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Naciai Kviečia Prancūzus i Berlyną Taryboms
Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

SVARSTYS CENTRALINĖS EUROPOS PA-' 
DĖTĮ, ISPANIJOS KLAUSIMI IR MUSSOLI- 

N10 REIKALAVIMUS
Prancūzai užklausė, kaip ilgai japonai 

mano pasilikti Hainan saloje

PAGERBĖ ABRAOMO LINCOLNO 
ATMINTĮ

APVAIKščIOJIMAI RENGIAMI IR PIRMADIENĮ

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
12. — Vokietijos vyriausybe 
pakvietė Franeuzijos užsienių 
reikalų ministerį Bonnetą at
lankyti Berlyną ir pasitarti su 
nacių užsienių reikalų ministe- 
riti von Ribbentropu apie Eu- 

»ropos problemas.
Centralinės Europos padėtis, 

Ispanija ir Mussolinio reikala
vimai Viduržemio juros srity 
numatoma kaipo vyriausios 
derybų temos. Ryšium su pa
kvietimu Franeuzijos vyriau
sybė atsiklausė Britanijos nuo
monės, nes britai ir franeuzai 
nori savo politiką koordinuo
ti.

Franeuzijos ambasadorius 
Japonijoj užklausė, kaip ilgai

Raminimo politika 
nepašalino kon

fliktų
NEW YORK, N. Y., vas. 12. 

— Eduard Beneš, buvęs Čeko
slovakijos prezidentas, kalbėjo 
Chicagos universiteto kliu- 
bams New Y'orke. Tarp ko ki
ta Beneš akcentavo, kad ideo
loginiai ir politiniai galingųjų 
valstybių skirtumai yra perdi- 
deli. Politiniai vadinamų “dina
miškųjų” valstybių troškimai 
toli gražu dar nepatenkinti. 
Taigi tenka pasakyti, kad Eu
ropa šiandie randasi didelio 
perversmo išvakarėse. Vadina
ma raminimo (appeasement) 
politika konfliktą arba karą 
atidėjo, bet jo nepašalino ir 
vaidų nelikvidavo. čeko-Slo’va- 
kijos sudraskymas buvo ne 
pirmas, čeko Slovakijos pavyz
dys nebus nė paskutinis.

Hitleris pataria Mu- 
ssoliniui nereikalau

ti daug
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

12. — Iš artimų naciams rate
lių patirta, kad Adolfas Hitle
ris patarė Mijssoliniui nerei
kalauti perdaug didelių konce
sijų iš Franeuzijos Viduržemio 
juros srity. Mussolinis painfor
muos Hitlerį apie Italijos rei
kalavimus šią savaitę, veikiau
sia trečiadieniui praėjus, kai 
susirinks aukštoji fašistų ta
ryba.

Hitleris patariąs Mussoliniui 
reikalauti tik mažmenų, kaip 
teisės naudotis Djibouti uosto 
įrengimais ir direktorato Suez 
kanalo kompanijoj.

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

Debesuota; šilčiau; saulė te
ka 6:50 v. r., leidžiasi 5:19 
vai. vak.

japonai ketina laikyti okupuo
tą salą Hainan, kurią jie už
ėmė pereitos savaitės pabaigo
je. Jeigu japonai planuoja Hai
nan saloje pasilikti ilgai, tai 
numatoma, kad britai ir fran
euzai kartu pareikš protestą 
dėl okupavimo. Hainan sala 
randasi arti franeuzų Indo-Ki
nijos ir arti britų koncesijų.

Manoma, kad japonai užėmė 
sala Hainan tikslu kontroliuo
ti laivų judėjimą ir neleisti ki
nams gauti amunicijos. Japo
nija kart kartėmis kaltino 
Francuzija tuo, kad ji leidžia 
gabenti ginklus kinams per In
do Kiniją. Franeuzijos vyriau
sybė tvirtino, kad japonų kal
tinimai esą nepagrįsti.

Jungt. Valstijų kon
gresas pagerbs mi

rusi popiežių
WASHINGTON, D. C., vas. 

12. r- JiU&L Valstijų kongre
sas pirmadienį nutrauks posė
džius. Tai bus/kongreso pagar
ba mirusiam popiežiui Pijui 
XI m. Atstovų rūmuose kon- 
gresmanas ShanldV įneš rezo
liuciją, kuri išreiškia užuojau
tą katalikams netekusiems dva
siško vado.

C.I.O. pradėjo vajų 
prieš Darbo Akto 

pataisas
WASHINGTON, D. C., vas. 

12. — Senatorius Walsh įtei
kė Jungt. Valstijų kongresui 
Amerikos Darbo Federacijos 
bilių, kurs reikalauja Wagne- 
rio Darbo Santykių Aktą pa
taisyti. Bendrai, numatomos 
pataisos yra žalingos darbinin
kų judėjimui. Taigi C.I.O. (In
dustrinių Unijų Kongresas) 
pradėjo vajų prieš Akto patai
sas. C.I.O. išleido brošiūrą, ku
ri nurodo siūlomų pataisų 
kenksmingumą. C.I.O. Vadai 
ruošiasi išvystyti kampaniją 
žodžiu — savo narių tarpe ir 
viešuose mitinguose — prieš 
pataisas. Senato atsiklausimuo- 
se, ryšium su siūlomomis pa
taisomis, C.I.O. atstovai argu
mentuos prieš jas.

Prokuroras Dewey 
užbaigė kaltinimus 

Hines byloje
NEW YORK, N. Y., vas. 12. 

— Prokuroras Thomas E. Dew- 
ey šeštadienį užbaigė kaltini
mus Tammany boso Hines by
loje. Pirmadienį Hines gynė
jas, advokatas Paul Strykėr, 
įteiks teismui įnešimą, prašy
damas panaikinti bylą prieš 
Hinesą.

Hines yra kaltinamas tuo, 
kad jis teikė protekciją gem- 
blerių rakietui, kurio apyvar
ta sieke $20,000,000 per me
tus.

VDV Foto
ZARASŲ APYLINKĖS VAIZDELIS.

PALIEPĖ PRANCŪZŲ KONSULUI AP
STI ISPANIJĄ

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
12. — Ispanijos sukilėlių va
das, gen. Franco, painformavo 
Franeuzijos konsulą Barcelo- 
noje, kadt jis negali pripažinti 
jį konsulo esant, kol Franeu
zijos vyriausybė nepripažįsta 
sukilėlių režimo kaipo teisėtos 
Ispanijos valdžios..

Pranešimai sako, kad Fran

Nori atgaivinti Pan- 
Amerikos Darbo

Federaciją
MIAMI, Fla., vas. 12. — 

Amerikos Darbo Federacijos 
viceprezidentas Matthew Wo$ 
pereitą šeštadieni davė Fede
racijos pildomosios tarybos 
posėdžiui įnešimą atgaivinti 
Pan-Amerikos Darbo Federa
ciją. Nutarta Pan-Amerikos 
Darbo Federacijos vykdomo
sios tarybos susirinkimą su
šaukti Washingtone gegužės 
mėnesį — tuo laiku, kai Tarp
tautinės Darbo Unijų Federa
cijos vykdomoji taryba turės 
savo posėdžius.

Numato kandidatus 
popiežiaus vietai

VATIKANO MIESTAS, vas. 
12. — Žemiau paduodami var
dai keleto kardinolų, kurie tu
ri šansų kaip kandidatai po
piežiaus vietai. Jie yra:

Kardinolas Adeodatą Piazza, 
Venecijos patriarchas; kard. 
Francesco Marchetti-Selvagia- 
ni, Romos generalus vikaras; 
kard. Alfred Ildefonso Schu- 
ster, Milano arkivyskupas; 
Giovanni Battista Nasalli-Roca 
di Corneliano, Bologna arkivy
skupas; kard. Maurilio Fossa- 
ti, Turino arkivyskupas; kard. 
Alessio Ascalesi, Neapolio ar- 
kivyskupąs; kard. Alia Dalla- 
costa, Florencijos arkivysku
pas ; kard. Luigi Lavitrano, 
Palermo arkivyskupas; kard. 
Pietro Boetto, Genojos ark., ir 
kard. Eugenio Pacelli, Vatika
no užsienių reikalų sekreto
rius.

euzijos užsienių reikalų minis- 
teris Bonnet prašys ministerių 
kabinetą trečiadienį pripažinti 
Franco režimą.

Iš Pirėnų; kalnų, Franeuzijos 
pasieny Ispanijoj, gauta prane
šimas, kad 35,000 užsilikusių 
Ispanijoj lojalistų dar kovoja 
su sukilėliais, rodydami neti
kėta smarkuma, fe fe

Muštinės išardė au
tomobilių darbinin

kų mitingą
FLINT, Mich., vas. 12. — 

šeštadienį buvo sušauktas au
tomobilių darbininkų unijos 
mitingas. Ruošė jį priešinga 
prez. Homer Martinui frakcija. 
Bet vienas Martino šalininkas 
pradėjo agituoti prieš mitingo 
rengėjus ir kvietė susirinku
sius išeiti. Dėl to kilo mušti
nės.

šeši Austrijos nacių 
vadai likviduoti

VIENA, Austrija, vas. 12. 
-— Joseph Buerckel, nacių ko- 
misionierius Austrijoje, šešta- 
aienį paskelbė, kad iš dešim
ties nacių vadų Vienoje šeši 
tapo pašalinti. Buerckel betgi 
atsisakė paaiškinti, ar paša
lintieji nacių vadai yra areš
tuoti.

Kviečiai pavėlavo 
Ispaniją pasiekti
WASHINGTON, D. C., vas. 

12. — 1938 m. rudenį buvo 
paskelbta, kad Jungt. Valstijų 
kviečius planuojama siųsti į 
Ispaniją. Tie kviečiai turėjo 
pasiekti Barceloną prieš Kalė
das. Jie atgabenami į Barce
loną tik dabar, kai jau ją yra 
paėmę sukilėliai. Kai kurie 
Washingtono korespondentai 
sako, kad Barcelona puolė ne 
tiek dėl sukilėlių atakų, kiek 
dėl bado. Įvairus atidėliojimai 
sutrukdė kviečių siuntimą Is
panijon.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR ------------------------ -J

o PARYŽIUS, Francuzija, 
vas. 12. — Vokietijos vyriau
sybė šeštadienį pakvietė Fran
euzijos užsienių reikalų minis- 
terį Bonnetą atvykti į Berly
ną ir apsvarstyti su Vokieti
jos užsienių reikalų ministerių 
von Ribbentropu kai ’ kurias 
opiąsias Europos problemas.
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• JOHANNESBURG, Pietų 
Afrikos Unija, vas. 12. — 
Gausaus lietaus pasėkoje iški
lo upių vanduo Transvalio ir 
pietų Rodezijos srityse. 18 as
menų paskendo. Kai kurių apy
linkių susisiekimas nutrauk
tas.

Lojalistų sostinė 
Madride

PERPIGNAN, Francuzija, 
vas. 12. — Gaunami čia iš Is
panijos pranešimai sako, kad 
tarp premjero Negrino ir už
sienių reikalų ministerio Julio 
Alvarez dėl Vayo, vienoje pu
sėje, ir lojalistų karo vadovy
bės kitoje reiškiasi nuomonių 
skirtumas. Bet koki tie skir
tumai yra, tai nepasakoma.

Nėgrin, atvykęs į Valenciją, 
pareiškė, kad lojalistai kovos 
iki gen. Franco sutiks duoti 
priimtinas respublikos gynė
jams taikos sąlygas.

Ispanijos respublikos sosti
nė, buvusi civilio karo pradžio
je Madride, bet vėliau perkel
ta į Valenciją, paskui į Barce
loną, toliau į Figueras, dabar 
ir vėl įsteigta Madride.

14 vokiečių belaisvių 
perėjo Į Francuziją

PERPIGNAN, , Francuzija, 
vas. 12. — Ispanijos lojalis- 
tai paleido 14 vokiečių aviato
rių, kurie kovojo sukilėlių pu
sėje ir buvo paimti nelaisvėn. 
Vokiečiai pereitą šeštadienį iš 
Ispanijos atvyko į Francuziją. 
Juos čia pasitiko Vokietijos 
konsulato ir karo aviacijos at
stovai. Buvusieji belaisviai 
grįžta į Vokietiją.

SPRINGFIELD, III., vas. 12. 
— Sekmadienį sukako 130 me
tų nuo to laiko, kai gimė Ab
raomas Lincoln. Ypatingai iš
kilmingai atžymėtos sukaktu
vės Springfielde, kur, Oak 
Ridge kapinėse, Lincolno ka
pas randasi.

IŠ miesto į kapines, porą 
mylių atstumo j, nužygiavo ka
ro veteranų organizacijos, tų 
organizacijų pagalbinės dalys, 
civilėš organizacijos, policinin

Trys bombos iš
sprogdintos 

laive
LONDONAS, Anglija, vas. 

12. — 1,000 žmonių iš Airijos 
vyko laivu į Angliją pažiūrė
ti rungtinių, kurios ėjo perei
tą šeštadienį tarp anglų ir ai
rių sportininkų. Trečios klasės 
salėje, laive, sprogo trys bom
bos. Jos betgi žalos mažai te
padarė. Manoma, kad bombas 
padėjo airiai teroristai. Lošio 
vietoje policija darė kratas, 
ypač atidarinėjo čemodanus, 
kuriuos žiūrovai atsivežė. Po
licija saugo Londono tiltą, nes 
teroristai grumoja jį išsprog
dinti.

Armijos lėktuvas 
apdaužytas

1 . ................... ..

NEW YORK, N. Y., vas. 12. 
— Leitenantas Ben S. KSsey 
šeštadienį atlėkė iš Kaliforni
jos į New Yorką armijos lėk
tuvu. Kad sumušti pirmesnį 
rekordą, kurį buvo padaręs 
Hovvard Hughes sausio mėne
sį 1937 metų, Kelsey truko 15 
minučių.

Bet leitenantą Kelsey ištiko 
nelaimė. Nusileisdamas Mit- 
chell aerodrome jis įvažiavo į 
medį. Tačiau ir aviatorius iš
liko gyvas, ir lėktuvas paly
ginti lengvai apdaužytas.

Armijos lėktuvas, kuriuo 
Kelsey pasiekė New Yorką, 
gali išvyti 350 mylių valandoj 
greitumą.

Popiežiaus kūnas 
perkeltas Į šv. Pe

tro bažnyčią
VATIKANO MIESTAS, vas. 

12. — Popiežiaus Pijaus XI 
kūnas perkeltas iš Sistine kop
lyčios į šv. Petro bažnyčią, ku
rioje, kripte, jis ir bus palai
dotas.

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
12. — Gauta eita iš Ispanijos 
žinia sako, kad 31 asmuo bu
vo užmuštas, o daugiau nei 
šimtas sužeista, kai susidaužk 
du traukiniai ties Las Planas, 
netoli Barcelonos, kurią dabar 
valdo sukilėliai.

ĘŲDAPEST, Vengrija, vas. 
12. — Rumunijoj paskutinė
mis dienomis areštuota 60 ka
rininkų, jų tarpe keletas gene
rolų. Areštuotieji kaltinami 
tuo, t kad darę sąmokslą prieš 
karaliaus Karolo vyriausybę.

kų ir kitokios grupės.
Brig. generolas W. E. Pros- 

ser padėjo vainiką prie Lin
colno kripto prez. Roosevelto 
vardu. Pasakyta prakalbos, at
likta kitokios apeigos.

Chicagoj sekmadienį sureng
ta eilė minėjimų įvairiose mie
sto dalyse. Ir pirmadienį mo
kyklos, valdžios ofisai ir ban
kai bus uždaryti ryšium su mi
nėjimu 130 metų sukakties 
nuo Lincolno gimimo dienos.

Kardinolas Pacelli 
dėkoja prez. Roo- 

seveltui
WASHINGTON, D. C., vas. 

12. — Vatikano užsienių rei
kalų sekretorius, kardinolas 
Pacelli, atsiuntė Jungt. Valsti
jų užsienių reikalų sekretoriui, 
Cordell Hull’ui, padėką dėl to, 
kad prez. Rooseveltas išreiškė 
katalikų bažnyčios vyriausybei 
užuojautą ryšium su popie
žiaus Pijaus XI mirtimi.

$3,000,000,000 pašal-
- pos išmokėta
WASHINGTON, D. C., vas. 

12. — Socialio Užtikrinimo 
Taryba paskelbė, kad 1938 me
tais federalcs valdžios, valsti
jų ir municipalitetų agentijos 
išleido $2,995,705,000 pašalpai 
teikti. Faktinai tai buvo ne 
vien pašalpa. Nes į sakytą su
mą įeina ir CCC stovyklų ir 
WPA darbininkų algos. 1937 
metais šios rūšies išlaidų ša
lis turėjo $2,332,769,000.

