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Mussolini Slaptai Mobilizuoja Italus!

KAI MUSSOLINI OFICIALIAI PAREIKA
LAUS KONCESIJŲ, TAI PASIRODYS, 

KAD JIS TURI JAU SUMOBILI
ZUOTA KARIUOMENĘ

Francuzų ir britų dėmesis nukreiptas į 
Hainan salą, kurią užėmė Japonai

FRANCUZIJA ATSISAKĖ PRIPAŽINTI 
FRANCO REŽIMĄ

ROMA, Italija, vas. 14. — 
Nepatvirtinti pranešimai Ro
moje sako, kad fašistų vyriau
sybė pašaukė j kariuomenę 
1913 ir 1914 metų specialis
tus. Jie pašaukti tarnybon pe
reitų pirmadienį.

Per paskutines keletą savai
čių jau buvo pašaukti 1902 ir 
1903 metų vyrai, šitos karei
vių klasės pašauktos ne vieša 
mobilizacija, bet kiekvienas 
karys paskirai, individualiai. 
Tačiau vyrai, kurie turi tris 
vaikus arba daugiau šeimoje, 
sugrąžinti namo.

Oficialiai pranešimai sako, 
kad sumobilizuoti buvo tik

Įsakė lojalistų jūrei
viams būti vietose
MADRIDAS, Ispanija, vas. 

14. — Ispanijos' lojalistų lai
vyno komąnducrt&jasr^admirolas 
Miguel Buiza, antradienį išlei
do įsakymų visiems laivyno 
jūreiviams ir jurininkams bū
ti savo vietose. Įsakymas rodo, 
kad respublikos vyriausybė 
yra pasiryžusi kovoti su suki
lėliais ne tik sausumoje, bet 
ir juroje.

Britų laivyno ma- 
nievrai Įvyks kri

zės metu
LONDONAS, Anglija, vas. 

14. — Naujos krizės Europo
je — tokios krizės, koki buvo 
pereitą rugsėjį — šiemet lau
kiama apie kovo mėnesio pa
baigą. Ir kaip tik kovo mėne
sį Britanijos laivynas ruošia 
manievrus Gibraltaro zonoje. 
Nors Britanijos admiralitetas 
aiškina, kad laivyno manievrai 
įvyks beveik paprastu maniev- 
rams laiku, tačiau stebėtojai 
nužiūri manievrų ryšį su lau
kiama krize, kurią gali iššauk
ti italai ir vokiečiai.

Katalikų partijos 
vadui pavesta suda

ryti kabinetą
BRUSSELS, Belgija, vas. 14. 

— Belgijos karalius Leopoldas 
pakvietė Hubertą Pierlot, ka
talikų partijos vadų, sudaryti 
naują ministerių kabinetą. 
Spaako vadovaujamas kabine
tas rezignavo vasario 9 d.

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

Debesuota; šalčiau; lengvi ir 
vidutinio stiprumo šiaurės va
karų vėjai; saulė teka 6:47 
v. r., leidžiasi 5:22 v. v.

1901 metų vyrai — viso apie 
60,000 asmenų. Tačiau yra 
rimtas pagrindas manyti, kad 
Italijos vyriausybė vykdo laip
snišką, tylią mobilizaciją.

Ir kai Italija nusitars griež
čiau pareikalauti koncesijų iš 
Francuzijos, tai ji parodys, 
kad jau turi sumobilizavusi 
pulkus vyrų, prisiruošūsių ko
voti ginklais rankose už “na
tūralias Italijos aspiracijas”. 
Tokia yra stebėtojų nuomonė.

Tuo tarpu anglai ir f rančų- 
zai einamuoju momentu la
biausia suka galvas dėl klau
simo, ką daryti kai japonai 
užėmė salą Hainan.

Lojalistai stiprina 
karo frontą

PERPIGNAN, Francuzija, 
vas. 14. — Ispanijos respubli
kos premjeras Negrin ir keli 
kabineto nariai lanko Jaramą 
ir Guadalajarą. Jų vizito tiks
las yra sustiprinti karo fron
tą tame sektore. Kiti ministe- 
riai tariasi su politinių parti
jų ir darbo unijų vadais, ko
kių priemonių imtis, kad ga
lima butų juo stipresnėmis jė
gomis kovoti prieš sukilėlių 
ofensyvą, kurį Franco, įveikęs 
Kataloniją, manoma, neužilgo 
pradės centralinėje Ispanijoje.

Japonai sulaikė 
maistą francuzų 

koncesijai
HANKOVV, Kinija, vas. 14. 

— Dėl neišaiškintų sumetimų 
francuzų pareigūnai atsisakė 
įleisti į Francuzijos koncesijas 
japonus. Atsilygindami fran- 
cuzams tokia pat moneta, ja
ponai ■’ sustabdė įvežimą į fran
cuzų koncesiją maisto reikme
nų. To pasėkoje francuzų-japo
nų santykiai Hankowe, buvu
sioj Kinijos sostinėje, yra 
įtempti.

Mano Įsteigti baž
nyčias ant ratų

MEMPHIS, Tenn., Vas. 14. 
— Tennessee valstijoj ruošia
mas įstatymo projektas svai
ginančių gėrimų pardavinėji
mui legalizuoti. Įstatymo pro
jektas ketina neleisti likierių 
parduotuvėms atsidaryti arti 
bažnyčių. Memphis miesto kai 
kurie kunigai, kovai prieš li
kierių pardučtuves, pataria 
statyti bažnyčias ant ratų. Esą, 
kai toj ar kitoj vietoje atsi
darys likierių parduotuvė, tai 
galima bus troke įrengtą baž
nyčių atvežti prie tos parduo
tuvės. Pagal įstatymų likierių 
parduotuvei teks kraustytis to
lyn nuo “bažnyčios”. Panašiu 
budu galima busią varyti iš 
biznio ir kitas likierių krau
tuves.

Miestelio prie ežero žiemos vaizdas.

PALAIDOJO POPIEŽIŲ PIJŲ XI
LAIDOTUVĖS BUVO PUSIAU PRIVATIŠKOS.

VATIKANO MIESTAS, vas. 
14. — Antradienį palaidotas 
popiežius Pijus XI su ceremo
nijomis, kurios tęsėsi pusant
ros valandos.

Popiežiaus kūnas nuleistais 
šv. Petro bažnyčios skiepą ir 
užmūrytas kripe po didžiuoju 
bažnyčios altorium.

Pijaus XI palaikai padėti ar

Vokiečiai nuleido 
vandenin naują 

karo laivą
HAMBURG, Vokietija, vas. 

14. — Vokietijos vyriausybė 
pirmadienį nuleido į vandenį 
naują karo laivą — 35,000 to
nų talpos milžinų. Naujas lai
vas pavadintas Bismarku. Vo
kietija stato ir daugiau dide
lių karų laivų ir stengiasi at
gauti galią jurose, kurios ji 
neteko Pasaulio karo pasėkoje. 
50,000 nacių susirinko laivo 
nuleidimo iškilmių pažiūrėti ir 
Hitlerio kalbos paklausyti.

Hull atsisakė šaukti 
tarptautinę konfe

renciją
WASHINGTON, D. C., vas. 

14. — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmų narys Louis Ludlovv 
kreipėsi į užsienių reikalų se
kretorių, Cordell Hull’ą, patar
damas sušaukti tarptautinę 
konferenciją nusiginklavimo 
reikalu. Hull atsakė, kad eina
mojo momento aplinkuma at
rodo nepalanki tokiai konfe
rencijai šAukti.

Atidarys rusų-kinų 
ir franeuzų-kinų oro 

linijas
SHANGHAŲ Kinija, vas. 14. 

— Pranešamai kad Kinijos vy
riausybė padariusi sutartį su 
Sovietų \ Rusija Jt su Francu
zija atidaryti susisiekimą lėk
tuvais tarp Vakarų Kinijos ir 
šitų dviejų valstybių. Panašią 
sutartį neseniai kinai padarė 

įsu Didžiąją Britanija.

ti buvusių popiežių Benedikto 
XV ir Pijaus X palaikų.

Laidotuvių ceremonijos pra
sidėjo Romos laiku 3 vai. po
piet (Chicagos laiku 9 vai. ry
to) . Laikę, paskutinių ..ceremo
nijų plačiosios publikos į baž
nyčių neleista. Laidotuvėse da
lyvavo tik kardinolai, mirusio
jo giminės, diplomatai ir po
piežiaus rūmų šeima. '

Reikalauja kalėjimo 
bausmės dėl sukty
bių WPA darbuose

WASHINGTON, D. C., vas. 
14. — Senatorius Adams (de
mokratas iš Colorado valsti
jos) antradienį pasiūlė išleisti 
įstatymą, kurs baustų kalėji
mu WPA pareigūnus, jeigu jie 
leis gauti pašalpos asmenims, 
kuriems pašalpa nėra būtinai 
reikalinga. Senatorius Adams, 
be to, pareiškė, kad jis dės pa
stangas sumažinti WPA dar
bininkų algas, kurios, bendrai 
imant, siekia tik $52 per mė
nesį.

Senatorius La Fol- 
lette mato trečią 

partiją
WASHINGTON, D. C., vas. 

14. — Senatorius Robert La 
Follette sako, kad įvykiai 
Jungt. Valstijų kongrese vis 
labiau jį įtikina, jogei laikui 
bėgant turės gimti nauja po
litinė partija. Skilimas tarp Ii 
beraliųjų ir konservatyviųjų 
demokratų darosi vis dides
nis. . •

Bankas užsidarė, 
valdžia išmokės 

$23,000,000
JERSEY CITY, N. J., vas. 

14. — čia, Užsidarė New Jer- 
sey Title Guarantec and Trust 
Company bankas. Federal De- 
pošįt Insurance Corporation 
paskelbė, kad j Į išmokės, depo- 
Zitoriams daug maž $23,000,- 
000.

Demokratai nori lik
viduoti kivirčus

WASHINGTON, D. C., vas. 
14. — Antradienį įvyko Jungt. 
Valstijų atstovų rūmų demo
kratų partijos narių pasitari
mas. Diskusuota kivirčai pasi- 
reiškią demokratų tarpe. Iš
reikšta nuomonė, kad kivirčai 
gręsia partijos' 1940 metų rin
kimų vajui.

Kalbėtojai akcentavo, kad 
nėra kooperavimo tarp Baltojo 
Namo (kitaip sakant, prez. 
Roosevelto administracijos) ir 
kongreso narių. Kai kurie kal
bėtojai įspėjo, kad administra
cija turėtų nusilenkti kongre
so nariams, o ne reikalauti, 
kad kongreso nariai klausyti; 
administracijos.

Dalyvavę konf erekcijoj aš
menys pareiškė, kad ji buvus 
harmoninga. Konferencija įvy
ko prie uždarytų durų.

$300,000 žydams iš 
Vokietijos išga

benti
LONDONAS, Anglija, vas. 

14. — Tarptautinis komitetas 
tremtiniams iš Vokietijos glo
boti antradienį . autorizavo 
įsteigti privačią tarptautinę 
korporaciją. Korporacijos tik
slas bus finansuoti 5 metų pla
ną, kurs kaštuos $300,000,000, 
žydams iš Vokietijos išgaben
ti.

Vokietija įgijo bazę 
arti Kronštadto

NEW YORK, N. Y., vas. 14. 
— čia gautas pranešimas, kad 
Vokietija nesenai nupirko iš 
Suomijos salą Kotka ir kai ku
rias kitas strateginiai svarbias 
vietas Suomijos įlankos pa
kraščiu, netoli nuo svarbiau
sios Sovietų Rusijos tvirtovės 
Kronštadto. Sovietų Rusija, sa
koma, labai susijaudinusi tokiu 
prisiruošimu karui, aiškiai sie
kiančiu rusų karo laivyną su
naikinti arba paraližuoti. šitas 
pranešimas betgi yra neoficia
lus.

Kotka sala randasi tik 100 
kilometrų atstumo j e nuo Kron
štadto ir 120 kilometrų toly 
nuo Leningrado.

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
14. — Pirmadienį Francuzijos 
ministerių kabinetas pusketvir
tos valandos debatavo klausi
mą, ar pripažinti oficialiai Is
panijos sukilėlių režimą. Nu
tarta pripažinimą atidėti ilges
niam laikui.

Bet kabinetas sutiko pasių
sti į sukilėlių teritoriją dar 
kartą senatorių Berardą, kai
po oficialų Francuzijos atsto

REIKALAUJA GRIEŽTESNIO NUSI
STATYMO RUSIJOS LINKUI

TOKIO, Japonija, vas. 14.— | 
Jhponijos žinių agentija Do- 
mei antradienį pranešė, kad 
pereitą sekmadienį ir pirma
dienį vėl įvyko rusų ir japonų 
kariuomenės susirėmimų Man- 
džurijos pasieniu. Pirm to, bū
tent vas. 1 dieną, rusai prane
šė apie susirėmimą dėl salos 
upėje, Argun, kuri yra rūbe- 
žius tarp Sibiro ir Manchukuo. 
Vėliau taip rusų, kaip ir ja
ponų pranešimai minėjo kitus

Martino frakcija 
laimėjo teisme

DETROIT, Mich., vas. 14.— 
Circuit teismas antradienį iš
nešė sprendimą automobilių 
darbininkų unijos byloje: 
Sprendimas yra toks, kad De
troito Plymouth lokalo No. 51 
knygos, rekordai ir turtas pri
klauso prez. Martino frakcijai. 
Todėl lokalas turi sugrąžinti tą 
savastį Martino paskirtam ad
ministratoriui.

Dar Circuit teisme yra ki
tos bylos, kurias iškėlė viena 
kitai priešingos automobilių 
unijos frakcijos.

Naciai Įspėja Čeko
slovakiją

PRAHA, čeko-Slovakija, va
sario 14. — Ernst Kundt, Kon
rado Henleino pavaduotojas 
Zudetų žemėje, kai zudetai ko
vojo tikslu pareiti į Vokietiją 
iš Čeko-Slovakijos 1938 metais, 
pirmadienį įspėjo, kad vokie
čių padėtis Čeko-Slovakijoj 
esanti' nepakenčiama. Kundt 
pataria čekams atsiminti 1938 
metų įvykius ir padaryti ati
tinkamų žinksnių, kad pana
šus įvykiai nepasikartotų at
eity.

Žydai prižada Brita
nijai armiją

LONDONAS, Anglija, vas. 
14. — Antradienį žydų delega
cija, susirinkusi Londone kon
ferencijai su arabais Palesti
nos klausimais, prižadėjo žydų 
kariuomenę Britanijai pagelbė
ti, jei kiltų kitas pasaulinis 
karas, žydai dabar turi apie 
15,000 vyrų tarnaujančių ka
riuomenėje, kuri šiuo metu ap
saugo šalį nuo arabų teroris
tų.

vą, su gen. Franco derėtis. 
Prieš savaitę laiko Berard at
lankė sukilėlių sostinę Burgos, 
tačiau šitas jo vizitas buvo ne
oficialus.

Tuojau pripažinti Ispanijos 
sukilėlių režimą reikalavo 
Francuzijos užsienių reikalų 
ministeris Bonnet. Ypatingai 
priešingi pripažinimui pasiro
dė esą ministeriai Cesar Cam- 
pinchi, Paul Renaud, George 
Mandel ir Jean Zay.

susirėmimus. Taigi Sibiro-Man- 
chukuo pasieny neramu.

O antradienį Japonijos at
stovų rūmai užgyrė rezoliuci
ją, kuri reikalauja, kad vy
riausybė užimtų stipresnį nu
sistatymą Rusijos atžvilgiu. Ši
tą rezoliuciją paruošė visos 
parlamento partijos.

Vienas atstovų rūmų narys 
pareiškė: “Šiandien yra gady
nė kai galybė reiškia teisybę. 
Pažiūrėkit į italų ir vokiečių 
diplomatiją.”

Užsidarė keli restoranai 
ir parduotuvės

PANEVĖŽYS. — Pereitais 
metais veikę keli restoranai 
nuo šių metų pradžios užsida
rė. Šiaip keliuose kituose pa
sikeitė tik šeimininkai.

