenkija ir Rumuni
ja. Gaila, kad jisai nepaduoda 
“Naujienų” žodžių, kuriuose ji
sai įžiūrėjo tų “melų”.

Laiško autorius to nepaaiški
na.

• Dabar Lietuvos miškuose 
vyksta dideli darbai. 340 giri
ninkijose dirba apie 10,000 me
džių Idrtėjų. 8,000 vežimų veža 
sukirstų miško- medžiagų prie 
plukdomų ipių ir geležinkelių.

duoti katalikų bažnyčios ryšius su fašizmu ir pakelti jos 
vardų pasaulio demokratijos akyse, — jei tai dar yra ga-vardų pasaulio demokratijos akyse, 
Įima.

ir kai žiūrovai užtraukė “Ei, 
pasauli” tai toji transliacija bu
vo nutraukia. Supraskite, vy
riausybės sferoms visokiais di
plomatiniais sumetimais
nepatogu tą transliaciją tęsti, 
teko ji nutraukti...

Lietuvoje veikia trumpų ban
gų radijo mėgėjų draugija, jos 
nariai per savo siųstuvus kal
basi su visu pasauliu, tik išsky
rus Lenkiją... Niekas jiems nė
ra davęs tokio parėdymo su 
Lenkijos radijo mėgėjais nesi
kalbėti, o vienok jie Lenkijos 
radijo mėgėjus vengia ir su 
jais jokių ryšių nepalaiko.

Ir visur ir visame Lietuvoje 
užtiksite šiokį visuomenės at
sparumą nebendrauti su Lenki
ja.

Ar ilgai šiokia nuotaika Lie
tuvos visuomenės tvers, butų 
sunku pasakyti, bet iki šiol ji 
kieta kaip riešuto lukštas.

Rodos, kad kitaip ir būti ne
gali, juk Lenkija nors ir pasi
darė žymiai nuoširdesne Lietu
vai, bet Vilniaus krašto lietu
viai vis tebėr skriaudžiami tiek 
kultūriniai, tiek politiniai.

Tenai lietuvių organizacijos 
net ūkiškos, jau nekalbant ajfie 
kitokias, vis dar negali veikli.

Net tokios kultūrinės priemo
nės, kaip radijo siųstuvas Vii-

mokytojų, kad mokslo priemo
nėms skiriamos išlaidos labai 
kuklios ir prašo pridėti 3,000 
Lt. Dar pradžios mokyklų mo
kytojai nusiskundžia butpini- 
gių menkumu. Norėtų, kad ve
dusioms mokytojams butų pa
skirta per mėnesį butp. 60 Lt., 
o nevedusiems — 40 Lt. Tuo 
reikalu mokytojai duos kolek-*' 
lyvų prašymą miesto burmist
rui. /

Atsakydamas burmistras pa
reiškė, kad šiuo klausimu tar
sis su švietimo ministerija.

Pašalpų paskirta: šaulių te
atrui 3000 Lt., šv. Vincento a 
Paulo draugijai — 900 Lt. Gim
tajam kraštui tirti draugijai — 
1950 Lt, darbininkų kursams 
— 500 Lt, Žydų liaudies uni
versitetui -- 150 Lt, žydų gim
nazijai 1200 Lt. ir muziejui — 
10,000 Lt.

Senelių prieglaudoms: lielu- 
I vių — 14,130 Lt, žydų — 2430 

Lt, lenkų — 540 Lt ir rusų 
720 Lt.

Vaikų prieglaudoms: lietuvių 
5460 Lt, žydų — 3390 Lt iP 

lenkų — 2490 Lt. /
“Lopšelio” prieglaudai

3000 Lt, “Lietuvos vaiko” dar
želiui — 3000 Lt, “Motinos ir 
Vaiko” draugijai — 1200 Lt ir 
“Oze” darželiui — 900 Lt. Ko
vai su tuberkulioze draugijai 
-- 1200 Lt, Motinoms ir vai
kams globoti — 4000 Lt.

Pabaigus posėdį burmistras 
pranešė, kad po šio posėdžio 
bus jubiliejinis tarybos posė
dis ir naujai atremontuotų sa
vivaldybės patalpų šventini
mas.

M argumy nai
Kada atsirado kalėdi

niai atvirukai
Paveiksluoti kalėdiniai atvi

rukai ypatingai madoje yra 
Anglijoje. Mat, ir tų atvirukų 
išradėjas buvo turtingas anglas 
W. N. Egley. Jis 1842 m. Kalė
doms susigalvojo siųsti savo 
draugams ir pažįstamiems pa
veiksluotus atvirukus su šven
čių sveikinimais ir linkėji
mais. Pats nupiešė keletą vai
zdelių (vieną Shakcspeare’o 
sceną, gėlių puokštę, šokančią 
porą ir kt.), atspausdino kelis 
tuzinus ir išsiuntinėjo. Gavu
siems tokius kalėdinius atvi
rukus jie labai patiko. Iš to ir 
prasidėjo kalėdinių atvirukų 
mada.

Šiuo metu Didžiojoje Brita
nijoje kasmet spausdinama 240 
milijonų kalėdinių atvirukų. 
Anglijos karaliaus šeimai ka
lėdinius atvirukus, vadinamus 
“Chrislmas-Cards”, spausdina 
firma Raphael Tuck. Iki šiol 
Anglijoje panaudota kalėdi
niams atvirukams 2,999 nauji 
piešiniai, tačiau vienas pieši
nys iki šiol tebenaudojamas 
W. N. Eglejo pieštas. Kalėdinių 
atvirukų siuntinėjimas Didž. 
Britanijoje yra taip paplitęs, 
kad britų paštas per Kalėdas 
kasmet turi vidutiniškai po pu
sę milijono svarų sterlingų pa
jamų.

Daug bedarbių

ALYTUS. — Miesto savival
dybė dėl lėšų stokos šių žiemų 
neorganizavo viešųjų darbų, to
dėl bedarbių skaičius labai pa
didėjo. Gruodžio mėnesio vidu
ry atleista apie 150 darbininkų 
nuo žemes kasimo darbų. Da
bar tik keliolika darbininkų tu
ri darbo prie čiuožyklos valy
mo ir miesto skerdykloj. Kiti 
visi vra bedarbiai. Viso Alvtu- 
jc bus apie 500—600 bedarbių, 
kurių dauguma jau šiandien 
neturi lėšų pragyvenimui, ne
kalbant apie apsirengimų ir kt., 
o žiemos dar tik pradžia. Kele-

iš kariuomenės, neturi kuo ap
sirengti ir iš butų niekur neiš
eina. Išvažiuodami atlikti kari
nės prievolės pardavė paskuti
nius paltus, o dabar negaudami 
darbo sėdi pusnuogiai ir pus
badžiai landynėse.

Surinktos aukos žiemos pa
galbai yra tik krikštamotės 
marškiniai ir tų ne visiems už
lėks. Reikia surasti lėšų vie
šiesiems darbams, nes nemaža 
bedarbių yra su gausiomis šei
momis ir bado šmėkla žiuri į 
akis.

line Prisikėlimo bažnyčia bu
sianti baigta ir įrengta tiktai 
1913 metais. Statybai dar reik- 
sių išleisti apie pusantro mili
jono litų.
9 Iš užsienių buvo paskolos 
pasiūlymų šventosios uosto sta
tybai. Tačiau nuo paskolos at
sisakoma, ir Lietuva toliau plės 
ir statys tų uostų savo lėšomis 
ir pa jėgomis.
& Klaipėdoje šiemet padidėjo 
bedarbių skaičius iki 1,800 žmo
nių. Kitais metais žiemų Klai
pėdoje būdavo apie 800—1000 
bedarbių.
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Meras Edward J. Kelly ir Chicago
Rašo Teisėjas John T. Zuris

I.

Meras Edward J. Kelly
Čia noriu trumpai pakalbėti 

su savo tautiečiais apie gerą ir 
žymą chicagietį — merą Ed- 
ward J. Kelly.

Daug apie jį rašoma, prie-

Vėl Išrinkit

Lindell

ALD. 
ARTHUR G. 

LINDELL 
9-to Wardo

Visi Registruotieji Balsuo
tojai, Demokratai, Republi- 
konai, Nepriklausomieji, Ga
li Balsuoti už Aldermaną 
Lindell.

Tas Ofisas Nėra 
Partinis

Prašykite Aldermaną 
Baloto

BŪTINAI BALSUOn 
KITĘ UŽ

ARTHUR G.

Lindell
Padėkite Savo Apy

linkę Statyti

lankiai ir piktai, gerai ir blo
gai, bet retai kas primena ką 
meras Kelly reiškia Chicagos 
gyvenime ir kokią jis rolę vai
dina miesto reikaluose.

Mero pareigos, tokiam mies
te kaip Chicagoj, yra milžiniš
kos ir sunkios. Ant jo pečių gu
li nepaprastai didele atsakomy
bė. Jis turi vadovauti, taip sa
kant, įstaigai, kurią sudaro pus
ketvirto miliono žmonių. Jis tu
ri spręsti mažus ir didelius 
klausimus. Jis turi nurodyti ke
lią, kuriuo miesto reikalai turi 
eiti. Visų mero darbų ir parei 
gų — nei nesuskaitysi.

I Nėra žmogaus pasaulyj, 
kuris mokėtų atlikti nesuskai
tomas mero pareigas taip, kad 
visi butų patenkinti ir nebūtų 
užmetimų. Vienaip darysi — 
vieniems nepatiksi, kitaip dary
si — kitų rūstį užsitrauksi. Bet 
Chicagos istorijoj jau pasitaikė 
keli merai, kurie pasižymėjo 
dideliu supratimu, saikingumu, 
ir sugebėjo taip tvarkytis, kad 
laimėjo beveik visų žmonių pa
sitikėjimą ir gerą valią.

Tokiu valdininku yra dabar
tinis musų meras — Edward J. 
Kelly. Nėra pamato ginčyti, kad 
jis tikrai patenkino milžinišką 
didžiumą Chicagos piliečių, tar
naudamas meru per paskuti
nius šešis metus.

Jo administracijos nuopelnai 
patys už save kalba. Jų tiek 
daug, kad čia apie tai šiuo lai
ku nekalbėsim. Pašvęsiin tam 
kitą straipsnį greitoj ateityj, 

i Bet čia reikia pabrėžti, kad jo 
nuopelnais galime tiktai pasi
gerėti.

