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Manoma, Taikėsi Nužudyti Mussolini
SUIMTAS ŽMOGUS PAŠOVĘS MUSSOLINIO 

SARGI
Sako, kad šovėjas buvo nesenai paleistas 

iš pamišėlių namo
ROMA, Italija, vas. 17. — 

Žmogus, nesenai paleistas iš 
pamišėlių namo, pašovė Musso
linio detektyvą. Manoma, jo 
tikslas buvęs nužudyti patį 
Mussolinį.

Incidentas įvyko pereitą tre
čiadienį gatvėje prie Mussoli
nio rezidencijos. Jau automo- 

. bilis laukė vežti Mussolinį į jo 
ofisus Venecijos rūmuose. De
tektyvas pastebėjo kitoj gat
vės pusėje ko tai belaukiantį 
žmogų. Jis perėjo gatvę ir pa
reikalavo paaiškinti, ką žmo
gus ten veikia.

Užuot atsakyti, žmogus šo
vė iš kišenes. Kulka pataikė 
detektyvui į pilvą. Detektyvas 
sukrito. Mussolini išgirdo šu-

jis buvo nesenai palei- 
namų pamišėliams

Mussolinio gyvybę

vį ir išėjo gatvėn pažiūrėti, 
kai jau kiti jo sargybiniai įvei
kė šovė ją.

Pasikėsinusiojo vardas laiko
mas paslapty. Tačiau praneš
ta, kad 
stas iš 
boti.

Prieš
ryta daug pasikėsinimų, 
mirtis tur būt arčiausia jam 
grūmojo dėl pasikėsinimo prieš 
jį balandžio 7 d. 1926 m. šū
vis revolverio, kurį iššovė Vio- 
let Albina Gibson, airė mote
ris ir lordo Ashbournc sesuo, 
pataikė į Mussolinio nosį. Kul
ka perkirto abi jo šnerves, o 
ir jo lupos apdegė nuo para
ko.

Nepalanki vokie 
čiams lenkų nuo 

taika stiprėja

Karo galas Ispani 
joj priklauso nuo 

Franco
VARŠUVA, Lenkija, vas. 17. 

— Visoj Lenkijoj stiprėja an- 
ti vokiška nuotaika. Auga pa
lankumo franeuzams sentimen
tas.

Lenkai bijosi, kad Hitleris 
iškels reikalavimą Dancigo ko
ridoriaus problemą išrišti. Hit
leris, manoma, mėgins Danci
go koridorių atsiimti, o Len
kijai į jurą išeiti pasiulys Lie
poją, kurs dabar priklauso

Rusai siunčia auksą 
i Jungt. Valstijas
RIGA, Latvija, vas. 17. — 

čia gauta pranešimų, kad pas
kutiniuoju laiku iš Sovietų Ru 
sijos, per Kauną ir Rigą, pa
siųsta j Jungt. Valstijas auk
so vertės $6,000,000. Rusų auk
sas pasiųstas į Jungt. Valsti
jas supirkti karo reikmenų. 
Be to, iš Maskvos išvyko į 
Jungt. Valstijas sovietų laivy
no delegacija. Supirktos Ame
rikoj karo reikmenos, prane
šimai sako, yra siunčiamos į 
Vladivostoką.

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
17. — Ispanijos respublikos 
prezidentas Azana nori taikos. 
Premjeras Negrin ir jo šali
ninkai nori taikos. Tačiau jie 
reikalauja, kad sukilėliai pri
žadėtų, jogei nežudys lojalis
tų, kai šie pasiduos. Dar rei
kalauja, kad sukilėliai leistų 
lojalistų vadamš pasišalinti iš 
Ispanijos kai respublikos 
nėjai paliaus kariavę.