Nuo to pat laiko užsidarė 
ir kelios krautuvės.

Numatomas plentų 
tinklas

BIRŽAI. — Pirmiausiai bus 
teisiamas plentas nuo Pabir
žės į Pasvalį,- o nuo Pasvalio 
iki Panevėžio apskrities ribos 
kiek vėliau. Nutiesus iki Pa
nevėžio apskrities plentas bus 
sujungtas su plentu į Kauną.

Dar yra numatyta baigti 
plentą į Latviją per Germa
niški. Dalis to plento jau yra 
padaryta. Tam darbui jau ruo
šiamasi. Vežami akmenys ir 
skaldomi. Prie darbų dirba 
miesto bedarbiai.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

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

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

t



2

Iš Klaipėdos Krašto
(Tęsinys)

MAŽOSIOS LIETUVOS 
POTVINIS PRIEŠ

ŠIMTMETĮ
Beveik kasmet Klaipėdos kra

šte, pietinėje jo dalyje, Nemu
nas sukelia mažesnių ar dides
nių patvynių. Dabar jau su
tvarkytas apsisaugojimas nuo 
lokių patvynių, ir jie didelių 
nuostolių nepadaro. Seniau Ne
munas Mažajai Lietuvai buvo 
mažiau gailestingas. Klaipėdiš
kių laikraštis “Lietuvos Kelei
vis’’ paduoda lokį aprašymą po
tvynio, įvykusio prieš 110 metų 
1829 metais:

“Kovo mėnesio gale ledai ir 
sniegas pradėjo skubiai tirpti. 
Jau pirmomis balandžio dieno
mis mažesnėse upėse ledai pra
dėjo lūžti, tuo tarpu Nemunas 

visą pirmąją balandžio pusę. 
Jura ir Šešupė veik išsiliejo per 
krantus ir ledą bei vandenį iš
stūmė į Nemuno vagą, kur le
das dar nebuvo tirpęs. Per tai 
pasidarė dideli ledų susikimši
mai, gi iš užpakalio atplūdo 

mimo lankas visoje platumoje.
Balandžio 13 d. vandens stovis

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

Ligas
Taipgi — Artritis, Rheuma- 

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

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 kas9šeš- 

į tadienį 10:00 iki 1:00 P. M. 

Klausykite musą Lietuvių radis programą Šeštadienio vakarais

P. SALT

ADVOKATAI

9

Kovo 12, 1939

1.51»:* ‘J

Gautieji prašymai tiriami ir 
aiškinami kokiose įstaigose ir 
kiek yra laisvų vietų.

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

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

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

Telefonas CICERO 3548

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, H.L.

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

• f oo<x

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

Perkant toną ar daugiau

Taupyk-
saugioje įstaigoje

MOKAME

INŠURED 
k • * * • J
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T
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• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną,

• Čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS
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LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N 

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

siekė jau 22 pėdų ir 3 col. Iš 
vandens išsikišo tik aukščiau
sios kalvos ir kalneliai. Čia gy
ventojai ieškojo savo priebėgą.

Nuo liūdnųjų to tvano pasek
mių turėjo nukentėti visos ap
skritys. Šilutės, Pakalnės, Tilžės 
ir Ragainės apskrityje sunaikin
ti keliai, tiltai, malūnai, namai 
ir kt.

Negalint susisiekti su tais už
tvinusiais kraštais, ilgai nebuvo 
žinoma, kiek nuostolių iš viso 
padaryta. Vėliau paaiškėjo, kad 
Tilžės apskrityje 11 kaimuose 
sugriauta ir paplauta 56 gyve
namieji namai, 18 skunių ir 39 
staldai. Žinoma, kad ir daug gy
vulių nuskendo, būtent 72 ark
liai, 29 raguočiai, 115 kiaulių 
ir 698 avys. Ragainės apskrity
je tvanas sugriovė ir paplovė 
161 gyvenamąjį namą, 58 sku- 
nes, 79 staidus ir apie 40 kito
kių trobų. Iš gyvulių nuskendo 
63 arkliai, 200 raguočių. 500 
kiaulių ir 710 avių. Kiek iškadų 
padaryta javų laukams, kiek 
panešta kitokios gyvos ir negy
vos inven tari jos, visai nesuskai
tyta. Taip pat valdžiai esą tuo
met nesisekę ištirti tikrą nu
skendusių žmonių skaičių. 
Daug žmonių gavo galą, taip 
sakant, bemiegant. Vanduo stai
ga pakilo, paplukdė namus, o 
žmonės, kurie neturėjo valčių, 
bandė gelbėtis kitokiu bildu:

rinkimuose. Skunde 
kad taip darė išsikėlę žydai. Da
bar tas skundas yra Klaipėdos 
miesto magistrate, kur tiriama, 

lar tikrai buvo tokių balsuotojų.
užsitūpė ant plankų-lenlų, tos 
ar apvirto ar nugrimzdo ir 
žmonės žuvo. Kilo dar audra ir 
net valtys, žmonių prisikimšu- 
sios, kai kur apsivožč.

SKUNDAS DĖL KLAIPĖ- 
DOS KRAŠTO SEIMELIO

RINKIMŲ
Po Klaipėdos krašto seimelio 

rinkimų keli asmenys rinkimų 
apygardos komisijai buvo įtei
kę skundą, kuriame protestavo 
prieš asmenų, i: 
Klaipėdos krašto,

■

NAUJIENOS, Chicago, III
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NAUJIENŲ-ACME Tolephoto

ST. PAUL, MINN. — Lawrence Maurin iš Mihvau- 
kce pašliužininkų rungtynėse. Jis šoka nuo tramplyno.

------------------------------------------------- -----------------------------------------

sakoma, ric nori savanoriškai kovoti už 
nacionalsocialistinę idėją, bu-

Skunde prašoma buvusius rin
kimus pripažinti neteisėtais. Ka
da magistratas surinks žinias, 

kimų komisija. Atrodo, kad 
skundėjai nepasieks savo tikslą, 
nes seimelio rinkimai jau įsitei
sėjo.

KLAIPĖDIŠKIAI VALDI
NINKAI KELIASI J 

KLAIPĖDĄ
Klaipėdos krašto Gubęrnalu- 

ros tarnybų/ refeTfcritifft& gavo 
350 ptašynlų' tdrnj^lį: i^kaUis? 
Prašymus referenturai siunčia 
Klaipėdos krašte gimę klaipė
diškiai. Dalis prašytojų jau ir 
dabar tarnauja valdinėse įstai
gose, bet jų tarnybos yra Di
džiojoje Lietuvoje ir todėl pra
šosi perkelti į Klaipėdos kraštą, 
o kiti nori gauti geresnes tar-

KLAIPĖDOJE NAUJA 
VOKIEČIŲ ORGANI

ZACIJA
Klaipėdoje steigiama taip va

dinama “Klaipėdos vokiečių 
saugumo dalis” (Memeldcutsche 
Sichercheitsableilung).

Įsteigimo akte jos tikslas yra 
taip nusakytas: nacionalsocia
listinio judėjimo pažangai ir or
ganizavimui užtikrinti. Toliau 
nurodoma, kad atskiras asipuo 
savanoriška disciplina turi įsi
jungti į visumą tam, kad pa- 

žengimu į masę. Draugiškumas 
šalia stovinčiam bei visumai ir 
fanatiškas pasiryžimas veikti 
turi būti kiekvieno įstojančiojo 
ypatybė. Steigiamasis aktas yra 
liktai pradžia, bet ne atranka.

Iš pirmojo susirinkimo turi 
susidaryti narvelis, iš kurio tu
rės išsiplėsti masinis judėjimas. 
Šis susirinkimas taip pat nėra 

♦ *

vadų atranka, o yra lik pirmas 
žingsnis busimuoju keliu. To
liau turi būti visi priimti, ku-

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd 

Auditorijoj

Tame pirmajame susirinkime 
dalyvavo apie 170 asmenų. Jau 
anksčiau buvo girdėti, kad šitai 
formacijai esančios parengtos 
rudos spalvos uniformos, šio
mis dienomis turi įvykti toli
mesni tokie steigiamieji susi
rinkimai apskrityse. Tai panaši 
organizacija į Vokietijos vadi
namus smogikus.

-------------------

I PANAIKINAMI KALBŲ 
EGZAMINAI MOKYTO

JAMS KLAIPĖDOS 
KRAŠTE

Direktorija panaikino 1935 
m. Bruvelaičio direktorijos iš
leistas taisykles apie kalbų eg
zaminus mokytojams. Pagal tas 
taisykles visi mokytojai iki tam 
tikro termino turėjo įrodyti pa
kankamai mokų lietuvių kalbos. 
Direktorija mano, kad tos tai
syklės daugiau nebereikalingos, 
nes visi naujai skiriamieji jau
ni mokytojai ir taip abi krašto 
kalbas gerai moką. Panaikinus 
šias taisykles, panaikinamas pa
skutinis posmas ir mokytojų 
skyrimo dokumento blanke, 
kuriame buvo kalbama apie 
mokytojo pareigą mokėti ir lie
tuvių kalbą, šis panaikinimas 
remiamas tuo pačiu motyvu', 
kad visi jaunieji mokytojai ge
rai moką lietuviškai. Mokyklų 
išduodamieji mokyklų baigimo 

I liudijimai iki šiol buvo rašomi
lėni, vyrai nuo 18 m. amžiaus. jvjem kalbom. Nuo šiol jie bus 
Pirmame^susirinkime dalyvavu- ra§omį ir- viena kalba, būtent, 
šieji turės būti dalimi propa- kalba, kuris bus los mokyk- 
gandos vadų, kurie jau dabar jos (|gs(omojį kalba.
gali priimti įstojimo pareiški
mus. (GALAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

--------------------------------------------------------į--------------------- -—————————--------------------------

Laidotuvių Direktoriai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
D] NA IR NAKTĮ ,

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—x _ _ 1 _ • koplyčios visose
. J__J <z3L 1 Chicagos dalyse

IM

TreČiadien., vasario 15, 1939

JUOKAI
MASKVOJE

— Ieškau dirbtuvės, kur 
ima butų pataisyti batus.

— Bet juk tavo batai 
visai nauji.

—*• Kol surasiu dirbtuvę, jie 
susidėvės.

ga-

dar

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez, Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak

zim—— ~ i z» v /

Naudojama* visame pasaulyje nuo 1867 mėty

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. F. Pulsucki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A. Montvid, M. D.
, West Tbwn 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. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. ŠERNER
| LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko- Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

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

•——■ ■■  I 1.1—I—, ■ ■ ■ ■■ ■■ »

Joseph V. Mockus* Jr.
ATTORNEY AT LAW 

» CHICAGO, ILL.
1664 West Madison St

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.



Trpčiadien., vasario 15, 1929

Jau 21-ą kartą už jurų — 
marių, savame krašte, vasario 
16 dieną pakils Laisvės vėlia
va Lietuvos miestuose, mieste
liuose ir ^kaimuose... Skambės 
ten laisvės dainos ir giesmės, 
džiaugsis visa krutinę laisvės 
orą kvėpuodamas dvidešimties 
metų sulaukęs jaunimas, kuris 
nebežino, kas yra svetima ne
laisvė, kuris labiau negu buvu
sieji vergai ir naudotis laisve 
moka. Jis nebesapnuoja vergu
vės pančių, nes jų ant savo ran
kų neturėjo. Lietuva žengia 
nauju, jaunu, laisvėje gimusiu 
atžalynu.

Ir mes čia, Amerikos žemėj 
gyvendami, gerbūviu naudoda
mies ir savo asmenišką ateitį 
kaldami, nepamirštame, kad ir 
čia, juo labiau čia, esame tik 
atžalynas, atžalos nuo didžiojo 
lietuvių tautos kamieno... Čia 
mes prigijome, kili ir nebegali
me prigyti, bet musų šaknys ir 
jėgos paliko sveikame Lietuvos 
kamiene, mes prie jo nuolat 
linkstame, jie mums visuomet 
rūpėjo ir rupi, nes mes iš jo 
išaugome, jam gimimą, ir au
gimą ir gyvybę skolingi esame.

Dėl to ir mes, Amerikos lie
tuviai, renkamės Vasario šešio
liktai į svetaines, rengiame kon
certus, kviečiame paskaitinin
kus, klausome jų kalbų ir pa
tys kalbame. Kviečiame Ameri
kos lietuvių jaunimą, kuris 
mums dainuoja, pats musų tė
viškės laukų nematęs, apie juos 
pasakas seka, dainomis mus ža
vi...

Gražu, sveika ir rimta.
Nenutrukę musų ryšiai su lie

tuvių tautos kamienu, nenumo- 
jame ranka, kas ten vyksta, bet 
sekame, rūpinamės ir vienaip 
ar kitaip padedame.

Kokioje atmosferoje, kokiose 
sąlygose dvidešimts pirmą kar
tą Lietuvos laisvės vėliava ky
la? Kaip minima šiemet vasa
rio 16-ji ir ką mes galime pa
sakyti apio paskutiniuosius Lie
tuvos laisvės metus?

Sunkus, nuotykingi metai 
buvo visoje Europoje. Daug 
kas pakeista, perorganizuota, 
kas po Didžiojo karo buvo nu
sistovėję. Technikų braižyklose 
perbraižyti Europos žemėla-

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.

INSURANCE
'APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

piai... Padaryta vienų nenaudai, 
kitų — laimėjimų pasididžiavi
mui. Bendrojo nervų netvarko
je, drumstame Europos vande
nyje ir artimiausi musų kaimy
nai, kurie save brolio vardu vi
suomet vadino ir jų “brolybės” 
mums seniai žinomos, — ir jie 
pakėlė prieš Lietuvą ne tik bal
są, bet kariuomenę sutraukė, 
valanda valandon laukiama bu
vo kraujo lašų ir upelių... Nu
sileista. Smarkiai pažeista lie
tuvių tautos garbė, atsisakyta 
nuo santykių be santykių ir už- 
megsti 'diplomatiniai santykiai...

Diplomatija — šalta, nenuo- 
širdi, išrokavimais tegyvena. 
Šalti, diplomatiški ir lietuvių 
lenkų santykiai. Sėdi prie ben
dro stalo ministeriai ir atstovai, 
bet nesuvarysi visuomenių, 
žmonių, kurie širdimis gyvena, 
diplomatiškai vaidinti nesuge
ba.

Vilniaus žaizda giliai lietuvių 
tautos širdyje buvo ir paliko. 
Po santykių užmezgimo ji dar 
jautresnė. Vilniaus Vadavimo 
Sąjunga dar veiklesnė- pasidarė, 
nes masės į ją labiau veržtis 
^radėjo. Vilniečių rėmimas at
gijo, pagyvėjo. Jautriems, ne 
diplomatiškiems, nervams suri
ku buvo tai pakelti —,ir vėl 
diplomatiškai laimėta, Vilniaus 
Vadavimo Sąjunga uždaryta. 
Diplomatiški nervai ramesni, 
lik kažin vilniečiams ar leng
viau, ar jų kultūrinė būklė pa
gerėjo.

Mes, amerikiečiai, turime 
stipresnius nervus ir mažiau di
plomatiškumo. Musų čia me
tas neerzina ir jokia diploma
tija nespaudžia. Galime mes čia 
ir spalių 9-ją, galime ne diplo
matiškai ir Vasario 16 d. mi
nėti. Jei lenkų diplomatams ne
patinka vilniečių kultūrinimo 
darbo rėmimas Lietuvoje, kas 
gali mums uždrausti juos rem
ti čia Amerikoje ir iš Ameri
kos? ši šalis pasižymėjo labda- 
ringumu. Visiems skriaudžia
miems ar nelaimės ištiktiems ji 
ištiesia pagalbos ranką, ar gi 
mes, gyvendami šioje žemėje 
neparemsime savųjų Vilniaus 
< rašte?