Sukilėliai paskandi
no britų laivą

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
12. — Ispanijos sukilėlių lėk
tuvai šeštadienį atakavo Valen
ciją ir jos uostą. Britų preky
bos laivas Lucky paskandin
tas. Užmušta 20 ir sužeista 40 
civilių miesto gyventoų.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon/
PINIGINĘ DOV^Ą

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

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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KORESPONDENCIJOS
Akron, Ohio

Nepataikė pagirti
\ 198 kuopos korespon-

dentas “Tėvynės” Nr. 48 išgy
rė kuopos parengimų komisiją. 
Mat, korespondelas yra kava
lierius, o į komisiją įeina visos 
trys moterys. Tokioms aplinky
bėms susidėjus visai supranta
ma, kodėl korespondentas taip 
pasielgė. Vadinasi, kodėl jis jas 
pagyrė daugiau, negu jos iš tie-

komisijos narių ir supranta 
šiek tiek apie tai, kaip reikia 
parengimai tvarkyti, tai to ne
galima pasakyti apie kitas. Pa
vyzdžiui, to negalima pasakyti 
apie p-ią G., kuri į SLA 198 
kuopą įsirašė tik prieš trejus 
metus. Ji keliais atvejais įsipir- 
šo į komisiją, kur pasižymėjo 
išimtinai tuo, kad kitiems ko
misijos nariams kliudė veikti.

8lOGA* REUMATŠKI 
SKAUSMAI MANE SIAČAI 

a* m r uiti r e 
KOKIŲ VAISIŲ.

KA0 MAN 
PAUN6VINFŲ’ 

~TT

PROTO VATO

/

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

Tai jos didžiausias nuopelnas, 
o vienok korespondento akimis 
žiūrint ji yra didelė varlė tau
tiškoje baloje.

Lietuvoje žmonės kalbėdavo, 
kad gegė išperėdavo vanagiu- 
kus. Na, o musų koresponden
tas irgi susilaukė “vanagiuko” 
G. asmenyje. Ji kuopos sausio 
8 d. laikytame susirinkime da
vė papeikimą korespondentui, 
kam tasai “Tėvynės” Nr. 1 pa
gyrė Dudonių šeimą, o ne Muc- 
kų. Vadinasi, korespondentas 
turi atsiklausti p-ios G., ką jis 
turi girti, o ką peikti.

Gerai dar, kad rimtesnieji su
sirinkimo dalyviai pastebėjo tai 
poniutei, jog korespondentas 
vienu ypu negali visus girti. Sa
ko, kai ateis laikas, tai pagirs 
ir kilus.

Vienas narys pastebėjo: gir
di, aš dar neskaičiau, kas ten 
parašyta. Bet jeigu parašė, tai 
ir gerai. Iš viso yra gerai, kada 
kas nors iš musų kolonijos pa
rašo.

Pirmininkas pastebėjo, kad 
korespondentas buvo pas Dildo
mus kaipo organizatorius. Ir 
kadangi jam pasisekė tą šeimą 
prie SLA prirašyti, tai ir pasi
kalbėjo su p. Dudoniu lyg anas 
Maikis su tėvu. Jeigu korespon
dentas butų Muckaus
prirašęs, tai, esą, butų savo 
sikalbėjimą su p. Muckum 
siuntęs į “Tėvynę”.

Tačiau pasitaikė 
Muckų šeimą įraše 
nizatorius. Jis tad 
apie tai “Tėvynėje“ pranešti.

NAUJIENŲ-ACME Photo.
Norvegijos sosto įpėdinis Olav su žmona ir vaikais, 

šį pavasarį jie rengiasi aplankyti Ameriką.

Paterson, N. J

per visą laiką mokėjo nuosek- mušė dantis bei gerokai apkan- 
liai orientuotis. Džiugu man 
senų metų sulaukus, kad žmo
nes pritaria “Naujienų“ užim
tai pozicijai. Linkiu ir nuo sa
vęs joms kuo geriausio pasise
kimo. —Patersonietė

Grand Rapids, Mieli.
Smulkios žinutės iš musų 

kolonijos
Prieš kiek laiko įvyko nelai

mė dėl gėrimo. Įveltas liko ir 
vienas žynius lietuvis, kuris, 
esą, nepilname
čiams. Keliama byla keturiems 
asmenims ir reikalaujamas at
lyginimas, kadangi nelaimėje 
žuvo vienas asmuo. Byloje fi
gūruoja Jonas Sabaitis, kuris 
laikė aludę Richmbnd ir Mus-

tižiojo liežuvį. Dabar jam teks 
gerokai ir pakentėti ir iškaščių 
turėti, kadangi be daktaro ne
galės apsieiti.

Butų su tuo pusė bėdos, jei 
tas pilietis nemėgtų kitų smerk
ti. Dabar tegul jis pasižiūri i 
veidrodį.

Kiti Lietuviai Daktarai

Andrius
0 0 0

Adomaitis laiko dra-

siuva ir taiso drabužius gana 
pigiai. Jo biznio vieta yra šiuo 
adresu 448 Leonąrd.

šiomis dienomis p. Adomai
tis užsirašė “Naujienas”.

0 0 0
Užsirašė “Naujienas” 

pat ir p. Miškinis, kuris 
gražiai įrengtą 
290 Leonard W.

Mociejus.

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St. 

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

laiko
aludę adresu

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 suhainmi*

AKIU SPECIALISTAI

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 jusų 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.
Kūdikių klinikas dykai kas šeš

tadienį 10:00 iki 1:00 P.' M.

šeimą
pa- 
pa-

šis tas iš praeities
Aš jau skaitau kairius ir kai

riausius laikraščius nuo 1905 
metų. Savo sunkiai uždirbtais 
pinigais juos įsigiju ir sten
giuosi patirti, kas juose yra ge
ro ir kas blogo.

Prieš kiek laiko buvo užė
jęs savotiškas amaras sukairė- 
jimo. Rėkė, šaukė agitatoriai, 
kad štai ryt ar poryt kapitaliz
mui bus kaput ir išauš nauja 
gadynė. Na, o jei kapitalistinė 
sistema grius, tai kuriems ga
lams reikalingi pinigai. Tad ir 
mes šelpėme kamarotus ir sa-

sako, kad esą 
jį nuo grio- 

bulų nukęlia- 
tai jam ten

rankos perdaug minkštos.
Tėvas juokais 

mes išgelbėjome 
vių kasimo. Jei 
vęs pas Staliną,
tikrai butų tekę griovius kasti 
ar dar ir blogiau.

Dr. šliupas, rodosi, 1902 m.
Pasaaic (N. J.) .prakalbos me
tu pasakė, kad kiekvienas žmo
gus savotiškai yra durnas.

Tą pareiškimą tikrai galime 
pritaikyti kraštutinių kairiųjų 
vadovybėms: šiandien matome, 
kad jos tikrai buvo durnos ir 
blaškėsi nuo kiekvieno iš Ma
skvos pučiamo vėjo.

Galima tik pasidžiaugti, kad 
Chicagos progresyvė visuome
ne pradėjo dar glaudžiau spies- kimas. 
tis aplink “Naujienas”, kurios niuo nuriedėjo į skiepą ir įsi-

, 0 0 0

Tie, kurie balsavo už repub- 
likonus, netrukus galės pasi
džiaugti jais. Štai prieš kiek 
laiko liko įneštas sumanymas 
lupti, kaip sakoma, devynis 
kailius už pardavinėjamus gė
rimus. Taigi, kas norės stiklą 
alaus ar stipresnio trunko iš
sigerti, tai turės mokėti kaip 
ap tiekoj e.

Garsinkitčs “N-nose”
LIETUVIAI

taip,

Kai žmogus blaivas, lai jis

jei tik bando šiek tiek atsargus 
būti. Tačiau kai padaugina, tai 
gali pasitaikyti ir itin rimtų 
nelaimių.'

Štai šiomis dienomis pas mus 
įvyko tikrai nemalonus atsili- 

Gerokai įsikaušęs as-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Praugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir ne.dėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

dabar, 
baigs.

pasi-

ji per aukštai nešasi ir no-

jais, kurie organizacijai yra 
daug pasidarbavę. Ji tiesiog 
vaidina katės vaidmenį, kuri 
•pamačiusi didesnį gyvūną labai 
Išsipučia. —P. Š-is.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $9-50

Taupyk
saugioje įstaigoje

MOKAME

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINOS ASS'N 

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

Man atrodo, kad visai nese
niai Leonukas Pruseika grįžo 
iš Chicagos. Grįžo apšauktas 
baltuoju šovinistu, buožės sū
numi. Tais sunkiais laikais jis 
pirmą prieglaudą gavo pas 
mus. Vedžiojome jį iš s lubos į 
stubą. Vaišinome, girdėme. Kur 
pasitaikydavo minkšta lova, ge
resnis kambarys ir malonus 
šeimininkai, ten Leonukas ir 
užsilikdavo. O jei kur dar susi
rasdavo krupniko, tai ir visai 
gerai būdavo. Vakarais susi
rinkdavo visi geros širdies 
žmonės ir džiaugdavomės, kad 
Leonukas išliko gyvas ir Stali
no leitenantai nesudorojo jo.

Pats Leonukas atkuto, pagy
vėjo. Sako, draugai, pas jus la
bai geras ūpas. Jei dar kelios 
tokios kolonijos kaip Paterso- 
nas, tai bukite tikri, kad Bim
bai tąsyk butų kaput, — iš lie
tuvių vadovybės jis butų iš
stumtas.

Žinoma, mes savo pareigą 
atlikome gerai. Toks jau lietu
vių paprotys, kuris nuo senų 
laikų pasiliko, būtent, ubago 
neskriausti. Musų tėvukai bū
davo priima ubagėlį, suteikia 
jam nakvynę, o kitą dieną įsi
deda į šlipkes ir veža pas kai
myną. Tą pat darė ir paterso- 
niečiai Leonuko atžvilgiu.

Bet štai paskutinėmis dieno
mis skaitome “Naujienose” ap
rašymus iš Chicagos ir mums 
baugu darosi: draugijos, klu
bai, paskiri asmenys ir šiaip 
visokios organizacijos sveikina 
“Naujienas” besiartinančio ju
biliejaus proga ir linki joms 
visokio pasisekimo. Iš to numa
nu, kad “Naujienos” Chicagoje 
turi didelį pritarimą ir tas pri
tarimas dabar dar labiau su
stiprėjo.

Man tad darosi baugu, kad 
kartais Leonukui ir vėl nerei
kėtų bėgti iš Chicagos. Dievu
liau, nevelyčiau jam tokios ne
laimės, nes grįžęs pas gerašir
džius rytiečius jis jau minkštos 
lovos nebegautų. Kai kurie ne
leistų jam net šuns būdoje

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
11 D] NA IR NAKTĮ

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

Telefonai! LAFAYETTE 0727

T—v ri' 1 ___ • koplyčios visoseJ—J _LCZ cEL1 Chicagos dal yse

Klausykite musų Lietuvių radi* programų Šeštadienio vakarais 
T vaL vakaro H W. H. F. C. stoties (1420 KJ—TraneMjM 

r. fiALTK.:iiz^".

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių > 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. VAITUSH,
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jusų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR.G.SERNER
LIETUVIS

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residcnce Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

Akinių DirbtuvėOiibu-S lt 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

KITATAUČIAI
Dr. F. Pulsuclii Le Vari 

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

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

DR.HERZMAN
I IŠ RUSUOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKi
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 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel.: Prospect 1930

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 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. 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. GUG1S
ADVOKATAS

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

nakvoti.
štai gyvas iš praeities atsiti

kimas. Nusivedu Leonuką pas 
savo gerą draugą. Pasisveikina
me, susipažįstame. Kai svečias 
nuėjo į kitą 
njnko sūnūs, 
kas. ir sako: 
tu jo”.

Klausiame,
dėl jis svečio nemėgsta. Ber
niukas atkerta, kad, girdi, jo

kambarį, šeimi- 
nedidelis berniu- 
“Pa, aš nemegs-*

kas atsiliko, ko-

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142 

Cicero Phone Cicero 2109
6834 So. Western Avė.

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 St.

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. DearboriPSt.
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų Tel.—Hyde Park 3395.
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Pittsburgho Naujienos
Pittsburgh, Pa a

Nevykusi kritika
Vasario 3 dieną “Tėvynes” 5 

numery buvo patalpintas kriti
kos straipsnis, straipsnis buvo 
visu smarkumu atgręžtas prieš 
neseniai įsisteigusią jaunuolių 
draugiją, kuri vadinasi “Jaunie
ji Lietuviai Pittsburghe”.

Korespondencijos straipsnis 
buvo labai perdėtas, todėl man 
jaunuoliui neseniai atvykusiam 
iš Lietuvos yra pareiga tą di
delį išsišokimą (arba vadinamą
ją kritiką) išaiškinti, parodyti 
tos kritikos nevykusią temą 
Pittsburgho lietuviams ir pačiai 
kritikei d-gei Količienei.

Pirma, užuot d-gė Količiene 
atvykusi į teatro vakarą, pasi
žiūrėti vaidinimų eigos ir jau
nuolių energijos vaisių, atsive
žė su savim kritiko akinius; 
per kuriuos matyt ji negalėjo 
teatro vakaro matyti.

Antra, jeigu d-gė Količiene 
žiurėjo per tuos akinius taip 
kaip publika žiurėjo, tai reikia 
pasakyti, kad d-gė Količiene nė 
mažiausio supratimo neturi a- 
pie teatrą, jo perstatymą ir ar
tistų apsirengimą.

Trečia, jei ir buvo mažų, ko
kių klaidų, tai patys lošėjai 
greičiau pamatė, negu kili, o be 
to, sena patarlė sako: “Kas ne
dirba — tas neklysta.” Bet jei 
pradėjus dirbti, nors ką tai 
klaidų įvyko ir įvyksta, nežiū
rint kokia organizacija ar pa
rengimas bebūtų, be to mažos 
klaidos yra nepastebimos, pa
kenčiamos, ir publika už tokias 
klaidas negali daryti kritikos.

INSURANCE
MPDRAUDA) ,

i

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted SL 
t •

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

po pietų
---  --------- :---------

Garsinkitės “N-nose”

‘‘Civilizuoto pasaulio merginos” “JAUNIEJI LIETUVIAI PITTS- 
ir artistų rūbai BURGHE” DĖKOJA

Toliau draugė Količiene sa
ko: “Lietuvai atgavus nepri
klausomybę ir merginos pasi
naudojo “Civilizuoto pasaulio”, 
merginų teisėmis ir toks artis- 
tų-čių apsirengimas, tik nervus 
gadina sveikai protaujančiai pu
blikai ir visai netinka dabarti
nei Lietuvai.” Ir pataria “Jau
nųjų Lietuvių Pittsburghe” 
mergaitėms nedaryti pasityčio
jimų iš savęs ir Lietuvos mer
ginų. Ji sako: “tokiais drabu
žiais parėdyta tinka baidyklei į

Į kanapes.”
Pirma, čia turiu pasakyti, 

kad draugė Količiene jau tuzi
nas su viršum metų, kaip nėra 
buvusi Lietuvoje, o kuomet ir 
buvo Lietuvoje, tai matyt, Lie
tuvos papročių, bei apsirengi
mo nei kiek nesupranta, jei ji 
taip rašo.

Antra, juk tame veikale buvo 
pavaizduota dvi senmergės po 
60 metų amžiaus, o kur ji yra 
mačiusi, kad 60 metų amžiaus 
senmergė, laikytųsi prie “civi
lizuoto pasaulio”, merginų ir 
dar Lietuvoje? Dar ir dabar, 
Lietuvoje nei su žiburiu pro
vincijoj ar mažesniuose mies
tukuose nerasi, kad ir jaunų 
mergaičių, kurios: frizuotų 
plaukus, teptų nagelius, veide
lius, trumpintų sukneles ir nu
mestų skareles.

Gražiai padarytos skarelės, 
tai lietuvaičių papuošalas ir pa
sididžiavimas. Taigi ir “Kuku
lio”, tarnaitė, kurią d-gė Koli- 
čienė išvadino čigone su rank
šluosčiu ant galvos, nebuvo či
gonė, bet lietuvaitė su skonin
gai išsiuvinėta skarele, kuri 
kaip minėjau yra lietuvaičių pa
puošalas.
Baidyklės kanapėse ir ameriko

niškas “reksmonas”
Jau kaip minėjau, d-gė Koli- 

čienė išvadino musų artistes 
baidyklėmis, tai — turiu paste
bėti ar d-gė Količiene girdėjo 
ar ne, sunku atspėti, kai tos dvi 
senmergės susipyko lošdamos 
ant scenos dėl “Martyno”, ir iš
sivadino kuosomis iš kanapių ir 
kitais žodžiais.