O jeigu Franco nesutiks 
to prižado duoti? Tuomet 
sako stebėtojai — lojalistai 
riaus. Išsėmę amuniciją, vieni 
jų pateks į sukilėlių rankas, o 
kiti, pasitraukę į kalnus, sten
gsis parduoti savo gyvybę juo 
brangiau.
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Lietuvoje pasitaiko dar ir šitokių kruopų inalyklų, ku
rios jų šeimininkui tiekia ne tiek malonumo.
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Azana ieško taikos 
su sukilėliais

Įsakė turėti maisto 
2 mėnesiams

GENEVA, Šveicarija, 
17.

vas.
Šveicarijos vyriausybė 

įsakė šalies gyventojams pasi
rūpinti maisto atsargai, kurio 
ištektų, reikalui esant, bent du 
mėnesius.

te

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

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
17. — Ispanijos respublikos 
prezidentas Azana ieško taikos 
su sukilėliais. Jam atrodo, kad 
lojalistų pasiryžimas kariauti 
toliau esąs bergždžias. Azanos 
pastangoms susitaikyti su su
kilėliais tarpininkauja Britani
jos vyriausybės atstovai taip 
Burgos mieste, sukilėlių sosti
nėje, kaip ir Paryžiuje.

Sakoma, daug daugelis cen- 
tralinės Ispanijos arba Madri
do valdžios vadų Azanai prita
ria. Bet premjeras Negrin, už
sienių reikalų ministeris Julio 
Alvarez dėl Vayo ir kiti res
publikos valdžios nariai laiko
si nuomonės, kad teks kariau
ti toliau.

iORHLSrt
Gen. Franco ieškos 

. paskolos
Francuzija,

Pranešimai sako,

Syrijos ministerių 
kabinetas ketina 

rezignuoti

šeštadienį atidaro 
San Francisco

parodą •

Paskyrė diktatorių 
automobilių pramo

nei kontroliuoti
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

17. — Adolfas Hitleris penk
tadienį atidarė Vokietijos au
tomobilių parodų. Pareiškė, kad 
Vokietija nebereikalinga sveti
mos medžiagos savo šaly auto
mobilius dirbti. Tuo pačiu lai
tu Hitleris paskyrė pulk. Adol
fų von Schell kaipo diktato
rių automobilių pramonei kon
troliuoti.

Ispanijos sukilėliai 
užgriebė lojalistų 

konsulatą
RRUSSELS, Belgija, vas. 17. 

— Ketvirtalienio vakare minia 
Ispanijos sukilėlių šalininkų 
įsiveržė į Ispanijos konsulatą 
ir užėmė patalpas. Belgijos po
licija penkiadienio rytą apsupo 
užimtą trobesį. Tačiau buvęs 
konsulato kancleris, o dabar 
sukilėlių šalininkas, paaiškino 
policijai, kad jis teisėtai patal- 
oas užėmė. Brussels policija iš
metė smurtininkus iš patal
pų. . •

Paliko “beždžiones” 
įstatyčių .

vas.
yra

Lietuvos Naujienos
POPIEŽIAUS MIRTIES GE

DULAS LIETUVOJE.
KAUNAS, vasario 14 d. — 

Mirus Popiežiui Valstybės Pre
zidentas Antanas Smetona ir 
Užsienių Reikalų Ministras 
Urbšys pasikeitė su kardinolu 
Pacelli Užuojautos telegramo
mis. Lietuvoje paskelbtas ge
dulas. Prie namų buvo iškabin
tos tris dienas gedulos vėlia
vos.

Praėjusiais metais Kai
nų tvarkytojas nubau
dė 465 nusižengusius 

kainų priežiūrai

IŠLEISTI JUBILIEJINIAI
PAŠTO ŽENKLAI.

KAUNAS, vasario 14 d. -— 
šiomis dienomis išleisti 20 me
tų Nepriklausomybei paminėti 
jubiliejiniai pašto ženklai su 
Dr. J. Basanavičiaus ir A. Sme
tonos atvaizdais.