Vasario 16-ją, minėdami, 
rinkdamies į svetaines, klausy
dami koncertų, nepamirškime 
prisiminti gyvu žodžiu ir auka 
svetimon malonėn patekusių 
vilniečių. Savo koncertuose į- 
traukime Vilniaus dainas, savo 
prakalbosna įterpkime Vilniaus 
vardą, nes ir kaip be jo apseit 
galėtume, jei 1918 metais vasa
rio 16 d. Lietuvos Nepriklauso
mybė paskelbta ne kur kitur, 
kaip sostinėj Vilniuje.

Seniau daug kas rėmė vilnie
čius per Vilniaus Vadavimo Są
jungą Lietuvoje, šiandien jos 
nebėra. Per ką mes turime 
remti dabar? Kokia organizaci
ją turėtume pasirinkti Lietuvo
je?

Nereikalingi tarpininkai. Mes 
turime tiesius kelius į Vilniaus 
kraštą ir remgime jų kulturinį 
judėjimą, kultūrines įstaigas. 
Kam tenai pinigai siųsti? Ką 
ten pasirinkti? .0 gi kas ką no
ri, visiems kultūrininkams pa
rama reikalinga. Remkime Vil
niaus gimnaziją, Lietuvių Mok
slo Draugiją, “Kultūros” drau
giją, Ūkininkų ratelius, lietu
višką spaudą... Prie šio darbo, 
prie šitos paramos niekas ne
gali prisikabinti, net ir lenkams 
ji negali būti kenksminga, jei 
bent kiek dar turi užsilikusio 
žmoniškumo pavergtiesiems.

Taigi vasario 16 dieną minė
dami, minėkime ją bent minti
mis ir aukomis su tais, kurie 
šiuo metu labiausiai skriaudžia
mi, kuriems parama būtinai 
reikalinga. Tebus ši šventė ir 
visi 21-j i Lietuvos Nepriklauso
mybes metai skiriami Vilniui 
ir vilniečių kultūriniams reika
lams paremti.

—Pr. Lapienė

Naujienų-Acme Telephoto

kur nesipainioti, galima geriau susiplanuoti 
savo žygius ir atlikti į mažesnį laikotarpį. Su

IŠVENKITE bergždžių visitų ir “bcprasmiij 
gaudymosi” ... per telefoną susitarkite pirma, 
negu rengsities vykti. Kada žinai kur eiti ir

EGG
NUT
BIG LUMP
MINE RUN
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

Rezervas 
$220.000

TURTAS
$2.800.000

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Pbone LAFAYETTE 0461

LINCOLN, NEB. — Nebraska universitetas leidžia 
savo laikraštį, kurio sporto puslapį redaguoja p-lė 
Junc Bierbowcr.

-----------— ------------------------ -—   

Ką Žmonės Mano

Amerikiete lietuve, kaip ilgai tylėsi?
Norėčiau žinoti, kaip 'ilgai 

lietuvė motina metamus panie
kos žodžius į ją per išsigimėlį 
sūnų pakantriai kentės. Nejau
gi pas ją, pas tąją lietuvę mo
tiną, neišsemiama pakanta? 
Man stovint nuošaliai ir gir
dint metamus paniekos, paže
minimo žodžius per sūnūs, ku
riuos ji pagimdė skausmuose, 
penėjo savo krūtimis, naktimis 
nemiegojo, plovė, maudė, maz
gojo ir švariuose minkštuose 
vystykluose vystė ir dar meiliai 
prie savo krutinės priglaudė ir 
pabučiavo. 0 jis išsigimėlis, už
augęs, vyru tapęs, drįsta savo 
tikrą motiną pavadinti “sugu
love” ir visokiais kitais biau- 
riais žodžiais kolioti ir niekin
ti. Už ką? 0-gi tik už tai, kad 
jį pamylėjo ir šeimynišką gyve
nimą pradėjo gyventi nereika
laudama bažnyčios palaimini
mo! Civilė metrikacija Lietu
voje neįgyvendinta ir visos šei
mos susituokę nepalaiminti per 
kunigus yra niekinamos! Moti
nos sugulovėmis vadinamos; o 
tųjų šeimų vaikai — benkar- 
tais!

Amerikietė lietuvė moteris ir 
motina neprotauja ir tyli.

Kaip ilgai tylėsite, brangios 
sesės amerikietės? Man jau 
trošku darosi. Širdis mano alp
sta, kada girdi žodžius panie
kos, metamus molinoms lietu
vėms Lietuvoje!..

Netikite man, tai paimk į 
rankas laikraštį “Laisvoji Min
tis” ir pasiskaityk. Pamatysi 
kas dedasi Lietuvoje tarp gar
bingų šeimų ir bažnyčios!.

Kilmių, gražus darbas, kada 
moterys Amerikoje susidomėjo 
savo reikalais ir įvedė laikraš
čių skiltyse “Moterų Skyrių”, 
kur gvildena savo gyvenimo 
problemas. Bet kaip su moti
nystes klausimu, ypač Lietuvo
je? Ar tai šis klausimas yra 
antraeilės svarbos? Ar tai na
gų raudonai nudažymas yra 
daugiau svarbus, negu moti
nystės klausimas musų gyveni
me.

Motinystė — tai pagrindas 
žmonijos, ne tik atskiros tau
tos. Už dienos kitos švęsime
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ir iškilmingai minėsime 21 me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį. Ir nepamirškime' išneš
ti rezoliucijų reikalaujant su
tvarkymo šeimų gyvenimo Lie
tuvoje, kad neatidėliojant ir ne
vilkinant butų įvesta ir įgyven
dinta civilė metrikacija ir už
darytos burnos kunigams. Kad 
butų atskiria bažnyčia nuo 
valstybės ir mokykla nuo glo
bos kunigų-kdpelionų.

Dr. A. L. Graičunas.

Iš Lietuvos
Pradedamos pirkti eks

portui bulves
KLAIPĖDA. — Pavykus par

duoti didelį bulvių kiekį į už
sienį, Lietūkis netrukus prade
da visame krašte bulvių supir
kimą eksportuoti/"

Bulvės bus perkamos visose 
Lietūkio grudų pirkyklose, 
esančiose prie geležinkelio sto
čių.

Bus priimamos krakmolin- 
gos, bravorinio tipo bulvės su 
ne daugiau kaip priemai
šų (priemaišomis skaitomos 
supuvusios bulvės ir žemės). 
Bulvių spalva neturi reikš
mės.

Supirkimas bus vykdomas 
esant ne .šaltesniam kaip — 
10OC orui. Esant daugiau kaip 
10 laipsnių šalčio supirkimas 
gali būti nutrauktas.

Už superkamas bulves bus 
mokama po Lt 2’, — už cent
nerį, 50 kg, pakrautą į vago
ną supirkimo stotyje.

Supirkimas bus pradėtas po 
keletos dienų, apie tai bus pa
informuota per radiją ir spau
dą. Dabar ūkininkai kviečiami 
būtinai iš anksto užsiregis
truoti grudų pirkyklose prie 
geležinkelio stočių, kokį bulvių 
kiekį nori parduoti. Pirkyklų 
žmonės nurodys kada, galima 
bulves pristatyti. Tokiu budu 
bus galima išvengti susigrū
dimo, nereikės eilėse ilgai lau
kti ir iš anksto bus galima rei
kalingą vagonų skaičių parū
pinti.

Iš neužsiregistravusių iš 
anksto pirkyklose ' ūkininkų 
bulvės nebus priimamos.

• Lietuva dabar padengta bal
tučiu sniego sluoksniu. Kaune 
sniego sluoksnis siekia 10 cen
timetrų, Klaipėdoje 20, Zara- 
suose 30, Dotnuvoje 15, Alytu
je 25 centimetrų.

sitarimams ir susitarimams pakeisti telefonas 
yra laiko ir pinigo taupytojas. Visuomet grei

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

$5,000.00

tas, tiesias būdas susisiekti su no
rimu žmogumi ir kada nori, nežiū
rint kaip buhj toli.

Išmokė] om jk
už padėtus

pinigus * /”

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Tai LIETUVIU Parinktinis
į Majorus

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Denosit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV- 
1NGS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO

Chicagos Lietuvių

Ne provincialis

Draugas

THOMAS J.

COUR TNEY
Duokit Chicagai gerą val
džią, kokios musų žmonės 
nori: su reformomis ir eko
nomija, kas vestų prie TAU
POS ir NUMAŽINTŲ MO
KESČIŲ. Balsuokite už 
Courtney. Courtney sutvar
kys mokyklas kaip pridera, 
civilę tarnybą sutvarkys 
taip, kad ji priklausys nuo 
užsitarnavimo, ne bus ky

šiais teršiama. Duokit mums 
garbingus rinkimus, užkirs- 
kit kelį sindikatų kontro- 
liojamam gembleriavimui. 
Jis iškels miesto ūkio rei
kalus, atgaivins statybą, su
kurs daugiau darbų darbi
ninkams; paakstins biznį, 
atstatys pasitikėjimą visų 
žmonių savo majoru ir 
Chicagos valdžia.

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
! muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

JUSTIN MACKIEWICH 
President

HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 
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Užsakymo kalnat
Chicagoje — paštu:

Nlotams
Pusei metą _______ ___
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams -------
Vienam mėnesiui --------

Chicagoj per išnešiotojus!
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Savaitei ..........-____ ________ 18c
Mėnesiui _________________ 75c
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Metams ..................
Pusei metų --------
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

senėjo. Ilgiau pasilikti prie' valstybes vairo jis jau nebe
galėjo. Juo labiau, kad nujautė, jog laisva ir demokrati
nė Čekoslovakija nebegalės gyvuoti.

Rezignavęs iš prezidento pareigų, Dr. Beneš’as ne
ilgai bepasiliko savo tėvynėje: jis išvyko į Londoną pail
sėti, savo pakrikusią sveikatą pataisyti ir prisirengti bu
simoms pareigoms Chicagos universitete.

Nors šiandien ne vien tik Čekoslovakijos, bet ir bėn-l 
Idrai Europos padangė yra labai apsiniaukusi ir niūri, 
vienok Dr. Beneš’as’ nepraranda vilties. Jis, kaip ir jc 
mokytojas Masaryk’as, teigia: “Aš jau išgyvenau pakan
kamai ilgai, kad galėčiau štai ką pasakyti: aš tikiu atei
timi ir pažanga.’’

Reakcija, kuri dabar įsigalėjo daugelyje Europos 
Į valstybių, gali susmukti daug anksčiau, hegu daugelis 

tat atsitiktų, tai Dr. fieheš’ui gal ir vėl tek-

prieš galingus ruošiasi į kovą!O jei didžiosios tautos ruošiasi žymiai prieš mažesnes tautas, tai reiškia, kad tos mažosios tautos pilnos gajumo, pilnos gyvybes, kad jos savotiškai
X MARGUMYNAI

t

Paslaptingasis Maggi-| Kokių musų miestų ne- 
nio smuikas

Eduardas Beneš’as

liko ne žymėsTai ir Lietuvos spaudos dar- birĄnkai tikri savo tautos geresne ateitimi, Lietuvos skais- ’lčiu rytoju, o jei taip, reiškia gyvenifrias žengia pirmyn! O jei jisai žengia pirmyn, tai tardė žygyje turi biiti ir tain ‘ik H dvasios pokyliai, džiaugsmo |' i ir linksmybės valandos.Ir visas tasai džiaugsmas ir linksmybė išsilieja spaudos baliuje. čia atėjo visi: čia šlitinėjo visų kitų valstybių pasiuntinybių atstovai, aukšti valstybės pareigūnai, garsus žurnalistai, nežinomi kronikieriai ir eiliniai į _ —. . „T. . i;gatves sekliai, kurie atsidėję se-lkad JIS es«s lr vlsl} Wiemaws-|l “““'ell ___________ ____ ka visokio plauko opozicionie štai ir vėl įlietai apsisuko ir darbininkai pasilinksmintų at- |rius. Visi, visi čia sugužėjo ir vėl man tėnka rašyti apie Lietuvos spaudos balių. Gal jau į- grisau. Gdl tūlam įkyru paliko metai į metus skaityti vis apie tą balių?be to, kaip kas man pri- sakys, jog žadėjai apie lai telefonu redakcijai praneš-

mano. O jei
tų suvaidinti labai svarbų vaidfrienį Europos politikoje.

Lietuvos spaudos balius
(Musų specialaus korespondento)

Šiomis dienomis vienas ame- Kad miestas išnyktų, nepalik- rikietis senienų rinkėjas Hu- damas žymės, atrodo netikėti- bertas Stanfordas nuvyko į na. Bet senuose raštuose yra Lenkiją pasiimti iš septyniolik- minimi kai kurie musų miestai, to amžiaus užsilikusio smuiko, kurių veltui dabar reikia ieško- kuriuo griežęs Magginis. Polti. Savaime aišku, tie miestai jo mirties šis smuikas atitekęs I neprasmego, smuikininkui virtuozui ir kar-|mažyn, kol galų gale buvo tu kOmponistui Henrikui Wie- niawskiui. Šiuo smuiku jau nuo seno ypatingai buvo susi- i rūpinęs Stanfordas. Pagaliau | atsiliepė vienas žmogus turįs

Po ti. Savaime aišku, bet pamažu ėjo su- pa- kai

Šiandien j Chicago atvyksta Dr. Eduardas Beneš’as, , 
buvęs Čekoslovakijos prezidentas. Chicagos universitete 
jis per tris mėnesius skaitys lekcijas apie demokratiją ir L 
demokratines įstaigas.

Dr. Beneš’as yra 54 metų amžiaus.
Nedaug tėra žmonių, kuriems butų tekę pergyventi 

tokią tragediją, kaip Dr. Beneš’ui, kuris visą savo gy
venimą dirbo Čekoslovakijos atsteigimui. Ir štai kada tas 
kraštas susitvarkė ir pradėjo pavyzdingai gyvuoti, tai 
turėjo įvykti didžiausia nelaimė, kuri pavertė niekais vi
sa tai, kas buvo per dvidešimt metų padaryta.

Dr. Beneš’as yra kilęs iš valstiečių 1. Baigęs gimnazi
ją, jis įstojo Prahos universitetan studijuoti visuomenės 
mokslus. Tai buvo 1904 m. Kaip tik tuo laiku ten profe
soriavo Dr. Thomas Masaryk, kuris vėliau liko išrinktas 
Čekoslovakijos pirmuoju prezidentu.

Vėliau Beneš’as mokėsi Prancūzijoje. Baigęs moks
lus, jis liko pakviestas i Prahos universitetą socialogiją 
dėstyti, čia drauge su Masaryku jis pradėjo konspiraci
jos darbą, kurio tikslas buvo atgauti Čekoslovakijai ne
priklausomybę. Kai 1914 m. prasidėjo karas, tai požemi
nis čekų judėjimas liko dar labiau sustiprintas. Pačioj? 
Vienoje buvo žmonių, kurie išgaudavo valstybės paslap
tis ir jas perduodavo Masaryk’ui. Bet pagaliau slaptoji 
policija pradėjo nužiūrėti, jog yra varoma agitacija už 
atsteigimą Čekoslovakijos nepriklausomybės. Masaryk’as 
buvo laiku įspėtas ir pasišalino į Šveicariją. Tąsyk visam 
judėjimui vadovauti teko Beneš’ui. Bet 1915 m. ir jam 
teko Austro-Vengriją apleisti.

Kai pasibaigė karas ir Austro-Vengrijos valstybė su
byrėjo, tai Masaryk’as ir Beneš’as atsistojo naujai susi
kūrusios Čekoslovakijos pryšakyje. Pirmasis liko išrink
tas prezidentu, o antrasis beveik per septyniolika metų 
ėjo užsienio reikalų ministerio pareigas. Nebuvo Euro
poje svarbesnės tarpvalstybinės konferencijos, kurioje 
nebūtų dalyvavęs Beneš’as. Ir kaipo diplomatas jis buvo 
nepaprastai sumanus ir populiarus. Jis stengėsi visais 
budais sustiprinti Tautų Sąjungą ir sudaryti Balkanų 
valstybių bloką, kuris galėtų pasipriešinti imperialisti
nėms valstybėms.