Toliau d-gė Količiene sako; 
“tie drabužiai priklauso ameri
koniškam reksmonui, o saga y- 
ra per didelė ir priklauso kom
panijai.

Šioje vietoje aš turiu pasaky
ti, kad visi artistai buvo labai 
tinkamai aprengti, nes buvo 
net grimuotojas specialistas 
tam tikslui pakviestas ir visur 
aprengė sulig amžiaus budo ir 
vaidintojų paskyrimo. O, saga, 
man rodosi priklauso tam, kas 
ją turi ir nors didelė buvo, bet 
publikai neužkliuvo, o draugei 
Količienei ir užkliuvo.

Ąžuolas

Mes “Jaunieji Lietuviai Pitts
burghe” nuolankiai dėkojame 
už paramą musų statytam va
karui — teatrui ir šokiams už 
paramą draugija ir už gerą at
siliepimą apie ją: Povilui Dar
gini, V. Burduliui, “Lietuvių Pi
liečių” klubo valdybai ir na
riams, “Lietuvių Mokslo Drau
gystės” klubui, valdybai, gaspa- 
doriui ir nariams. Visuomenės 
veikėjams. Bendrai visai visuo
menei. Taip pat dėkojame p-no 
Guno orkestrui, tai yra puikus 
ir nesutingęs, bet smarkus or
kestras. K. Pūkas,

J. L. P.” draug. sekr.

S. S. Pittsburgh, Pa.
Mažai publikos buvo Aleksand

ro Vasiliausko koncerte
Vasario 5 d. Lietuvių Piliečių 

svetainėje Lietuvių Vaizbos Bu
tas buvo surengęs Aleksandrui 
Vasiliauskui iš Brooklyn, N. Y., 
koncertą. Nežinia dėl kokios 
priežasties tiek mažai publikos 
tesusirinko. Dainininkėj savo 
pareigas atliko labai gerai, ir 
buvo ko pasiklausyti, tik gaila, 
kad mažai buvo kam klausytis.

Aplamai visas programas bu
vo gražus. Dainininkui akom
panavo Milda Virbickiutė — 
Brosky, taip pat programe da
lyvavo panelė Marčiukoniutė. 
Ji išpildė keletą ka valkelių 
smuiko solo.

—Koncerte buvusi

N. S. Pittsburgh, Pa.
Nelaiminga mirtimi mirė 

Jonas Palkautas
Vasario 4 d. plačiai žinomą 

Pittsburgho lietuviams biznie
rių Joną Pulkautą ištiko nelai
mė: savo namuose krito laip
tais mirtinai susižeisdamas, gal
vos kaulą persiskeldamas.

Velionis Palkautas buvo 51 
metų amžiaus. Iš Lietuvos pa
ėjo nuo Janavos. Paliko di
džiausiame nuliūdime žmoną, 
3 sūnūs ir vieną dukterį.

Buvo palaidotas vasario 7 d. 
šv. Kazimiero kapinėse su baž
nytinėmis apeigomis. Laidotu
vėmis rūpinosi Venslovo laido
tuvių įstaiga. —Koresp.

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Canal 8000

Export, Pa.
Susitvėrė nauja SLA kuopa. — 

Senoji SLA prezidento Bago- 
čiaus tėvynė.
Vasario 5 d. Pittsburgho dis- 

trikto SLA generaliai organiza
toriai S. Bakanas ir Charles Pi
kelis jau antrą kartą buvo at
silankę į šį anglių kasyklų mie
stelį su tikslu sutverti SLA kuo-/ 
pą. Pasirodo, kad organizato
riai šį kartą savo tikslą atsiekė 
’r jiems pavyko šioje nedidelė
je lietuvių kolonijoje suorgani
zuoti naują SLA kuopą. Yra 
vilties, kad netolimoje ateityje, 
šioje kolonijoje susidarys gana 
didelė ir skaitlinga SLA kuopa.

Nors apie šią koloniją mažai 
kada tenka pastebėti žinių laik
raščiuose, o ypač pastaruoju 
laiku, bet kolonija turi savo 
praeitį ir gana įdomų prisimi
nimą. Išsikalbėjus su šios kolo
nijos senaisiais draugijų veikė
jais, ypačiai su Motiejum Ma- 
tušiu, pasirodo, kad prieš 30 ar 
daugiau metų yra atvykęs į šį 
miestą ir dirbęs kasyklose adv. 
Bagočiaus brolis Domininkas 
bei pats advokatas Bagočius 
dirbo kasyklose ir vietos senes
nieji lietuviai prisimena SLA 
prezidentą.

Gal būt, dėl tos priežasties, 
kad SLA prezidentas gerai yra 
žinomas tos kolonijos lietu
viams, tai nebuvo didelio sun
kumo nė SLA kuopos sutverti.

—S. Bakanas

(ACME-NAUJIENŲ Phot » i
Chicagos bobučių klubas vaizduoja Dionne penketuką 

ir Dr- Dafoe.

IS LIETUVOS
Klaipėdos uoste toks di
delis judėjimas, kad bus 

įvesti nakties darbai
KLAIPĖDA. — Gruodžio 3 

d. Klaipėdoje lankėsi vyr. ge
ležinkelių dir. inž. Račkauskas 
ir Eksploatacijos dir. inž. šap- 
kus. Ta proga Klaipėdoje bu 
vo platesnis pasitarimas, ku
riame svarstyti skubesnio va
gonų padavimo į Klaipėdos uo
stą ir kaip pagyvinti uoste va
gonų iškrovimą ir pakrovimą 
klausimai. 

/

Paskutiniu metu Klaipėdos 
uoste judėjimas vis plečiasi, 
todėl ir buvo tartasi, kaip grei 
čiau prisitaikinti prie darbų 
plėtimo uoste. Artimiausiu me
tu numatoma Klaipėdos uoste 
įvesti nakties darbus. Nakti
mis, kaip ir dieną, bus iškrau
nami ir pakraunami laivai. Be 
to, tartasi daryti visus gali
mus žygius, kad uoste nebūtų 
jokių susigrūdimų.

Bendrame šiais reikalais pa
sitarime, be abiejų aukštųjų 
geležinkelių pareigūnų, dalyva
vo -Klaipėdos geležinkelių sto
ties viršininkas, Klaipėdos mie
sto stoties viršininkas, muiti
nės, “Lietūkio”, “Baltijos 
Transporto” b-vės ir kitų su
interesuotų įstaigų atstovai.

Atsibastė apgavikų 
agentų

ŠIAULIAI. — šiomis dieno
mis Šiauliuose pasirodė du sve
timšaliai piliečiai, kurie vaikš
tinėja po namus bei įstaigas ir 
siūlo pirkti įvairių “angliškų” 
medžiagų. Nepatyrę žmonės su
sižavi “angliška” preke, sumo
ka neblogus pinigus, o paskui 
graužiasi, keikia. Gudrus agen
tai suvilioja žmones tuo, kad 
užsiprašo už kostiumą (3 mtr.) 
po 130—150 Lt, o atiduoda pa
galiau už 50—60 Lt tuo budu 
sudarydami pigumo efektą. 
Kad dar labiau paveiktų pirkė
jus, jie tariasi nemoką kalbėti 
lietuviškai. Be to, jie taikosi ir 
vadinami “moderniškai” nuo
taikai: visur pabrėžia, kad vie
tos žydai parduodą suklasto
tus, falsifikotus, kad jie esą 
antisemitai ir t. p., nors, patik
rinus vienoje įstaigoje jų pa
sus, paaiškėjo, kad tie “antise
mitai” patys yra... Prancūzijos 
žydai.

• Lietuva ruošiasi įsteigti sa
vo konsulatus lenkų uoste Gdy
nėje ir gal būt Vilniuje. Lenkai 
steigsią savo konsulatus Klai
pėdoje ir Šiauliuose.

Bobutės konkuruoja 
akušerės

MARIJAMPOLE. — Pereitą 
vasarą apskr. s-bė įvairiose ap
skrities vietose įsteigė kelioliką 
sveikatos punktų, kuriuose kai
miečiai gauna medicinos pa
galbą labai prieinamomis kai
nomis. Pav., sveikatos punkto 
akušerė patarnauja gimdyvėms 
moterims tik už Lt. 10, o iš 
neturtingų moterų už tą pat 
patarnavimą visai neima atlygi
nimo. Vis tik ir gydytojai ir 
akušerės skundžiasi, kad kai
muose ūkininkai dar neįverti
na jiems siūlomų patogumų ir 
per dažnai naudojasi šundak
tarių ir bobučių patarnavimais. 
Esą, net tie ūkininkai, kurie 
nusistatę pasinaudoti akušerės 
patarnavimais, esant reikalui, 
pirmiau pasikviečia “bobutę” 
ir atvykusi akušerė dažnai tu
ri net nemalonumų nuo tos 
“bobutės”, kadangi “bobutė” i 
ją žiuri, kaip į konkurentę.

Charakteringa, kad šundak
tariai ir “bobutės” ūkininkams 
patarnauja už didesnį atlygini
mą, negu gydytojai ir akušerės.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj 
Kovo 12, 1939

Bedarbių reikalai
ŠIAULIAI. — šiuo metu 

mieste bedarbių yra apie 800 
žmonių. Kas savaitė prie vie
šųjų darbų gauna dirbti po 
280 bedarbių, kurie yra su
skirstyti trim kategorijom. Pir
mai kategorijai duodama dirb
ti kas antra savaite, II-jai — • 
kas trečia savaite ir III-jai ski
riamas darbas į miškus. Pir
majai kategorijai priskiriami 
bedarbiai su gausingom šei
mom, o trečiajai — viengun 
g.ai ir bevaikes šeimos. | miš 
kus išvykstantiems bedarbiams 
duodami avansai, tačiau kai 
kurie bedarbiai juos nesąžinin
gai panaudoja ir tuo pakerta 
pasitikėjimą kitais dorais ii 
tikrais bedarbiais. Pavyzdžiu’, 
ne per seniai s-bė. pasiuntė Į 
miškus 20 bedarbių ir išdavė 
visiems po keliolika litų avan
so, tačiau į mišką nuvažiavo 
vos 7 bedarbiai, o 13 nenau
dėlių nuvyko ne i darbą, o į... 
restoraną, kur pralakė visus 
pinigus ir kitą dieną v.ėl atsi
stojo ties biržos langeliu.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse*

Gėla Nugaroje, 
Nervai, Reumatika?

Netikras valgis, gėralas, rūpestis, pernldir- 
*>iinas, dažnos slogos, dažnai pažeidžia inks
tus, o inkstų netvarkas veikimas gali būti 
tikrąja priežastimi rūgščių pertekliaus, 
nakties išbndimo, rėmens, kojų skausmo, ner- 
votuino, svaigulio, ištinusių kulnų, reumati- 
kos skausmų, Ištinusių biakstėnų ir jautimo
si senu pirm laiko. Padėkite inkstams išva
lyti kraujų su CYSTEX. Paprastai jau pirmo
ji dožu padeda inkstams rūgščius išvalyti ir 
tai gali greit padėti jums gerai pasijausti. 
CYSTEX po pinigų grąžinimo garantija turi 
pilnut patenkinti, arba jums niekas nekai
nuoju. Jsigvkit CYSTEX (Siss-tex) šiandien. 
Pas vaistininkus dožu kainuoju tik 3c., o ga
rantijų apsaugoja jus.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

JVAŪJIENŲ 

s JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

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

15 CENTŲ
Prisiųskite savo užsakymus tuoj aus. Kas užsi
rašys NAUJIENAS—gaus šį musų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

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. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokė jom m 
už padėtus /JL

pinigus

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL S AV
INES & LOAN ASSOGIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘‘NA1LTTENOSE”

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

ardss...................... «..M..w..w.«..»w...

Adresas------------------- ...----------------

Miestas.—......... ....................................

Valstija---------------- _-------------------
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The Lithuanlan News Pub. Co., Ine
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(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

valgius, o dar vėliau visai įlie
to negali nuryti. Stemplė visai 
užauga ir žmogus po %—U/2 
metų miršta badu. Gydymas tc-

Rodos, Lietuvoje butų sunku 
surasti tokių žymesnę įstaigų, 
ar didesnį visuomenes veikėjų, 
kuris įvairiomis progomis ne
būtų gavęs iš dr. A. L. G ra i či li
no laiškų, Retai kas jį Lietuvoj 
asmeniniai pažįsta, bet iŠ laiš
kų daug kas jį žino. Dr. A. L. 
Graičiunas tolydžiai besisielo
damas Lietuvos reikalais opiam 
ar kritiškam Lietuvos momen
tui atėjus tuoj ir rašo savo lai
škus ir kartais labai griežtoje 
formoje savo pasiūlymus išdės
to. žinoma, čia daktaro dėl jo 
tų laiškų niekas nesmerkia, vi
si žino ir jaučia, kad jo nuo
širdžiai savo tėvų žeme rūpina
masi.

štai poetas Jonas Graičiunas 
šiomis dienomis išleido savo ei
lių rinkinį: “Ižas Nemune”, ir 

darymo, rodo, kad santykiai tarp ekzekutyvės ir legisla- tų savo knygų paskyrė Dr. A. « _ • TT • * 1 _ I k

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

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

Naujienoa eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams _____________
Pusei metų ---------------
Trims menesiams ____
Dviem mėnesiams -------
Vienam mfinesiui -------

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kppija ---------- ....... —.— 8c
Savaitei ..........  —.......... 18c
Mėnesiui__ ______ _______  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metams ................
Pusei ----
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

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

Orderiu kartu su užsakymu.

$5.00
2.75

. 1.50

. 1.00

... .;

Kova Tarp Prezidento ir Kongreso
šešios savaitės, praėjusios nuo J. V. kongreso atsi-

tyvės valdžios šaky nėra geri. Kongresas jau susikirto |l. Graičlunui. 
su prezidentu keliais svarbiais klausimais. Knyga tyčia gražiai išleista ir

Atstovų butas ir senatas nukirto 150 milionų dole- labai turininga, čia visos eilės 
riu nuo sumos pinigų, kurios prezidentas reikalavo WPA Persisunkę visuomeniniais mo- 
darbams. Atstovų butas prailgino dar metams laiko sakymas> ka(1 tai esanli oficja. 
Dies’o komiteto veikimų —— to komiteto, kuris savo ty- taus optimizmo ir privalaus pe- 
rinėjimais” stengiasi diskredituoti Naujos Dalybos sali- simizmo lirika, daug ką pasa- 
ninkus Roosevelto administracijoje. Atstovų butas iškė- ko. Tiesa, tose eilėse daugiau 
lė apkaltinimą darbo sekretoriui p-lei Perkins, kad ji ne- užtinkama pesimizmo, negu op- 
vykdanti imigracijos įstatymų prieš ateivius komunistus. timiznio» betv dienų gyveni-

Susikirtimai tarpe prezidento ir senato įvyksta daz- rieškutčmis scmli 
niausią dėl asmenų, kuriuos Rooseveltas nominuoja įvai- štaį kejetas pOsmų, kur svy- 
rioms valdinėms vietoms. Senatas jau atmetė vieną pre- ruojama tarp optimizmo ir pc- 
zidento nominuotą teisėją ir dabar aštriai kamantinėja simizmo:
Wisconsino progresistą Amlie, kurį Rooseveltas paskyrė verkei basa prie pono dvaro, 
Tarpvalstybinės Prekybos Komisijos nariu. Galimas daik- au° vargo tau pečiai palinko.

r .f . J u . dabar stebies, kas laisvėj daros,—tas, kad jisai bus atmestas, ir toks pat likimas gręsia ki- dairais liudnu žvilgsniu^ aplinkui, 
tiems 17-ai Roosevelto nominuotų kandidatų.

Prezidento priešai kaltiną ji, kad jisai provokuojąs 
senatą, skirdamas radikalus; o Rooseveltas sako, kad 
senatas neteisėtai kėsinasi paveržti jam prerogatyvą 
(teisę), kurią prezidentui suteikia konstitucija. Butų 
bergždžias darbas čionai bandyti išspręsti, kurioje pusė
je tiesa. Amerikos valdžios sistema yra tokia, kad daž
nai būna sunku pasakyti, kur baigiasi vienos įstaigos tei
sės ir kur prasideda kitos.

J. V. konstitucija norėjo griežtai atskirti vieną nuo 
kitos vykdomąją galią nuo įstatymų leidimo galios ir nuo 
teisminės galios. Bet yra faktas, kad prezidentas ne tik
tai veda krašto administracijos reikalus, o ir dalyvauja 
įstatymų leidime, nes jisai duoda kongresui patarimus, 
kokie įstatymai turi būt leidžiami, ir turi “veto” teisę. 
Senatas, įstatymų leidimo įstaiga,, dalyvauja ir adminis- 
racijos reikaluose, nes jisai tvirtina prezidento kabineto 
narius ir kitus federalinių įstaigų, valdininkus.