LITAS IR TOLIAU SAVO 
VERTE LIKS PASTOVUS.
KAUNAS, vasario 11 d. — 

Lietuves Banko Valdytojas J. 
Tubelii 
plačiai apibudino ekonominius 
ir finansinius reikalus. Nežiū
rint pernai buvusių politinių 
įtempimų, Lietuvoje daugelyje 
ūkio šakų padaryta žymi pa
žanga, lito pastovumas patik
rintas. X.- -

KAUNAS. — Paskutinėmis 
dienomis Kainų tvarkytojas 
nubaudė keliasdešimt asmenų 
už įvairius nusižengimus kainų 
priežiūrai. Stambesnėmis bau
domis: plytinės savininkas Ch. 
Golbičikas, Kovarske, baustas 
300 Lt bauda už plytų parda
vinėjimą brangiau nustatytos 
kainos, J. Zalcmanienė, Rokiš
kyje, nubausta 200 Lt bauda 
už tai, kad užprašydavo už 
parduodamas prekes aukštą 
kainą, o vėliau ją nuleisdavo, 
II. Ronas, Kaune nubaustas 
200 Lt bauda už nesuteikimą 
reikalaujamų žinių apie savo 
aliejaus spaudyklą. Be to, už 
reikalaujamų žinių nesuteiki
mą nubausta apie 30 malūnų 
vedėjų. Iš viso 1938 m. Kainų 
tvarkytojas už nusižengimus

akcininkų susirinkime i ]:ajri, priežiūrai nubaudė 465
buvo nubau- 

531, 1936 — 828 ir 1935
— 443 asmenys.

asmenis. 1937 m 
sta 
m.

vas.
Syri- 
nuta- 
laiką 
judė-

DAMASCUS, Syrija, 
17. — Pranešama, kad 
jos ministerių kabinetas 
rė rezignuoti. Jau kurį 
Syrijoj auga ir stiprėja
j imas reikalaująs, kad Francu 
zija išsižadėtų protektorato ir 
pripažintų Syrijos pilną nepri
klausomybę. Tikslu nuraminti 
kraštutinius šalies elementus 
Syrijos Vyriausybe prašė Pran
cūziją suteikti kai kurias ko'n- 
cesijas. Francuzija atsisakė 
prašymą išpildyti. Dėl to 
lies ministerių kabinetas ir 
taręs rezignuoti.

Kiti pranešimai sako,
italai ir vokiečiai prižadėję gin
klų Syrijos gyventojams, jei
gu jie sukiltų prieš francu- 
zus.

ša-
nu-

kad

Ir Maskvoj laike pa
maldas už popiežių

MASKVA, Sovietų Rusija, 
vas. 17. — Penktadienį šv. 
Liudviko katalikų bažnyčioje 
laikytos pamaldos už mirusio
jo popiežiaus Pijaus sielą. Pa
maldas atlankė taip cilindrus 
dėvį diplomatai, kaip ir papra
sti 'šalies gyventojai. Mišias 
laikė Amerikos kunigas Brown.

vas.SAN FRANCISCO, Cal
17. — šeštadienį, 'vas. 18 d., 
atsidaro tarptautine San Fran- 
cisco paroda. Atidarymas įvyks 
8 vai. ryto. Laukiama, kad 
pirmą dieną parodą atlankys 
250,000 žmonių. Paroda tęsis 
28 dienas.

10:30 valandą ryto parodon 
atvyks gubernatorius Olson ir 
jo. palydovai. 2 vai. popiet 
(Chicagos laiku) kalbės prez. 
Rooseveltas. Prezidento kalba 
bus transliuojama iš Key West, 
Fla.

NASHVILLE, Tenn., 
17. — Tennessec valstijoj 
išleistas įstatymas, kurs drau
džia valstijos mokyklose mo
kinti evoliucijos, šituo įstaty
mu remiantis buvo iškelta mo
kytojui Scopes garsioji byla, 
kurios pasėkoje mirė Bryan ir 
kurioje Scopes gynėju buvo 
Clarence Darrow.

Paskutiniuoju laiku valstijos 
atstovas J. E. Deford įnešė le- 
gislaturon bilių tikslu panai
kinti sakytą įstatymą. Didelė 
atstovų dauguma nubalsavo 
palikti jį.

ĮTEIKTOS LITERATŪROS 
PREMIJOS.