Kai prieš trejus metus iš prezidento dietos pasitrau
kė dėl senatvės Masaryk’as, tai beveik be jokios opozi
cijos prezidentu liko išrinktas Beneš’as. Valstybės pry
šakyje jam teko atsistoti labai audringais laikais, būtent, 
kai Vokietijoje įsigalėjo Hitleris, kuris visai atvirai ėmė 
kalbėti apie sudėtų vokiečių išlaisvinimą.

Čekoslovakijos didžiausia nelaimė buvo ta, kad jai 
militariniais sumetimais buvo priskirtas vokiečių gyve
namas Sudetų kraštas. Anglija ir Prancūzija, darant 
Versalio taiką, stojo už tai, kad tas* kraštas butų Čeko
slovakijai atiduotas. Pavojui susidarius, anglai ir pran
cūzai pažadėjo militarinę paramą. Tie pažadai daugiau
sia ir prisidėjo prie Čekoslovakijos nelaimės.

Pernai pavasarį kilo pirnta rimta krizė, kuri grūmo
jo išsivystyti j karą. Hitleris pasakė labai karingą kalbą 
ir pareikalavo, kad sudėtų vokiečių klausimas butų iš
spręstas. Čekoslovakai vienok neišsigando ir per dvide
šimt keturias valandos sumobilizavo apie pusę milijono 
kareivių. Įspėtas Prancūzijos ir Anglijos Hitleris nedrį
so karą pradėti.

Vienok pavojus iš Vokietijos pusės liko, tik atidėtas, 
bet nepašalintas. Rugsėjo mėnesį savo juodrankiškomk 
priemonėmis Hitleris vėl ėmė gąsdinti Europą karu. Kas 
per tą mėnesį įvyko, visiems yra gerai žinoma: Chani- 
berlaino skridimas į Vokietiją ir pasimatymas su Hitle
riu, o vėliau reikalavimas, kad Čekoslovakija pasiduotą

Rugsėjo 22 d. bus laikoma tragiškiausia diena Čeko
slovakijai. Ji buvo tragiškiausia ir Dr. Beneš’ui. Prancū
zijos ir Anglijos atstovai pavartojo visą savo įtaką, kad 
Čekoslovakija sutiktų priimti Vokietijos reikalavimus. O 
priimti tuos reikalavimus jie tiesiog verste privertė, ka
dangi griežtai pareiškė, jog vokiečių užpulta Čekoslova
kija negali tikėtis paramos iš prancūzų ir anglų.

Čekoslovakijai, žinoma, nieko daugiau neliko daryti, 
kaip tik pasiduoti. Sakoma, kad tas smūgis tiek pavei
kė Beneš’ą, kad jis per kelias valandas keliais metais pa-

kiš, net ti!Ir vislik neišsižadu kada nors telefonu redakcijai žinias teikti. Kantrybės, — tikras, kad mano svajonė išsipildys!Esu vienas iš nepalaužiamų optimistų, kuris nuoširdžiai tiki gražia musų tautos ateičia, Lietuvos gerove! Viena didžiausių lietuvių kolonijų turi gi kada nors susilaukti, kad metropolijos žinios bus mos telefonu, ar radijo iš jos teikia •

griauti patys paskutinieji statai. Be abejonės, aplink kurias didžiąsias musų pilis buvo susispietę daugiau ar mažiau gyventojų, kurių pastogės ’ Į Magginio smuiką ir tvirtino, ] sudarė šiokią ar tokią panašią ’Į namų grupę. Šie kio turtų'paveldėtojas. Taigi,I miesteliai sutirpo kartu su pi- jis paveldėjęs ir garsųjį smui-U*m*8, ®et ne v’en tik apie juos ką eina kalba. Buvo ir visiškai pa-v„,i Sildoriu miestų, kurių šiandien yra likę tiktai vardai. Juk senuose raštuose labai dažnai yra minima Karšuva, o kur stūksojo, šiandien niekas nebegali nurodyti. Nereikia manyti, kad tai buvo tiktai dvi ar trys sodybos. Pasak senų raštų, Karšuva buvo žymus žemaičių prekybos ir amatų centras. Bet jis dingo nuo musų žemės paviršiaus, kaip pavasario sniegas.

sikvėpti? visi linksminosi.Tik Vieną kaktą į Įlietus vis- Tiek žydų spaudos, tiek vo-Į Žinoma, pamatęs, kad už šį Įką užmiršę susieina it Bendrai kiečių ir kitų tautų spaudo j siniJM galį gauti gerą sumąpasilinksmina, pasidžiaugiu ir darbininkai čia vienodai laisvai phiigų ,atitinkamai jį ir įkai- visas vieni kitiems skriauda d ir linksmai jautėsi. Ir jūsų ko- nav0- Vykstant deryboms, Wtepadarytas užmiršta, už bendro respondentas, tasai nežinomas niawskio turtų paveldėtojasstalo susėda ir pasilinksmina! slapukas, kurį jau iš seno “Lai- smuiką sutiko atiduoti jau už Sakysite, kokios čia linksmy svės” ir “Vilnies” broliai nori 12,000 zlotų. Stanfordas sutiko bes, kuomet Lietuva turi liek iššifruoti čia varvino seilę, šli- P1’ tuoj įmokėjo 2,000 zlotų, kuomet | tinėjo, šoko, visokių garų raga - likusią sumą pasižadėjo sumo- . keti, Gdynės uoste, kai bus iš- liams pasirodžius su švinine siustas smuikas. Sutartu laiku galva grįžo į savo bakūžėlę. Grį- uoste pasirodė pardavėjas, žo visokių minčių apniktas, į- kartu su savimi atsinešęs gra- spudžių prisisotinęs ir štai jais|žiai įdarytą smuiką. Stanfor- sti jumis dalinasi.Juk sakykite ar lai negeras, ar nekultūringas paprotys sudarytas bent vieną kartą į metus metais skai-1visiems kartu susieiti nepaisant jūsų Ameri- kokių jisai pažiūrų nebūtų, ko- ilgame tune- kiai spaudai jisai neatstovau-

daug visokių vargų,Lietuvos padangėje, tiek daug|vo ir saules pirmiems spind u- lirštų debesų renkasi, kurie grumote grūmoja . ir lik vien

Mes visi žengiame tik į laimėjimus! Kada nors nusikraty- sime visokių suskių, neūžaugų, atsipalaiduosime visokių nakli-Tvirtai pasiryžęs ir tikrai tikiu, jog kada nors suskambės erdvėse j ūsų korespondento žodžiai ir juos išgirsite redakcijoje "sėdėdami, savo naujose patalpose įsitaisę galėsite girdėti kaip jums iš Kauno tiesiai telefonu ar per radiją teikiu ži nias. Tik skubėkite įsigyti naujas patalpas. Linkiu, kad jūsų tie užsimojimai realizuotųsi, o aš pasistengsiu, kad ir mani) norai ir troškiniai įsikūnytų!Nebarkite ir nerugokite, kad apie spaudosir včl neiškenčiu
Neiškenčiu!Sakykite, kaip tuos, kurie diena iš dienos seka gyvenimą, apie jį rašoj dėl jo sielvartauja, dėl jo galvą suka, naktimis nemiega ir ką įdomesnio sučiupę skuba su skaitytojais pasidalinti?Visą melą skursta, vargsta, ginčijasi, sielojasi ir štai vieną

nerašyti apie

urve botam-1 tų?Juk tame ir yra žmonišku- o rodos, jai|mas!vietos negalėjo

Vis tai tiesa!Bet gyvenimo jau toksai dėsnis, jei tik bent kokie yra gyvybės ženklai, lenais gyvenimas atsiranda.Rodos, pereitais čiau, kad kažkur koje, kažkokiame lyje ar amžinamekai labai nusistebėjo, kad surado augmeniją, lenais jokios vietos negalėjo] O juk žmoniškumo jausmo būti, nes saulės spinduliai nie- dabar visur mažiausiai pasireiški! budu negalėjo tų gelmių pa- kia! Tad nors vieną kartą į mc- siekti; o kur saulės spindulių tus patekus tarp visų ir pasi- nesama, teųais jokia augmenija | jusli lygiais tarp lygių yra dėl- negalinti aiigli.Ir vis dėlto po j i mos i, tyrinėjimų turėjo pripažinti, kažkokiu budu, kad ir kreivais keliais saulės spinduliai galėjo patekti, todėl ir toji augmenija |š. Amerikoje pabuvoti, mielu galėjo atsirasti! Atseit, viltis noru taip lygiai kartu pasilinlks- buvo surasta! minčiau ir tarpe tų, kurie viso-O pasakykite man, kas iš lie kiais budais yra mane pravar- tuvio neliki geresne Lietuvos Į džiavę ir mėginę nekartą skau- aleitiiiii? Pasakykite, kas iš lietuvių neliki, kad jų tauta nesulauksianti geresnių dienų? Kas iš inus prarado viltį, kad dar bo žmoiiės laimes?Juk plačiai pažvelkite į šaulio gyveninių ir akylai jį Sekite ai' neturėsite progos tikinti,- kad visos tos piktos

ko pasidžiaugti!ilgų knisinė- Vienos profesijos broliai su- tie botanikai siejo ir žmoniškai pasilinksmi- kad ir tenai | no!Tai jau gera ir smagu!O, jei tektų man kada nors

das tuoj sumokėjo likusius 10, 000 zlotų, bet dar prieš išplaukiant laivui, parupo jam patikrinti smuiką.Pasirodė, kad dėžutėje vietoje garsiojo Magginio smuiko buvo įdėtas paprastas smuikas. Tuoj iškviesta policija surado ir kaltininką, kuris dabar turės įrodyti, iš kur buvo gavęs tikrąjį Magginio smuiką, kurį Stanfordui buvo parodęs.Taigi, Magginio smuikas staiga vėl kažkur dingo. Dabar prasidės šio smuiko ieškojimas. Jį turės rasti ikišiolinis tariamasis jo savininkas.

Bareikiai ar Bareikėnai, Lėta- vėnai, Dabikinė. Jokių pėdsakų nėra likę Mindaugo sostinės Vorutos. Pagaliau tiktai vardas yra likęs ir Vencavų. šis miestas stūksojo dabartiniame Zarasų apskrityje prie Daugaupi-

pupa- įsi- ga-poje pasireiškė (bet kam Lik Europoje, juk visam pasaulyje) ar jos nesiginkluoja prieš tą darbo žmogų?O jei šitaip, lai išvada Savai- tasai darbo

džiai užgauti. Bet tiek to, turiu aštrius dantis, galiu atsikirsti.Tikrai jaučiausi smagiai ir jų šeimoje, nes ir jiems kas yra žmoniška nėra svetima.Tikrai butų gera ir gražu, kad ir jūsų tarpe tokios tradicijos butų sudarytos, tai yra kad visi vienos profesijos žmonės, o šiuo atsilikimu spaudos darbininkai surastų bendrą kalbą ib bent tokį bendrą balių bendromis pastangomis suruoštų. . •Taip ir šiemet, kaip ir kitais metais Lietuvos spaudos baliuskartą į metus beridftii šusiren- ihfe prašosi, kadka, kaip broliai vieno amato žniogtts yra galingas! Juk tik praėjo triukšmingai ir linksma

■
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Zarasų kraštas, ežerų vieta, kur tankios girios krantus apstojo. Kiek tenai giesmių aukštyn išlieta, kas įkvėpimo ten neieškojo... 1IKDL UollRoDLU oci VDV loto

vi

o jau rytojaus melą prasidėjo šiokiadienis ir kiekvienas stojo į savo eilinį darbą ir vėl spaudoje dienos įvykius aprašinėjo.Tiesa, Lietuvos spauda neturi visų tų privalumų, kokius turi jūsų spauda. Lietuvoje nėra tų sąlygų kiekvienam laisvai rašyti ir gyvenimą taip nušviesti, kaip jam jisai atrodo.Bet vis dėlto jau šiais metais spauda bent kiek laisviau gali išsitarti ir kaip ką pasakyti.O štai Klaipėdos krašte prasiveržė laisvesnis žodis, buvo čia pasirodęs opozicijos bendromis pajėgomis išleistas “Žygiai”, o dabar jo vieloje išeina “Bendras Žygis”, kuriame ben- dardarbiauja tariamieji voldc- matininkai, kaip kas iš liaudininkų ir krikščionių demokra- tų-Šitas laikraštis kitoje Lietu- vos dalyje konfiskuojamas, bet vis dėlto jisai ir čia suranda

gos vieškelių. Kol šiais vieškeliais ėjo gyvas judėjimas, Ven- cavai žydėjo. Tačiau susisiekimui nukrypus kitais keliais, miestas pradėjo smukti ir visai žlugo. Netenka abejoti, kad išnyko ir daugiau musų miestų, kurių pamiršti liko net vardai. Tačiau apie juos dar nepavyko užtikti žinių. Gal būt, ateityje kas nors bus laimingesnis ir iš senų raštų išskaitys šį tą, kas šiendien nežinoma. Taip pat gal pavyks rasti išnykusių miestų pėdsakus, kurie mums bus nemažiau įdomus, kaip visos kitos praeities liekanos. Pagaliau, gal būt, tiksliai bus nustatytos ir jų išnykimo priežastys. Dabar manoma, kad išnykę musų miestai yra pakitėjusių gyvenimo aplinkybių aukos. Laikui slenkant, viešojo gyvenimo centrais tapo kiti miesteliai, atsidūrę geresnėse sąlygose. O tiems neliko nieko dau-
Policininkas — 
bitininkas

Socialdemokratai čia laikosi visai nuošalyje ir tame bendrame opozicijos darbe nedalyvauja-Tariamieji voldemarininkai dabar mėgina A. VoldemaroLiaudininkai su krikščionimis demokratais yra daugeliu klausimų visai nuoširdžiai susitarę. Jų lasai susitarimas liek toli pažengęs, kad net spaudoje inėgina vieni pas kitus bendra- ddrbiauli.Šitokį jų susitarimą ištikimai i’cmia ir tariamieji voldemari- ninkai, tikriau tarus tautininkai opozicionieriai.Tdip, iš tautininkų aiškiai jau išsiskyrė tam tikra grupė žmonių, kurie eina kartu su ninkais ir krikščionimis kratais. ■Tai tokios tokelės išVos spaudos baliaus ir dar kaip kas.magarvčioms.1—16.
liaudį- denio-Lietu-

Neseniai Londone išėjo emeritūroj! vienas policininkas, kurio svarbiausia specialybė buvo gaudyti užklydusias did- miestin bitės. Bitės, patekusios miestan, yra paprastai labai piktos, dėl to įgelia ne vieną žmogų. Įdomu, kad kiekvienu atsitikimu, kada bitės “prisikabindavo” prie praeivių, buvo šaukiamas kalbamas policininkas, kuris įkyrias bites gaudydavo ir “vesdavo nuova- don”, t. ’y. savo aviliu. Savo pareigas tasai policininkas ėjo 10 metų. Londoniečiai tuo ] policininku buvę labai patenkinti, o dabar išėjus jam emeri t u- ron, didmiesčio gyventojai yra labai susirūpinę, nes nebus, kas juos “gins” nuo bičių. Išeidamas emeritūrom policininkas pasakė, kad bitės labiausiai puolančios rudaplaukius ir tamsius blondinus, o ypač tuos žmones, kurie kvepia kokiomis nors perfurnomis arba alkoholiu. Pasirodo, kad bitės labiau “mėgsta” moteris, negu vyrus. Taip yra Londone, o kažin kaip yra pas mus? Pasistenkite tai ištirti.
Garsinkitės “N-nose”
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ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
SLA 236 kuopos 

parengimas

TORONTO, Ont. — Vasario 
11 d., parapijos svetainėje įvy
ko kuopos parengimas. Buvo 
suvaidinta trumpa vienaveiks
mė komedija “Jaunystės Karš
tis” ir po to sekė šokiai. Kome
dija pasisekė neblogai, ypač 
Tadas, Ant. Balkaus asmenyje, 
buvo tas nepamainomas komi
kas, kurio tik pasirodymas sce
noje iššaukia publikoje juoką. 
Bet ir kiti, k., t. J. Margevičius, 
Br. Kavoliunienė ir Ona Indre- 
lienė savo rolėms atatiko ir jas 
gerai atliko. Gaila tik, kad pro
grama nebuvo biskį ilgesnė, ko 
publika, matyt, laukė, nes pra
nešus, kad programa jau užsi
baigė ir seks šokiai — nieks 
nesiskubino keltis iš vietos, ro
dos laukdami, kad dar kaip kas 
gal bus. Publikos atsilankė vi
dutiniškai.