Pagaliau, ir teismai kišasi į administracijos bei įsta
tymų leidimo sritį. Svarbiausia šituo atžvilgiu ■ teismų 
funkcija tai įstatymų interpretavimas ir teisė spręsti, ar 
įstatymas sutinka su konstitucija.

Tos “pasienio” sritys, kur teismai susiduria su kon
greso privilegijomis arba kur kongresas atsistoja sker
sai kelio administracijai, yra nuolatinis vidujinių kon
fliktų šaltinis Amerikos valdžioje. Tie konfliktai neretai 
suparalyžiuoja visą valdžios mašineriją. Iš tų susikirti
mų, kurie įvyko tarpe Roosevelto ir kongreso per pra
eitas šešias savaites, atrodo, kad likusioji prezidento ter
mino dalis bus nevaisinga.

dabar stebies, kas laisvėj ddros,—

Vedei už rankos laisvę kraštui 
pro Kupiškį, Alytų, Šančius-.. 
vedei linksma, numetus naštą,— 
į Nemuną skandinti pančius... 
dabar pro langą limuzino 
įsigeidėm plentu meksfalto, 
o tavo lūšnos nebežino: 
ar griūti • čia, ar nusikelti? 
Pro kaimus limuzinai rieda, 
pro konstituciją išartą...
O tu palydi tautos žiedą 
basa, apdriskusi tarp vartų... 
Visi tave dainuoja, mini 
ir nukala eilių sieksninių, 
o tu—kaip kryžiai 'husiminę, 
smuikeliai puošiami Sekminių...

Sakykite, kas iš nuoširdžių 
Lietuvos patriotų panašiai nesi
sieloja, taip sielojasi dėl Lietu
vos ir daktaras A. L. Graičiu
nas. Juk ir jis iš limuzino, iš 
Ghicagos padangės mato basų 
Lietuvą, jei jų nemato, tai to
kių jaučia, jaučia jų konstitu-* 
cijos išartų ir jausdamas tasai 
man nežinomas daktaras iš 
Chicagos sielodamasis rašo Lie
tuvos žymesniems veikėjams 
laiškus.

O štai ar netikras Lietuvos 
i vaizdelis, ar ne šių dienų 
tuva?

Lie-

Žvalgos bailus murai, 
lūšnos žemėn gūžias-.. 
Ar gi Tu, Šalele, 
netiki gegužiais?!....

Taip, Lietuvoje kol kas
žalgos bailus murai, o lūšnos 
žemėn gūžias... Nejauku tiems 
mūrams tarp lušnij^

lik

Arba štai vėl taip artimi ir 
taip žinomi vaizdai:

Pūkščia, klega traukinys,— (
Sitibauja plieniniai bėgiai.
šitas kraštas—kankinys, 1
nedalia ilgai jį slėgė.
Nieko tau nebesakys 
šis aksomas pirmos klasės... 
Lįs lūšnelės į akis, 
pakeliui—motulės • basos...

Taip, visais pakeliais vis dar 
matulės basos ii* lūšnos lįs į a- 
id&.» Tai dar tokia šių dienų 
Lietuva!

Butų galima dar daug iš tos 
knygos eilių pacituoti, kurios 
Vaizdžiai nušviečia Šiandienines 
Lietuvos pergyvenimus, Lietu
vos margąjį ir kartu pilkąjį gy
venimą, bet juk šiuo rašiniu ne
turima tikslo rašyti los knygos 
kritiką, o tik progai pasitaikius 
paminėti, kad Lietuvoje išėjo 
šaunių eilių knyga, kurią tikrai 
pravartu įsigyti, nes ji atvaiz
duoja daugelio ųuoširdžių vi
suomenininkų lietuvių pergyve
nimus, tuos pergyvenimus, ku
rie taip artimi ir pažįstami kar
tu ir daktarui A. L. Graičiunui.

Aš spėju, kad dr. A. L. Grai
čiunas, perskaitęs tą knygą, dar 
ne vieną ugningą laišką para
šys į Lietuvą, kuris vers užkie
tėjusią sąžinę pakamantinėti ir 
kartu prisipažinti, kad ne vis
kas Lietuvoje yra tvarkoje, kad 
oficialusis optimizmas toli gra
žu neatitinka Lietuvos gyveni
mo tikrovę.

Ir šia proga supras, kad dr. 
A. L. Graičiuno kariais šiurkš
tokai laiškai parašyti visai vie
loje ir laiku parašyti.

Gerai, kad lietuvių tautos 
tarpe esama dar lokių vyrų, 
kurie nepasiduoda būti apgau
dinėjami oficialaus aptimizino.
Pro Lietuvos paniekintą tikrovę, 
pro murus juodo internacionalo 
lyg pranašas, tautos kelių usnis 

Tu rovei,
su ja džiaugtais, kai laisvės aušros 

balo... '
* , • ‘p* * * ’ * *
Tu miršti miręs jau lietuviams, 
kur tavo ordinus išgrobstė, ne 

idėją...
Gal būt, ne veltui tu krimtais prieš 

dalią... 1
gal būt, nė tokią Lietuvą tada 

regėjai. A!
t j. 11

Užbaigsime poeto Jono Grai
čiuno eilėmis šias kelias čia 
mano pastabėles. Manau, kad 
tos mano pastabėles vieloje ir 
laiku parašytos ir gal jos kaip 
ką paskatins susipažinti su Lie
tuvos jaunosios kartos poetais, 
kurie nėra persisunkę oficialaus 
optimizmo dvasia, iš kurių ei
lių trykšte tryškia Lietuvos gy
venimo tikrovė, o tie, kurie yra 
apdovanoti visokių laipsnių or
dinais, supras jų tikrą vertę ir 
įsisąmonys, kad Lietuvoje tos 
kartos poetai, kurie tokias ei
les rašo, ordinais savo krūtinių 
nepuošia.

NUŠALIMAI
Esant didesniems šalčiams, 

dažnai pasitaiko kojų, rankų 
ausų it nosies nušalimai.

Dažnai pasikartoju, nors ir 
maži nušalimai, sužaloja smul
kiausias kūno kraujagysles ir 
tuomi sukelia netaisyklingų 
kraujo apytakų. Nušalusios kū
no dalys patinsta, oda pasidaro 
Inelsvai-rausva, dažnai niežti, 
labai bijosi šalčio. Kasydami 
nagais, nudraskome odos pavir
šių, todėl greitai gali atsirasti 
žaizdos ir odos uždegimas.

Gydymas. Čia kalbama apie 
mažesnius nušalimus. Nušalu
sių kūno dalių nedraskyti na
gais. Gulant tepti jas ichtijolio 
5% tepalu ir aprišti arba užsi
mauti tam tikras pirštines ir 
kojines, kad neištepti patalo. 
Dažnai vartoti tynęs (vonias). 
Nušalusi ranka ar koja pane- 
riaina 2 minutėm gerokai šil
tai! vandenin. Ištraukus iš šilto 
vandens, panerti 1—2 minulėm 
šaltai! vandenin ir vėl šiltam 
Taip pakartoti 4—5 karius. To
kias lynos reikia daryli kasdien 
per 2—3 savaites.

Šiltan vandenin patariama į- 
dėti truputį tani no arba ųžuolo 

■ žievių. Išmaudžius šiltame ir 
I šaltame vandenyje nušalusias 

kūno dalis, patartina prieš gu
lant patepti jas jodina su tani- 
no priemaiša. Dienų galima pa
barstyti nušalusia oda cinko ar 
dermatoliaus milteliais. Esant 
žaizdoms, vartojama kalkių a- 
liejus arba boro tepalas.

Didesni nušalimai yra pavo-

šaltų vandenį ir eina oran ant 
vėjo. Tuoj aus pajunta nugaro
je ,šaltį, pradeda krėsti drebu
lys. Kadangi žinome, kad per
šalimas gali būti daugybės sun
kių ligų priežastimi, todėl rei
dą vengti ir saugotis peršali
mo.

Sušilęs ir suprakaitavęs neik 
oran. Eidamas bažnyčion ar va
žiuodamas turgun, gerai apsi
vilk, apsiauk patogiais batais ir 
vilnonėmis kojinėmis. Užsi
mauk šiltas pirštines ir ausis 
pridenk šilta kepure arba užsi- 
statyk kalnierių.

Geriausiai saugo 
vilnoniai drabužiai, 
liai — kailiniai. Be 
sėsk vežiman!

Pajutęs, kad šaltis perima vi
sų kūnų, turi kuo greičiausia 
pabėgioti, kol visai sušilsi.

Greitai peršalsi išgėręs degti
nės, nes ilgesnį laikų nejausi 
šalčio, šilimos jausmas, kuris 

. atsiranda, išgėrus degtinės, yra 
apgaulingas.

Ypatingai turi saugotis šalčio
■ sergu džiova ir širdies ligomis, 
i nes jie lengvai peršąlą.

Peršalęs žmogus, paprastai,
■ netrukus suserga. Pakyla karš

tis, laužo kaulus, skauda gerk-

nuo šalčio 
o ypač kai-

Skilvio vėžys atsiranda daž
niau pas vyrus, negu pas mote
ris ir tai po 40 metų. Žmodus, 
kuris iki tol jautėsi gerai, pa
meta visai apetitų, negali valgy
ti mėsos, nes jaučia a (rajumų. 
Pradeda liesėti, iš pilno žmo
gaus pasilieka oda ir kaulai. 
Dažnai negardžiai atsirūgsta, 
pavalgęs jaučia sunkumų duo
butėje po krutinę, o vėliau pra
deda vemti. Vemia nesuvirškin
tu valgiu ir dažnai tamsiu krau
ju. Anksti padaryta operacija 
gali išgelbėti nuo mirties. Kai 
jau žmogus visai sunykęs ir 
kai aiškiai skilvyje apčiuopia
mas guzas, tada paprastai jau 
būna pervėlu operuoti. Pas gy
dytojų reikia eiti tada, kai ape
titas pradeda mažėti. Skilvio 
peršvietimas Rentgeno spindu
liais gali išaiškinti ligos pric-

namo, 
kol

►

Pas moteris vėžys pasireiškia 
nereguliariu kraujavimu, jėgų 
susilpnėjimu ir žymiu kūno su
liesėjimu.

mėšlungis
Jei daiktai, kurie sužeidžia 

musų kūnų yra švarus ir žaiz
dos nepergilios, ir švariai laiko
mos, tai jos gana greit užgyja. 
Bet kartais susižeidžiame ne
švariais, užterštais žemėmis ar 
meški, įrankiais. Žemėje ir y- 
pač mėšle yra daugybė įvairių 
bakterijų, kurios patenka į žaiz-

—rJusų Keistas 
1—24—29.

Lietuvos Padangėje
Dvarininkai laukia pri- 
C imant valstybės 

biudžeto
KAUNAS. — Daugelis dva

rininkų yra padavę žemes ūkio 
min-jai prašymus, reikalauda • 
mi atlyginti už nusavintus miš- 
kus ar žemes. Tokių preten
zijų žemės ūkio ministerijai 
esu pareikšta per du milijonus 
litų.

Nuo praėjusių metų birželio 
mėnesio dvarininkams atlygi
nimų nemokama, nes paskirti 
apie 600 tuksi. Lt buvo išmo
kėti.

Atlyginti mišku irgi susi
laikoma. Tai buvo laukiama, 
kol bus paskelbtas 1939 m. 
valstybės biudžetas.

žemės ūkio min-ja prašė į 
biudžetų įtraukti porų milijo
nų litų dvarininkams atlygin
ti, bet Seimo biudžeto komi-

Policija rinks nelaiinin- 
gy judėjimo atsitikimų 

statistikos duomenis
KAUNAS. — Ligi šiol Lietu

voje neturėta tikslios ir išsa
mios statistikos nelaimingų at
sitikimų sauskelių judėjime. 
Dabar kiekvieną policijos kon
trolės viešuose sauskeliuose už
registruotą nelaimingą atsiliki
mą, susijusį su judėjimo prie
monėmis ir kelių stoviu siųs 
Centriniam Statistikos Biurui 
Kaune.

• Susisiekimo ministerija Kau
ne įsteigė pašto muziejų, ku
riame renkami budingesnieji 
daiktai pašto, telegrafo ir tele
fono veiklos pavaizdavimui.

sija teįtraukus tik vieną mili
joną litų. To milijono dvari
ninkai labai laukią.

paskiau žaizdos, pradeda gan
grenuoti, labai skauda ir sun
kiai gyja.

Nušalusias kūno dalis reikia 
atsargiai trinti sniegu arba šal
tu vandeniu. Atsiradus pūslėms, 
patepti jodina pačias pūsles ir 
aplink jas odų. Trukus pūslėms, 
atsiranda žaizdos, kurias reikia 
ypatingai švariai laikyti, nes jos 
lengvai apsikrečia ir ilgai pu-

Pusles galima pradurti ir iš
leisti iš jų skystimų, lik reikia 
pirma gerai nuplauti ir patepti 
jodina, o adatų padeginli ugny
je. Paskui tepti boro, dermąto- 
liaus ar bizmuto tepalu. Perri
šimus daryti kas 2—3 dienos.

Atsiradus žaizdoms ir prade
dant gangrenuoti, barstoma 
dermatolio ar xeroformo milte
liais.

PERŠALIMAS
žiemų daugiausia turime pro

gos peršalti, šaltas, drėgnas o- 
ras, vėjas, plonas apsivilkimas, 
tai svarbiausios peršalimo prie-

Blogiausia, kai žmogus su
šilęs ir plonai apsivilkęs geria

Vėliau paaiškėja, kad praside
da gripas, angina, plaučių už
degimas, plevritas, bronchitas, 
reumatizmas, inkstų uždegimas 
ar kokia kita liga.

Sušalus ar peršalus, reikia 
kuo greičiausia skubėli
Nenusivilkti ir judėti tol, 
viso kimo neapims šilima. Tuo
jau nusivilkus, krečia drebulys.

Gerti šiltų arbatų, valgyti 
karštų sriuba. Jei po kelių va
landų ar dienų pablogėja ūpas, 
pakyla karštis prasideda nasies

von. Gerti šiltų arbatų, liepos 
žiedų arbatų, imti tris karius 
per diena po vienų tabletę aspi
rino arba motopirino. Daug 
prakaituojant, reikia dažnai kei
sti marškinius. Jei diegia šonų 
ir kankina kosulys, tai reikia 
pastatyti ant krutinės taures 
(bankas). Nesikelti iš lovos, kol 
visai nenukris karštis.

VĖŽIO LIGA IR JOS 
REIŠKINIAI

Vėžiu serga daugiausia senes
ni žmonės. Pagal apytikrius ap
skaičiavimus Lenkijoje per me
lus miršta vėžiu apie 30 tūks
tančių žmonių. Vėžys lai yra

džinu sakant, grybas, kuris, 
kaskart vis labiau augdamas, 
naikina žmogaus organus ir už
nuodija visų kūnų. Vėžys atsi
radęs vienoje vietoje, greitai 
persimeta limfos indais į kilus 
organus, todėl operacija yra

NAUJIEJI ZARĄSAI

gali atsirasti visur, bet dažniau-
šia atsiranda skilvyje stemplė
je, kepenyse, pas pipkorius ant 
lupos, pas moteris lyties orga
nuose ir krūtyse.

Vėžys nėra limpama liga. Jis 
atsiranda pas žmones po 40 me
tų amžiaus ir tai dažniausia 
tuose organuose, kurie ilgą lai
ką perdaug buvo erzinami: pas 
^ypkorius ant lupos, pas tuos 
.<urie valgo karšius ir aštrius 
valgius — stemplėje ir skilvyje.

Vėžio pradžia nebepastebia- 
aia. Odos vėžys dažniausia atsi
randa ant veido. Lupos vėžys 
pradžioje atrodo, kaip mažas 
neskaudąs gūželis, karpa arba 
šašas. Tik po kelių mėnesių, 
kada tas gūželis vis labiau au
ga ir dažnai kraujuoja, tada at
kreipia ligonies dėmesį. Vėliau 
užauga didelis guzas ir atsive
ria žaizdos. Kuo anksčiausia 
reikia daryli operaciją.

Stemplės vėžys pradžioje,, vi
sai neskauda, žmogus pajunta, 
kad kieti valgiai, kaip duona, 
mėsa kaskart sunkiau nuryti. 
Vėliau gali nuryti tik skystus

mėšlungio bakterijos vadina
mos tetano bacilais. Jos kartu 
su žemėmis pakliuvusioš į žaiz-

gaminti stiprius nuodus, kurie 
įsisiurbia į kraujų ir sukelia 
mirtinga ligų, vadinamų mėš
lungiu. Dažniausia tai atsitinka, 
užsivarius giliai pašinų arba su
sižeidus šakėmis, mėžiant mč-

Liga prasideda ncluojau. Pra
eina kelios savaites ar mėne
siai, dažnai žaizda jau būna už
gijusi. Pradeda skaudėti sužeis
toji vieta, ligonis neramus, pra
sideda mėškmginiai traukuliai 
(konvulsijos). Ligonis dažnai 
sukanda dantimis liežuvį, galva 
atmeta j užpakalį, visas išsitem
pia, veidas pamėlynuoja, sun
kiai kvėpuoja. Po kelių dienų 
pasikankinęs miršta.