KAUNAS, vasario 13 d. — 
Valstybės Teatre, dalyvaujant 
švietimo Ministrui Tonkūnui, 
lietuvių, estų ir latvių rašyto
jams, buvo iškilmingai įteik
tos literatūros premijos, ku
rias gavo- Salomėja Neris, Krė
vė Mickevičius, vaikų literatū
ros autorius Pranas Mašiotas, 
Antanas Miškinis, Jonas Mar
cinkevičius, Petras Cvirka ir 
Kazys Boruta.
1939/11/15 d.

' Užplūdo vilkų
ALYTUS. — Nuo -Varėnos 

atvykę ūkininkai pasakoja, 
kad šią žiemą Varėnos, Žilinę- 
lių ir Onuškio apylinkės miš
kuose ir po kaimus siaučia vil
kai. Manoma, kad vilkai bus 
atsidanginę iš okupuotos Lie
tuvos, nes Trakų miškuose len
kai buvo suruošę medžioklę.

O Sausio 28 d. Rygoje įvyko 
Lietuvos — Latvijos tarpvalsty
bines sunkumų kilnojimo rung-

Sudegė bepročių 
ligoninė

Sušaudė sukilėliu c 
priešą

vas.

Ambasadoriaus 
Kennedy sūnūs 

Madride
LONDONAS, Anglija,

17, — Jungt. Valstijų ambasa
doriaus Britanijai, Joseph F. 
Kennedy, sūnūs iš Cairo at
vyko į Madridą, kurį dabar 
puola Ispanijos sukilėliai. Am
basadoriaus Kennedy sūnūs, 
Joseph Jr., apsistojo Amerikos 
ambasadoje.

BARCELONA, Ispanija, vas. 
17. — Paskelbta, kad įvykdy
ta mirties bausme advokatui 
Barriobero, buvusiam Katalo- 
nijos liaudies tribunolo (teis
mo) prezidentui. Kartu praneš
ta, kad dar šeši respublikos 
šalininkai Katalonijoj pašauk
ti teisman stoti.

Apskaičiuojama, kad nuo to 
laiko, kai sukilėliai paėmė Bar
celoną, 
kai po 
kijeliai 
šio 26

® Klaipėdos krašte tebekovoja- 
ma su gyvulių nagų ir snukio 
■iga. Liga persimeta vis į nau
jas vietas, nors jai labai išsi
plėsti neduodama.

Dėl audros žuvo 2 
žmonės, daug 

sužeistų

QL’EDEC, Kanada, vas. 17.
— Sudegė Beauport Insane 
Asylum — pamišėlių ligoninė
— kurioj buvo 1,797 įnamiai 
ir kurią prižiūrėjo minykės. 
Ligoniams iš patalpų išgabenti 
buvo pašaukta milicija. Visi 
įnamiai išgelbėti.

j

LOS ANGELES, Cal.,

jie areštuoja vidutiniš- 
20, asmenų kasdien. Su- 
paėmė Barceloną sau- 

d.

Giedra; šilčiau; lengvi ir vi
dutinio stiprumo vakarų iki 
pietų vakarų vejai; saulė teka 
6:43 v. r., leidžiasi 5:25 v. v. 
Sekmadienį debesuota; švelni 
temperatūra.

PERPIGNAN, 
vas. 17. 
kad Ispanijos sukilėlių vadas, 
gen. Franco, planuoja ieškoti 
paskolos. Sukilėlių vyriausybe 
tikisi, kad kitos valstybės, be- 
sivaržydamos viena su kita, 
stengsis duoti paskolos. Fran
co ketinąs užtraukti $10,000,-- 
000,000 ilgalaikių paskolų.