Antanas Margis dar 
vis serga

SLA 236 kp. vice-pirminin- 
kas, Ant. Margis, ištiktas ligos, 
turėjo gulti ligoninėn. Nors jo 
sveikata smarkiu šuoliu eina 
geryn, bet dar vis randasi ligo
ninėje. Linkiu jam kuo grei
čiausiai pasveikti ir grįžti prie 
savųjų.

16 Vasario paminėjimas
“Aušros” choras pasiėmė sau 

iniciatyvą surengti Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimą, 
kuris įvyks vasario 18 d. Lie
tuvių Parapijos svetainėje.

Choras nutarė pakviesti ir 
kitas organizacijas prie minėji
mo prisidėti. Prisidėjo seka
mos organizacijos: SLA 236 
kuopa, Švento Jono Krikštyto
jo ir parapija.

Kadangi nesenai susiorgani
zavęs “Aušros” choras yra ne
politinis, o vien tik menui pa
sišventęs ir kadangi jame susi
būrė įvairių pažiūrų lietuviai, 
tai kad neužgavus nė vieno įsi
tikinimų, paminėjimas nutarta 
turėti bešališkas.

Programoje dalyvaus choras, 
kuris išpildys keletą tai dienai 
parinktų dainų; bus piano, 
smuiko ir dainų solo; p. L. Po-

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj 
Kovo 12, 1939

ciaus vedamos lietuvių kalbos 
mokyklėlės mokiniai išpildys 
dalį programo ir garbės Kon
sulo Lietuvai sekretorius pra
nešė, jog atvyks kalbėtojas, 
žurnalistas p. Vincas Uždavi
nys. Taigi, turėsim svetį kalbė
toją. Po programo ir kalbų bus 
šokiai prie geros lietuviškos 
muzikos. Visi Toronto ir apy
linkių lietuviai prašomi atsilan
kyti tan garbingai! paminėji
mai!, nes ir pelnas to vakaro 
skiriamas gražiam tikslui — 
Vilniaus lietuvių našlaičiams. 
Pradžia 7:30 v. vakare.

Iš SLA 236 kuopos 
susirinkimo

Vasario 12 d. įvyko mėnesi
nis kuopos susirinkimas, kuria
me buvo priduotos šešios nau
jos blankos; penkios naujai įs- 
tojančių narių ir šešta persikė- 
lusio į aukštesnį skyrių. Pažy
mėtina, kad tris iš tų blankų 
išpildė ir prisiuntė SLA Pažan
gos Vajaus deputatė V. Treigie- 
nė iš Delhi apylinkės. Ji prira
šė šiuos narius: Joną Januš, 
Mary Rosettis ir Alhert Roset- 
tis. Malonu matyti gerb. V. 
Treigienę darbuojantis ir lin
kini jai dar geresnių pasekmių. 
Vietinis organizatorius A. 
Frenzelis pridavė P. Jakubaus
ką kaipo naują narį ir Vaičiū
ną persikeliantį į aukštesnį 
skyrių. Org. Yokubynienė pri
davė S t. Balčiūną.

Labai butų geistina, kad su
sirinkimuose nebūtų keliami 
politiniai ginčai ir visokie 
skirstymai, kas fašistas, o kas 
demokratas. Mes dažnai rūpi
namės atsteigti demokratiją ki
tur — jos savo tarpe neturėda
mi. Sakoma: kad galima butų 
susilaukti pavyzdingos valsty
bės — pirmiausiai reikia auk
lėti pavyzdingas šeimas. Taigi, 
jeigu mes norim demokratijos 
musų valstybei — mes pirmiau
siai turim parodyti demokratiš
ką pavyzdį iš musų draugiji
nio gyvenimo. Demokratija gi 
nėra ten, kur tavo artimas 
pravardžiuojamas fašistu ar ki
tokiu “istu” — bet ten, kur ki
to įsitikinimas toleruojamas.

Tokių netaktiškų išsišokimų 
ypač turėtų saugotis organiza
toriai, nes jie prirašę į organi
zaciją narius — patys tokiu il
gesiu juos išniekina. Linkiu, 
kad ateity susirinkimuose butų 
rišami tik organizaciją liečian
ti reikalai, tokiu budu sutaupy
siu! sveikatą, laiką ir palaiky
siu! geresnį sugyvenimą tarp 
narių. Francės.

NAUJIENŲ-ACME • Tclephoto
ST. LOUIS, MO. — Artistas Hart Benton ir jo pieš

tas paveikslas, kurį astuoni kunigužiai paskelbė “nemo- 
rališku”

Didelis palengvinimas draugystėms ir 
klubams įstoti į SLA

JUOKAI
ŽAIBOLAIDŽIAI

Pas Plaukius kelintą sekma
dienį užeina teta Ona. Ir kas 
sekmadienį girdi Plaukienę ba
rantis ant Plaukiaus. Plaukie- 
nei pasišalinus į virtuvę, teta 
Ona klausia Plaukių:

— Na, ar visą laiką taip bū
na?

— O ne, per savaitę puikiau
siai sugyvename, tik sekma
dieniais taip atsitinka.

— Kodėl?
— Sekmadieniais tarnaitė iš

eina į miestą ir mano žmona 
nebeturi ant ko kito, kaip ant 
manęs, savo piktumą išlieti.

ROMANTIKA

Jie keliavo povestuvinę ke
lionę po jurą.

— Brangusai, jei laivas skę
stų, kaip butų puiku drauge 
mirti, — taria ji.

— Bet juk aš moku plauk
ti.

— Ai, kaip gaila.

AUTOMATINIS
GASO PEČIUS
Kainuoja Mažiau Nupirk!
Kainuoja Mažiau Vartoti

Radaro Geresnius Valgius... 
Greičiau... Su Menkesniu Darbu

sora
Jei Jūsų Gerklė Skauda Nuo 
Slogų—Jus Dažnai Galit Gauti

Greitą Pagelbą šiuo Budu

2. Jei gerklė skaudi1. Kad palengvinti
skausmų, nesmagu- 
1114, karšti sumažinti, 
link 2 Bayer Table
tes—išgerk stiklų
vandens. Pakartok j 
2 valandas.

nuo sluogų, sutrink 
Ir ištirpyk 3 Bayer 
Tablečiutes 1 /3 sti
klinės vandeny... iš- 
gargalhiok.

Tik įsitikink Kad Var

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS- yra visuomenės organas — jūsų diėh- 
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Pašaipiuos draugystės, kin
iai sustojus emigracijai turės 
ikvidtiotis. Nes nėra iš ko pa- 
lildyti naujais nariais. Drau
gystės tai ir pačios mato ir 
ieško išeities. Jos vienijasi. Dvi, 
rys ir net keturios pašaipiuos 

draugystės jau susivienijusios 
gyvuoja, bet ir tas negelbsti. 
Jos ir susivienijusios iš lėto 
irpsta ir džiūsta. Ne šiandien, 

tai rytoj jos turės užsidaryti su 
didele skriauda likusiems na
riams. Tai kas daryti? Klausi
mas stojasi prieš akis ir tai ne
vilkinančiai laukia išsprendi
mo. Vienintelė proga, kol dar 
nevėlu, kol dar draugijų na
riai nėra sulaukę 60 metų am
žiaus, tai skubiai ir neatidėlio
jant ilgesniam laikui prisirašy
ti prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje (SLA).

Kaip lai padaryti? Labai 
lengva, nes SLA teikia paleng
vinimą, ypač dabartiniu laiku, 
kada lapo paskelbtas “Pažan
gos Vajus”. Pažangos Vajus 
truks per septynis mėnesius. 
Prasidėjo vajus nuo spalio 1 
dienos ir baigsis gegužės 1 d. 
1939 m. Čia šitam laikotarpyje 
ir yra proga pašaipūnėms drau
gystėms persiorganizuoti. Leng
viausias ir parankiausias būdas 
persiorganizavimo. Štai paimki
me, pavyzdžiui, “Keturių Vėjų 
Draugystę”, laike ligos ji mo
ka $6, o mirus nariui $250. Na
rys išpildo aplikaciją į SLA ly
giai ant los pačios pomirtinės 
ir pašalpos, o už jį apmoka 
“Keturių Vėjų Draugystė” įs
tojimo ir už 6 mėnesius pomir
tinės ir' pašalpos ligoje duokles, 
tais pačiais keliais visi nariai 
pereina į SLA. Jei dabar pri
trūksta laikais ižde pinigų, lai 
draugystė truksiančią sumą su
kelia; o jei lieka, tai propor- 
cionaliai pagal nario amžių ir 
jo įmokejimą pinigus atgauna 
atgal. Tas nėra keblus apskai
čiavimas ir lengvai duodasi 
įvykdyti. Be to, palieka drau
gystės nariui liuosa valia įstoti 
t didesnį skyrių pomirtinės ir 
ligoje pašalpas, tik su taja są
lyga, kad už padidintą sumą 
apdrandos jis pats iš savo ki
šenes apmoka priedą.

Šituo budu nei vienas “Ke
turių Vėjų Draugystės” narys 
nenuskriaudžiamas nei sutruk
domas gavime pomirtinės ar 
pašaipos ligoje.

Kitas būdas tai lengviausias 
būdas: “Keturių Vėjų Draugys
tė” visus pinigus padalina ly
giai tarp narių ir, žinoma, na- 
ritii neatiduoda, bet kada jis 
išpildo SLA aplikaciją, tai ap
moka įstojimo ir mėnesines 
duokles. Ir čia narys gali pri
sirašyti laisvai, kokiai tik su
mai jis nori; jei trūksta, tai na-

ka, jei lieka, tai apmokamos 
nario duoklės ilgesniam laikui.

Draugystės ar klubai, kurie 
norite prisirašyti prie SLA, 
prie bile iš šių žemiau surašy
tų kuopų, malonėkite kreiptis 
į mane adresu 3310 S. Halsted 
St., o aš nemokamai pagelbė
siu įgaliotiems atstovams ap
skaičiuoti mokesčius.

Dr. Ą, L. Graičunas, 
organizatorius SLA 36, 55, 139, 
251, 208 ir 357 kuopų.

Iš Lietuvos
Kaimuose nėra sam

dinių
ALYTUS. 'į—, Alytuj e dabar- 

tiniu metu yra apie 500 be
darbių, kurie atsidūrė sunkio
je būklėje, ’O tuo tarpu kai
muose jaučiamas samdinių 
trukumas. Stambesni ūkinin
kai suvažiavę į Alytaus turgų 
vieni pas kitus teiraujasi sam
dinių, kur nors sužinoję va- 
.žiuoja į namus tartis, bet ne 
labai sutaria, nes samdiniai 
kelia algas. Pereitais metais 
samdinių algos buvo sekan
čios: suaugusiam samdiniui 
nuo 250—300 Lt, pusberniui 
ar merginai nuo 150—250 Lt, 
už darbo metus pinigais, ar 
natūra. šiems metams algas 
kelia ir tie, kurie turi kur pri
siglausti žiemos metu ir neno
ri tarnauti, sakydami, kad ir 
mums reikia pasilsėti, nes ato
stogų tarnaudami pas ūkinin
kus negauname.

Baudžia
ŠIAULIAI. — Ne per seniai 

policija patikrino, kaip gyven
tojai prisilaiko judėjimo tai
syklių, ir nemokantiems tinka
mai vaikščioti, ar važiuoti, su
rašė per 2 dienas apie 200 bau
bų. Pažymėtina, kad, tikrinant 
judėjimą, teko nubausti nema
ža inteligentijos: valdininkų, 
tarnautojų, kunigų ir net vie
ną atsargos generolą, kuris už 
netinkamą vežimo palikimą 
gatvėje sumokėjo 5 Lt.

Miesto biudžetas
KLAIPĖDA. — 1939 m. iš

laidų numatyta’ 8,858,950 Lt., 
arba 723,550 dadgiau už 1938 
m. Beveik penki įhilijonai litų 
numatyta statybbms: ligonihei 
2^/2 mil. Lt., rotušei lĮ/s mik 
Lt., mokyklai Siheltėje 600,000 
Lt., plentams 200.000 Lt., Spor
to aikštei 100,000 Lt., paska
tinti gausingas šeimas statyti 
namus 30,000 Lt. ir kl. staty
boms. Be to, miestas turės dau
giau 24 policininkus.

Beto, kad pigesnis 
nupirkti ir vartoti 
automatiškas gaso 
pečius sutaupo va
landas virtuvės dar
bo.

Naujieji gaso pe
čiai turi automatiš
ką karščio kontrolę, 
kas pašalina “pe
čiaus dabojimą” — 
palaiko pečiuje rei
kiamą temperatūrą, 
tokią kokią nurodo 
receptas — užtikri
na kiekvienos lėk
štės išvirto valgio
tikrumą.

Naujasis high speed broileris paruošia mėsą daug 
minkščiau—daugiau malonesnio skonio—į mažiau laiko. 
O naujieji degintuvai užsidega automatiškai, tik pasu
kus svičių ir duoda tokį karščio laipsnį, kokį nori 
iškarto!

Patys pamatykite kiek daugiau patogumų virti su 
automatišku gaso pečium. Tai puikus naujas modelis 
jūsų reikalams sutikti, jūsų kišenei prisitaikinti. Pama
tykite pilną naują gaso pečių eilę savo artimiausiam 
Peopileš Gas ofise.

MODERN COOKERY.. CONSTANT HOT WATER .. SILENT REFRIGERATION .. GAS HEATING

|THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY® 
| ‘ ’ P H O N E W A B A $ H ’x4 0 .0 0 ' ■ • , • < , '■ ?1

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
Spalvotas

SU PAVEIKSLAIS

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

toji BAYER Aspirin
Tas paprastas aukščiau nupieštas 
būdas, dažnai neša nuostabiai greitą 
pagelbą nuo nesmagumo paeinan
čio nuo slogų, gerklės skausmo. 

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

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

už 12 tablets
2 pilni tuzinai 25c

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

ARE^YOU SUFFERING FROM

EYE-STRAIN 
;due fo dust, sun, lig'ht-glgęe,' 
Į- drįving; movies, reading, etc.?
Do your eyes bum—feel 
tirea, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients vvhich 
cleanse and clear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alive! Much morc effective than boric acid.
Senei for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to Tne 
Murinę Co., DepL MF. Chicago, I1L

MUSCULAR
RHEUMATIC

PAINS—ACHES
Kad gauti greitų pagelbą, reikia dau
giau, negu “tik moSlies." Reikia “Prieš- 
erzinančio,” tokio kaip seno švelninan
čio. raminančio Musterole. kad persun
kti per odos pavirš!, pagelbai nuo krau
jo sukepimų ir skausmų, slogų pasek
mių.

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

Gc-iau in-gu seno budo mustardinis 
plasteris. Per 30 metų milionai varto
ja. Daugelis iš gydytojų ir slaugių pa
taria vartoti. Yra trijų stiprumų: Pa
prastas, vaikų (švelnus) ir ekstra stip
rus, 40c visose vaistinčse.

NĮ11.1IONS QF POUNDS^AVJ
,was.6p..sx OUR GO.VERNN

spoonful to a eup of liftcd 
flour for most recipcc.

E1WOWDER
Šame price Today 
a$48years ago 
25 ounces for 254 
Msnufactursd by bakin* p«wd«r f 

cialitt* wh« maks notbing I 
baking pawd«r—undar suparyiaiaa 

cbsmistt c' 
raputabon.
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Diena jš Dienos
klos jos akyse dar ir dabar 
vaidenasi... Laikui bėgant pra
nyks. —Rep. X. N.