Vienintelė gydymo priemonė 
yra prieštetaninio serumo įtryš- 
kimai. Geriausia tuojau po su- 
sižeidimo nešvariu daiktu rei
kia kreiptis pas gydytoja, kad 
padarytų įtryškimų, kuris ap
saugotų nuo šios ligos.

Gydytojas

Margumyno:
ateityje Žmonės Gyvens 
Urviniuose Miestuose /
Neseniai įvykusiame Meksi-

kos valstybėje architektų suva
žiavime buvo pasisakyta, kad 
ateities miestai busią urviniai. 
Tokio pobūdžio miestus sukur
sianti oro antpuolių baimė. Vi
sa ateities statyba busianti pa
versta kuo geriausiai apsisau
goti nuo visokių galimų oro 
antpuolių, visi miesto kvartalai 
atrodysią, kaip ištisi urvų kvar
talai. Daugelis namų busią vi
sai po žeme. Gyvenimas to
kiuose miestuose vis dėlto ne- > 
busiąs blogas, nes miestai bu
sią apšviečiami dirbtine saule, 
o orą valysią elektriniai filtrai.

Taulėįe Pasirodė Didelė
Dėmė

Viena observatorija praneša, 
kad saulėje esanti pasirodžiusi 
milžiniška dėmė. Jos ilgis esąs 
170,000 km. ir plotis 75,000 
km. Observatorija mano, kad 
ta dėmė galinti sukelti dideles 
magnetines bangas ir audras. 
Šiomis dienomis esą galima 
laukti iš šiaurės pašvaistės pa
sirodymo.
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PIRMYN GOES TO 
LITHUANIA!

By Members of the Chorus

They also have taverns in Kau
nas, vvhich are called beer parlours, 
where nothing būt beer is sold- The 
bar is supplemented by small tables 
and there it is possible to obtain 
a strong amber-colored beer, and 
another variety vvhich is svveet, 
mild and dark. Every once in a 
whilc a vendor passes among the 
customers, and sėlis nars’ d’oeuvres 
from a basket-like troy.

The beer parlours are open du- 
ring the day, as are the ice-cream 
parlors- Ice-cream is called Italian 
Ice here, and tastes likę a crass 
between our own ice-cream, and 
a sherbert. It comes in about fif- 
teen different flavors from anice 
to pistachio, not to mention all the 
berry flavors.

Along the streets too are nume- 
rous venders of iced soda-water 
and hot dogs. Those short, thick 
frankfurters are served vvith mus- 
tard on a tiny paper plate, while 
the roll is vvrapped in a napkin. 
They are particularly delicious in 
the wee hours of the morning 
vvhen you are coming home from 
a spree. So much for the enter- 
tainment—at—night side of Kau
nas.

One day Mr. Kalvaitis and Dr 
Barzdžius arranged for us to have 
a picnic. After a two hour ride 
on the Nemunas aboard a rather 
flat, wide launch, we arrived at 
our destination, Kulautuva. Pas- 
sing through the kaimas we enter- 
ed the forest, which was rather 
glomy since the sun had very little 
opportunity to penetrate through 
these tall, tall pine trees. After 
vvalking over the pine needles for 
some distance, we came to a 
small clearing, vvherein was a bit 
of scenery that sedmed to be here 
for no rhyme or reason, būt vvhich, 
nevertheless, was breath-taking: an 
artificial pond of very blue vvater, 
a statuo of the Virgin almost hid- 
den in the surrounding shrubbery, 
and Vivo whit£\swans gliding grace- 
fully ahputrseemingly concious of 
the part they played to make this 
unexpected picture beautiful.

A little further on, we settled

down for a day of relaxation, 
though I vvonder whether tree- 
climbing would come under that 
heading- Doctor took three of us 
through the woods to a farmhouse 
where he inąuired whether we 
could get some milk. The farmers 
wife said it vvas possible, if we 
would wait Severai minutes for 
her to milk the cow. While wait^ 
ing, we picked corn-flowers in the 
wheatv and sėt the Doctor and our 
Marlboro lawyer to making 
wreaths of them. The milk, when 
we got it, was warm and foaming, 
ant the most delicious I have ever 
tasted.

The picnic was cut short when 
threatening clouds started to gath- 
er overhead, būt the rain held off 
until we reached the launch. The 
scenery along t.he banks of the 
now-churning river had turned to 
o glossy-green, it smelled of the 
rain, and wet earth, ąnd was ut- 
terly devoid of children waving to 
us, as they had before.

The following day, we took a 
bus to Zarasai. Buses here are 
streamlined, and very much likę 
the Surface Lines feeder buses. 
They travel unhampered by speed 
laws, and often resort to a siren 
to clear the road ahead. Severai 
times we chanced to see carts 
overturned, spilling their occupants 
and cargo, because the horse had 
been frightened by the shrill blast- 
ing. The highways are so good 
that we arrived at Zarasai Severai 
hours ahead of the time scheduledl 
Though the vine-covered arch-way 
across the road leading into the 
town was not yet completed, part 
of the reception committee was 
already on hand, and waiting for 
us vvith flovvers- Later the band 
convened, and together with the 
dignitaries of the town, gavę us 
our official vvelcome.

Zarasai is a very white town, 
and even after one has circled the 
lake and entered the town proper, 
the illusion is prolonged. It is a 
town of many lakęs, and vacation- 
ists flock to it in summer and in 
vvinter.

(To be continued)

For a Business Career

ALDA NARBUTAS
Daughter of prominent “Naujie- 

nietis” Anthony Narbutas and sis- 
ter of University of Montana grid 
star, A- Narbut. Awarded with a 
diplomą by Morgan Park Highshe 
now is consideriąg entering a bu- 
siness college.

Marquette Park’s 
3rd Annual Open- 

house Week
All Sėt For Great Celebration

February Twelfth

Abraham Lincoln
One hundred thirty years ago 

was born the inan whose words 
and deeds bear more and more 
significance these afteryears. 
Adraham Lincoln’s birthday well 
reminds thevvorld to act “...With 
malice to none, ...With charity 
for alk” 

_______

In Memoriam

EN ROUTE

VIC BENDER

Personalities of Interest
Some valentines are sent for fun,—and teasing, too;
Others conveij sentiment that's deep and true.
Hereby įve send our ihoughts of friendliness and joy 
To greet our readers,—ivornen, man, giri and boy!

TREASURE UNDER- 
GROUND — IN ILL.

Released by the State Geological 
Survey through the Illinois 

Chamber of Commerce.

No. 149 — WORTH A MILLION

A vvord in time savos nine — to 
paraphrase Poor Richard’s Almanac. 
Anyvvay, a timely vvord may be 
appropriate to avert an oversight. 
NVith this idea in mind we vvish to 
call attention to Friday, February 
17, the date of the L. U. C. BUNCO. 
This is one occasion you vvill ccr- 
tainly vvant to attend as the L. U. 
C. has been vvorking hard to make 
this evening an enjoyable one. 
They have seleeted the Interna
tional House, 1414 East 59th Street, 
as Jieing the ideal place to hold the 
Bunco. The Sočiai Committee has 
taken every eonsideration into the 
seleetion of table prizes and docr 
prizes, and the resuits are su e to 
elicit ch’s and ah’s when they are 
presented to the vvinno’s. The 
Bunco starts at 7:00 p. in. Admi- 
ssion is 35c.

The Bunco Part y is held for the 
specific purpose of repienishing t b. c 
chib tre'isury for administrative 
purposes. Thus those attend ng the 
Bunco vvill have not only the pleas- 
ure of passing an enjoyable enter- 
taining evening būt vvill also have 
the satisfaction of knovving they 
are contributing materiali y to a 
vvorthy cause.

O -
Sunday, February 5, a group of 

L. U. C. members tatended the 
Victor Bender Beeitai at Kimba’l 
Hali. The Pirmyn Chorus of w>ch 
Mr. Bender vvas member also sang 
at the rccital. This vvas Mr. Ben- 
dcr’s farevvell appearance before 
sailing to Lithuania.

— O
Cl:maxing tho activities of sev-

Ulinois limo kilns, burning Illi
nois limestone for the most part, 
are at the present time produeing 
more than 1*10,000 tons of lime each 
year, valued at more than a million 
dollars. The produetion of so much 
lime calls attention to the great 
and inereasing variety of its uses. 
Investigation reveals, for instance, 
that limo is extensively used not 
only as a versatile building moter
iai, būt for the purification of 
vvater, the preparation o f steel, 
sugar, paper, lubricating greases 
glass, leather, gelatins and ghics, 
baking povvder, insecticides, bleach- 
ing compounds, and a long list of 
Chemicals and commcrcial chemica’ 
Products. Lime has been made and 
u; cd for centuries, būt it novv seems 
evident that vve do not yet full? 
appreciate its ultimate possibilities 
as an important industrial raw 
niaterial.
By Don L. Carroll, State Geological 

Survey, Urbana, Illinois (Fcr 
Release Week of January 23)

----- .....

erai months, the L. U. C. announc.es 
its readiness to make a scholar- 
ship loan. It \vill consider appli- 
cants for the loan at once, endeav- 
cring to select the one most quall 
fied and deserving of such aid. This 
loan is not a dovvnright donation 
būt is payable,' without interest 
of any sort, wiihin a period of 5 
ycars. The scholarship award will 
be made around May 1. Further de- 
tails regarding eligibility and pro- 
cedurc for making application will 
appear in subseąueht columns of 
the L. U. C. Be sūru to watch for 
them. —J. Rachens.

Marcpiette Park will be host to 
over 100 community organization of 
the Marųuette Park area at their 
third annual event. A banųuet elc- 
borately arranged on Monday, Feb. 
20th will start the week celebra
tion of Open House events.

A general committee on arrange- 
ments \vill include the following 
representatives of community or- 
ganizations: Alfred Nilsen, Pres. 
Southwcst Civic Federation, Chair- 
man, Robert Jonės, Pres. Southvvest 
Business Mcns Ass’n. Roscoe Collcte 
Pres, Marųuette Park Lions Club, 
Mrs. Sidriey Hand Pres. Chgo. 
Lawn yVomens Club, Mrs. Charles 
Brown, Supt. Southtown Infant 
Welfare Ass’n. Mrs. R. M. Meehan, 
Pres. Marquette Manor Womcns 
Club, John Kaledinskas Pres. Lith- 
uanian Chamber of Commerce, An
thony Malinskas Pres. Marquette 
Park Citizens Club, Mrs. 1). F. 
Ely, Pres. Marquettc P. T. A., Mr. 
Anthony Ambrose, Pres. Marąuette 
Park Home Ownei’s organization. 
Peter Theis Pres. Chgo. Lawn Civic 
Ass’n. Mrs. Stacey Jonės, Pres. 
Eberhardt P. T. A., Harry Sullivan, 
Grand Knight St. Rita K. of C. Mrs. 
Elsie Moore, Pres. MorrilI P. T. A. 
Ray Klecka Comniander Stanley F. 
Sullivan Post, Anthony Black, Com- 
mander Glendale Post, Mrs. U. 
Browning, Pres. Tonti P. T. A. Ri- 
chard Olsen, Commander Schmidt 
American Lcgion Post, Mrs. James 
Tulley, Pres. McKay P. T. A., C. 
A. Lange Pres. West Lavvn Improve- 
ments Ass’n. Henry Ilancrt, Pres. 
American Federation of Gcrman & 
Austrians, Samucl Coco, Pres. Unit
ed Italian American Civic Ass’n. 
Richard Hehvig, Pres. South West 
Historical Society, Isac Goldstine, 
Sec’y Clearing Bus. Mens Ass’n.

In loving memory of my belov- 
ed husband and our darling father, 
Adam Strodomski who passed away 
one year ago, Feb. 28, 1938.
Loving and kind in all of his ways,
Upright and just to the end of his 

day s;
Sincere and true in his heart and 

mind,
A beautiful memory he left behind,

Hc had a nature you could not 
help loving,

A heart that^was purer thangold;
And to those who knew him and 

loved him,
Uis memory will never grow cold. 

Loving wife and children. 
 u _.... _.................. 

’ 7* ’ ___  r . ........

llcrman Ballinger Pres. Southvvest 
Vetern’s Club, Mrs. James Alex- 
ander Pres. Lindblom H. S. P. A. 
A., Dr. John Poška Pres. 13th Ward 
Lithuanian Club, Walter Szlanga, 
Pres. United Home Owners of III* 
Harold Asher, Pres. Colony Bus. 
Mens Ass’n. Wm. Sabastin Com
mander Darius-Girėnas Post, Frank 
Sojat Pres. Marquette Archery 
Club, R. L. Levin Director Lawn 
Manor Community Center. Mrs. 
Ray Sampon, Pres. O’Toole P. T. Ai 
R. W. Arnold Director West Com- 
munities Y. M. C. A., Harry Carl- 
son S. W. Boy Scouts, Mrs. II. B. 
Leach, President Hale P. T. A. Mrs. 
Reede Forster Pres. Clearing Wo- 
mens Club, Salvatore Vittello Pres. 
Chgo. Lodge S.o'ns of Italy.

Tickcts for the Banąuet are novv 
on sale at thė Fieldhouse at $1.00 
per person, v/hich vvill include a 
7 course dinner and an all star en- 
tertainment vaudevillc shovv. Re- 
servation sllould be made ąs soon 
as possible as a limited number of 
reservation can only be accommod- 
ated. —P. S.

At this writing Victor is some- 
where in mid Atlantic, aboard 
“Queėn Mary”, en route to Lithu
ania for studieš at the Kaunas 
Conservatory of Music. Sunday, 
February 5th he sang a farewell 
concert at Kimball Hali in Chicago 
and was given a rousing send off 
by “Pirmyn Chorus”, Victor’sAlma 
Mater. The Kaunas Conservatory 
awarded Victof with a scholarship, 
including living expenses for a 
period of several years.

U. S. Army Recruit- 
ing Information

We are asked to pubjish the 
following: ‘ .

The regular army reserve has cx- 
tended opportunity for enlistment 
to all former army men under 36 
years of age. Restriction have been 
modified to permit married men 
and those cut of the scrvice, more 
than three years to enlist. Any 
man discharged as a noncommi- 
ssioned officcr is authorized to en- 
Jst in grade held at time of lašt 
discharge.

No military dūly vvill be reąuircd 
from those xvho are accepted būt 
all vvould be subject to call to acl- 
ive duty during an emergency de- 
clared by the President. While on 
inactive status, a reservist vvill be 
paid at the rate of $24 a year, 
payable every four months in in- 
stallments of $8. If called to active 
duty each reservist vvould be paid 
an immediate cash allovvancc upon 
reporting of $3 for each month hc 
has been enlisted in the regular 
army reserve^ būt not to exceed 
$150. Uis pay while in active Serv
ice vvould be the šame as that of 
other members of the regular army 
of corresponding grade.

Any other Information you may 
desire may be obtained by contact- 
ing any of the following: National 
Guard Instructor at your local ar- 
mory — R.. O. T. C. Instructor of 
any high school or college — Or- 
ganized Reserve, Officers in your 
disttiet, or you may communicate 
direct vvith the United States Army 
Recruiting Station, Room 283 
United States Court House, Chica
go, Illinois.

Another valentine, all deck- 
ked with sincerity supreme, 
we send to our correspondents 
both near and f ar, vvith Spe- 
cial Delivery postage to:

BJB,
Juzė Daužvardis,
K. Deveikis, .Ir. 
Anne Dishus,
L. J. Esunas, 
Anthony Faiza, 
John Faiza,

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

DAUGHTERS OF “AMERICAN 
REACTION”

By banning Marian Anderson, 
vvorld famous Negro singer, and all 
other colored artists from perfornv 
ing in Constitution Hali in Wash- 
ington the so-called Daughters of 
the American Revolution again rc- 
vcaled thcmselves for vvhat they 
really are — the Daughters of 
“Ancient Rcaction”.

Certainly since the World War 
they have justified their nc\v 
narnės — Daughters of Ancient Re- 
action. For their organization oc- 
eupies in American life today the 
position filled in colonial times by 
Tories who largely fled the count- 
ry before the tar barrcls and the 
fence ralis of Whig patrlots.

The true daughters of the Ame
rican Revolution vvere Molly Pit- 
cher, Mrs. John Adams, Martha 
Washington, and hundreds of equal- 
ly bold and couragėmis vvomen — 
\vomen vvho backed their hu hands 
in fighting King George III and his 
Tory allies vVhen failure of the 
Whig cause vvould have meant for 
the chptured rebel leaders dertth 
before a firing sguad or at a ropc’s 
end.