Dabartiniam tarnybos termi
nui einant prie pabaigos, me
ras Kelly nusitarė pasitraukti 
iš viešo gyvenimo. Jis jautė, 
kad jo darbas užbaigtas. Jo į- 
vairųs sumanymai jau įvykinti 
arba vykinami. Ką buvo pasiry
žęs padaryti, tą ištesėjo. Jis jau
tė, kad atėjo laikas užleisti vie
tą kitam. Pats norėjo pasitrauk
ti į privatinį gyvenimą — auk
lėti savo šeimą, pašvęsti jai sa
vo laiką ir pasidžiaugti poilsiu, 
kurio pilnai užsipelnė, sunkiai, 

i be pertraukos dirbdamas per 
šešis metus. Meras Kelly jautė, 
kad finansiniai jo ir šeimos gy
venimas užtikrintas visam am
žiui, nes, prieš jo tarnybą me
ro vietoj, saugiai investavo sa
vo pinigus ir dabar jau gali “re- 
tairinti”.

Bet nebuvo lemta jam poilsiu 
■džiaugtis ir užleisti savo vietą 
jaunesniam įpėdiniui. Jau nuo 
pereitų metų pradžios įvairios 
chicagiečių organizacijos susi
rūpino mero rinkimais ir siun
tė delegaciją paskui delegaciją 
pas E. J. Kelly, prašydamos pa
silikti meru dar vienai tarny
bai. Prie organizacijų vėliau 
prisidėjo įtakingi pavieniai pi
liečiai, dar vėliau ir stambių 
Chicagos pramonių ir biznio į- 
staigų vedėjai. “Buvai geru mė-

Teisėjas J. T. Zuris 
ru, pasilik ir toliau,’’ jie kalbė
jo. “štai reikia dideli darbai at
likti. Reikia užbaigti ‘subway’ 
kasti, reikia sutvarkyti Chica
gos transportaciją. Gero vado 
rankos laukia ir eile kitų dar
bų...” (Čia verta pastebėti, kad 
meras Kelly yra pirmaeilis in
žinierius ir “subway” kasime 
jo nuomonė daug reiškia).

Matydamas sau tokį pasitikė
jimą visose Chicagos gyventojų 
sferose, meras Kelly atidėjo į 
šalį svajones apie poilsį ir ra
mų privatinį gyvenimą, ir su
tiko vėl statyti savo kandida
tūrą.

Dėl to šiandien mes apie me
rą Kelly ir jo kandidatūrą kal
bame. Mums chicagiečiams, y- 
patingai lietuviams, svarbu, kad 
jis butų išrinktas. Musų visų 
gerove, pavyzdingas miesto rei
kalų tvarkymas to reikalauja.

Pamenu, 1933 metais, kai 
mūras Kelly užėmė mūro vielą, 
Chicagos reikalai buvo ištikro 
blogi. Čia mokytojai kūle triuk
šmą, negavę algų per šešis me
nesius ir daugiau; čia ugniage
siai, policistai vargo, nebuvo 
apmokami, ir neatrodė, kad jie 
užsilikusias algas beatgaus. Ne
veltui visur buvo rašoma, kad 
Chicago bene blogiausiai tvar
komas miestas Amerikoj.

Bet dabar to negalima saky
ti. šiandien padėtis Chicagoj vi
sai kitokia. Visi, ir mokytojai, 
ir ugniagesiai ir policistai algas 
gauna laiku; parazitų-gengste- 
rių jau nebėra, gyventojų nie
kas neterorizuoja. Miestas tvir
tai stovi finansiniai — ir gyve
nimas eina pirmyn gyvu, ener
gingu tempu.

Reta kur taip gerai gyventi 
paprastam žmogui, kąip dabar
tinėj Chicagoj — po mero J. 
Kelly administracija.

(Bus daugiau)

TARP MUSŲ 
. BIZNIERIŲ

■

M.
__________ X <

' » y*

Pažink savo
kaimyną

Valdžios, kaip . ir visokie 
visuomenės darbai reikalauja 
iš veikėjų ypatingo atsidavi
mo, pasišve n t i m o, 
darbštumo, o už vis 
labiau žinojimo ir 
mokėjimo dirbti. Ir 
jei mes matom mie
sto valdžios darbuo
se kokią nors pažan- 
gą, našumą ir P«-Arthur G 
tenkinimą bei pato- Lindell 
gumą, suprantama, kad turi
me žmonių, ; kurie sugeba pa
vestas jiems pareigas atlikti.

Vienu iš tokių yra miesto 
tarybos sąstate 9 wardo alder- 
manas Arthur G. Lindell. Jis 
tas pareigas jau eina per še
ši us metus. Per tą laiką ma
tome jį dirbant tokiose svar
biose pareigose, kaip miesto 
planavimo inžinierių komite
te, ežerų vandens reguliavimo, 
gatvių tiesimo ir kitose komi
sijose. Jis savo sumanumu ir 
darbu prisidėjo prie dabar 
platinamų ir ilginamų gatvių, 
k. a- 99 ir 100 gatvės, paskui, 
Woodlawn, 115 ir 111, kuri 
numatoma pradėti taisyti šį 
pavasarį. Belo, jis veikia ir 
transportacijos pagerinimo 
reikaluose.

Aid. Arthur G. Lindell gi
mė 1893 m. vasario 3 d. Mok
slus ėjo Armour institute ir 
Northvvestern universitete. 
Studijavo teisę, ekonomiją, fi
nansus, meną ir dar kai ką. 
Jis neapleidžia ir visuomenės 
darbo. Jis yra legionierius ir 
trečiojo distrikto komandie- 
rius. Taigi,‘tie ir kiti dėl sto
kos vietos nesuminėti jo nu
veiktieji darbai, aiškiai kalba 
už jį, geresnes rekomendacijos 
jam nereikia. Jo vėl išrinki
mas apylinkei tik naudą at
neš. '

♦H < < f ' ' }
(Skelb.)

Dainuos O. Skeveriute, 
J. Romanas, Speoialis 

Duetas; Bus Graži 
Muzika ir t. t.

Pinigai Banke!

®eHALSTED EXCHANGE

Membcr Federal Reserve System and 
Federal Deposit Insurance Corporation

Geri kaip “Pinigai Banke!”—tai 
žinoma patarlė, kuri parodo pub
likos atsinešimą į bankus ir 
bendrai į bankininkavimo pre
kybą. Nes bankininkąvimas yra 
pastatytas ant tvirtų saugumo ir 
pasitikėjimo pagrindų.

Persitikrinkite dabar ta didžia 
nauda, kokią teikia jums papra
sta taupomoji sąskaita HALS- 
TED EXCHANGE NATIONAL 
BANKE. Atsidaryk savo sąskai
tą šiandien.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Julius Baskes Įvedė 
“Lietuviškas 
Vakaruškas”

Geras naujienietis ir kartu 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narys, p. Julius Baskes, kuris 
užlaiko vieną iš moderniškiau
sių tavernų antrašu 4441 So 
Halsted St., dabar šeštadieniais 
įvedė vadinamas “vakaruškas“ 
(Baru DanCc). Mat, jisai turi 
šalimais savo tavernos dar ki
tą kambarį, kuris gali sutalpin
ti apie porą šimtų žmonių. Tas 
kambaris yra gražiai išpuoštas, 
su pritaikintomis dekoracijoj 
mis ir labai žavingas svečiams.

J. Baskes yra labai draugiš
ko budo žmogus ir sako, kad 
pas jį visi lietuviai, kurie atsi
lankys, bus tinkamai priimti. .

VBA.

įPrimintina radio klausyto
jams, kad nedėldienį, 11-tą 
valandą prieš piet įvyksta re- 
guliaris sekmadienio progra
mas, kurio išpildyme daly
vaus žymus daininkai, kalbė
tojai ir muzikai. Būtent, dai
nuos Ona Skeveriute, Jonas 
Romanas ir specialis duetas. 
Kalbūs “patarėjas” adv. K. 
P. Gugis, bus smagios muzikos 
ir kitokių įvairenybių. Prie 
to, radio klausytojai pasigerės 
įdomiom žiniom ir praneši
mais. Norį namams reikmenų 
pirkti girdės ypač gerų žinių 
iš Progress Krautuvės didelio 
vasario menesio išpardavimo, 
kame yra siūloma didžiausios 
vertybės visokių reikmenų. 
Patartina nepamiršti pasi
klausyti' ' — Rep. J. J.

Budriko Radio 
Valanda

NATIONAL BANK
HALSTED ST. AT 19th PLACE

Didžiulis Gaisras 
Southsidėj

Liepsnos vakar anksti rytą 
sunaikino iki pamatų didžiulį 
4 aukštų mūrinį namą ties 7fl 
ir Grecmvood. Namas buvo 
tuščias. Traukinių susiekimas 
I. C. linijoj ir judėjimas gat
vėse dėl gaisro buvo sutrukdy
tas 3 valandoms.

Prie State ir Van Buren va
kar užsidegė gatvekaris. Nei 
vienas iš keleivių nenukentėjo. 
Gaisrą užgesino ugniagesiai.

Iš radio stoties WCFL— 
970 k ii.'

Sekmadien’v vakare, kaip 
5:30 iki 6:30 P. M., Chicagos 
laiku, bus leidžiamas oro ban
gomis gtažus dainų ir muzikos 
programas. Programa daly
vaus Moterų Gražuolių Cho
ras—padainuos 7 nepaprastai 
gražias dainas ir p-lė Jadvyga 
Gricaitė su orkestrą padai
nuos kelias klasiškas ir liau
dies daineles.

Budriko simfonijos orkestrą 
pagros liaudies dainų rinkinė
lius. Bus maža kalbų ir dhug 
geros muzikos ir dainų.

—Pranešėjas.

Pirk Sau Automobilį Iš Autorizuotos 
Financinės Kompanijos

Cook County Finance Company II Ii no j aus 
Valstijos Laisniuota ir turi Dvidešimts

Metu Garbingo Dylinimo Rekordą.
ATIMTI AUTOMOBILIAI YRA 

GERESNI AUTOMOBILIAI
Šio statemento teisingumą paliudys tūkstančiai musų kostu- 

merių.
Kiekvienas karas fTa musų ekspertų tiksliai patikrintas pirm 

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

Virš 300 karų pasirinkimui, daug naujutėlių atimtų nuo ban
krutuojančių dylerių.