Jau
Pasveiko

BRIDGF.PORT. — Keistučio 
Bendrovės sekretoriaus John 
P. Ewaldo tragingoji mirtis 
buvo sujaudinusi Chicagos ne 
vieną lietuvį-vę. Bet už vis 
labiausiai tuo įvykiu teko su
sijaudinti biznierei Marijonai 
Norkienei, 3336 S. Halsted st. 
kuri su vyru Antanu užlaiko 
Universal Restauraną 750 W. 
31st St.

Kaip žinia, jai einant žemyn 
laiptais į kiemą, teko pirmu
tiniai rasti, prie laiptų, gulintį 
John Ewaldo kūnas, o greta 
jo 2 revolveriai ir didelis 
-kraujų latakas. P-ia Norkienė 
tą vaizdą pamačiusi, taip su
sijaudino, kad tas paveikė jos 
sveikatą. Bet dabar yra kaip 
ir sveika. Nors to vaizdo šmė-

Padėka
dėkojame visiems 

ir draugams, kurie 
mano gimtadienio

Didžiai 
giminėms 
dalyvavo 
puotoj, įvykusioj vasario 4 d.

Esame labai dėkingi p-niai 
Evai Jokubonienei, p. M. Pet
rulienei ir kitoms, kurios tiek 
daug prisidėjo prie gaminimo 
valgių ir vaišinimo svečių.

— Evelyn Čereška.

ikalauja
erskiru
John Matika nuo Julia Mali- 

ka.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Biznio
Sukaktuvės

Toivji of Lake. — Vieneri 
metai atgal, p-lė Angelą Si- 
maniutė įėjo į grožio biznį. 
Tiksliau pasakius, ji pernai 
vasario 17 d. savo vardu įkū
rė Angela’s Beauty Sboppe, 
adresu 4645 So. Ashland avė. 
Šalia jos grožio saliono, ran
dasi ir lietuvių daktarų ofisai, 
Strikol su Vežei.

Chicago Building and 
Loan Ass’n. Naujoj’ 
Vietoj

Chicago Building and Loan 
• Ass’n. iki šiam laikui turėjusi 
ofisą 2502 West 69th st., persi
kėlė į naują daug patogesnę 
vietą,! būtent, 6816 So. West- 
ern avenue.

Turintieji kokių nors reika
lų su virš minėta įstaiga, ne
pamirškite naujo adreso.

—A lex A m brase,.

Maino
s s Serga TūkstantisChicagos Policistų Tel. Victory 4965. »

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi • 
pilną apdraudą už darbus Leng ‘ 
vųs išmokėjimai jei norite. ! 
BRIDGEPORT ROOFING AND .

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.Šalčių ir influenzos epidemi

ja, kuri dabar siaučia Chicagoj, 
ne vien uždarinėjo daug mo
kyklų, pripildė ligonines, bet 
skaudžiai palietė ir miesto po
licijos departamentą. Iš 6,000 
Chicagos policistu serga ir ne-

Budriko Radio 
Valanda

Nedėlios vakare, kaip 5:30 v. 
teko girdėti Budriko radio pro
gramą iš stoties WCFL. Tai bu
vo tikrai gera lietuviška pro
grama — buvo gera muzika, 
geros dainos ir geros eilės. Kal
bų buvo labai mažai.

Merginų choras sudainavo 
ašluonias gražias patriotiškas 
daineles, p-lė Jadvyga Gricaile 
padainavo du klasišku nume
riu, pritariant Budriko Rad o 
Orkestrai -— Pavasario aidai ir| 
Schuberto^serenadą. Išėjo laŲai 
gerai. 60 minučių klikas prabė
go taip greitai, kad nei nepasi- 
jutau, kaip programa pasibai
gė. Tikrai buvau sužavėtas. Da
bar lauksiu kilo nedėldienio.

Sekanti programa bus ket
verge, vasario 16 d., kaip 7:30 
vai. iš stoties WHFC, 1 120 k. 
Šita programa bus pašvęsta 
Lietuvos nepriklausomybes 21 
metų sukakties paminėjimui. 
Ketina būti labai įdomi. Be to

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300- garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų du parodos kamba

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

gali dirbti apie 1,000.
Vakar influenza susirgo 

45 žmonės ir du mirė. Per 
sarį viso mirė 8 žmones.

Viešosios Chicagos mokyk
los tebeveikia, bet Illinois uni
versitetas tris mokvklas Chica-

dar
va-

Pasiliko 
ienas
Joe Kazik ir Feliks 

mas per daugelį metų 
savininkai Archer 
Furniture Co. Jų biznis pada
ryti naujus rakandus ir par
duoti reikalaujantiems.

(Partneriuose varyti biznį 
nusibodo ir pereitą savaitę 
Joe Kazik nupirko savo part
nerio dalį ir pasiliko vienas 
savininku Archer Avenue Fur
niture Co.

Taigi, norinti įsigyti gerus 
rakandus nepamirškit atsilan
kyti į Archer Avenue Furnitu
re Co., 4140 Archer Avė., ir 
pasimatyti su p. Joe Kazik. Jis 
jums mandagiai patarnaus, o 
jeigu neturėtų tokių kaip no
rite, tai jis jums padarys nau
jus už prieinamą kainą. Pa
mėginkite. '—Alex Ambrose.

Kli- 
buvo 

AvenueTenka pažymėti, kad p-lė 
Simaniutė ,nors amžiuj dar 
jaunutė, betgi savo profesijos 

to, ji 
budo 
X. N.

Dauguma ligoninių uždrau 
dė lankytojus, tarp jų ir ap
skričio ligoninė.Tfiu, Kad Tu Su—

Tarp musų skaitytojų
Vakar eidamas gatve pama

niau pasipirkti “magaziną”, ku
rį leidžia lietuviškas taip vadi
namas Eagle, kuris vištoms 
akis drasko.

Sakau, pasiskaitysiu naujų 
žinių. Na, tau ir naujos žinios.

Pasakoja apie seniai supuvu
sį daiktą: Naujienos prigavo 
visuomenę su antruoju skridi 
mu.

Pasiklausk bet bobos, jei no
ri, ką ji daro su pasenusiu val
giu, kuris jau netinka penui: 
meta į ielą, o Eagle deda į pa-

ji yra gera žinovė. Be 
yra grakšti ir malonaus 
mergaitė. —Rep.

Naujoj Vietoj

PRANEŠIMAS
žurnalo. —Kipšas No. 1.

John Peikei

“Naujienų” Jubilieji* 
nio Koncerto, kuris į- 
vyks kovo 12 d., įžangos 
bilietų galite gauti pas 
A. Dainį, 2957 W. 39th 
St. Perkant iš kalno— 
parsiduoda pigiau Naujas Lietuvis 

Profesionalas

r

jų pranešimai. Taigi, nepamirš
kite pasiklausyti.

Klausytojas.

Unil 
susi-

Juokingoji revoliucijos pusė
Amkino perstato Sovietų Rusijos

“ŽMOGUS SU ŠAUTUVU”
Dalyvauja:

Boris Tennin 
M.
M.

Shadrinas”
Shtraukh    “Leninas” 
Gelovani .............  “Stalinas”

Muzika Shostakovičio
SONOTONE 66 E- Van Buren 

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

šešt. ir sept.

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

VALANDOS: 9—12, 6—9. Trečia
dienį 9—12.

1344 East 63rd St.
CHICAGO, ILL.

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Humboldt Park Lietuvių Politikos Klubo susirinkimas įvyks va

sario 16 d., Svet. 3600 W. North Avė. 8 v. v. Nepamirški 
te atsilankyti, busite užganėdinti. Taipgi galite ir naujų na
rių atsivesti. A. Lungevicz, sekr.

11 -to \Vardo Lietuvių Demokratų Organizacijos susirinkimas į- 
vyks vasario 16 d. Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
St. 8'v.v. Kviečiame visus T 1-to Wardo lietuvius atsilanky
ti ir išgirsti naujo iš lietuvių politinio veikimo. Kooperaci
joj galima atsiekti tikslą, t. y. turėti lietuvių reprezentaci
ją, didesnę už kitas tautas. Prašome atsilankyti ir praleisti 
vakarą smagiai. Pranas Naujokas

Gerai žinomas per daugelį 
metų yra John Pakel, kaipo 
kontraktorius namų statymo 
ir taipgi pirmininkas Chicago 
Building and Loan Ass.'Ka
dangi biznis p. J. Pakel namų 
statyme pereitais melais gero
kai padidėjęs, o šįmet mano, 
da labiau padidėti, tai savo 
biznį perkėlė į daug didesnę 
ir patogesnę vietą, būtent,
6816 So. Western avė. Pir
miau savo biznį turėjo 2502 
Wcst 69 th s t.

Taigi, visi kurie manot sta
tyti naują namą įsidėmėkit 
naują adresą, ir užeikit pasi
kalbėti pirmiau pas John 
Pakol negu eisit kur kitur.

—Alex Ambrose.

Šįvakar. Dariaus- 
Girėno Mot. Legio
nierių Susirinkimas

Darius-Girėnas Moterų Sky
rius American Legion, 
271, laikys savo mėnesinį
rinkimą šįvakar, vasario 15 d., 
Hollywood svetainėje, 2117 W. 
13 Street. Bus trumpas susi
rinkimas ir po to laikas bus 
praleistas pasilinksminimui. Vi
sos narės ir jų drauges yra 
kviečiamos į šį susirinkimą bei 
pasilinksminimo vakarą atsi- 
’ankyti.—Mrs. M. R. Sebastian,

Balsuokite už 
George P. Fisher 

Kandidatas į 

Harwey Miestelio 
MAJORUS.

Tai yra tinkamiausias žmogus, 
tai atsakomingai vietai užimti

Rinkimai Vasario
(Feb.) 28 d., 1939

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

r

Mission Mills Country Club 
golfo laukuose, prie Sanders 
ir Teclmy Road vieškelių, po
licija rado kūną 54 melų Wil- 
liam (Puddy. Jisai buvo tų lai
kų prižiūrėtojas ir kliubo dar
žininkas. Prie kūno buvo re
volveris. Policija spėja, kad 
Puddy buvo nužudytas.

BALSUOKITE 
UŽ

W. L. VOSS 
į Commisionieriaus 

Miestą
HARVEY, ILL.

Balsavimai bus 
Antradienį, Vasario 

(Feb.) 28 d., 1939

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Irgi Naujoj Vietoj

ŠĖMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

Vardas
i Adresas

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrių*
| Miestas ir valstija

FOTOGRAFAS

5848

ir pavardė

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

LIETUVIŠKA
RUBU KRAUTUVĖ

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

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937

jau 
praktikuojantis vi- 

kad ir aukščiausiuose

CROSS STITCH BULLPUP PATTERN 1832 
No 1832 — Kryžiukais išsiūta paduškaitė.

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

[DOMIŲ IR NUOLATINIURADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI- _ -7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ - W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.P. Suromskiu, įsitėmykit nau

ją antrašą.

No. 1832

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

C. P. S liroms kis
Daugeliui chicagiečių žino

mas biznierius C. P. Suroms- 
kis turėjo Real Estate biznį 
250.2 W. 69th st., šiomis dieno
mis perkėlė į naują daug pa
togesnę vietą, būtent, 6815 S. 
Western Avė.

Ben Naurich
CICERO. — Sveikas, gražus 

vyras. Tik žiūrėk į paveiksią. 
Čia gimęs ir augęs jaunikaitis, 
Benny Naurich 
advokatas 
suose,
teismuose.

Naujo advokato tėvai Petras 
ir Ona Noruševičiai čia apsigy
veno apie 30 metų atgal. Nusi
pirko namą adresu 1339 So. 
48 Ct. ir šiandien čia tebegyve
na. Tėvas yra geras meistras, 
siuvėjas. Išauklėjo 2 sūnūs. 
Petras šiandien jau vedęs, dir
ba ugniegesių departamente 13 
metų. Jaunesnis sūnūs, Bene
diktas, 1926 metais užbaigė 
viešąją mokyklą, stojo aukštes- 
iėn ir 1930 metais ją sėkmin
gai baigė. Stojo Illinois Univer
sitetan ir pasiekė1 laipsnį A. B. 
1935 metais ėjo ir studijavo 
toliau ir gavo laipsnį L. L. B. 
1937 metais.

Kaipo čia augęs jaunuolis,

turįs daug draugų, pažįstamų, 
tai tėvo name, 1339 S. 48 Cl., 
Atidarė ofisą ir priima visokius 
,’eikalus nuo savo tautiečių ir 
vetimtaučių ir atstovauja viso

kiuose teismuose. Kam yra ko
kis reikalas, atsikreipkite pas 
savo jauną advokatą, Benny 
Naurich.

Phone Cicero 3548. Valan
dos: 6—8:30 P. M., o po to pa- 
ral sutartį. (Sp.) D.

LIETUVOS NEPRI KLAUSOMYBĖS
20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

PETER PEN

® LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
fONSILAI IŠIMAMI $10.50

UŽ ............................................... ■ "
GYDYMAS $ E A A©

LIGONINĖJE ............ V U
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje $ 15.00 
REUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 631 
TeL ENG. SI
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NAUJOS LIETUVIŠKOS KNYGOS CHICA
GOS VIEŠAJAM KNYGYNE

(žiūrėk “N” Vas. 14)
šias knygas iš Viešojo Kny

gyno Centralinės ar skyrių ga
li skolintis nemokamai kiekvie
nas Chicagos lietuvis. Tereikia 
išpildyti aplikaciją, priduodant 
vieną garantorių, ir išsiimti 
knygoms skolintis kortelę.

Knygoms gauti priduokit 
knygyno (centralinės ar sky
rių) patarnautojoms čia paduo
tus knygų katalogo numerius.

(Tęsinys)
Šalna, Pranas.

Skynimai dega; 
1935.

LitF Sa35s 
romanas.

Savickis, Jurgis.
Ties aukštu sostu.

LitF Sa94t
1928.

Tomdikiai (Broliai). LitF T59a
Atpirkta nuodenąe (1905 m. 
siaubas) 1934.

Tomdikiai (Broliai). LitF 59d 
Didmiesčio simfonija (Mili
jonų vaitojimai); romanas. 
1934.

Tomdikiai (Broliai). LitF T59k
Kentėjimų naktis (Kražių 
tragedija); istorinis roma
nas. 1934.

Tomdikiai (Broliai). LitF T591 
“Laimė ir skausmai”; apy
sakos. 1931.

Tulys, Antanas. LitF T829a 
Aš bučiavau tavo žmoną; 
Amerikos Lietuvių buities 
novelės. 1936.

Simonaitytė
Aukštųjų 
mažosios
romanas.

LitF Si55aJieva.
Šimonių likimas; 
Lietuvos buities 
1936.

LitF
1936.

Žinioms, K.
Girių giesmės.

Skripkauskas, A.
Romanas be moters
<los iš didžiojo karo 
1932.

Si57g

Tumėnas, Justinas. LitF T83a 
Amžius; (romanas). 1929.

Vaičiulaitis, A. LitF V18v 
Vidudienis kaimo smuklėj. 
1933.

LitF Sk63r 
epizo- 
laiku.v

Vaičiulaitis, A. LitF V18va
Vakaras sargo namely. 1932.

Vaidilutė (pseud.) LitF
Audroms siaučiant;
kos.

V191a
apysa-

Spaknis, A.
Uždrausta 
1936.

LitF 
meilė;

Spl5u 
romanas.

Stankus, 
Ginklo 
1934.

’ LitF St24g 
draugai; apysaka.

1931.
— o —

APYSAKOS 
(Vertimai)

Allorge, Henri. LitF
pasaulio sukrėtimas;

amžiaus romanas.
Didysis 
šimtojo 
1931.

Romas. LitF St86t 
apaštalų. 1933.

Berndorff, Hans Rudolf.
LitF B457m

Madame Dubarry; istorinis 
romanas. 1932.