Benjamin Franklin expresaed the 
niatter neatly whcn after singning 
the Dedaration of Independencc he 
said to his fellow rebels with grim 
humor, “Novv we mušt all hang to
gether or vve vvill hang separate- 
ly.” From 1775 to 1783 the true 
daughters of the American Rcvo’u- 
tion vvere the mothers, vvives, and 
daughters of rebels ou lavved by 
the government of George III.

Būt the spiritual desccndants of 
George III and the American Tories 
are the rich vvho today damn all 
progress; the rich vvho join hands 
vvith Hearst and the Liberty 
League to force oaths down the 
throats of American teachcrs; the 
rich vvho aid and abet the Ku K ux 
Klan, the Ousadcrs for Economic 
Liberty of Tennessce and the Whitc 
Legion of Alabama in denying the 
simples; human rights to vvhiie 
and colorcd share-croppers; the 
rich vvho back, the Pioneer Protcct- 
ive Associaticn in Nevv England, 
the Union of Fmcists in Nevv Jer- 
sey, the Order of *76 in New York, 
the Black Legion in Michigan, and 
the Vigilan’e* in San Francisro 
and Tampa vvlien through threats, 
vio’cncc, and viohdion of plaln coh- 
stitutional rights those sinister or- 
ganizations strive to prevent the 
honėst discussion of eurrent sopiai 
and economic problems. To that 
broad of libcrty-destroyers belong 
the Daughters of “Ancient Beac- 
tion”.

The Liberals, Ncw Dcalers, and 
radicals of the present are the

Jacąues Grandmesnil, 
Wenetta Grybas, 
Nora Gugis, 
Raskey Huey, 
Anne Kairia, 
Venta Kartanas, 
Lady Lulu, 
C. Luth,
I. C* M., 
Josephine Miller, 
L. M.,
Dr. E. Peters, 
Julie Rachens, 
Algird Rulis, 
Helen Sinclair, 
Sue Vilis,
J. Z.
If, by chancc, we have 

skipped some faithful corres- 
pondent, please know that wc 
shall come upon your name 
soon aftenvards and shall 
have thoughts at that time 
just for you!

—Neivsy. *

PIRMYN
SHARPS AND FLATS 

b— ................... .. !■<

Feb. 5th most of Pirmyn members 
went to Toscano’s Restaurant, on 
the West Side, after participating 
at Victor Bender’s Concert at Kim
ball Hali.

It has been planned in the carlier 
part of the evening that Victor 
Bender vvould come to Toscano’s 
vvhere Pirmyn vvas vvaiting for him 
būt, a’.as, he did not come. The 
reason vvas illncss.

The šame day of the concert 
Victor had not been feeling vvell, 
and vvent home direetly after the 
concert vv 'h a fcver of 102 dc- 
grecs.

Victor shovvcd his true self by 
sticking out throughout his con
cert likę a trouper. Such courage 
is deserving of praise and vvith 
such fighting spirit vve hope t ha 
Victor vvill some day reach fam • 
and fortune among the great narnės 
of tomorrovv. «

Lately Andy Norbut not at Wur- 
litzers anymore vvas trying out the 
meat (buteher) business, būt short- 
ly he found out that the meat vvas 
toughcr to carve into than hc had 
thought it vvas. Bettcr stiek to 
music, Andy.

Feb. llth a t the Lithuanian Au
ditorium Pirmynite Stclla Rimkus 
starred as the “beautiful doll” in 
the play “Lietuvis Daktaras” pro- 
sented by the L. D. 1). and L. S. S. 
organizations. i

Lillian PutHs, sister of Al Putris, 
has a lot to live do>vn. lt seems 
no one vvill believe her tvhen she 
telis them she is Al’s sister. All 
they say is, “I don’t believe you”, 
and shakc their heads. Lillian ex- 
elaims, “I vvondcr vvhat Al has to 
«ay about this”.

Feb. 18th Pirmyn is schcdulel 
to sing in Springficld, Illinois, and 
Feb. 19th in St. Louis, Mo. All 
members are asked to please kecp 
these 2 days open for the concerts.

Ano1 her important c-cnt for 
vvhich Pirmyn has been preparing 
for is the operetta “Laima” Mareli 
26th, at the Sokol Hali, 2327 South 
Kedzie.

With ihe operetta “Laima“ to 
vvork on and 2 concerts at the end 
of the wcek may I remind all of 
vou Pirmynites to be on hand for 
rehear.sals on Tuesday and Friday, 
says RASKEY HUEY.

spiritual desccndants, the true 
children of the men and Vvomcn 
who fought the Revolutiuuary Whr 
‘o a Sucfessfui concluslbn and thUs 
founded this great nat on. Whllc 
these fonvard-lobking men and vvo- 
men of today are the spiritual off- 
ftpring of the Foundlng Fathors, 
the real descendants of Washinr- 
ton’s Tory enchliėR are the relf- 
styled Daughters of the American 
Revolution, in aclually the 
Daughters of Ancient Rcaction.

announc.es
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Diena Iš Dienos
>■ —

Ruošiasi
Vestuvėms

Pranešama, kad Elsie Ku- 
chinskas, 1006 West 103rd st., 
sutarė apsivesti su ‘ W. Hen- 
derson, kuris gyvena adresu 
6402 Eggleston avė. Kada ves
tuvės .įvyks—nežinia. —B. S.

Mr. and Mrs* Wi)liam Gau-^rightOĮI Paiko 
ronskas, 116 East 118 Place Jaunumių Atsisau 
sausio 22 d. susilaukė sūnaus, 
irgi Roselando ligonbutyje. | 
Nereikia sakyti, kad ir jie 
džiaugiasi “garnio dovana.”

Rimas Į Chicagiečius

Girumai Tarpe 
T aetuviy

Mr. 
skas, 
10018 
mingi

and Mrs. Frank Sutkau- 
kurie gyvena adresu 
So. State st., labai lai- 
susilaukę sūnaus sausio 
The Little Company of

Mary ligoninėje. Sūnūs ir mo
tina jau namie, jaučiasi gana 
gerai.

išsiėmė Leidimus 
edyboms

Chicago j)
Palricio Guzman, 33, su May

Deseckis, 29
Robert Kiek, 25, su

nika Murphy, 21

čeikaląuja
’erskiru
Wanda' Cunningham

Keith Cunningham

Rengia Jaunuoliii šventę
Gerbiamieji lietuviai — pa

vieniai bei organizacijos, mes 
Brighton Parko Jaunuolių cho
ras, nutarėm surengti JAU
NUOLIŲ ŠVENTĘ balandžio

Vero-

nuo

bavo
Perskiras

Domicėlė Čepaitis nuo 
seph Čepaitis

Jo-

Mr. and Mrs. Stevc Zebraus- 
kis, 10538 Wabash avė. irgi 
džiaugiasi 
sausio 23 
goninėje.

susilaukę dukters 
dienų, Roselando li-

Prekybos Moksle 
Pasižymėjo

Mr. and Mrs. Stanley Wit- 
rouskas, kurie gyvena adresu 
10723 Wabash avė., laimingi 
susilaukę sūnaus sausio 15 ck 
tame pačiame Roselando li- 
gonbutyje.

Sophie Valantis, kuri gyve
na adresu 10106 South Mich- 
igan avė., Roselande, pasižy
mėjo moksle ir išlaikė kvoti
mus vasario 2 dienų De Paul 
universitete. Ji gavo diplomų 
Bachelor of Science in Com- 
merce. Linkiu laimingos klo
ties atsiektame savo tiksle.

(ACME-NAUJIENU Fotu'

COLUMBUS, omo — 
“Billie” Smith, kuri tar
nauja vietos viešbutyje.

ditorijoj, 3133 So. Halsted St.
Surengimas bus gana sunkus 

ir didelis darbas. Reikės daug 
spėkų ir finansinės paramos,
bet vienok rengiame ir pasiti
kim JŪSŲ VISŲ ATSILANKY
MU.

Jus atsilankę tikrai busite už
ganėdinti, nes programas bus 
vienas iš puikiausių kokį jau
nuoliai kada nors galėjo suda-

Taipgi, pirmu kartu Chicago- 
jc jaunuoliai stato operetę 
■‘Meilė Brangiai Kainavo”. Tri
jų veiksmų dramų, specialiai 
prirengtų tai vienai dienai.

Pradžia ketvirtų valandų va
kare, įžanga 40c.
, Kviečia visus Jaunuolių Ko
misija: ♦

Christine Miller,
Violet Adašunas, 
Helen Aglynas, pirm. 
Valerie.Bernot, 
Shmouskis Charles, 
Jean Kianė.

Garsinkitės “N-nose

•aujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

Ir V. V. S. Skyrius 
Ruošia Nepriklau- 
omybes Minėjimą

| Serga Chicagos 
Universiteto 
Viršininkas

Politika
Ciceroj Tylu, Ramu, 
Ar “Broliška Meilė” 
Užviešpatavo?

Influenzo Epidemija Uhicagoj

ir apylinkėj perei- 
pasireiškė slogų ir 
epidemija. Apskai-

Chicago j 
tų y sa vaitę 
influenzos 
čiuojama, kad serga apie 100,-
000 žmonių.

Tarp ligonių yra ir Chica- 
gos Universiteto viršininkas, 
R. M. Hutchins. Pereitų penk
tadienį jis buvo 
Billings ligoninėj, 
:o universitetui.

Jeigu epidemija 
daiktas,
uždarytos kuriam

paguldytas 
kuri priklau-

galimas 
los bus 
kui.

platinsis, tai 
kad mokyk- 

i

Nenorėjo Pašalpos, 
Tad Plėšė

Roselando Amerikos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos 1 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks antradie
nį, vasario 14 d. Darbininkų svet., 10413 So. Michigan Avė. 
7:30 v.v. Visi nariai malonėkite atsilankyti, nes turime daug 

svarbių reikalų aptarti. P. J. Kučinskas, sekr.
Cicero Lietuvių Namų Savininkų Politikos Klubo susirinkimas

šv. Jurgio Parapijos Salėj
Vilniui Vaduoti Sųjungos 

skyrius iškilmingai minės vasa
rio 16 d., ketvirtadienio vakare,

pa r. svet.

Ten Nominacijos Vasario 14
CICERO. — šį pavasarį Cice

roj politiškas veikimas labai 
apmiręs, negyvas, nes abi par
tijos,' demokratai ir republiko- 
nai neturi kompclicijos. Stato 
tik po vienų kandidatų į trus- 
tislus, nes vienas ir tebus ren
kamas, taipgi stato po du kan
didatu į knygyno globėjus.

Antradienį, vasario 14 dienų, 
įvyksta nominacijos į virš mi
nėtas vielas. Kadangi, kaip mi
nėjau, nei viena partija neturi 
kompetitorių, tai nėra nei jokio’ 
triukšmo nei kelionių. Taip 
sau, viskas slenka ramiu budu, 
rodos, kad užviešpatavo “bro
lišką meilė” tarpe demokratų ir 
respublikonų.

Mažina

Malonėkite visi atsilankyti, žinot, kad mes turim svarbių 
reikalų ir komisijos išduos raportus. Kviečiami ir naujus 
prirašyti. Valdyba

CROSS STITCH BLUEBIRDS PATTERN 1904

---------- A B \

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAVV

Valandos: 6:00—8:30 P. M.
ir susitarus.

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Sheffield nuovada pereitos 
savaitės pabaigoj suėmė 55 me
tų chicagietį John Linden, nuo 
2222 Orchard St., ir apkaltino 
jį plėšikavimu.

Linden prisipažino, kad pa
pildė aštuonis plėšimus, ir štai 
kodėl. ‘‘Aš netikiu 
mimų, tad vogiau, 
mynų užlaikyti.”

Linden turi 22
ir tris jaunus vaikus, 4, 2 ir 1 
metų amžiaus. Šeimyna nežino
jo, kad jis užsiėmė plėšimu.

į pašalpos ė- 
kad savo šei-

metų žmonų

Suėmė Sūnų 
Ir Motiną 
Už Vagystes

Tel. Victory 4965. i
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tur • ' 
pilną apdraudą už darbus Leng . 
vųs išmokėjimai jei norite. I 
BR1DGEPORT ROOFING AND .

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ
Marškiniai, kUinės, pirštinės, 

aklaraikščiai, kojinės, svederiai 
ir viskas kas tik yra reikalinga 
vyrams pasipuošti, gausite už 
daug žemesnę kainą pas:

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

0^27 So. Haisted St.
Tek Boulevard 0937

Balsuokite už 
George P. Fisher 

Kandidatas į 
Hanvey Miestelio 

MAJORUS.
■■ai yra tinkamiausias žmogus, 
ai atsakomingai vietai užimti.

Rinkimai Vasario 
<Feb.) 28 d., 1939

BALSUOKITE 
UŽ

W. L. VOSS 
į Commisionieriaus 

Miestą 
HARVEY, ILL.

Balsavimai bus
A ntradienį, Vasario 

'Feb.) 28 d., 1939

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
ISPARDAVIMA. KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkit? garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
išgalite 

gerą 
liku-

tokią kainą, kokią 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų du parodos kamba

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

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

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 VVest North Avė. 

prie California

PER

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867 
Rez. Republic 5688

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

FRENGIA STOKERIUS
ke-
Jo- 
Jis 
ke- 
Po
ir'

Wilmette policija prieš 
lėtų dienų suėmė jaunuolį 
seph McKay už vagystes, 
prisipažino, kad apiplėšė 
turis namus ir krautuves, 
tyrinėjimo policija sueitie
jaunuolio motinų Margaret, 45 
metų moteriškę, gyvenančią 
adresu 2618 Princeton Avė. Ji 
buk sunui gelbėjo plėšimuo
se.

Balsavimo Vietų
Skaičių

šiose nominacijose 
kandidatų, tai mies- 

susitarus su

Lietuvoje V.V.S. uždaryta, 
bet mums amerikiečiams gi nie
kas neturi teisės priversti su
naikinti tų skyrių ar priversti 
neveikli Lietuvos labui, minėti 
nepriklausomo gyvavimo su
kaktį kiek vienais metais ir 1.1.

Taigi jau treti metai kaip V. 
V.S. skyrius gyvuoja ir savo 
darbu šį bei tų nuveikia.

Apart kitų naudingų nuveik
tų darbų, kiekvienų sezonų sky
rius mini spalio 9 d. ir vasario 
16 d.

Taigi ir dabar vasario 16 d. 
)us iškilmingai minima su gra

žiu ir įspūdingu programų, ku
rį išpildys Antanas Pocius su 
savo gabiai išlavintu choru. 
Kaip visuomet, taip ir dabar 
bus prisitaikinta prie momento 
nuotaikos. Bus garsus kalbėto
jai.

Taigi, visas programas veltui. 
Nebus įžangos nei kolektos. E- 
sat kviečiami skaitlingai atsi
lankyti, ir parodyti pasauliui, 
kad mes amerikiečiai nenurim- 
sime tol, kol mums nebus iš
lygintos padarytos skriaudos — 
kol mums nebus grąžintas Vil
nius ir kitos Lietuvai priklau
sančios teritorijos.

Kviečia rengimo kom.

Kadangi 
nėra daug 
telio valdyba 
kauntės komisijohieriais, nuta
rė sujungti balsavimo vietas 
bent po keturias į vienų vietų, 
vadinas, vietoj kdturių, padarė 
vienų, tuo budu sutaupydami 
miesteliui bent keletu tūkstan
čių dolerių, už k'į būt reikėję 
išmokėti už randų balsavimo 

ietoms ir visokiems darbinin
kams.

Sužeidė Tris 
Detektyvus

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DJSTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

“Geras žmogus”
Iš visko atrodo, kad dabar 
u. pradedama eiti prie didės

taupumo. Nepaprastas žen 
k as.

Dar reikia pažymėti, kad da
bartinis trustistas, Gustav O. 
Randa, kurio terminas jau bai
giasi, siekia antro termino. G. 
Randa, reikia pasakyti, yra ge
ras džentelmonas — “Good

Trys detektyvai buvo sunkiai 
sužeisti, kai automobilis trenkė 
i jų skvadgarį ir apvertė jį prie 
Yshland avenue ir Garfield bul
varo.

Sužeistieji yra: LeRoy Hal- 
en, 1606 West 78th St., Samų
jį Hatfield, 5523 South 
St., ir John Nash, 6756 
Street.

Antrojo automobilio
Harry Fiech, 1918 S. Highland 
avenue, Berwyn, buvo suimtas 
už neatsargų važiavimų.