Turime kiekvienos išdirbystės karų.
1938 ir 1937 BUICKS, Chryslers, Oldsmobiles’ Chevrolets, Fords, 

Pontiacs, Plymouths, De Sotos, Studebakers, La Šalies, Packards, 
Dodges, Grabams, VVillys už vos tik $285.

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

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

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

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

prie Loomis. prie Califomia
. ..............- " —!

VĖL IŠRINKIT

BRYAN
HARTNETT

12-to WARD0
ALDERMANU

Remdamos šiuo jo
REKORDU

• Garbingumo
® Teisingumo
• Pažangumo

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

4192 S. ARCHEH AVENUE

4%

(North East Comer Archer and 
Sacramento Avė.)

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

$5,000.00

I
lšmokėjom 
už padėtus 

pinigus

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Šafety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

BALSUOK UŽ

MIGHAEL P.
HOGAN

Kandidatą j
, ALDERMANUS 

13-tam Wardui .
Jei nori aukštosios mokyk
los, gatvių ir transportaci- 
jos pagerinimų, daugiau 
parkų ir žaismaviečių savo

vaikams, STOP and GO šviesų pavojingose vietose, dau
giau darbų per Works Progress Administraciją.

2V2 Metų Veiklos Vaisius
1. 242,599 ketv- jardų praplatinta 
gatvių, išasfaltuota ir pataisyta.
2. 123,540 ketv. jardų naujų Ša
ligatvių apylinkėje.
3. Nauji apšvietos palengvini
mai ir pagerinimai pradinėse 
mokyklose 21-am warde.
4. Už pagerinimus 21 warde ne
uždėta jokių ypatingų asesmen- 
tinių mokesčių.
5. Dvorak ir Harrison parkai 
pilnai atnaujinti ir pagerinti.
6. Trafiko peržiūrėjimas ir tra- 
fiko šviesų įrengimas,’ kuo su
mažinta nelaimių atsitikimai-

S JOSEPH F. KOPA
Jūsų Aldermanas, 21 Wardas

Visuomet pasirengęs apylinkės 
žmonėms jų problemoms aptarti.

?referred by millions 
to mayonnaise..

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avėnue 
Telefonas PORTSMOUTU 9022

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

Perkant toną ar daugiau .............. ** j

bfkinf powd«r—wnd«r *up«ryi»fon

T

MilUONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED OYOUR. GOVERHM|Wq

Usa ©nly ona lavai taa- 
spoonful to a eup of lifte d 

flour for moit racipat.

gr^BAKING
E1Vpowder
Samepricefodąy 
as 48 years ago 
25ounces for 254

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.
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Naujienų Jubiliejinis Koncertas pyks Kovo 12 d. 1939 m.

Garfield Park Pašalpinio Klubo mėnesinis susirinkimas įvyk 
vasario 12 d. pusė po pirmos valandos — po pietų. Kviečia 

m i atsilankyti ir dalyvauti. Korespondentas
Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Klubo narių paprastas mė

nesinis susir.nkiniu^ įvyks sekmadienį, vasario 12 d. 1:3G 
vai. po pietų, p. j. Juškos svetainėj, 2417 W. 43rd St. Vis. 
būtinai atsilankykit ir atsiveskit nors po vienų naujų narį

Valdybe

, Diena iš Dienos
>  — —- ..........................

Adelė Nausėda, Jr.
Sugrįžo iš Atostogų '

Koletų dienų atgal Ghicagon 
sugrįžo chicagiečiams gerai ži- 
loma lošėja ir Naujienų Mote
li Skyriaus sandarbininkė p. 

Adelė Nausėda. Ji per keletu 
nenešiu lankėsi Washingtono

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 
rėtumet prisirašyti, atvažiuokit —- įstojimas veltui, metinė 
mokestis 1.00 dol. “Z. K.” Sekr.

ir California valstijose. Califor- 
nijoje ji ilgesnį laikų apsistojo 
Los Angeles, bet pasiilgus sa
vo senų draugų vėl sugrįžo 
Cliicagoii' ir žada čia ilgesniam 
laikui apsigyventi. P-ia Nause-

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Klubo mė 
nosinis 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. Taipg' 
užsimokėki t visas skolas ir mėnesines duokles, neužsimo 
kėję per tris mėnesius liekat suspenduoti ir negausi t ligos 
pašalpos. Taipgi nauji nariais nuo 16 iki 25 metų yra pri
imami už dykų ir mėnesinės mokės lys nupigintos ligi 25c. 
vietoj 50c. kol narys bus 25 metų senumo. Rast.

Teisybės Mylėtojų Draugystės mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, vasario 12 d., 12 vai. dienų. Chicagos Liet. Audi 
torijoj, 3133 So. Halsted St. Visi kviečiami atsilankyti, ne 
bus darbininkų rinkimas metiniam baliui, kuris įvyks va 
sario 19, Lietuvių Auditorijoj. A. Kaulakis, rašl

NMNNItlIlIlIMIIIIIItlIHI* PARENGIMAI iHHiiiiiiiiiiiiimiiitmN

Teatras, 4 aktų dramatine tragikomedija “Lietuvis Daktaras“, 
sekmadienį, vasario 12 d., Lietuvių Auditorijoj, 3133 Hals 
ted S t., pradžia 4:30 val.^Vakare. Įžanga 40c. ypatai. Rcn 
gia L.S.S. centrale kuopa ir L.D.D. 4 kuopa. Po perstaty 
mo šokiai prie Geo. Stepliens orkestros.

šįvakar Cicero SLA 301 kuopos Bunco ir Kortų Party — Šoki
— Balius, šemeto Svetainėj. Daug dovanų laimėjimui.
Kviečiam atsilankyti — Komisija

L.L.N. Bendrovės Namo, Ciceros, metinis vakaras — koncertą 
ir vaidinimas. Po pragramo šokiai. Dalyvauja Vyrų Cho 
ras ir Kanklių mišrus choras. Įžanga 40 centų prie durų 
Pradžia 5 v. v. šokiams gros M. Batučio orkestras. Rengėja

“NAUJIENĮT JŪBIUEJlNISlONCERTAS

Ashland Blvd. Auditorijoj

da kada nors parašys apie Los

Teatras
—— Rengia -----

L. S. S. Centralė
kuopa ir L. Darb.

Draug. 4 kuopa

Rytoj
SEKMADIENĮ

Vasario 12 d., 1939

Lietu vi ų
Auditorijoj

3133 So. Halsted St.

Angeles lietuvių gyvenimų. Ten 
nemažai gana turtingų lietuvių 
gyvena. —M. B-tė. 

..— !■!■■■ —•
Linksmas z 
Vardadienis

/ MARQUETTE PARK.—šau
ni vardadienio parė Agotai 
Puslienei įvyko Šeštadienį, va
sario 4 d., jų pačių gražiai 
įrengtam tavčrne, 2553 West 
69th Street. I

Svečių susirinko gražus bū
rys. Visi linksmai uliavojo ir 
šoko prie geros p. Bistro or
kestros. Vaišino su skaniais 
gėrimais ir valgiais. Visi sve
čiai linksminosi ligi vėlumos 
ir tik apie 4-tų vai- ryto skir
stėsi namo, linkėdami ilgiau
sių metų Agotėlei.

—Ten Buvęs.

išsiėmė Leidimus 
edyboms

Chicagoj)
Peter Wiencek, 23, su Anna 

.Cocianas, 19
Walter Krystyniak, 26, su 

Elizabeth Kalainiš, 23
Frank Gurecki, 29, su Virgi- 

iia Laper, 24
Robert Husberg, 22, 

mauda Pask, 21

iavo 
’erskiras 

Celia
Kaspar 

Helen
Jenas

Hazel 
Wolski

su A-

Kaspar nuo George

Radėnas nuo Peter Ra-

Wolski nuo Robert

Patarnaus 
“Lietuvio Daktaro”
^ublikai
Garsus “Daktaras” Bus Liet 

Auditorijoj,' Vas. 12 d.

SEKMADIENY, KOVO-MARCII 12, 1939 n

Bagaže Įdėtas 
Revolvferis 
Nušovė Žmogų

Union stotyj, prie Jackson ir 
Canal vakar įvyko keista ne
laimė. Hugh Currie, 60 metų 
stoties patarnautojas, 3544 Og- 
den avenue, dėjo sunkių va
lizę ant vežimuko. Staigiai, 
pasigirdo šūvis ir Currie krito 
negyvas.

revolveris. Valizę dėdamas ve
žiman, Currie jų sutrenkė.

Kulka jam pataikė į * kairių 
akį.

Pasilinksminimo
Vakaras

Draugiškas pasilinksminimo 
vakaras įvyks rytoj parapijos 
svetainėje prie 35-tos ir 
Union Avenue. Pradžia 7:00 
vai. vakaro.

Kviečia Komitetas.

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 
muzikai.
SONOTONE 66 E- Van Buren 

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

šešt. ir sept.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
EMILIA URLICK (DEBEIKIS) TAVERNO 

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

Emilia Urlick, 2301 So. Leavitt Street

SCENOJE STATO

Stulgių Pempės 
Dramatinę 

Tragikomediją

Šie darbininkai patarnaus 
publikai susirinkusiai pamatyti 
garsųjį “Lietuvį Daktarų”, vas.