Blasco Ibanez,

Kraujas ir 
nas. 1930.

Blasco Ibanez,

Vicente.
LitF 

smiltys;

Vicente.
LitF

AL57d

B61k
roma-

B61m
Musų jura (Mare nostrum.) 
1931.

Brandstaedter, H. LitF B734a 
Atostogos Nidoje; apysaka 
jaunuomenei. 1934.

Gilbert Keith, 
LitF C42z 

kuris buvo ketvir- 
romanas. 1930.

Chesterton, 
1874-1936.

žmogus, 
tadieniu;

Cullum, Ridgewell. LitF C89v
Velnio lunas; romanas. 1929.

David, (Mme.) Marie de Saf-
fre-n. LitF D28i

Ispanų Mykolas Angelas; ro
manas. 1935.

Doyle, (Sir) Arthur Conan, 
1859-1930. LitF D77s

šerloko Holmso memuarai. 
1929.

Dūmas, Alexandre (fils)
LitF D891d2

Dama su žemčiūgais; roma
nas. 1933.

Farrėre, Claude (pseud.)
LitF F24m

Mušis (La bataille; romanas 
iš 1904 metų Rusų-Japonų 
karo. 1934.

Striupps,
Trylika

Šukys, Jonas. LitF Su47v
Vieškelis pro kaimą. 1935.

Beimant, Leo (pseud.)
LitF B417h

tragedija; Aus-Habsburgų 
trijos arkikunigaikščio ir jo 
mylimosios, Marės Velserai- 
tės, meilūs istorija.

Benoit, Piene, 1886-
LitF B44a 

Aurora, Liautenburg-Detmol- 
do hercogienė; netolimos pra
eities romanas. 1931.

MADOS

Benoit, Piene, 1886-
. LitF B44afr

Atlantida; romanas.

įvyks SEREDOJ, 
d., 1:30 vai. po

St., Tel- Yards

Namie dėvėti suk-No. 4026 
nelė. Sukirpto smieros 12, 14, 16, 
18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę 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 DepL, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

JONAS YANKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 12 d., 8:30 valandą 
vakaro, 1939 m., sulaukęs 57 
m. amž., gimęs Lietuvoj, Kal
nėnų kaime, Mažeikių apskr- 

Amerikoj išgyveno 42 m. 
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną. Dukteris: Jennie, 
Elzę, Pauliną ir Florą. Bro
lius: Povilą, Stanislovą ir bro
lienes. Pusbrolius: Tadeušą ir 
Juozapą, Amerikoj. O Lietu
voj—brolius: Leoną, Konstan
tiną ir brolienes ir seserį Oną.

Priklausė prie S. L. A. 36 
kuopos ir Plumberių Unijai.

Kūnas pašarvotas namuose, 
900 VV. 52nd 
4061.

Laidotuvės
VASARIO 15 
pietų. Iš namų bus nulydėtas 
į Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. JONO TANKAUS 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti šermenyse ir laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nubudę lieka, 
MOTERIS ONA, DUKTERYS 

ir GIMINĖS.
Laid Dir. P. J. Ridikas, Tel. 

Tel. YARDS 1419.

NAUJIENOS Pattera Dept. 
1789 S. Halsted St, Chicago, IH.

Čia įdeda 15 centų ir praiaa 

atsiųsti man pavyzdį No. . .
Mieros .......... per kratinę

I nuril/irt Siunčiam Gėles LOVEIKIS jg“ 
KVIETKIN1NKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

RYTOJ Iškilmingas 
“Vasario 16” Minėjimas!

CUiSSIFEED ADS
PERSONAI.

Asmenų Ieško

mutę, kad visi klausytojai tu- f 
rėjo skanaus juoko iš jos gra
žaus vaidinimo. Nemanau, kad 
kas kitas tą rolę butų charakte- 
ringiau suvaidinęs.

Stefanija Ęismontienė, tur
tinga našlė, E. Ručinskienė, pil
niausiai atatiko savo nors ir

--------------- --------------- trumpoms užduotims. Valė Eis-
Chicagos Lietuviu Auditorijoj, 7:30 v. v.jo,s-<luklG’^uvo Sla‘> ° Rimkaite> nors (ai jauna

. .v, . '1' . n. . T - A muslJ scenos darbuotoja, bet jiRytoj iškilmingai paminėkim 21-ma's Lietuvos|vi9ur sugeba tiksliai pasirodyti 
Nepriklausomybes Sukaktuves!

Dainuos keturi chorai! 1. Naujos Gadynės 
Choras, 2. Chicagos Lietuviu Vyrų Choras, 3. Mo-

Fink, Georg. LitF F49a
Aš alkanas; romanas. 1932.

Finkelšteinas, O. LitF F495r 
Rinktinės žydų apysakos; iš
vertė: O. Finkelsteinas. Ch. 
Lemchenas, G. Zimanas. 
Kaunas, Spaudas Fondas, 
1931.

France, Anatcle, 1844-1924.
LitF F844r

Raudonoji lelija; romanas.
1931.

Glowacki, Aleksander.
LitF G51f

Faraonas. 1933-34.
Goethe, Johann Wolfgang von 

LitF G55j
Jaunojo Verterio kančios.
1932’.

Gorky, Maxim (pseud.) 
LitF G67m

Motlina; romanas. 1934-35.
Grey, Žane. LitF G869v 

Vienišas vilkas; romanas. 
1929.

LitF G91d
Čikagos; apysaka.

(Sir) Henry Rider, 
LitF H122a 

romanas. 1933.
(Sir) Henry Rider, 

LitF H122kL

IEŠKAU BROLIO VINCO ZI- 
NEVIČIO iš Dainių parap., Pod- 
jjavinėnų vienkiemio. 
Scranton, Pa. Prašau 
arba žinančius pranešti, 
Antosė Zinevic, 209 S. 
Los Angeles, California.

Gyveno 
atsišaukti 

duosiu $10 
Olive St.,

ir visur atsižymi savo gražiu 
menišku talentu, kuom ir 
šiuom žygiu ji pasižymėjo.

------ .. .. . - _ . Karolis Kupšys, automobilių 
terų Kultūros Choras ir 4. Kanklių Mišrus Cho- pardavėjas, A. Rulis. Tai senes 
ras.--------------------------------------------------------- nes kartos vaidyla. Buvo malo-

Kalbės Dr. P. Grigaitis, “Nauj’ienų” vyriau- "a
sias redaktorius; V. Andrulis, “Vilnies” vyriau- tas Jautakis, vietinis girtuoklis, 
sias redaktorius. f.

• I taiKalbės ir kiti žymiis kalbėtojai. Luli senajai kartai* I o J
Rengia Amerikos Lietuvių Kongreso Chi- Ačiū rengėjams ir vaidyloms! 

CagOS Skyrius. Turint galvoj, kiek daug triu-
Dalyvaukim visi! so ir pasišventimo dįėjo į tą

 | darbą visi scenos mylėtojai vai
dylos, kiek daug vargo turėjo 
panešti tie draugai, kurie orga
nizavo visą tą vaidinimo darbą, 
k. t. draugas Maukus, Kondroš- 
ka ir Kundrotas (tie trys drau
gai turėjo ant savo pečių išneš
ti visą sunkųjį atsakomybės 

ka kalba, su gerais sceniškais Į darbą), tad kaip lošėjams, taip 
gestais. Ji sukūrė tipingą dak- ir rengėjams tiž jų didelį pasi- 
taro augintinės vaizdą.

J. Milleriutė pasižymėjo
Ilgė Auksakaitė, daktaro sek

retorė, p-lė Juziukė Milleriutė, 
kuo vaizdingiausiai ėjo daktaro 
sekretorės pareigas, gyvenda
ma tikru natūraliu gyvenimu 
ant scenos ir Kuosai eidama 
savo pareigas. Nors ji turėjo 
daug “triubelių” su visais dak
taro pacijentais, Bet ji taip ge
rai vaidino, kad, tarsi, tikrai ji 
gyvena, o ne vaidina. Trumpai 
tariant, tai jau ne mėgėja, bet 
artistė. Be to, p-lė J. Milleriu
tė, kaip kartas, ir savo gimta
dienį švente ant scenos, pažy
mėdama jį shvo gražiu vaidi
nimu. Todėl kas ten (gal jos 
vaikinėms) įteikė musų darbš-

GERAI PAVYKO NAUJOS MELODRAMOS 
‘LIETUVIO DAKTARO” PERSTATYMAS
LSS ir LDD sutraukė apie 500 publikos
Sekmadienį, vasario 12 d., 

Lietuvių Auditorijoj vykusiai 
buvo perstatyta keturių aktų 
drama “Lietuvis Daktaras”. 
Drama yra naujas sceniškas 
kūrinys, kurį parašė daugelio 
scenos veikalų autorius, po sa
vo nauju slapyvardžiu Stulgių 
Pempė. Veikalas gana ilgas. 
Užėmė virš tris valandas laiko 
suvaidinti. Veikale dalyvauja « i • i iV t •keturiolika vaidilų. Jo turinys 
vaizduoja! šių dienų įvykius, 
romaną, nelaimes, nesusiprati
mus, kas sukuria gražios me
džiagos scenai. Vienok paties

aiškias charakteringas scenas, 
kurias lengvai viliojąnčiai pub
lika galėtų suprasti, autorius 
lyg ir neišvyšiė. Neišvystė lų 
scenų, kurias jis turėjo mintyj. 
Ir ve, tiems 14 Vaidilų, kurie 
kure scenišku^ vaizdus, buvo 
sunku sukurti1 aiškius charak
terius ir luortį gyvai sužavėti 
publiką, kas, .žinoma, yra vy
riausia veikalo užduotis.'

Dabar tenka pakalbėti apie 
arlistus-mčgčjųs, kurie kure 
kalbamo veikalo tipus. Dakta
ro rolę vaidino pats autorius, 
režisorius Stulgių Pempė. KaL 
po patyręs scenos vaidyla, su
kosi vikriai, gyvai ir vaizdiny 
gai charakterizavo daktarą, 
Naste Mosevičiutė, daktaro au
gintinė, buvo prie Suzana Vi
liutė, viena iš musų mėgėjų 
scenos jaunuolių. Šiam veikale 
pasirodė pilnai gerai, laisvai 
susikaupus, su gražia licluviš-

čiai Juziukci gražų gėlių bu
kietą. Reikia pasveikinti p-lę 
Juz. Milleriutę su jos gimtadie
niu, su geru vaidinimu, su nuo
širdžiu veiklumu ir reikia pa
linkėti jai daug, daug laimužės 
jos jaunam gyvenime.

Pijus Turskis, turtingo pra
monininko sūnūs, E. Budraitis, 
lai jaunas orlaivininkas, kuris 
ištiktas nelaimės žūsta. Jis pil
nai gerai sukūrė tą tipą, kuris 
jam buvo pavestas.

Mariute Saunoraitė, lakūno 
mylimoji, o vėliau jo žmona,

na lietuviško lėto budo scenos 
mėgėja gražiai ir vaizdingai 
charakterizavo jai pavestą ro-

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO KAIPO virėja. 
Turiu patyrimą. 915 W. Cullerton 
St., antros lubos iš fronto.

jį matyti ant scenos po ga- 
ilgo nepasirodymo. Vytau-

Alvikis, tai tikrai tipingas 
rolei vaidyla, kuris irgi pri-

šventimo darbą varde LSS cen
tralinės kuopos ir Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 4 kuo
pos reikia tarti didelis padėkos 
žodis.

Manau, kad pasisekimas, su 
gražia, apie penkių šimtų pub
lika, duoda malonumo kaip 
vaidyloms, režisoriui, Stulgių 
Pempei, taip ir rengėjams, ska
tindami juos prie tolimesnio 
meno ir kultūros darbo.

K-s.

Grousset, Paschal 
(Andrė Laurie)

Dėdė iš 
1930.

Haggard, 
1856-1925.

Ajieša;
Haggard, 
1856-1925.

Kleopatra ir paskutinis die
viškasis faraonas Harmachis 
išdavęs savo tautų; istorinis 
pasakojimas. 1934.

1929.

Haggard, (Sir) Henry Rider,
1856-1925. • LitF H122r

Rytų perlas; 
nas. 1931.

istorinis romą-

Haggard, (Sir) 
1856-1925.

Henry
LitF

Rider,
H122s

šventoji gėlė.
Hamsum, Knut

Kiti vaidylos

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.

Pradėjo Dėti Naujus 
Kanaliz. Vamzdžius 
Southsidėj

MERGINA bendram namų dar
bui, prižiūrėti kūdikį—patyrusi — 
$6—$8. Hollycourt 6471.

Specialių Asesmenlų Nebus
14,000 WPA darbininkų ar

mija vakar pradėjo didžiulį 
darbą — įvedimą naujos ka
nalizacijos sistemos Southsi
dėj. Ta armija dirbs per 10 
mėnesių laiko ir sudės apie 
26 • mylias naujų, didesnių 
vamzdžių po Southsidės gat
vėmis.

Naujoji sistema aptarnaus

REIKIA OPERATORIŲ prie drei- 
psų—tiktai patyrusios tesikreipia.

413 So. Market, 6-tas aukštas

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui — 1 vaikas—nėra skalbimo 
—geri namai. Nevada 9485-

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

TAVERNAS ir restaurantas par
davimui nebrangiai. Priverstas par
duoti ligos verčiamas. Priešais 
Western Electric. Išdirbtas biznis.

2216 SO. CICERO AVĖ.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė, gera vieta So. Side. Gražus 
fixturiai, geras biznis; su namu ar 
be namo. Pardavimo priežastis — 
savininkas turi kitus biznius- Atsi
šaukite. 828 North State St.

PARDAVIMUI LUNČRUIMIS 
gyvenimui kambariai užpakaly. 
Dirbtuvių apylinkėj. 3008 West 47 
Street.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žeme Pardavimui

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

M
 Gėles Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
kietams, Laid o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS m!,ms 
4180 Archer Avenue 

Pilone LAFAYETTE 5800

MARIJONA BIRŠTONIENĖ 
vardas po tėvais 
KOPUKEVIČIUTĖ

Mirė vasario 13 d-, 1939 m. 
1:15 v. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus. Gimus Lietuvoje. 

Į Kilo iš Suvalkų guber., Kros
nos parap., Birščių kaimo.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dvi dukteris: Elžbietą Gavel- 
tauskienę ir Oną Lutkauskie- 
nę, sūnų Piušą Birštoną, anū
kus, ir draugūs ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas 2005 So- 
Canalpori Avė. Laidotuvės 
įvyks ketvirtad., vasario 16 
d., 1939 m. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Dievo 
Apveizdos parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapihes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę
Dukterys, Sūnūs ir

Laid. Dir- S. M. 
Tel. MONROE 3377.

1859-
LitF H18p

Panas; romanas. 1928.
Handel-Mazzetti,’ Enrica (Ba- 
ronin) von, 1871- LitF H19b

Broliukas ir sesutė; vienos 
miesto romanas. 1933.

Petras Turskis, Mariutės ir 
Pijaus sūnūs, Stasys Kubilius, 
užsirekomendavo ne kaipo mė
gėjas, het kaipo tikras artistas. 
Lietuviška kalba gera, dikcija 
kuo puikiausia, sceniškas užsi
laikymas ir vaidinimas rūpes
tingas, saugus ir liuosas. Tik
rai talentingas artistas.

Katrė Budrienė, Mariutės te-

tarp 87th ir 131-mos gatvės 
pietuose, ir tarp Lowe ir Wes- 
tern Avenue. Tame plote yra 
sekamos apylinkės: Beverly 
Hills, Morgan Park, Braincrd, 
Fernwood, Washington Hei- 
ghts, Sheldon Heights, West 
Pullman ir Calumet Park.

Chicagos viešųjų darbų de- 
partmentas praneša, kad dėl 
naujos kanalizacijos sistemos 
namų 
trikte 
nauju 
keti. ”

* vu-.-investorių atidai
4 fialai, 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.

MAINUI MODERNAS 6 kamba
rių plytinis bungalow—karštu van
deniu šildomas — j freiminį namą.