Honore
S. Ada

šoferis

Rado Negyvą 
Kūdikį Viešbuty]

Mirė Ona 
Butkienė

Sutaupysite Vienų Trečda
lį (1/3) už $29.00, $49 00 
$69.00 po $1.00 į2 savaitę 

išmokėjimais
Perdirbtos skalbimui maši

nos po $12.50
Senų Skalbimui Mašinų Su
taisome už $1.00, pašaukite 

Yards 3088

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

vartoti.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

Adresas

^Miestas ir valstija

PETER PEN

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halsted St, Chicago, 111.

ligos 
vakare

adio valanda nedėlios vakare 
" stoties WCFL, 970 k. nuo 

5:30 iki 6:30 vakare.

Ine.
3409-21 So. Halsted St.

Jos. F. Budri!
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KLIUBO 
NAUDAI.

No. 1904

lomiai Naujienose 
oda naudą dėlto, 
'i pačios Naujienos 

naudingos

Vienam Roscoe Plaza vieš
bučio, 1560 Roscoe St., kam
baryj, vakar buvo atrastas kū
nas naujai gimusio kūdikio. 
Kadangi kambarį buvo užėmu
si moteriškė vardu Mrs. Mar- 
garet Johnson, tai policija da
bar jos ieško už galimų žmog
žudystę.

CICERO. — Po ilgos 
pereito penktadienio 
mirė Ona Butkienė.

Velionės kūnas yra pašarvo
tas A. Petkaus koplyčioj. Ji 
bus palaidota antradienį, Tau
tiškose Kapinėse.

Ona Butkienė paliko vyrų 
Feliksų ir sūnų. Butkai yra 
seni vietos gyventojai.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

Pirkite savo apielinkės 
krautuvei

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50 

už ......................... ■ «
GYDYMAS $£fl.0(l

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

diena Ligoninėje $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS FARK HOSPITAL
1900 So- Kedzfe Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBAS SPAR
ČIAI AUGA TURTU IR NARIAIS

Iš Nutarimais Skaitlingo Susirinkimo
Mėnesinis Lietuvių Keistučio 

Pas. Kliubo susirinkimas įvy
ko 5 d. vasario, Hollywood sve
tainėj.

Nariniai mokesčiai pradėta 
imti nuo 10 tą vai. ryto ir tę
sėsi iki 6 tą vai. vakaro. Du 
stalai ėmė mokesčius ir tai ne
spėjo, nes per visą dieną bu
vo eilė laukiančių. Kai kuriems 
reikėjo pastovėti porą valandų 
kolei užsimokėjo duokles.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas J. Shol temanąs 12-tą 
vai. dieną. Buvo skaityti nu
tarimai iš metinio susirinki
mo. Paaiškėjo, kad kliubas pa
augo virš $4,000.00 per 1938 
m. ir virš 100 narių.

Nenugirdau, rodos 8-ni nau
ji nariai pristojo prie: kliubo 
šiame susirinkime.

Toliaus sekė Komisijų rapor
tai. Vajaus Komisija pranešė, 
kad ta pačia tvarka bus ir šį
met varomas vajus ir prašė 
visų kliubiečių būti vajinin- 
kais.

timos Plunksnos”. Sako, labai 
juokingas.

Artistai mėgėjai jau moki- 
nasi-lavinasi. Taipgi pranešė, 
kad kliubo metinis piknikas 
įvyks 25 d. Birželio “Birutės” 
Darže ir jau serijų knygutės 
dalinamos nariams.

Rudeninis balius bus 19 d. 
Lapkričio, Sokolų svet. Biznio 
Komisijos raportas priimtas.

Toliaus kliubo advokatas 
Mankus pranešė, kad valdinin
kai, kurje gauna algas mokė
ti Sočiai Sccurity, tas palikta 
valdybai sutvarkyti.

Priėmė Draugiją Su 
136 Nariais

m
> t Naujlentj-Acrne Telephoto

Prancūzų kareiviai krato ispanų lojalistus, kurie perėjo sieną.

CLASSIFIED AOS.
I. ■■ ■ I ■■ I............. ................. . /

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA PATYRUSIŲ OPERA
TORIŲ jėgos mašinai operuoti — 
prie plaunamų suknelių. Darbas 
nuolatinis. Kreiptis

TOBIN-PICKER and CO., 
4119 Belmont Avė.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs DARBI
NINKAS ūkės darbams, kuris su
pranta savo darbą. Atsišaukite ant
rašu 1101 So. Albany Avė., J. Sal- 
vaitis.

REIKALINGAS patyręs darbi
ninkas ant ūkės. Pavienis ar ženo- 
ta pora. Geistina, kad mokėtų kar
ves melžti. 1036 E. 93rd St. telefo
nas Regent 5036. arba, rašykite 
Jqs. O^entas, Rt. 1, Crown Point, 
Indiana.

LOŠT AND FOUND 
Rasta—Pamesta

Jau Ruošiasi Vasarai
Biznio Komisija raportavo, 

' kad dar neturi galutino rapor
to nuo įvykusio Bankieto, taip
gi ir nuo buvusio Metinio Pa
rengimo, nes kaikurie nariai 
turi paėmę platinimui tikietų 
ir dar negražino Komisijai.

Komisija pranešė, kad yra 
rengiamas vakaras su persta
tymu 16 d. Balandžio, Liuosy- 
bės svet., Ciceroj. Bus suvai
dintas gražus veikalas, “Sve- Ik

MADOS

No. 4969—Graži sporto suknelė, 
su ilgom arba trumpom rankovėm 
Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16 ir 
18 amžiaus panelėms.

Buvo nutarta priimti drau
gystę Vytauto No. 2 iš Bose- 
lando su 136 nariais. Tai mat, 
Keistutiečių šeimyna padidės.

Per pertrauką kliubo gydy
tojas Dr. M. Strikol davė pa
skaitą apie sveikatą. Visi kliu- 
biečiai su atyda klausėsi nau- 
d.ngų patarimų.

Kliubas nutarė pasiųsti rezo- 
.iuciją prieš specialę komisiją 
VVashingtone, kurioj figūruoja 
atžagareivis Dies.

Nariai nutarė užsiprenume
ruoti “Voice of Lithuanians in 
America”, jaunimo žurnalą. 
Nenugirdau kiek kopijų užpre
numeruos.

Ginčai dėl “Naujienų”
Toliaus buvo pakeltas klau

simas apie tuos šmeižtus, ku
rie tilpo “Naujienose” ir bu
vo parašyti Kliubo Nario. Pa
aiškėjo, kad tas buvo padary
ta dėl neapsižiūrėjimo redak
cijos, bet visgi buvo diskusi
jų ir bereikalingų užsikarščia- 
vimų ir iš to, žinoma, nėra 
naudos kliubui, o žalos tai 
daug, nes sukelia tarpe narių 
neapykanta. Tas yra labai ne
geistinas musų kli.ube^

Buvo nutarta, kad valdyba 
sutvarkytų tą dalyką ir kad 
butų vienybė, ir draugiškumas 
klestėtų Keistučių tarpe. Keis
tučio kliubas yra Demokratiš
kas, lai ir visokioms diskusi
joms visi turi pilnas teises. 
Taigi linkiu kliubui draugišku
mo ir vienybėj augti ir bujo
ti.

Narys N. Klimas.

Saldainio Lazdelė
“Nudurė” Meraite

2 melų Mary Lou Sommers, 
5502 West 23rd Place, Cicero, 
čiulpe saldainį ant lazdelės — 
“lollypop”. Bečiulpdama saldai
nį ir bežaizdama su savo 5 me
tų sesute, Mary Lou užkliuvo 
už karpeto ir pavirto, veidu, že
myn. Saldainio lazdelė sulindo 
jai į gerklę ir kelias dienas 
sirgusi, mergaitė numirė.

------------------------- ----------.—------------- -j.-------------------------- -—--------------------

Dar Daugiau Apie 
Žemaičių Kultūros 
Klubo Parengima

Kas Buvo Magdė, Plungis, 
Hitleris?

a-

pa-

Atėmė $9,855
Nuo Turtuoliu

Du piktadariai užvakar 
tį sulaikė automobilį 
Goethe ir Astor gatvių, ir at-. 
ėmė nuo jo keleivių $9,800 pi
nigais, rūbais ir papuošalais.

Automobilyj buvo dvi tur
tuolių poros, Frederick Strauss 
ir žmona, 442’ Wellington Av., 
ir Edwin S. Randai, 2194 Pine 
Point Drive, Highland Park.

Nusižudė, 
Negalėdamas 
Gauti Darbą

nak- 
prie

2349Pereitą penktadienį, ties 
CIeveland avenue, nusižudė 71 
metų senelis, Frank Pietsch. 
Koronerio tyrinėjimas nustatė, 
kad Pietsch nusižudė, negalėda
mas gauti dačbą.

Čia Jaunimas Ir 
Seniai Dirba 
Kartu Sušilę

Lietuvos Konsulatas 
Chicagoje Paieško 
Sekančių Asmenų:

PRAPUOLĖ POLICE DOG —ka
lė. Rusva ir juoda—pilnai suau
gusi. Vardas “Lady”—Kas matėte 
ar radote, atsišaukite, atlyginimas. 
3524 So. Emerald Avė., Bessie 
Rupeika.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DeptM 1739 
So. Ilalsted St.. Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago* HL

Cla |deda 15 centą ir prašau

atsiųsti man pavyzd) No. ....—-
Mieros  per krutiną

(Vardas ir pavArdi)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

VALERIJA 
MATELIONIENĖ

po tėvais Drazdauskaitė, 
gyveno 4348 S. Mozart St. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 11 d., 8:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus 37 metų 
amž., gimus Lietuvoj, Utenos 
apskr, Skemanių mieste.

'Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Joną, dukterį Adelę, sū
nų Edvvardą, motinėlę Petro
nėlę, tėvuką Juozapą Draz- 
dauskus, seserį Julią, švogerį 
Delbert Pierce, seserį Petro
nėlę, švogerį Albert Chuckley 
—2 brolius Stanislovą ir Juo
zapą. Lietuvoj —brolį 
mierą Drazdauskį 
ir daug giminių, 
pažįstamų.

Prikliusė prie 
ninko Draugystės.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioje, 4605 South 
Hermitage Avė.
įvyks trečiadienį, vasario 15 
d., 8 vai. ryto iš kopi. į Ne
kalto Pras. Pan- šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Valerijos Draz- 
dauskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame, 
Vyras, Duktė, Sūnūs, Tėvai, 
Seserys, Broliai ir kitos gim.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
tel. YARDS 1741-

Kazi- 
ir jo šeimą 
draugų ir

Liet. Uki-

Laidotuvės

ONA BUTKUS, po tėvais 
Jokubauskaite.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 10 d., 6 vai. vakaro, 
1939 m., sulaukus 45 m. amž., 
gimus Lietuvoje, Kelmės par., 
Raseinių apskr., Verpėno km.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Felixą, dukterį Bronisla- 
vą, ir jos vyrą Kenny Chap- 
man, sūnų Antaną ir jos' 
moterį Dorothy ir jų sūnų 
Stephen, brolienę Magdaleną 
Zamulevičienę ir jos vaikus, 
Antaną, Kazimierą, Oną, 
Louis ir Louise, gimines ir 
draugus ir gimines ir drau
gus. Lietuvoj—2 seseris, švo- 
gerius ir jų vaikus-

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus kopi., 1410 S. 49th 
Ct., Cicero. Laidotuvės įvyks 
Antradienį, Vasario 14 d., 10 
vai. ryto iš kopi, bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi .a a. Onos Butkienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą-

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, žentas, Sunūs 

ir Giminės.
' LaiH. Dir. Ant. Petkus, 
tel. CICERO 2109.

1

SI

II finA Gėlės Mylintiems i 9 K X fe Vestuvėms, Ban- 
U I ĮU kietams, La i d o- 

tuvėms, Papuoši-
GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

i Siunčiam Gėlesi iivnifTe,egramu 11 LuVClSlIO Visas Pasaulio
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

Jau buvo plačiai aprašyta 
pie Žemaičių Kultūros Klubo 
sėkmingą parengimą. Aš savo 
aprašyme mėginau, kiek galė
damas. sakinius sutrumpinit, 
todėl ir nesužymėjau daug da
lykų, kuriuos dapildysiu dabar.

Apie Žemaičių Kultūros Klu
bo parengimą, kuris įvyko sau
sio 28 d. J. Yuškos svetainėj 
(Hollywood Inu), dar ir dabar 
žmonės šneka ir gėrisi progra
mų ir žemaičių vaišingumu bei 
programos turiniu.

Daugelis klausia

Žagariečiai Ruošiasi Vaidinimui
Jau gerokas laikas, kaip ža- 

gariečių Klubo aktoriai moki
nas veikalą Marytės Dundulie
nės parašytos dramos “Pavog
tas Kūdikis.”

kas buvo 
Raseinių 
populiari 

Kas
Magdė buvo., gabi ir 
moteriškė, Lina <Milchell. 
buvo tas Telšių Plumpis? Tel
šių Plumpis buvo gabus ir ener
gingas vyras, Juozas Kaunas.

Į lošėjų sąstatą įeina gražus 
būrys jaunuolių ir taip pat se
nesnių žmonių. Jie praktikuo
jasi ir šventomis ir paprasto
mis dienomis. Užbaigę dienos 
darbus į paskirtą vietą vieni va
žiuoja automobiliais, kiti tram
vajais, treti,'kurienfs netoli, tai 
pėsti ateina* ir visi susibūrę su
sirinkę iš viso “svieto” į vieną 
vielą mokinas savo paskirtų ro
lių su rūpestingumu ir inlensy- 
viškumu.

Neprikas, Pukinskas — 
Režisoriai

Kas 
stoties

čia uf‘Misteri ja”
buvo Hitleris ir W.P.A. 
broadkestoris, kurie tiek

ly pagal jų pačių pageidavimo.

vyrai yra žymus visuomeniniai 
veikėjai, kurie ne dėl savo ypa-

Na, ir kas gi tuos visus ak
torius taip stebuklingai nugra- 
miravo, kad ir geriausi jų drau
gai nepažino? Tai buvo visiems 
gerai žinomas klasiškų ir akro
batiškų šokių mokytojas, lietu
vių draugas, Andrejevas. Jis ne 
lik aktorius nugramiravo, bet 
dirigavo savo grupės nariams ir 
pats atliko sayo rolę.

Ačiū Davginienei
Reikia žymėti, kad daug pri

sidėjo ir p ri gelbėjo mums Nau
jienų vajaus konteslanlė ir vi
suomeninė veikėja, Ona Dav- 
gin. Ji sufleriavo kai kuriems 
aktoriams. Jos dukrelė Gene- 
vieve reprezentavo Žemaičių 
Klubą ir padeklamavo gražias 
eiles. Kitaip.,^sąkant, ji buvo 
prie kurnu “krikšto” duktė. Ji 
yra Andrejevo grupės šokikų 
nare. Onos Davginienės sūnūs 
Raymond akompanavo ant pia
no.

Gražiai sudainavo duetą Kri
stina Milleriutė ir Anelės Žabu- 
kienės duktė Elenora. šios jau-

dainininkes. Kristina Milleriulė 
turi alio balsą, o Elcanora Ža
liukiu lė soprano.

Žemaičių Kultūros Klubo pir
mininkas — Steponas Narkis.

20 Metų Už 
žmogžudystę

Kriminalis teisėjas Lindsey 
pereitą; savaitę nuteisė 25 melų 
chicagielį Rubin Jcrsky sėdėti 
20 melų kalėjime. Jcrsky jiese- 

chica-laike ginčo nužudė 
Donaldą AVardcn, 

» j o »

Sufleris A. Ramašauskienė 
beria kaip poterius žodžius, 
kuris pasako neteisingai, tam 
liepia pakartoti. Režisoriai A-

na ir kitiems padeda.
Instrukcijas teikia ir vakaru 

rengia P. Arlauskas, jam kiti 
komisijos nariai padeda.

Tikielus daugelis gerų žaga- 
riečiy labai stropiai platina, sa
ko apie du šimtu jau esą išleidę 
ypač pasižymėjo Ciceros pilietė 
Fra neės Dvelaitienė (ji ir teatre 
dalyvauja), taip pat ir brigh- 
lonparkietė Mariutė Medavičie- 
nė.

Parengimas įvyks Ciceroj, 
Lietuvių Liuosybės svetainėj, 
sekmadienį, vasario 19-tą die
ną. Nei vienas nepraleiskite 
šios progos ųeatsilankę į šį ža- 
gariečių parengimą ir pamaty
kite kaip jaunimas, subendrinęs 
spėkas su seniais atvaizduos šią 
dramą “Pavogtas Kūdikis”.

—Ne Koresp.

Paieškojimas N r. 98.
BARTULIO ar Bertulio, 

Jurgio, iš Lietuvos išvyko apie 
1885 metais, gyvenusio New 
Yorko apylinkėje iki persikė
limo Chicagon apie 1900 m. 
jis tebėra gyvas, ar jau miręs, 
giminės žinių neturi. Icško- 
masai arba apie jį ką nors ži
ną teiksis skubiai atsiliepti į 
Konsulatą.