Perkėlė sostinę 
į Valenciją

- Prašė japonų pa
aiškinimo

TOKIO, Japonija, vas. 17. — 
Jungt. Valstijų ambasadorius 
Japonijai, Joseph C. Grew, 
penktadienį prašė Japonijos 
užsienių . reikalų ministerį Ha- 
chiro Aritą paaiškinti, kodė 
Japonija užėmė Hainan salą, 
kuri randasi tik 750 mylių to
lumoj nuo Filipinų salų. Kele-

Nušovė studentą 
skandalas univer 

siteto miestely

vas.
17. — Dvi dienas siautė pietų 
Kalifornijoj smarki audra. Du 
žmonės dėl audros žuvo, de
šimtys kitų sužeista. Turtui 
irgi padaryta nemažai žalos. 
Penktadienį vejai pradėjo ap
rimti. Apskaičiuojama, kad 2,- 
500 medžių išversta įvairiuose 
miestuose.

Vaikai gabenami 
iš Madrido

17.

PASIUSKIT GIMINĖMS

letuvon
PINIGINĘ' DOVANĄ

MADRIDAS, Ispanija, vas.
17. — Respublikos gynėjų vy
riausybė penktadienį oficialiai 
paskelbė, kad valdžios ofisąi tą dienų pirmiau tokio pat pa- 

iš Madrido į Valen- aiškinimo prašė britų ir fran- 
euzų atstovai.

perkeliami 
ciją.

CHAMPAIGN, III., vas.
— Jau gan ilgą laiką Cham- 
paign vyriausybė buvo kaltina
ma tuo, kad ji leidžia ištvir- 
kymo ir gembleriavimo patal
poms šitame Illinois universi
teto miestely tarpti. Pereitą 
ketvirtadienį juodveidė mote
ris pašovė vieną studentą, kurs 
vėliau mirė. Dėl to miestelio 
sąjūdis padidėjo ir išsivystė į 
skandalą.

PERPIGNAN, Francuzija, 
vas. 17. — šimtas vaikų išga
benta iš Madrido penktadienį. 
Numatoma išgabenti jų daug 
daugiau — kai tik transpor
tavimas bus sutvarkytas. Vai
kai gabenami iš Madrido to
dėl, kad Ispanijos sukilėliai ap
šaudo miestą ir kad laukiama 
netolimoj ateity kruvinų mu • 
šių dėl Madrido.

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.

NAUJĮIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Šeštadienis, vasario 18, 1939

BALSUOK Už
Sį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA

JAMES J.
McDERMOTT Gymis ir dirbtini 

dantys
14-to Wardo Kandidatas Renominavimui, Pri- 
mary Balsavimuose, Antrad., Vasario 28 d., 1939

Rašo Dr. S. Jakubs
Jeigu atsitinka, kad reikia iš

traukti likusius dantis ir kitus 
jų vietoje įdėti, tad pas žmogų 
tuojau kyla klausimas — ar aš 
juos galėsiu vartoti taip, kaip 
savus tikrus dantis. Atsakymas 
yra toks. Kai žmogus praranda 
savo dantis, tai žemutinis žan
dikaulis su viršutiniu arčiau su
eina ir veidas pasidaro trum
pesnis ir platesnis, oda apie

įdumba (įsmunka) ir atrodo 
sučiauptos. Grožio atžvilgiu tai 
nemalonus apsireiškimas, ypa
tingai moterims. Tokiam atve- 
jyj dentįstas stengiasi pašalinti 
susidariusias burnos odoje 
raukšles, atstatyti gerą kram
tymo aparatą dirbtinais danti
mis ir padaryti žmogaus gymį 
normaliu arba bent panašiu pir
mapradiniam stoviui. Tie daly
kai galima padaryti ligoniui 
bendradarbiaujant. Jei žmogus 
mano, kad jis negalės naudotis 
svetimais dantimis, tai bus la
bai sunku priprasti ir gali atsi
likti, kad niekados nepripras. 
Bet jeigii žmogus manys, kad

Jis visada stengiasi savo warde reikalus taip lic <|il’blini dantys *a«p Pal 
tvarkyti, kad balsuotojai butų patenkinti. ’ k?cri’