2 d. Lietuvių Auditorijoje:
Dainis '
GalskisP

L. Burba
JJ. Jasinskas
J. M. Bruchas 
Leo Arlišauska: 
Albert Nicius '
G. Šarkiiinas
P. Povilonis 
Rubašius
J. MankeviČius

J. Pranskus

ŽAISLŲ PARĖ IR ŠOKIAI 
Rengia Chicagos Moterų Kultūros Kliubas 

šeštadieni, Vasario (February) 11, 1939 
MILDOS SVETAINĖJE 

3142 SOUTH HALSTED STREET
Įžanga Išanksto 25 Centai. Prie Durų—30 Centų.

Pradžia 7:30 valandą vakaro- 1

Joniškiečiu L. ir K. Kliubas rengia Vakarą 
su Programų Pagerbimui /- 

DĖDĖS B. VAITEKŪNO
Seno Seenos Mylėtojo ir Veikėjo I

Sekmadienį, Vasario (Feb.) 12 d., 1939
H0LLYW00D INN, 2417 W. 43rd Street

Programas bus įvairus ir gražus. Vaidins vienveiksmę komediją— 
“ČIGONĖS ATSILANKYMAS”, taipgi bus gerų dainininkų ir ki
tokių pamarginimų, o beto, gražių dovanų— Door Prizes. šauni 

muzika šokiams. Pradžia 4 vai. vakaro, įžanga 30c. ypatai.
Visus kviečia rengimo KOMISIJA.

[ “Namų Žydinys”03F
KOMEDIJA IR KONCERTAS

Vaidilos: LIAUDIES TEATRO GRUPES.
— Rengia —

Liet. Liuosybės Namo Bendrovė 
Sekmadienį, Vasario-Feb. 12 d., 1939 

SAVOJ (LIUOSYBĖS) SVETAINĖJE 
14th Street ir 49th Court, Cicero, Illinois.

Durys atdaros 3 vai. po pietų. Programas—5 vai. vakaro
PROGRAMO PILDYME DALYVAUJA:

L. Kanklių Mišrus Choras ir Chicagos 
\ Lietuvių Vyrų Choras.

Tikietai iš anksto 35c. prie durų—40 centų. 
ORKESTRĄ MIKE BATUČIO 

VISUS KVIEČIA RENGIMO KOMITETAS.
v ' ■" .......................LL.. sjl

m

j . Puniška
V, Kondrad
S. Ąlvikienė
P. Misevičienė
Angelina Miseyičiutė
A. Kondratiene
A. Misevičius
J. Ascilla
K. Liutkus ;
A. Kondrotas
\V. V. Mankus
J. Kondroška
V. Gabužienė.

• Visus darbininkus prašome
. įsirinkti 3 v. po pietų. L.S.S.

L. D.D. kuopų Rengimo Kom

lytoj Pas
Joniškiečius
)ėdė Vaitekūnas prabils savo 

vakarėlyj
ryt dienų jau 
vasario 12 d.

susirinksime

Pradžia 4:30 vai popiet.
Įžanga tik 40c ypatai.

7>o perstatymo Šokiai 
-irie George Stephens 

orkestros.
Veikalo siužetas imtas iš 
vietinio Chicagos lietuvių 
gyvenimo, pilnas juoko, aša
rų, netikėtinybių ir įvairu
mų. '

Vakar Ryman išvažiavo 
kardinolas Mundelein, Chica
gos arkivyskupas. New Yorke 
paims laivų “Rcx” ir su kitais 
dviem Amerikos kardinolais 
išplauks Italijon, dalyvauti 
naujo popiežiaus rinkimuose.

TeL Victory 4965. i 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi Į 
pilną apdraudą už darbus- Leng J 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND i 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted SL

Sutaupysite Vienų Trečda
lį (1/3) už $29.00, $49-00 
$69.00 po $1-00 į savaitę

1 išmokėjimais
Perdirbtos skalbimui maši

nos po $12.50

taisome už ,$1.00, pašaukite 
Yards 3088

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

''Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar nevisos 

užimtos.
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

Jos. F. Budri)
Ine.

3409-21 So. Halsted St.

! I Radio valanda nedėlios vakare 
š stoties WCFL, 970 k. nuo 

I 5:30 iki 6:30 vakare.

BUK SVEIKAS IR DŽIAUKIS GYVENIMU

vra gardaus skonio tonikas, padarytas iš žiedų ir šaknų 
'Europine formula). Butelis šio žinomo biterio turėtų 
astis kiekvienoje stuboje. Visai šeimynai patiks Rex 

"’itters. Pabandykite jį šiandien.

REX BITTERS COMPANY
Board of Trade Building, Room 1240

Reikalaukite tavernose ir vaistinėse 
Tavernų savininkai reikalaukite savo dealerių 

Tel. Wabash 4991-4990

HEALTHY Bfi RESTAURANT
f

NAUJA MODERNIŠKA 
VALGYKLA 

Atidarome šiandien 
Po Numeriu

3206 SO. HALSTED ST.

šešt., 11 d. Vasario 
kviečiame visus atsilankyti 
r persitikrinti, kad iš tik- 
o pas mumis bus gamina- 
li gardus valgiai. Prie to, 
\tidarymo dienoj duosime 

alaus veltui išsigerti.

Mr. ir Mrs. Sakalauskas

Ačiū dievuliui, 
’ sekmadienis, 
es tų dienų 

Irighton Park
iems gerai žinomo Juškos sve
tinėj, kur bus Joniškiečių L. 
L Kliubo gražus vakarėlis, 
aip pat ir gražiam tikslui ren
kamas.

Tari bus pagerbimas teatro 
eterano Benedikto ■ Vaitekūno, 

’ iiris dabar serga. Bet Vaitekū
nas pats dalyvaus parengime ir 
žiūrėdamas į malonius chica- 
gieČių veidus pasakys prakalbę-

O gerbiami svečiai pasmagi- 
į nę savo širdis, dramos tėvų 
pripildys nauja energija - ir
^auja sveikata.

Laimingos kelionės atvykti 
pas joniškiečius. -—R. š.

Leo Norkus Jr
Ambrosia & Nectar
DISTRIBUTOR

ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir
BEER

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

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

2123 W. 64th Street
| .... n,..-.

Tel. Hemlock 6240

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVTMA, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
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 PER

DVEJUS METUS.
Musų du parodos kamba

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

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite Šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau- 
oykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

1 i^tuvis Plumberis
— Laisnuotas —

JAS FITTINGS and SEWERAGE 
■Usn BEER COTLS in TAVERNS

'RENGIA STOKERIUS

IOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Rerkraustom forničius, pianus ir 

isokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. TAROS 3408

ŠAKNYS NUO VISŲ 
NEGALIŲ

Nesvarbu kokia butų negalė He
lena Šimanskienė, garsi herbalistė, 
-veika ir tvirta 70-se metuose, yra 
gimusi gabi, kad pagydyti, pasek
mingais tūkstančius. Ji pasiūlo Šak
nų liuosuotoją už $1.00 DYKAI su 
$1.00 buteliu pagerinto Pur-Erb to
nikų. šis, padarytas iš Amerikos Ir 
Europos šaknų neša greitas, sau
gias pasėkas visuose atkaktuose, 
užsisenėjusiuose atsitikimuosė. Na
tūralūs šaknų liuosuotojasVdykai 
bandyti-

Helena Šimanskienė
Herbalistė per 40 metų.

1869 N. Damen Avė.
2-ras aukštas.

Tel. BRUNSWICK 4900

h dą dėlto,

LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS \
ONSILAI IŠIMAM] $4 9.50
už ......... ■

GYDYMAS $£n.00
LIGONINĖJE .......... V U

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viens
diena Ligoninėje $ I5.00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama .. » 

VISAS LIGAS GYDOMA $<.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W 63rd St
Tel ENG 5R8S-5S40
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ATSIŠAUKIMAS | DIDŽIOJO KARO 
VETERANŲ GIMINES

Dariaus Girėno Memorial Namo Reikalu

Pp. Gaideliai Atida 
ro Naują Svetainę

Darius-Girėnas Posto Liau
dies name bus tam tikras kam 
barys, kuriame bus sąrašas vi
sų lietuvių žuvusių Didžiąjam 
kare, ir mirusių po karo. Bus 
užlaikoma tam tikslui knyga, 
kurioj bus pažymėta vardas ir 
pavardė veterano, jo gimimo 
vieta, jo amžius, kada mirė ir 
kur yra palaidotas, miestas, 
kapinės, loto numeris, ir t. t. 
Likę giminės esate prašomi 
rašyti tuoj B. R. Pietkiewi- 
cziui, 2’608 West 47th Street, 
Chicago, nes tai yra didelis 
darbas ir užims daug laiko kol 
jis bus tinkamai sutvarky
tas.

Darius-Girėnas Memorial 
Hali bus vienintelis tos rųšies 
namas, gal būt ne vien Chi
cago j, bet ir visoj Amerikoj.

Prie to sąrašo, dar bus sie
nos nukabintos lietuvių didvy
rių paveikslais, su jų atsižy- 
mėjimais ir t. t. Likę tėvai, 
broliai, seserys žuvusiųjų 
kreipkitės dabar. Taip pat yra 
manoma turėti tam tikrą sky
rių, kur bus pažymėti mirę as
menys ir kas juos atmena, bus 
daug kitokių dalykų, taip kad 
ne vien Chicagos ir apylinkės 
lietuviai turės daug ko pama
tyti, bet ir atvykę iš kitų mie
stų lietuviai nepraleis progos 
nepamatę Darius-Girėnas Me
morial namo ir visų jo įren
gimų.

Taip pat manoma įtaisyti 
“First Aid” stovyklą, ir gal 
būt dentisto kėdę lietuvių bied- 
nuomenei, jei lietuviai dakta
rai sutiks po valandą-kitą sa
vo laiko paaukuoti labdarin
gam tikslui.

Pinigus renka vien lietuviai 
—legionieriai, Darius-Girėnas 
namo komiteto nariai ir nei 
^vienas jokio komiso negauna. 
Kiekvienas paaukotas" centas 
eina pastatymui namo. Taip 
pat Posto valdyba, komiteto 
viršininkai ir komiteto nariai 
nei cento algos negauna, tik 
savo pasišventimu nori paro-

dyti pasauliui, kad lietuviai 
yra sugebesni už kitus ir lie
tuvių visuomenė mus šiame 
prakilniame darbe remia ir 
rems.