5311 So. Sawyer Avė.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

savininkams tame dis- 
specialių ascsmcnlų ir 
mokesčių nereikės mo-

Adv. G. J. Menkas 
su A. A. Dobbs

RADIJO TARNYBA:
EKSPERTAS visų išdirbysčių ir 

modelių. Dykai apskaičiavimas.
4524 So. Ashland Avė. Yards 2849

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

lieka, 
Anūkai. 
Skudas,

Handel-Mazzetti, 
ronin) von, 1871- 

Ritos laiškai.
Hervvig, Franz,

Enrica
LitF

1933-34.

(Ba-
H19r

1880- 
LitF

Brigita; romanas. 1933.
(Bus daugiau)

4,, ....u|, _iu i < i i i , s , ■ ,vm ,.įi

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj’ 
Kovo 12, 1939 
■' ____________° /. .________'______________

H44b

ga savo rolės pildytojo. Gestai 
ir vaidinimas pilnai gerai 
kure tipą, kurį ji vaidino, 
gaila, kad nelabasis šaltis 
davė progos balsiai kalbėti, 
ją labai vargino,

Elžbieta Šnekutė, Mariutės 
krikšto motina, buvo p-ia J. 
Dainienė. Jos rolė trumpa, bei 
ji gerai ją išpildė. Antanas Laz- 
dauskas, pieno pardavėjas, že
maitis, B. Liutkevičius, tai ve
teranas musų scenos ir jam 
komentarai nereikalingi. Jis 
pats sau yra pastatęs nemirti
nos atminties slovylą kaipo ge
ras artislas-mėgūjas.

Lasdona Karosįenū, ligonė, 
“patauška”, S. Ladigiene. 
tikra patauška, ji sugebėjo

su- 
lik 
ne-

taip
ku-

Jaunas chicagietis advoka
tas George J. Menkas, Keistu
čio kliubo legalis patarėjas, 
suėjo į partnerius su adv. 
A. A. Dobbs. Jie užlaikys ben
drus ofisus adresu 139 
Clark Street, ‘kambariai 
Telefonas Central 5566.

GAUKIT NAUDOS maksimuma 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovo!’1 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas 
statymas visur. ___ ___
CENNES ““

kas. Greitas pri-
Telefonas V1N- 

4300.

North
12’10.

(Sp).
Jei Norit

Vos Neprigėrė 
Ežere

• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

2321Mykolas Gurė, nuo 
Southport avenue, užvakar 
naktį “uliavojo”. Perdaug alaus 
ir degtinės ragavo. Besvyrinė- 
damas po vidurmiestį Gyrė nu
klydo po Michigan avenue til
tu ir įkrito į Ogden įlanką, 
prie ežero. Gurė buvo laimin
gas, nes tuo laiku pasitaikė po
licija ir jį išgriebė.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

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

Fl



8 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Sveikinam “Naujienas” su 
25 Metų Jubiliejum
MARQUETTE PARKO SLA. 260-tos kuopos 

valdyba ir nariai sveikina “Naujienų” įkūrėjus, 
redakciją ir visus bendradarbius 'su Dvidešimts 
Penkių Metų Sidabriniu Jubiliejum, ir linki 
“Naujienoms” ir jų visiems darbuotojams ilgiau
sių, ilgiausių laimingų metų.

Kadangi musų SLA. 260-ta kuopa su pagal
ba “Naujienų” liko įkurta, ir yra iki šių dienų 
ugdoma, tai mes noi*s maža dalele, $10, priside
dam prie Jūsų 25 metų kultūrinio darbo įverti
nimo. i i^1

Su aukšta pagarba,
SLA. 260-tos KUOPOS VALDYBA:

CICEROS MARGUMYNAI
“Naujienas” skaito ir “gerb. tėvelis”

AUG. ANDRIUKAITIS, prez. 
THOMAS ALEKSYNAS, v-pr., 
ROBERT RACA1T1S, L sekr. 
KA'A. LIUTKUS, proL srkr.

Kiti sveikinimai “Naujienoms”
Lietuvių Demokratų klubo 15 warde nauja valdy

ba užėmė savo vietas 16 dienų sausio. Pirmininkas klu
bo F. J. Dowiat; vice-pirmininkas — Paul Antonis; Re
kordų sekretorius — J. Tarvidas; Finansų sekretorius — 
John Noreika Jr.; Kasierius — Antanas Račkus; Kasos 
globėjai — Mrs. Noreika, Mrs. Petrai; Maršalka — Miš
kinis. Egzekutyvė komisija — L. Kazlauskas, J. Gura K. 
Dapševičia; teisėjai — Anthony Račkus, Chas Davis 
Paul Antonis. Korespondentas — L. Kazlauskas.

Tuo pačiu laiku buvo nutarta prisidėti prie “Nau
jienų” 25 metų jubiliejaus finansiškai ir buvo parengtas 
balius, kuris įvyko 11 dienų vasario, adresu 6908 S. West- 
ern avė. L. KAZLAUSKAS

Gerbiama “Naujienų” Administracija ir Redakcija!
SLA 125 kuopa iš Melrose Park, III. sveikinam “Nau

jienas” su 25 metų jubiliejum. Lai gyvuoja “Naujienos” 
ilgiausius metus!

Siunčiame $5.00 Naujienų jubiliejiniam numeriui, 
taipgi išrinkom atstovus pasidarbuoti ir atstovauti “Nau
jienų” koncerte, kuris įvyks kovo 12. Delegatai: M. šeš
tokas, 1323 N. 35th Avė., Melrose Park, III. J. Narsutis 
Sr., 544 So. 22nd Avė., gelhyood, III.

Mes taipgi apsiimam, kiek galime paplatinti bilietų. 
Ilgiausių metų “Naujienoms”! SLA 125 kuopos valdyba: 

M. ŠEŠTOKAS, Pirm.
IG. PETRAITIS, vice-pirm.
J. NARSUTIS Sr., protokolų raštininkas
J. NARSUTIS Jr., Finansų rašt.
J. BUKLERIS, iždininkas
P. Vaichunas Jr., iždo globėjas
A. TAMELIS, organizatorius
J. VALENTĄ, maršalka.

Svarbus Pranešimas 
Visoms Chicagos 
Draugijoms

Lietuvių draugijos, kliubai, 
chorai ir kitos organizacijos, 
kurios gavo nuo “Naujienų” 
laiškus su prašymu suteikti 
tam tikrų žinių redakcijai, yra 
prašomos išpildyti pridėtąsias 
blankas ir sugrąžinti jas “Naux 
jienoms” kuo greičiausiai.

Informacijos apie organiza
cijas turi eiti į spaudą, nes 
“Naujienų” jubiliejinio nume
rio dalis, pašvęsta organizaci
joms, jau baigiama ruošti.

BEN. PUŽAUSKAS, ižd.
A. STRAUKAUSKAITĖ, ižd. gi.
G. ZELNIS, iždo glob.
J. JUČAS, maršalka.

Likvidavo Wilson 
Jonės Company 
Streiką
Spręs Nesusipratimus Arbitra- 

cijos Keliu
C.I.O. unija, Blank Book 

Workers unija, lokalas 148, va
kar atšaukė streiką Wilson- 
Jones Co., dirbtuvėj, kai ben
drovės viršininkai sutiko pasi
rašyti sutartį su .unija, derė
tis ir arbitracijos keliu rišti 
nesusipratimus.

C.I.O. turi suorganizavusi 
beveik visus bendrovės darbi
ninkus Chicagoj. Jų čia yra 
apie 600.

Streikas buvo kilęs dėl ne
teisėto, anot unijos, dviejų dar
bininkų prašalinimo iš Wilson- 
Jones bendrovės Elizabeth, N. 
J.— dirbtuvės. Streikas tęsė
si apie 6 ias savaites.

Pavojingai Sužeidė 
Merginą Alinėj

MARQUETTE PARK.—Lai- 
ke ginčo alinėj, 2752 W. 63rd 
Street, su alaus stiklu buvo 
prakirsta x akis p-lei Adeline 
Ward, nuo 6104 S. Francisco 
avenue.

Mergina butų praradusi re
gėjimą, jeigu ne skubi opera
cija, padaryta šv. Kryžiaus li
goninėj. Sužeistoji yra apie 
28 metų amžiaus.

Kuomet “Naujienose” tilpo 
aprašymėlis apie Rymo tarnų 
“lietuviškus darbelius”, tai tą 
patį vakarą per savo komitetų 
susirinkimą skundžiasi “tėve
lis”, kad jam kas tai užvydžia 
šios šiltos vietelės, todėl, kad 
jis telurįs $17,000 skolos be
mokėti. Iš aukščiau pasakytų 
žodžių išvadą galima padaryti 
šitokią: kad ne parapijonys be* 
moka parapijos skolas, bet 
pats “gerb. tėvelis”.

Ir nenuostabu, kad tarpe ci- 
ceriečių davatkėlių nėra dar
naus sugyvenimo.

Tenka pabrėžti faktą iš pa
ties “tėvelio” parašytų žodžių 
marijonų organe vasario 10 d. 
š. m.: “Praeitame penkt. į no- 
venos pamaldas atsilankė 2,568 
žmonės. Kaž kodėl svetimtau
čių į nov.enos pamaldas dau
giau lankosi negu lietuvių?” 
(“Tėvelio” klaustukas padė
tas). Toliau jis rašo tartie pa
čiame marijonų organe:

“Tur būt, jie (suprask, sve
timtaučiai) geriau supranta sa
vo tikėjimo ir maldos reikš
mę”.

Taigi ir nenuostabu, kad ir 
davatkėlės pradėjo susiprasti. 
Vadinasi, lietuviai nebesupran
ta tikėjimo. Atrodo, kad lietu
viai esą nesupratūliai, nepamal- 
dųs, o tik svetimtaučiai lyg ti
kėjimo idealogai.

Todėl svetimtaučiai tau, po-

Kalbės Apie Lietuvą 
Per WGN Stoti <✓

21-mų Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių proga radio 
stotis W.G.N. (720 kc) rytoj, 
11:30 valandą ryto perduos 
savo klausytojams žinių iš Lie
tuvos istorijos ir lietuvių gy
venimo. Transliacija bus dalis 
reguliario W.G.N. žinių pro- 
gramo.

Automobilių 
Nelaimės

• Prie Cicero ir Waverly 
avenue, Oak Forest, nežino
mas automobilistas užmušė ne
žinomą vyrą. Atrodo, kad jis 
buvo apie 50 metų amžiaus. 
Užmuštojo kūnas paguldytas 
laid. koplyčioj, prie 149th ir 
Cicero. Po nelaimės automobi
listas pabėgo.

Neilgam 
Džiaugsmas

. Prie Garfield Parko ir Ra- 
cine avenue, Sherman Parke, 
W.P.A. darbininkas Henry 
Johnson atrado žemėj dėžę su 
$700 doleriais — “dešimkėmis”. 
Johnson apsidžiaugė, bet davė 
žinią apie radinį policijai. To
ji atrado, kad pinigai yra ne
tikri. .

Tuo Johnson džiaugsmas ir 
pasibaigė. “Nemaniau, kad bu
siu toks laimingas,” nulindęs 
pasakojo Johnson.

Dr. E. Beneš Atvyks
7 Vai. Vakare

Šiandien traukiniu iš New 
Yorko Chicagon atvyks buvęs 
Čekoslovakijos prezidentas Dr. 
Edouard Beneš. Jis išlips Union 
stotyj, kur traukinys ateis apie 
7 vai vakare. Dr. Beneš atvyk
sta profesoriauti Chicagos tirti* 
versite I e.

Apie 10,000 Chicagicčių če
kų ir slovakų, taipgi Chicagos 
universiteto studentų ruošiasi 
jį sutikti.

ne “tėveli”, yra ir maldingi ir 
tobulų^, kad tu jiems pataikau
ji ir tarnauji, o ne lietuviams 
(Dėl savo šlykščių “lietuvišku
mo” darbelių skaityk dar sykį 
“Naujienas” vasario 7 d. 1939 
m.). •

Trečiadien., vasario 15, 1939

DALYVAUK

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

Sekmadienyje įjriB Dieną

K0V012l939

Fin

“Naujienų” Sidabrinio Jubiliejaus iškilmėse kur 
dalyvaus visos pažangiosios Chicagos lietuvių

, 4.

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

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.

Pirkit Tikietus Dabar
10 centų Pigiau

Ashland Boulevard Auditorijoj
Ashland ir Van Buren

štai kodėl į to “tėvelio” šau
kiamus parapijos susirinkimus 
parapijonysz daugiau nebęsilan- 
ko.

Kuomet buvo šaukiamas vie
šas parapijonų susirinkimas 
ketvirtadienio vakare, vas. 9 
d., 1939 m., tai žymėtina, kad 
prisirinko parapijonų pilnute 
svetainė, buvo apie 3,000 žmo
nių... ne, rie, vos lik 3 žmonės, 
ir tie 3 žmonės pasėdėję iki 
9:30 vai. vakare išsiskirstė, sa
kydami: “Mes negalime ilgiau 
besėdėti; nes esame darbininkai 
žmonės ir turime ryloj eiti dar
ban.”

Seniau, kuomet parapijos su
sirinkimai būdavo skaitlingi, 
jie būdavo bereikšmiai, neduo
davo nei balso, nei paklausimų 
padaryti, tuoj biednam para-į 
pijonui uždroždavo “gerb. “tė
velis”, kad nevietoj kalbi ir ne
turi balso, ir tas “geb. tėvelis” 
elgdavosi kaip sri. kokiais gy
vuliais. Ir dabar žmonės jau 
šiek tiek susiprato ir jam pa
rodo, kad tu, ponas “tėveli”, 
nori būti “bosu”, tai buk viens 
sau su savo, taip sakant, “gry
bu”. —Plokščių, Anicis.

Šiandien Laidos 
Seną Chicągietj 
a. a. Joną Tanku 

l, i' '»t. 4*

Buvo pažangus ir veiklus 
žmogus

Jonas Yankus, kaip ir kiti 
žmonės: gihie, įyveno ir mirė. 
Kaip ir kiekvienas žmogus, gy
vendamas turėjo džiaugsmus, 
nusiminimus, rūpesčius, darbą, 
draugavimą su kitais žmonė
mis. Iki pat savo mirties buvo 
pilnas jumoro.

Kadangi a. a. Jonas Yankus 
visą savo gyvenimą buvo lais
vas žmogus, skaitė pažangius 
laikraščius, vartojo savo protą, 
nepriklausė jokiai religinei sek
tai, lai visuomet išreikšdavo sa
vo mintis kritiškai ir aiškiai.

> l(

A. a. Jonas Yankus turėjo 
daug draugų ir jį draugai vi
suomet gerbdavo. Jis mirda
mas paliko pas draugus gražią 
atmintį.

Buvo amatininkas. Pirmiau
siai per daugelį metų turėjo 
nuosavą barbernę. Bet bedirb
damas barbernėj sugadino vi
durius. Gydytojai patarė, kad 
pakeistų savo darbą. Tada jis 
išmoko plumberystės ir virš 
dvidešimties metų tuo užsiėmė. 
Kaip vieną, taip ir kitą amatą 
gerai mokėjo. Ir darbą atlikda
vo atsakančiai ir rūpestingai.

Bus palaidotas Tautiškose
Kapinėse

Buvo vedęs, išauklėjo ketu
rias dukteris: Jennie Zymont, 
Antano' Zyrtionlo žmoną, Elzę. 
Pauliną ir Florą.

Kaipo laisvas žmogus, a. a. 
Jonas Yankus ; bus palaidotas 
Lietuvių Tautiškose kapinėse. 
Prie jo kapo bus pasakytu kal
ba.

Moteris Ona, dukterys, bro
liai, kviečia draugus ir pažįsta-* 
mus šiandien dalyvauti a. a. 
Jorio Yankaus laidotuvėse. Jo 
kūnas bus išlydėtas iš namu 
(900 W. 52 St.) kaip 1:30 vai? 
po pietų. —A. Z.