J lai pasekmes bus daug gėrės*
~ ~ ~ nes. Prieš įdedant naujus dan-

An Honest Hardworking’ Public Servant. Keep (jS dentistas mėgina su pagalba
Him UOn the Job” as Your Alderman (am (ikro vaško atstatyti veido

of the 14th Ward tobulumą ir taip jį išlanksto j
bei pavidaluoja, kad veidas pri- 

Lygtų normaliam stoviui. Taip 
-- - - atsinaujina pamesta veido gro

žybe ir žmogus atrodo žymiai 
jaunesnis. Jei, sakysime, žmo
gus prieš ištraukimą savo tikrų 
dantų turėjo vieną auksinį prie- 
šalyiuį dantį, tai tą galima iš 
iiaujo įdėti.: O jei jo dantys 
pifm ištraukimo buvo kreivi 
arba kitokios spalvos, tai šie 
dalykai irgi lengvai padaromi 
įdedant dirbtinus. Vienu žodžiu 
šių dienų dentisterijos mokslas 
yra ant tiek pažengęs, kad gali 
atitaisyti nukentėjusių žmonių 
gymį, atstatyti normalų žandi-

kaip ir naturališki dantys, |

LEONARD

Wolniak
— I —

ALDERMANUS
12 WARDUI

‘TIKRAS ŽMONIŲ DRAUGAS”

“JO PLATFORMA”
1) Numušti mokesčius nuo mažųjų namų iki pusės, sumažinant

miesto administracijos išlaidas.
2) Sutvarkyti važiuotės problemą ir karfėrus nustatyti apie 5

centus.
3) Išgauti 12 Wardui gatvių ir šaligatvių taisymo reikalingumo

pripažinimą.
4) Valyti gatves ir skersgatves. Įvesti statinių sistemą atmatoms

prie kiekvieno namo iš užpakalio, parūpinant jas iš wardo 
ofiso.

5) Išgauti 12 wardui pripažinimą visose išlaidų programose ir
viešuose reikaluose.

6) Pripažinti darbo organizacijas.
7) Padaryti Brighton Parko jaunuomenei parkas.
8) Griežta policijos ir ugniagesių priežiūra.
9) Subalansuoti miesto biudžetą, padedant miestą ant “pay as

you go” pamato.
10) Visuomet duoti 12 wardui 100% atstovybę miesto taryboje.

vieną dirbtinais dantimis gerai 
maistą kramtyti.

Iš Lietuvos
Ką šiemet dirbs Kauno 
inteligentai bedarbiai

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

Perkant toną ar daugiau ...............

in- 
vie- 
yra 
Nu-100 tukst. litų, 

darbo duoti 65 
KMS įstaigose: ak- 
dirbtuvėse apie 540

buhalterijoje apie 1 
matavimo dalyje

AŠ SAUKIU

Calumet 4178
MICHIGAN AVĖ.

KLINIKAS
patarnavimas su pagalba laboratorijos ir X-Ray- 

pagalba moderniškų pagerintų išradimų. Rei- 
dame už žemą kainą.

Pilnas Medikalis
Gydymas be vaistų, su 
kalui esant vaistus duo

MES GYDOM VYRŲ IR MOTERŲ LIGAS
Taipgi—Artritis, Rheumatism, kraujo ligas, odos ligas, tonsilus, pilvo 
ligas, pilės ir kitokias. Pilnas jūsų sveikatos patikrinimas už $1.50. 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

MICHIGAN AVENUE CLINIC
33-čia ir So. Michigan Avė. tel. Calumet 4178

Kūdikių klinikąs dykai kas šeštadienį 10:00 iki 1:00 P. M.