“Lietuvių Muziejus”
Namas bus tinkama ir pa

togi vieta Lietuvių draugijoms 
laikyti savo susirinkimus ir 
parengimus. Taigi, mes šiuomi 
viešai atsišaukiame į visas lie
tuvių draugijas ir kliubus pri
sidėti prie šio didelio darbo. 
Tos draugijos, kurios negali 
aukuoti iš savo iždo, gali su
rengti namo Fondo naudai pa
rengimus ir likusį pelną Fon
dui pavest, o mes esame tik
ri, kad visuomenė tokius pa
rengimus visuomet parems, ir 
draugijos bei kliubai savo var
dus įrašys į šį lietuvių muzie-

f
Fondas Auga

Darius Girėnas Namo Fon
das sparčiai auga. Musų biz
nieriai ir kiti geros valios lie
tuviai ir lietuvių bei Legionie
rių pritarėjai gausiai aukoja, 
ir šiuomi norime paskelbti au
kotojų sąrašą:

Po $1.00 aukavo: G. E. Cro- 
nin, Max Srusian, Paul A. Him- 
inel, Victor J. Urbanas, J. Ber- 
niunas ir Joseph J. Gavril.

Po $5.00 aukavo—Felix Le- 
gatis, 4600 S. Paulina; V. Pier- 
zynski, 4557 S. Paulina; An
dre w Balnis, 924 W. 29th S t.; 
Dr. Jos. Paukštys, 4204 Ar
cher Avė., ir Guggenheim Pa- 
cking Co., 1337 W. 37th St.

Po $10.00 aukavo—Jerome 
Vitas, 2646 W. 71st St.; Adv. 
Rueben Stiglitz, 139 N. Clark 
St., ir F. Bartašius, 4516 S. 
Hermitage.

NAŪJIĖNOŠ, Chicago, ilL
“DIDIS PILIETIS”

SITUATION WANTED
_________

JAUNA MOTERIS ieško DARBO 
pagelbėti prie lunchiaus taverne.

Bok 934, 1739 So. Halsted St.

Garsus sovietų filmų aktorius N. Bogoliubovas nau
jam filme “Didis Pilietis”. Tas veikalas, kaip sako auto
rius, atvaizduoja Maskvos bylų priežastis. Dabar yra ro
domos Šono tone Teatre, 66 E. Van Buren.

prie Kean Avenue, priešais 
Tautiškas Kapines. Taip pat; 
aukavo po $25.00 fotografas 
Alexander Precin, 4309 Archer 
Avė.; realestateninkas B. R. 
Pietkiewicz, 2608 W. 47th St.; 
wholesale mėsos pardavėjas 
John Barsketis, 2939 W. Per- 
shing Boad; muveris, anglių 
ir prakurų pristatytojas Niek 
Petraitis, 2539 W. 46th St.; 
graboriai L J. Zolp, 1646 W. 
46th 
3307

St., ir Anthony Phillips,! 
Lituanica
Po $50.00

Ave.
Aukavo

$50.00—JuliusAukavo po
Balchunas, 240 W. 51st St., ir 
Michael Narvid, savininkas 
Narvid’s Bakery, 2424 W. 69th 
Street.

Aukauja po $25.00 Paul M. 
Smith, realestatininkas, 4631 
S. Ashland Avė., ir August 
Saldokas, realestatininkas, 4038 
Archer Avenue.

Varde Darius-Girėnas Posto 
namo 
narių, 
riame 
esame
su darbu bus pilnai patenkin
ti ir niekuomet nesijaus ap
vilti; /

komiteto ir visų Posto 
visiems aukotojams ta- 
labai širdingai ačiū. Mes 
tikri, kad aukotojai mu-

“Daktaro
Auklėtinė’ ’

■

. ■ ' * > ' F

P-iė Siizana Viliutė

■ii

O*
iii

CLASSIFIED ADS

Aprūpi n o Moderiiiškia usiais 
Įrengimais.

WEST PULLMAN. — Pp. 
Valė ir Juozas Gaideliai, West 
Pullmano biznieriai, pasek
mingai veda savo biznį. Jie 
darė neseniai remontą savo 
name, ir pasistatė svetainę, 
adresu 12304 So. Halsted st. 
Svetainė yra visais vėliausiais 
išrastais patogumais net su 
Air cčnditionmg sistema, kuri 
žiemų namų apšildys, o vasa
rų—šaldys.

“Grand Opening”
Dabar pp. Gaideliai jau bai

gė tvarkyti visų savo biznį ir 
rengiasi prie iškilmių—Grand 
Opening, kuris prasidėjo va
kar ir tęsis šiandien ir rytoj, 
vasario 11 ir 12 d. d.

Pp. V. ir J. Gaideliai kvie
čia visus apylinkės lietuvius 
atsilankyti į. jųjų naujai įren
gto biznio atidarymo iškilmes. 
Svečiai maloniai bus priimti 
ir pavaišinti.
‘Biržiečių-Papilieėių “Šventė”

PERSONAL 
Asmcnų lfcsko

IEŠKAU DOMININKO GINTI- 
LOS. Gedikėnų kaimo, Žarėnų 
valsčiaus, Telšių apskr., Prašau 
patį ar žinančius apie jį atsiliepti.

A. JANUŠAUSKIENĖ, 
3461 So. Morgan Street.

32 METŲ MOTERIS ieško dar
bo už virėją restorante. Patyrusi 
per 10 metų. Lafayette 5647.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

FURNISHFD ROOMS—TO RENT 
_____Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS 
šildomas prie mažos šeimynos. Be 
valgio. 7024 So. Artesian-

ap-

RENDON 2 GRAŽUS kambariai 
vaikinams ar merginoms, maža šei
myna. Antros lubos. Priekyje. 
4630 So. Whipple. Atsišaukti po 6 

vai. vakaro.

RfeAL ESTATE FOR SALE
N 

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

4027 Cravrford.
Tel. Independence 6870

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
NAMAS, yra visi patogumai, ga
ražas, barnė, daug ganyklos gyvu
liams, prie Archer gatvės. Kaina 
$3000. Įmokėti $500 arba duokite 
pasiūlymą-

KITI BARGENAI: naujas 4 kam
barių muro namas, vandens šilu
ma. Parduosiu įmokant 400 arba 
renduosiu mažai šeimai nebran
giai.

FARMA Summit, I1L namas, bar- 
nės, šandės, pataisymo mašinos ir 
kiek gyvulių. Viskas tik už $1500.

Maža Gnosernė su kambariais, 
pigi renda, geras biznis. Mainys į 
auto arba parduos staką.

Šaukite PORTSMOUTH 9402 
arba rašykite CHAPULIS, 

7102 Archer Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA 3 FLATŲ namas 
su tavern 
privatiško namo ar ant farmos.

Lafayette 8150.
arba mainysiu ant

A. t A. |
ELENORA ŽEKIENĖ, 
po tėvais Šliogeriutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu B 
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 nubudime 

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 Daimontie- 
nę, jų šeimynas ir kitas gimi- B 
nes. I

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

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

Prašome nesiųsti gėlių!
Visi a. a. Elenos Žekienės 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka, 
Dukterys, žentai ir giminės.

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

Po $25.00 Aukavo
Po $25.00 aukavo—C. Yak- 

siboga, 4350 S. Rockwell St.; 
Tony Umbras, 1515 S. 49th 
Avė., Cicero; teisėjas John T. 
Zuris, 4459 S. Francisco Avė.; 
Anton Ramon, namų taisymo 
kontraktorius, 5517 S. Bishop 
St.; Joseph A. Kibort, 6436 
Blackstone Avė.; W. B. Sebas- 
tian, 4104 Archer Avenue; D. 
Sebastian, 4104 Archer Avė.; 
J. Kaledinskaą, vedėjas Pro- 
gress Furniturc Co., 3224 S. 
Halsted St.; William Kareiva, 
4644 S. Paulina St., sviesto ir 
kiaušinių pardavėjas, ir sekan
ti tavernų savininkai: John 
Czaikauskas, 4342 W. G3rd 
St.; Thomas Maženis, 3857 S. 
Kedzie Avė.; J. J. Ezerski, 
44500 S. Paulina St.; Anthony 
H. Kasper, 5059 S: Wells St.; 
Michael Biago, 4358 Š. Cali- 
fornia Avė.; Mike Ezerski, 
2449 W. 47th St., ir Peter 
Young, • kurs užlaiko užeigą

JONAS BYANSKAS

W. B. Sebastian, Commander 
4104 Archer Avė., tel. Laf. 3533 
B. R. Pietkievvicz, Chairman.

J. Keturakis 
Nebe Muzikantas 
0 “Graborius

J. Keturakis
Juozapas Keturakis, geras 

muzikas ir gabus dirigentas, 
per daug metų vadovavo D. L. 
K. Vytauto Benui, taipgi Lie
tuva * Benui. Nebuvo jam ly
gaus, kuris galėtų taip suga- 
biai beną vesti.

n
 Gėlės Mylintiems 

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

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

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

Paliko dideliame nubudime 
moterį Suzanną, po tėvais 
AdomaiČiukę, dukterį Helen 
Boram, 2 sūnūs Edwardą ir 
Joną 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 
zjsat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą-

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Sunai ir ki

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

Tel. YARDS 1138.

priežas- 
muziką, 
mylėjo, 
rankų,

Nežinia dėl kokios 
ties Juozapas apleido 
kurią jis taip labai 
Juozapas nenuleidžia
ir toliaus veiks, tik ne muzi
koj, bet scenoj. Galima iš ank
sto pasakyti, kad kaip jis bu
vo geras muzikas ir gabus ly
deris, taippat bus gabus 
jas.

lošė-

die- 
pasi- 

scenoj. Jisai loš grabo- 
ir detektyvo roles gra- 
veikale, 
kurį

“Pavogtas Kudi- 
stato žagariečių

Juozapas Keturakis 19 
ną vasario pirmu kartu 
rodys 
riaus 
žiam 
kis”,
Kliubas.

Vaidinimas
svetainėj, Ciceroj. Jis bus rū
pestingai ir gabiai priruoštas, 
o pats veikalas yra labai gra
žus ir įdomus, tad visi, kas tik 
atsilankys, praleis tikrai sma
gų vakarą. Įžanga tiktai 35c. 
Lošimas prasidės 5 vai. po pie
tų. J. B.