GRIKAVIČIAUS, Jeronimo 
(Harry Grisco). Gyveno Aber- 
deen, Wash., P. O. Box 545, 
vėliau 312 E. Heron st.

JONUŠKOS, Juliaus, kilu
sio iš Kražių valse., atvykusio 
Amerikon per Pasaulinį Karą. 
Ilgą laiką gyveno Čikagoje ir 
neva miręs prieš keletą metų.

LIPSKIO (Lineikio) Juliaus, 
kilusio iš Šiaulių, Amerikon 
atvykusio prieš Didįjį Karą, 
neva gyvenęs Montreal, Kana
doje, San Francisco, Califor- 
nia, ir kitur. Ar jis tebėra gy
vas, ar jau miręs, gaminės ži
nių neturi, už jų suteikimą 
butų labai dėkingi.

MARTINAIČIO, Kazio, kilu
sio iš Treškuonių kaimo, šiau 
liaų apskr., Amerikon atvyku
sio 1907 metais, visą laiką 
gyvenusio Mihvaukee, Wis.

NUTAUTO, Rapolo, apie 
metu amžiaus. Amerikon 
vyko prieš Didįjį Karą, 
Drebulynęs kamo, Kauno
skričio. Užsiėmė ūkės darbu. 
Sakoma išgyveno Čikagoje 
apie 30 metų. Ieškomas įpėdi
nystės reikalu mirus Lietuvo
je jo seseriai ir palikus turtą.

PETRAVIČIAUS, Povilo, at
vykusio Amerikon 1912 me
lais. ,Buvo amato mokyklos 
mokytojas, gyveno Spring 
Valley, III.

RAGAINIO, Antano, ar bro
lio Juozo. Antanas gyveno Či
kagoje po numeriu 2139 West 
24lh si.

RYMONIO, Karolio, apie 50 
melų amžiaus, kilusio iš Ter
minių kmo., Utenos apskr. A- 
merikon išvyko prieš Didįjį 
karą, gyv. Čikagoje.

STOŠIO ar Stašio, Kazimie
ro. Gyveno 2247 W. Austi n 
st., Čikagoje.

Paieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi skubiai at- 
siliepįi Konsulatan.

Lietuvos Konsulatas,
100 E. Bccvuc P.,

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimui

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

4027 Crawford.
Tel. Independence 6870
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.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

Box H-62, 1739 So. Halsted St.

60 
at- 
iš 

ap-

Filmas Apie 
Chicago 
Town of Lake

— Davis 
45th ir 
šįvakar 

įdomus parengimas
Own New Century

T0WN OF LAKE.
Sųuare Parko salėj 
So. Marshfield avė. 
įvyks 
“Yards 
Show”.

Parengime bus įvairus ir 
gražus programas, kurio svar
biausia dalis bus filmas apie 
Chicago “Your Chicago”.

Trumpą prakalbą 
meras Kelly.

Įžanga bemokama, 
vietos stokos bus 
tiktai suaugę.

Parengimo pirmininku yra 
Josęph B. Meagan, Davis 
Sipiarė viršininkas.

Vietinis.

GREITAM PARDAVIMUI paau
kuos l’/£ aukšto katedž su mažu 
ukiu prie Roosevelt Road — ant
roj pusėj forest preserve, reikia 
vidų taisyti. Dalinai aptverta. Į 
rytus nuo Glen Ellyn, paaukuos 
$1750.00—$250 cash ir $20.00 mė
nesy—Box C-40, 1739 So. Halsted 
Street

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

PAGERINTAS ŪKIS aukšto 
6 kambarių katedž (vidus nebaig
tas) su plačiu, ilgu šeimos dydžio 
ukiu, tuoj už miesto, arti Higgins 
kelio prieš grįstą kelia. Elektriką 
—nėra asesmentų, mokėąčiai žemi, 
geros mokyklos. Nuosavybei Kovo 
1 d. Kaina $1875—$275 casTr*-—«- 
$22 mėnesy. Savininkas. Box D-ll, 
1739 So. Halsted St.

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

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.

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

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

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

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

Jei Norit

pasakys

bet dėl 
įleidžiami

Nusižudė Roy 
Matulis

m. • KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Pe-Michigan, 
pabaigoj atėjo 

nusižudė buvęs 
metų amžiaus

NAUJIENŲ
9 GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

Iš Lansingo, 
reitos savaitės 
žinia, kad ten 
ehieagietis, 28 
Roy Matulis.

Jo tėvas Harry W. Matulis 
ir kiti šeimynos nariai gyvena 
Chicagoj, adresu 10516 Avenue

PAŠAUKITE MUS TUO JAUS
CANAL 8500

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

______________________________________________RH



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirniadien., vasario 13, 1939

iškilmingas Nepriklausomy
bes Sukaktuvių Vakaras

Vasario 16, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
7:30 vai. vak.

Iškilmingai paminėkim 21-mas Lietuvos Ne
priklausomybės Sukaktuves!

Dalyvaukim visi!
Dainuos keturi chorai!
Dainuos solistai!
Kalbės Dr. P. Grigaitis, “Naujienų” vyriau

sias redaktorius.
Kalbės kiti žymus kalbėtojai.
Rengia Amerikos Lietuvių Kongreso Chi

cagos Skyrius.
Dalyvaukim visi!

Daktaras Mirė 
Kalbėdamas 
Apie Mirtį

Keistas Įvykis Daktarų 
Susirinkime

Keista tragedija įvyko dakta
rų susirinkime, pereitų šeštadie
nį, Capitol rūmuose.

Dr. Alexander W. Marmor, 
59 metų gydytojas' nuo 4407 N. 
Kedzie avenue, kalbėjo apie ne
pagydomas ligas ir mirtį.

Beaiškindamas kaip žmogus 
miršta, Dr. Marmor sugriuvo 
estradoj ir kai susirinkime da
lyvavę 45 daktarai subėgo žiū
rėti kas atsitiko, Dr. Marmor 
jau buvo negyvas.

Sunkiai Susižeidė 
Antanas Katela
Plaudavo Dangoraižių Langus 

VidurmiestyjX
Antanas Katela, kupiškėnas, 

vidurmiestyj dangoraižių lan
gus plaudavo. Pereitą savaitę 
kopėčioms lūžūs, jis krito ant 
cementinių grindų aukštienin- 
kas. Susižeidė sunkiai strėnas 
ir jų nebevaldo. Nevaldo ir de
šiniosios kojos ir rankos.. Ligo
nis visas subandažuotas, bet 
kaulai nesutrukę.

Ligonis randasi St. Lukas li
goninėj, 1439 So. Michigan avė. 
Lankymo vai. 1:30 iki 2 P. M. 
Vakare — 6:30 iki 7.

Maloniai prašome geri drau
gai, draugės, prieteliai atlanky
kite ir suraminkite ligonį.

John J. Kulis

Mirė Plumberių 
Vadas

Passavant ligoninėj vakar 
pasimirė William A. Curran, 
Chicagos Jourrieyman Plum- 
bers unijos, lokalas 130, biznio 
agentas ir buvęs prezidentas 
Chicago Building Trades coun- 
cil. Jis buvo apie 53 metų am
žiaus. Sirgo širdies liga.

Pildom
Income

Blankas

KASDIEN NUQ 8 v 
RYTO IKI 8 v. VA 
KARO. \

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Nuteisė Kalėti
Už Testamento
Klastojimą
Paskyrė Advokatui ir Jo Sėb

rui po 18 Mėnesių
Chicagos Probate teismo tei

sėjas John F. O’Connell (kuris 
patraukė atsakomybėn ir J. J. 
Bagdoną bei kitus Kelly testa
mento skandalo dalyvius) per
eitą šeštadienį nuteisė advokatą 
ir jo sėbrą kalėti 18 mėnesių 
už panašų prasižengimą.

Nuteistieji yra advokatas 
Goodscl F. Menke, 50 m. a., iš 
Grant Parko, ir Adolph Byda- 
lek, 37 metų aludininkas iš 
Grant Parko.

Prokuratura teisme nurodė, 
kad apie birželio 19 d. Chicago 
Heights mieste mirė vienas Ka
zimieras C. Krzysko. Kelioms 
dienoms po mirties, advokatas 
ir Bydalek surašė “Krzysko tes
tamentą”, pasiskirdami sau pi
nigus, apie $19,000.

Pasikorė Roselando 
Daktaro Novak’o 
Žmona

“Elgėsi Keistai”
šeštadienį po pietų 12 metų 

berniukas Stanislaus Novak Jr., 
grįžo iš krautuvės namo, 6707 
Merrill avenue, bet negalėjo įei
ti. Visos durys buvo užrakin
tos. Atplėšęs langą, jisai įsiga
vo vidun ir maudymosi kam
bary atrado savo motiną pasi
korusią.

Kai berniukas ją užtiko, Mrs. 
Novak dar buvo gyva. Bet ber
niukas nežinojo kas daryti. Su
sigraibęs, pašaukė policiją, o 
kol skvadas atvyko, tai mote
riškė buvo negyva.

Mrs. Anna Novak buvo žmo
na Roselando profesionalo, Dr. 
Stanislaus Novak, nuo 11803 S. 
Michigan avenue. Ji buvo su 
vyru persiskyrusi. Dr. Novak 
aiškino policijai, kad žmona pa
staruoju laiku “elgėsi keistai”.

Gatvėj Buvo Daug 
“Klinčių”

■ i« •

Gal Visų Negalėjo Pamatyti
Oak Parko policijos nuova

doj suimtas ir laikomas 
po $500 kaucija, akių 
gydytojas — optometristas Dr. 
Roy W. Chilcote. Jis yra trau
kiamas atsakomybėn už astuo
nių automobilių apdaužyiną.

Aną dieną Chilcote važiavo 
Lake gatve, Oak Parke. Buvo 
nelabai blaivus, tai pasitaikė, 
kad gatvėj buvo labai daug 
“kliūčių”. Tai buvo aštuoni au
tomobiliai. Be didelių ceremo
nijų Chilcote bandė prašalinti 
tas kliūtis droždamas jiems į 
užpakalius ir šonus. Žinoma, 
automobiliams tai nebuvo labai 
sveika.

NAUJIENŲ*ACME Tclęphoto.
Marguerite Eustice su savo suniim. Prieš kiek lai

ko ji pagarsėjo tuo, kad ryžosi priversti adv. Quin 
O’Brien vesti ją. Buvo prievarta ir vedybų ceremonijos 

atliktos.

SUMUŠĖ BARTENDERĮ, BANDĖ APIPLĖŠ
TI IR DAR DOLERIO NORĖJO

Keistas Lenkas Piktadaris Pas J. Gaidelį
WEST PULLMAN. — Die- 

nos laiku vienas West pullma- 
nietis lenkas mėgino apiplėšti 
J. Gaidelio taverną. Tas len
kas atėjęs J. Gaidelio taver- 
nan, adresu 12304 Halsted St., 
ir paprašė bartenderio Petro 
Jacob-Jokubkos išmainyti dole
rį į smulkesnius pinigus.

Kada Jacobs paėmė dolerį 
ir atidarė registerį, tai lenkas 
su kėde smogė P. Jacobui į 
galvą. Jacobas nesudribo, tik 
apsipylė krauju. Nežinojo kas 
čia atsitiko, manė, kad kas kri
to nuo lubų. Atsisukęs pama
tė, kad tas lenkas vėl atsimo
jęs su kėde jį mušti. Jacobas 
spėjo pagriebti už kėdės ir 
jam nebekliudė.

Tada lenkas dar paprašęs 
atiduoti tą dolerį ir išbėgęs pro 
duris. Jacob greit pašaukė po
liciją. Už keletos minučių po
licija jau atvedė tą lenką, klau
sti ar jisai Jacobs’ą sumušė. 
Mat, kai- policija 'važiavo, tai 
matė tą lenką bėgant ir tuoj 
jį pasivijo. Jį nuvežė į poli
cijos stotį, o p. Jacobs’ą į li
goninę, kur jam žaizdą susiu
vo su 4 štičiais.

Daug Nelaimių, Bet 
Nenusimena

Pereitą savaitę teko atsilan
kyti į L. Sriuogos Tavern, ad
resu 12048 S. Halsted S t. Ne
tikėtai susitikau Andrių Stat
kų, West Pullmano SLA 55 
kuopos veikėją, kuris daug ka
riavo su komunistais ir laikė 
skilimo daug narių sulaikė nuo 
komunistų išvedimo.

A. Statkus dabar juokiasi, 
kad jau su komunistais einu 
į bendrą frontą. Štai, esą, SLA 
kuopa ir LDS 2 kuopa rengia 
bendrai parengimą. Kalbamas 
parengimas įvyksiąs vasario 
18 d., S. Bimbos svetainėj, 635 
W. 119th St.

A. Statkus yra pergyvenęs 
daug nesmagumo per paskuti
nius kelis metus, būtent per
siskyrė su žmona. Jo duktė 
automobilio buvo užmušta, o 
jisai pats buvo sunkiai susir
gęs.

Nors ir tiek daug pergyve
nęs, Andrius nesiskundžia ir 
nerodo nusiminimo. Tai mat, 
jo tokis būdas.

Untanas.

Užtiko Slaptą 
Bravorą

Federaliai agentai užtiko 
slaptą bravorą garaže ties 3114 
Monroc sreet. Jie suėmė Mrs. 
Anna Skaben, namo savininkę 
ir konfiskavo visus bravoro į- 
rengimus.

Susiorganizavo 
Chicagos Lietuvių 
Komitetas
New Yorko Pasaulinės Parodos 

Remti
Lietuvos Konsulo, p. P. Dauįį- 

vardžio kviečiami, praeitą tre
čiadienio vakarą konsulate su
sirinko apie dvidešimts atstovų 
vietinių organįzącįjų, laikraščių 
ir šiaip veikėjų, pasitarimui a- 
pie sudarymą Clpcagoje pagel- 
binio komiteto, kuris prisidėtų 
prie New Yorko Cen tralinio 
Komiteto darbiu- kad lietuviaį 
tinkamai pasirpdytų Pasaulinė
je Parodoje, ypatingai dainų 
šventės proga, taip-gi rūpintis 
ir svečių iš Liętuvos priėmimo 
reikalu. Yra maųppia, kad at
vyks Universiteto Studentų cho
ras, taip-gi ir Lietuvos Operos 
artistai Kipras Petrauskas,' po
nių Zaunienė ir „kiti žymus ir 
brangus svečiai, ir visi jie, be 
abejonės, atlankys ir mūšų Chi- 
cagą. 1' / ''

Visas susirinkimas pritarė 
sudarymui tokio komiteto Chi- 
cagoje. Buvo nutarta, kad tokį 
komitetą sudarys visi tame va
kare dalyvaujanti. Nutarta taip 
gi kviesti prie komiteto dar ir 
tų organizacijų, arba grupių at
stovus, kurie neturėjo šiame 
susirinkime reprezentacijos. 
Tam tikslui netrukus busiąs 
šaukiamas kitas susirinkimas 
komitetą paplatinti.

Komiteto valdybą sudarys se
kami: Garbės Pirmininkas — 
P. Daužvardis; pirmininkas — 
Kazys Steponavičius; pirmas vi- 
ce-pirm. — Bette Baldwin; an
tras vice-pirm. ■— Juozas Bra
zaitis; užrašų sekretorius — 
Antanas Vaivada; finansų sekr.
— Irena Pakeltyte; iždininkas
— Bronė Pužauskienė.

Į propagandos komisiją įeina 
sekanti: I^ene Pąkeltytė, Juo
zas Poška, Antanas Vaivada, B. 
Simokaitis, AVip. Sebastian.

Susirinkimo upąs buvo ypa
tingai entuziastiškas, ir nėra a- 
bejonės, kad išrinkta valdyba, 
kurią sudaro visi jauni ir ener
gingi asmenys, Alės visas gali
mas pastangas, r kad pagelbėjus 
New Yorko Centraliniui Komi
tetui jų darbuose, o ypatingai 
•upinsis, kad atvykusieji sve 
čiai rastų nors dalinai tiek vai
šingumo Chicago j e, kiek yra 
rodoma amerikiečiams nuvykus 
Lietuvon. N. G.
..................-............. ■■■■■-■ .......... .... 4,

^Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
;.W '

AUKIT!

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

Sekmadienyje

Prie durų tikietai parsiduos po 75 centus ir po $1. Per
kant iš anksto 10 centų nuolaida su kiekvienu tikietu 
Tikietai galima pirkti “Naujienų” ofise ir pas kaiku- 
riuos draugijų atstovus. Tik 3,900 tikietų.

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

Pirkit Tikietus Dabar
10 centų Pigiau

Ashland Boulevard Auditorijoj
Ashland ir Van Buren