įvyks Liuosybės

Jaunosios kartos ■dramatinis 
talentas. Ši panelė dar jaunu
tė būdama pamėgo vaidinimą, 
dalyvaudama “Bijūnėlio” pa
rengimuose i? vėliau ėmėsi su 
atsidėjimu studijuoti scenišką
ją dailę vaidinimą. Jau nekar 
tą yra pasirodžiusi gana svar
biose rolėse anglų scenoje, (tik. 
tarpe savųjų neturėjo progos. 
Šį sekmadienį, vasario 12’ d. 
turėsime progą ją matyti vai
dinant svarbią rolę kaipo dak
taro auklėtinės Nastės Mose- 
vičiutės, veikale “Lietuvis Dak
taras”, 4 aktų dramatinė tra
gikomedija,* Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. .Pra
džia 4:3Q vai. vak. Po. persta
tymo šokiai prie Geo. Stephens 
Revclers orkestros. Rengia 
L.S.S. Centralė' kuopa ir L.D.D. 
4 kuopa.

čiai, kurių parapi jonais yra 
pp. V. ir J. Gaideliai, turėsime 
atsilankyti į atidarymo iškil
mes ir ta proga pasinaudoda
mi, atnaųjinkim parapi jonų 
senas pažintis ir eikime į ar
timesnį draugiškumą-
J. Vdjreko jis—Kontraktorius.

Beje, pp. Gaidelių svetainės 
kontraktorium buvo pasisam- 
dę Joną Varekojį irgi biržietį, 
juk reikės ir su juo 
stikliukus ir užgirti 
atliktą darbą.

Albinas Petronis
tributor, kuris pristato alų 
Gaidelio tavernai!, rodos, irgi 

•'papilietis - kuprreliškėnas, 
bet tai visgi artimas kaimy
nas. Reikės ir su juo artimiau 
susipažinti ir jo alų užgirti.

Numatoma, kad Grand Op- 
ening bus labai šaunus, nes 
pp. Gaideliai deda visas pas
tangas kt»d butų kuo puikiau
siai, ir visi svečiai pilnai pa
sitenkintų.

RENDON 3 furnišiuoti švarus 
.kambariai. Renda nebrangi, 3122 
So. Wallace St., arba pašaukite 
YARDS 4378.

FOR RENT—TN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON MARQUETTE MA- 
NOR apylinkėje, apšildomas sto
ras, išdirbta vieta dėl shoe repair- 
ing taipgi tinkamas dėl bile kokio 
biznio. Pigi renda. Taipgi gražus 
ofisas, ant 63čios, antros lubos. 
Tinkamas bile kokiam bizniui ar 
profesijai. Renda $20.00. į mėnesį.

CHAS- URNICH,
2500 W. 63rd St., antros lubos

INVESTORIŲ ATIDAI
4 flatai, rendos $680 metams — 

pečiais šildomi, tiktai...... $3150 00
6 flatai, garu Šildomi—rendos 

$2880.00 metams — $3,000 įmokėti. 
Pilna kaina .................... $8500.00

12 flatų, 6x5—6x4 kambariai, 
garu Šildomi, rendos $4700 metams 
$3,000 įmokėti. Pilna kaina $18,000

6 krautuvės, 14 apartmentų — 
rendos $5400.00 metams—garu šil
doma.—$5,000 įmokėti. Pilna kaina 
tik ..............  $22,000

Kiti geri bargenai dideliuose 
apartmentų ar prekybos nuosavy
bėse.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

“Teta Budrienė”

Ona Davgin
poniutė, pasakojama,Ši 

estradoj gimusi, paeina iš 
tistų šeimos. Chicagiečiams 
na retai tenka ją matyti 
dinant scenoje. Rytoj ji 
dins kaipo Teta Budrienė, 
kale “Lietuvis Daktaras” 
tuvių Auditorijoj. Pradžia 
vai. vak. Įžanga 40c ypatai. 
Po perstatymo šokiai prie Geo. 
Stephens Revelers orkestros. 
Rengia L.S.S. Centralė kuopa

sumušti 
jo gerai

Becr dis-

—-A. Narbutas.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

NEŠILDOMI 12 APARTMENTŲ 
— 5700 Sangamon St- 35% ant 
$8,000 cash investmento. Rendos 
$4200—visuomet išrenduota ge
riems rendauninkams. Morgičius 
$12,000. Kaina $20,000.00. *

Silverman, Dorchester 0883.

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.

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

PARDAVIMUI BUČERNĖS FIX- 
TURIAI. Viską kartu labai pigiai- 

2900 S. Emerald. Klauskite Wm.
Overling.

IŠSIILGTA PRAMOGA
Rytoj Scenoj “Lietuvis Daktaras

Chicagos lietuvių viešajame 
gyvenime netrūksta įvairiau
sio pobūdžio parengimų, pa- 
silin'ksminimų, pramogų. Bet 
prisiminus senus, gerus laikus, 
mums “old taimeriams”, la
bai darosi ilgu nejauku, kad 
šiais laikais nebetenka niekur

medžiagą, kuri didžiumai tin
ka.

FARMS FOR SALE
Ūkiai 

2^ AKRŲ ARTI Belvedere, Sko- 
kie Boulevard. Aukoja už $250 
cash—be skolų deed and title.

Box H-62, 1739 So. Halsted St.

GREITAM PARDAVIMUI paau
kuos 1’/2 aukšto katedž su mažu 
ukiu prie Roosevelt Road — ant
roj pusėj forest preserve, reikia 
vidų taisyti. Dalinai aptverta. J, 
rytus nuo Glen Ellyn, paaukuos 
$1750.00—$250 cash — Box C-40, 
i?39 So. Halsted St.

KAIMO ŪKĖS 
apie 5 akrus — 
prie grįsto kelio. Tuoj už Park 
Ridge- Kaina $1750—$350 cash — 
$18.00 mėnesy. Savininkas. Box 
P-73, 1739 So. Halsted St.

NUOSAVYBĖ 
tekantis upelis 
Tuoj už Park

PAGERINTAS ŪKIS aukšto 
6 kambarių katedž (vidus nebaig
tas) su plačiu, ilgu šeimos džio 
ukiu, tuoj už miesto, arti- iggins 
kelio prieš grįstą kelią. lektrika 
—nėra asesmentų, mokesčiai žemi, 
geros mokyklos. Nuosavybė Kovo 
1 d. Kaina $1875—$275 cash — 
$22 mėnesy. Savininkas. Box D-ll, 
1739 So. Halsted St.

yra 
ar- 
ga- 

vai- 
vai- 
vei- 
Lie- 
4:30

Apskričio Valdžia
Mažina Išlaidas

Cook apskričio komisįonie- 
riai vakar paruošė 1939 metų 
biudžeto projektą, kuriam nu
mato apie $21,700,000 išlaidų. 
Tai yra apie pusę miliono do
lerių mažiau, negu pernai iš
leista. \

Garsinkitės “N-nose”

mų, — perstatymų, kokius 20 
metų atgal matydavome. Tuo
met matytus vaidinimus mes 
per savaites apkalbėdavome, 
diskusuodavome ir savotiškas 
išvadas darydavome.

Retkarčiais pasitaiko ir šiais 
laikais, kad kaip kur surengia
ma Svarbesnis spektaklis ir to
kiai progai atėjus norėtųsi, 
kad ja pasinaudotų kuo did
žiausias skaičius žmonių — 
nes tai retenybė.
“Stulgių Pempės“ Veikalas*.
šį sekmadienį, vasario 12 d.( 

Lietuvių Audi tori jc yra ren
giama perstatymas dar pirmą 
kartų iš rankraščio, Stulgių 
Pempės 4 aktų dramatinė tra
gikomedija “Lietuvis Dakta
ras”. šiame veikale netrūksta 
lengvo juoko, jaudinančių tra- 
gingip scenų, karčios satyros 
ir daugelis visiem suprantamų 
keblių situacijų, kadangi vei
kalo siužetas imtas iš vietinio 
šių dienų gyvenimo, tad visem 
bus aiškus ir suprantamas. 
Autorius turėdamas 30 melų 
patyrimo mokėjo Įdėli tokią

Veikale Patyrę Vaidintojai.
Vaidinime dalyvauja seni 

patyrę vaidilos ir geras skai
čius jaunosios kartos nuošird
žių dramos mėgėjų, nekurie iš 
pastarųjų net siekiančių teat
ralės karjeros kaip tai S t. Ku
bilius, kuris yra nuolatinis 
Goodmano teatro mokyklos 
narys. Suzana Viliutė taipjau 
su atsidėjimu studijuoja ir se
ka teatralę eigą ir apie patei
kiamus vaidinimus raportuo
ja Naujienose B. Liudkevičius 
visiem žinoiųas scenos vete
ranas, F. Alvikis ir A. Rulis 
savos rųšies komikai; St. Rim- 
kaitė, A. Davgin, J. Milleriute,i 
E. Budraitis, V. Ladigiutė, — 
šie visi plačiau pažįstami iš jų 
vaidiadnrų operetėse. Gana ti
pingas roles užpildo S. Ladi- 
giciic, J. Dainienė ir E. Ku- 
činskienė. Visam darbui vado
vauja ir svarbiausią rolę vai
dina autorius Stulgių Pempė.

Vaidinimo pradžia 4:30 v. 
v-, Įžanga tik 40c. ypatai. Ren
gia LSS. Centralė kuopa ir L. 
D. D. 4 kuopa.

—Old taimeris.

TURTINGOS JUODOS ŽEMĖS, 
daržovių, 
Fullerton 
Elektriką, 
Manheim 
$75 cdsh.
cas. Box K-22, 1739 So. Halsted St.

vištų ir vaisių ūkis prie 
avenue — bloko ilgumo- 
grįstas kelias tuoj už 

Road. Kaina $375.00 — 
—$5.00 mėnesy. Savinin-

AKRAS PRIE grįsto Wadsworth 
kelio, Lake kauntėj,—tuoj už She- 
ridan Road. Nėra asesmentų. Kai
na $475.00 — $95.00 cash- — $5.00 
mėnesy. Box F-83, 1739 So. Hals
ted Street.

COAL— WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejua

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

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

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

PASAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

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



šeštadienis, vasario 11, 1939

DRAMOS TĖVAS VAITEKŪNAS ŽINOMAS 
IR LIETUVOJE

Jo Pagerbimo Išvakarėse
Lietuvos publicistai ir litera

tai, kurie atydžiai teini ja Ame
rikos lietuvių darbuotojus ir 
visuomeninį veikimų, atėjus 
tikram laikui, išreiškia savo 
nuomonę ir apibudina kiekvie
no asmens lietuvių tautai ilga
metį darbų ir jų ištvermingų 
ir nuoširdų pasišventimų.

Musų chicagiečių baltaplau
kis ir plačiaakis dėdė Vaitekū
nas scenoje pasirodęs tuojau 
užinteresuoja ne tik savo bal
so antonacija-mimika, bet ir 
reikšmingais žvilgsniais. Tas 
teatro mylėtojas metai kiti at
gal kai kuriuose Lietuvos žur
naluose ir laikraščiuose gražiai 
buvo minimas. Vadinasi, mu
sų Vaitekūnas yra užrekomen- 
duotas Lietuvos spaudoj ir jį 
gerbia ir labai gerai žino Lie
tuvos viršūnės. Taip pat ir pa
prasta liaudis irgi vertina jo 
gražų meno (farbų ir talentų.

Iš tikrųjų, Benediktas Vai
tekūnas tai kaimo bernelis. Nu
vykęs pirmiausiai į Latvijos 
sostinę Rygų, daug ten dirbo. 
Tais laikais nemažai gyveno 
ten lietuvių. Greitai susibūrę į 
bendrus ryšius ir pradėjo veik
ti daugiausiai vaidyboje. Vaite
kūnas buvo didelis teatro entu
ziastas. Taigi, dar nepasiekęs 
šios šalies, jau jis buvo paty
ręs aktorius ir visiems patik
davo. •

Amerikoj
Atvykęs j Amerikų, kaip 

žmonės sako, toks tokį pažino 
ir ant baliaus pavadino. Ir čia 
stojo prie savo mėgiamojo1 dar
belio. Kai 1912 metais atvažia
vau iš Pennsylvanijos į ,Chica- 
go, B. Vaitekūnas tuomet dir
bo Antano Olševskio banke ir 
beveik nebuvo to sekmadienio, 
kad Vaitekūnas neloštų. Kai 
Alšauskas pastatė puikų teatrų 
Milda su moderniškai įrengta 
scena ir scenerijom, per kelias 
dienas suvaidinta pagrečiui ke
li veikalai, ir Vaitekūnas su 
savo draugais vaidintojais 
Briedžiu, Stankūnu, Buragu ir 
kitais stebino teatro dalyvius. 
Aplodismentams nebuvo galo.

Ir taip Vaitekūnas per 25 
melus su viršum figūravo lie
tuvių scenoje ir teikė malonu
mo mums chicagiečiams.

Bet musų ilgametis scenos 
veikėjas šiuo laiku suklupo, 
reikia jam musų simpatijos. 
Joniškiečių Labdarybės Kultū
ros Kliubas su Marijona Mira- 
vičiene, Natalija Mickevičiene 
ir Jonu Gasparaičiu priešakyj 
rengia Vaitekūno naudai pasi
linksminimo puotų ir neabejo
jame, kad visi skaitlingai atsi
lankys. Įžangos bilietas tik 30 
centų. Parengimais įvyks ry
toj (vas. 12 d.) J. Juškos sve
tainėj, 2417 W. 43rd St. Pra
džia 5 vai. po pietų. —R. š.

NAUJIENOS, Chica&o, tll.

daus reikalų ministras.

CICERO LIETUVIAI JAU RUOŠIASI “NAU
JIENŲ” JUBILIEJINIAM KONCERTUI

Kitos Žinios — Pasitraukė Avižienis iš 
Liuosybės Namo — Serga Rimdžius, Etc.

Pasimirė 109 Metų 
Senelė
Chicagos Seniausia Moteriškė

Užvakar vakare pasimirė 
Mrs. Mary Adelman, 109 metų 
senelė, gyvenusi adresu 614 
West 47th Street. Velykų die
nų jai būt sukakę 110 metų. 
Senelė paėjo iš Lenkijos. Chi- 
cagoj gyveno apie 50 metų- 
Nors buvo silpnutė, vienok ge
rai matė, akinių nereikėjo.

Skautų 29-tos 
Sukaktuvės

Keli Šimtai Žmonių 
Dalyvavo Ewaldo 
Laidotuvėse
Pamaldas Atlaikė St. Adrian’s 

Bažnyčioj, Marųuette Parke
Didelis būrys giminių ir drau

gų, o dar didesnis būrys smal
suolių vakar rytų nulydėjo 
John P. Evvaldų, buvusį Keis
tučio bendrovės sekreorių, į šv. 
Kazimiero kapines. Jis ten bu
vo palaidotas be didelių cere
monijų nuosavam lote. Žadėta 
apeigas rengti kapinėse, bet šal
tas oras planus suardė.

Pamaldos už velionį įvyko 
St. Adrian’s airių bažnyčioj, 
Marųuette Parke, prie 70th ir 
Washtenaw. Ten ir kūnas bu
vo atvežtas.

Velionio giminės pageidavo 
gedulingas apeigas atlikti šv. 
Jurgio bažnyčioj, Bridgeportc. 
Bet tos bažnyčios klebonas, 
pral. Krušas, katalikų didžiūnų 
ir kai kurių parapijonų spau
džiamas, atsisakė velionio kū
nų įleisti bažnyčion. Tada gimi
nės kreipėsi į St. Adrian’s baž
nyčių. Ten klebonas sutiko kū
nų įleisti, jeigu pral. Krušas 
duos jam leidimų. Toks leidi
mas buvo gautas.

Tęsia Revizijų
Keistučio Bendrovės šėrinin- 

kų knygučių ir raštinės knygų 
revizija tebeeina. Federaliai ir 
valstijos auditoriai, kurie revi
zijų daro šiuo tarpu atsisako 
daryti pareiškimus apie Bend
rovės stovį. Jie žada pranešti 
spaudai apie Bendrovės reika
lus, kai revizija bus užbaigta. 
Ji užtruks dar apie savaitę lai
ko.

Valstijos auditorius E. J. Bar- 
rett pereitų antradienį kreipėsi 
į visus Keistučio Bendrovės šė- 
rininkus, prašydamas priduoti 
knygutes ir Šerus patikrinimui, 
Bendrovės raštinėj, 3236 South 
Halsted Street. Apie 600 šėri- 
ninkų jau atsišaukė. Apie 350 
šeri n inkų neatsišaukė arba dar 
negavo progos priduoti knygu
čių.

Knygutes ir Šerus reikia pri
duoti auditoriams, Keistučio 
raštinėj, tarp 9 vai. ryto ir 5 
vai. po pietų. R.

STAIGIAI MIRĖ
CHRISTOPHER
W0LTNER

Penktadienį 3:30 vai. po pie
tų staigiai mirė širdies liga 
Christopher Woltner, daugeliui 
ietuvių žinomas kaipo vienas 

iš “Salutaras Bitterio” išdirbė
ję

Pašarvotas G. Skudo koply
čioj adresu 718 West 18th St.

Apie laidotuves bus pranešta 
vėliau. •

Chicagos Kongresas 
Ruošia Vasario 
16 Iškilmes

Dalyvaus Keturi Chorai;
Kalbės Dr. Grigaitis

Velionė paliko du sūnūs: 
Feliksų Murauskų, 58 metų 
amžiaus, Joseph (Murauskų, 
52 metų amž., ir dukterį Ju
lių Krajeurkų, 82 metų amž. 
Feliksas Murauskas' gyvena 
Bellcville, N. J., o Juozas — 
Mihvaukee, Wis.

j. r. ilųkštis

Kaip ir keliais paskutiniais 
metais, taip ir šįmet Amerikos 
Lietuvių Kongresas ruošia iš
kilminga Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvių minėji
mų.

Iškilmingas sukaktuvių va
karas įvyks vasario 16 d., (ket- 
virtfe(iienį) Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj.

Programe dalyvaus keturi 
žymiausi Chicagos chorai.

Kalbės “Naujienų” vyriau
sias redaktorius Dr. P. Gri
gaitis ir keli kiti žymus "chica- 
giečiai veikėjai.

Kongreso Chicagos skyrius 
nuoširdžiai kviečia visus lietu
vius dalyvauti.

švęskim Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuves Vasario 
16 Dienų Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj I

Išrinko Naujų Skyriaus 
Valdybų

Pereitų trečiadienį Chicagos 
skyriaus delegatai laikė susi
rinkimų Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. Svarbiausias susirin
kimo tikslas buvo išrinkti 1939 
metų valdybų.’ Paliko visi tie 
patys, išėmus sekretorių. Vie
toj p-lės E. Mikužiutės, susi
rinkimas išrinko H. Jagminų.

Delegatas.
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Grace Moore, pagarsėjusi 
Amerikos dainininkė, kurių 
Prancūzijos vyriausybė pa
gerbė—suteikė jai Garbės 
Legijono narystę.

IACME-NAUJIENŲ r*U(Ol

Federalis teisėjas Edwin 
S. Thomas- kuris liko grų- 
žintas nuo laivo ryšium su 
McKesson and Robbins 
kompanijoje iškeltu į aikš
tę šmugeliu.

Šių savaitę yra< minimos dvi
dešimts devintų metų sukaktu
vės skautų judėjimo Ameriko
je. šie metai tai s ypatingai svar
bus Amerikos lietuvių gyveni
me, nes jau yr^< sudaryta pra
džia organizavimui lietuvių 
kautų Chicagoje.

Skautų veikimas tarp lietu
vių yra reikalingas, nes jis duo
da progos suaugusiems darbuo
tis su jaunaippčjajs ir per tat 
galėsime sulaukit geresnių lie
tuvių iš savo jaunimo. Tas jau; 
iiihfeis galės daug pas i darbšti 
omi seniai įsteigtoms draugi
oms ir susivienijimams, ku

riems dabar yra sunku privilio- 
i jaunimų.
Organizuoja Lietuvių Skautų 

Kuopas ....
Mes tankiai sakom, kad inu- 

;ų jaunimas užliiiršta mus, ne
nori veikti su mumis. Bet ar 
nes kada nors paklausėme sa
vęs, kų mes jaunimui nuveikė
me, kada jie buvo vaikučiai? 
Zuikučiai visuomet įdomaujasi 
kautų veikimu.,

Lietuvos Rymo Katalikų Su- 
ivienijimas Amerikoje jau tų 

programų pradėjo ir jų pirmas 
kautų skyrius jau randasi 18- 
os parapijoje. Kitos organiza- 
;ijos, kurios norį pradėti skau- 
,ų skyrius, kreipkitės į Chica- 
,os Apskrities Skautų Komisi
jų. Komisijos nariai yra J. P. 
Aukštis, Kun. KĮshkunas, den- 
cistas daktaras į. J. Šimkus ir 
□girdas Rudis-Rauktis.

Raginame kitas draugijas 
iradėti tų vertingų darbų. Vei
kime su vaikučiais, duokime 
,,iems tų puikų vaikų progra
mų, kurio jie trokšta. Už tai, 
iš tikiu, suaugę jie mus neuž
mirš. S. Kautas
KALBĖS PER RADIO APIE 

SKAUTUS
Per žemiau minėtas radio 

programas bus trumpos kalbos 
įpie Lietuvius skautus Chica
goje. j

šeštadienį, WHFC, 7 iki 8 v. 
vakare.

Sekmadienį, WGES, 11 iki 
11:30 vai. rylų. į

Antradienį, WGES, 7 iki 8 v. 
vakare.

Antradienį, WHFC, 9:30 iki

10:30 vai. vakare.
Chicagos lietuvių skautai šir

dingai dėkoja p. Budrikiu už 
dovanojimų laiko radio progra- 
me, pereitų ketvirtadienį.

Už radio laikų mes esame ir
gi dėkingi Peoples Furniture 
kompanijai, Margučiui, Pro- 
gress Furniture kompanijai ir 
Povilui Šaltimierui. S. K.

Bridgeportas — 
Tai Lietuviškų 
Valgyklų Centras
Kopūstai Ir Dešros Daug Lie

tuvių čia Sutraukia
Su šia diena Bridgeportas 

praturtėjo dar viena nauja val
gykla, po adresu 3206 South 
Halsted St., kurios vedėjais 
yra Frank ir Frances Saka
lauskai. Valgyklų, p-nai Saka
lauskai gana modemiškai įren
gė, — sudėjo naujus stalus, 
“kaunterį”, supirko naujus pe
čius ir indus valgiams virti, 
žodžiu, dar viena nauja nauju- 
tėlė valgykla atsirado Bridge- 
porle.

Bridgeportas valgykloms ir 
iki šioliai nebuvo biednas. Pra
dedant nuo 31 prie Halsted 
gatvės randasi p-no A. Nor
kaus’ “Universal Restaurant”, 
už pusantro kvartalo einant į 
pietus Halsted gatve Chicagos 
Lietuvių Auditorijos patalpose 
randasi Auditorium Restau
rant. Pora kvartalų paėjus 
prie 33-čios gatvės pastebėsi 
didelę ’ iškabą Jucius Restau
rant, tai didžiausia ir, gal būt, 
visiems Chicagos lietuviams 
žinoma valgykla. O prie 35 ir 
Halsted gatvių, kur randasi 
stambiausias biznio centras 
Bridgeporte, yra užlaikoma 
De Luxe Restaurant.
' Suminėtos valgyklos yra lie
tuvių užlaikomos ir jose ga
minama lietuviški valgiai. 
Apart kalbamų valgyklų, dar 
randasi beveik kiekvienam 
kvartale tai “Hot Dog Stand” 
tai “Hamburger Stand”, kur 
gaminama pigesnes rųšies val
giai.

Šiandien “Grand Opening”
Bridgeportas valgykloms yra 

turtingesnis už kitas lietuvių 
kolonijas. Ir tas kvapsnis lie
tuviškų kopūstų ir dešrų čia 
nemažai sutraukia tautiečių ir 
iš kitų kolonijų sočiai ir su 
skoniu pasivalgyti.

Lyginai tokia, tik su vėliau
sios mados įrengimais ir pa
togumais, atsidarė suminėta 
ponų Sakalauskų valgykla. Ga
lima tikėti, kad pp. Sakalau
skai turės gero pasisekimo 
naujam biznyje. Labiausia, 
kad p. F. Sakalauskienė yra 
gerai patyrus ir sumani lietu
viškų valgių virėja.

šiandien kalbamos valgyk
los yra “Grand Opening”. Vi
si atsilankiusieji bus gražiai 
priimti ir tinkamai pavaišin
ti. — F. Bulaw.

CICERO. — Vietos biznio 
žmogiis, Julis Rimdžius, 4903 
W. 14th St., jau kuris laikas 
kaip pradėjo negaluoti ir tolyn 
eina vis blogyn. Kad ir labai 
nenorėdamas, bet turėjo atsi
gulti ligoninėn ir pasiuoti chi
rurgo peiliui. Atrodo, kad vis
kas eina pasekmingai. Netru
kus parvažiuos namo ir vėl 
prižiuręs savo biznį. O kiek čia 
gandų paplito. “Rimdžius mirė, 
jaunas, geras žmogus”, ir tam 
panašus paskalai greitai ir pla
čiai sklido. O pats Rimdžius 
guli lovoj ir juokiasi. Dabar 
kai kurie sako: “Rimdžius gy
vens ilgus metus”. Aš to ir 
linkiu.

Pastoviai aptarnauja
Musų “News boy” Frank Lu

koševičius dabar pastoviai ap
tarnauja savo kostumerius, nes 
kito užsiėmimo neturi. Iš biz- 
niško atžvilgio tas gerai, tad 
vietos gyventojai ir biznieriai 
be jokio vargo patarnautojų 
susiras 1618 S. 50 Avė., 2nd 
floor, arba pašaukite Cicero 
3155 M.

“Naujienų” sidabrinis 
jubiliejus

“Naujienų” sidabrinis jubi
liejus jau netoli, už tai visi jau 
bruzda-teiraujasi kaip ten nu
važiuoti ir gerai susigrupuoti.

Pirmiausiai, aš patariu savo 
kaimynams įsigyti bilietus iš 
anksto, o jų galima gauti kelio
se vietose: A. Rudinskas, 1408 
S. 48 Ct.; K. Deveikis, 1518 S. 
48 Ct.; A. Stasiulaičio barber- 
nėj, 1405 S. 49 Avė., na, ir pas 
patį kapitonų F. Lukoševičių, 
1618 S. 50 Avė.

“Sensacija”
Sensacija išsipildė. Apie porų 

savaičių atgal pasklido paska
lai, kad buvo pavarytas iš dar
bo A. Avižienis, Liuosybės na
mo užveizda, kuris tas parei
gas ėjo per 8 metus suviršum. 
Pagaliau atėjo direktorių susi
rinkimas pereita trečiadienį, 8 
dienų vasario, ir visas neaišku
mas išsiaiškino. Kaip ir papras
tai, drg. Avižienis davė mėne
sinį raportų, bet pridūrė, kad 
tai paskutinis mano raportas. 
Visi dokumentai sutvarkyti,
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Japonijos imperatorius
Hirohito dėvi militarinę 
uniformų.

Avižienis liuosas. Kasgi užims 
jo vietų. Didelė įstaiga be prie
žiūros nebus. Kadaise už tų 
vietų daug kas varžėsi. O da
bar kas kita. Sekretorius p. 
Yacino paaiškino: “Mes su pir
mininku turėjome vargo kol 
suradome atsakantį žmogų”. 
Patiems direktoriams, kaipo še- 
rininkams, niekas nelieka, kaip 
tik patvirtinti. Direktoriai, nors 
nepilname skaičiuje, naujai pa
skirtų darbininkų, Stasį Vaiš
norų, patvirtino.

Kodėl Avižienis pasitraukė iš 
darbo? Juk kitur darbo vargiai 
gaus, nes viešpatauja bedarbė. 
O čia dirbdamas turto nesusi
krovė. Visi sako čia vra kas 
neaiškaus, o gal tai “proletaria
to diktatūros” apsireiškimas? 
Na, gyvensim — pamatysim.

Biznierių parengimas
Blisiness Men’s Leagu turės 

savo metinį parengimų šį šeš
tadienį, Liuosybės svetainėje. 
Tai bus vienas iš didžiausių 
parengimų. Bus daug įvairių 
dovanų ir laimėjimų prie įžan
gos bilietų. Komisija — p. But
rimas, F. Sablas, V. Vaičulis su 
pilna energija darbuojasi. Nė
ra abejonės, kad sutrauks gau
siai publikos.

Tos organizacijos buvęs 
pirm. p. Babitz “Drauge” rašo: 
“Lietuviai, nepasiduokite, kad 
kili mus vedžiotų. Svetimtau
čiai prieš lietuvius turi galvas 
palenkti” ir t. t.

Lietuviai, “vienyk:mės!”
Jeigu p. Babitz tokis patrio

tas lietuvis, tai kurgi jo patrio
tiški darbai? Pavyzdžiui, orga
nizacija neišrinko jo pirminin
ku, tai jis tuojau susinešė su 
grovikų meistrais ir paskelbė 
per “Draugų” ir bažnyčioj, jog 
užgimė nauja organizacija 
‘Biznierių ir Profesionalų” iš 
vien lietuvių ir p. V. Babitz jos 
pirmininkas. Bet savo spaudos 
darbus duoda svetimtaučiams 
ir dar drįsta rašyti-kalbėti apie 
vienybę, lietuvių gera vardų. 
Daugiaus negu juokinga.

Kaipo prieš asmenį-biznierių 
p. V. Babitz nieko neturiu. Yra 
veiklus šiek tiek politikoj ir ga
lėtų daugiau pasiekti, jeigu ei
tų tiesiu lietuvybės keliu, o ne 
vienaip rašytų-kalbėtų, o kitaip 
darytų. Tai su tuo toli nenuei
si, broli.

Ir kada gi tie musų lietuviai 
subręs? Aš netikiu to sulaukti. 
Ne tik čia Ciceroj, bet ir visur 
kitur pasijudino vienas eiti ant 
kokio valdžios darbo, tai tuo
jau šoka keli kiti ir šaukia 
“lietuviai, laikykimės vieny
bės”. Primena senų praeitį ir 
sako: “Lietuvių niekad nebuvo 
milijonų, o didelį plotų valdė”. 
Kas ant to karingumo rėmėsi, 
tas daro didelę klaidų. Karin
gumų padėkim užpečkin. O im
kimės konstruktyvio darbo.

“N.” Rašėjas.

Pildom
Income

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Kovo 12, 1939

Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St