KAUNAS. — Kauno m. 
teligentams bedarbiams iš 
šųjų darbų fondo šiemet 
paskirta 
matoma 
žmonėms 
mentašių
darbo .dienų, miesto tvarkymo 
dalyje apie 550, statybos sky
riaus 
tukst. 200,
apie 200, Fin. skyriuje apie 1 
tukst. 400, kanaliz. ir vanden
tiekio skyriuje apie 250, Įmo
nių direkcijoje apie 850, Ne- 
kiln. turtų skyriuje apie 1 
tukst. 100, Sveikatos skyriuje 
apie 200, Kaune apie 280, Ūkio 
skyriuje apie 550, Socialines 
apsaugos skyriuje per tūkstan
tį, Viešųjų darbų dalyje apie 
1 tukst. 700, Sekretoriate apie 
260, Statistikos biure apie 1 
tukst. 200, Darbo biržoje apie 
750, Vidaus reikalų ministeri
joje apie 3 tukst. 100, Centri
niame statistikos biure apie 1 
tukst. 400, Kainų tvarkytojo 
įstaigoje apie 550, Kauno ad
resų 
apie 
nų.

biure apie 2 tukst., viso
19 tukst. 180 darbo die-

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE” 0 Klaipėdos Jvrašte yra 235 pra
džios mokyklos su 440 klasių ir 
15,380 mokinių.

Pirk Sau Automobilį Iš Autorizuotos I] 
Financinės Kompanijos

Cook County Finance Company [Ilinojaus 
Valstijos Laisniuota ir turi Dvidešimts

Metų Garbingo Dylinimo Rekordą.
ATIMTI AUTOMOBILIAI YRA 

GERESNI AUTOMOBILIAI
Šio statemento teisingumą paliudys tūkstančiai musų kostu- 

merių.
Kiekvienas karas yra musų ekspertų tiksliai patikrintas pirm 

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

Virš 300 karų pasirinkimui, daug naujutėlių 
krutuojančių dylerių.

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

Pontiacs, Piymouths, De Sotos, Studebakers, La 
Dodges, Grabams, VVillys už vos tik $285.

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

NEREIKIA JUMS IR PINIGŲ. Mes priimsime jūsų senąjį karą 
kaipo įmokeshį, o linkusią dalį galite mokėti mažais mėnesiniais 
mokėjimais iki dvejų metų.
Musų Krautuvė atdara kas vakarą iki 10 v. ir visą dieną septinta- 
dienį.

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

atimtų nuo ban-

Chevrolets, Fords, 
Šalies, Packards,

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. Keuwood 5107.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT

Cook County Finance Co
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)

PERSTATYMAS—BALIUS—ŠOKIAI
— rengia —

Teisybės Mylėtojų Draugystė
Sekmadienį VASARIO-FEB. 19, 1939 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 
3133 South Halsted Street

Scenoje Statoma Dviejų Veiksmų Komedija
“MIKADO”

Perstatys NAUJOS GADYNES CHORAS 
Šokiams grieš G. Steponavičiaus Orkestrą.

Durys atsidarys, 4:30 v. v. Pradžia 5 vai. vakaro. Įžanga 40c yp.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
z ■■

ĮKNIAUBIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Įambulance
* DIENA IR NAKTĮ

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

3 Telefonas LAFAYETTE 0727

1—    • koplyčios visose
1 -J ^3.1 Chicagos dalyse

' P. fiALT

--------- 4------------------ :-------------

Laidotuvių Direktoriai
V

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių į 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

: J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. 
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel.BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vaka 
8939 SOUTH CLAREMONT AV 

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

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Jptometrically Akių Specialistas 
Palengvina aKių įtempimą, kuris 

sti priežastimi galvos skaudėjimo, 
baigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
10, skaudamą akių karštį, atitaiso 
rumparegystę ir toliregystę. Pri- 
engia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 
u elektra, parodančia mažiausias 
laidas.' Specialė atyda atkreipiama 

mokyklos vaikuš. Kreivos akys 
titaisomos.
ALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą, 
laugelyj atsitikimų akys atitaiso- 
nos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. ŠERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

Akinių Dirbtuvė

Dr. F. Pulsucki Le Vai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd
Cor. Damen. Hemlock 669

Ofisas ir 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

Kitataučiai

8

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAiKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

Pirm., Trečiadieni, šeštadieni
4631 So. Ashland Avė.

Tel. ¥ards 0994. 
antrad., Ketvirtai Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

.Tel. Lafayette 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tel.: Prospect 1930

8

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo U 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 Akjnius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

^ti

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.

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St.
CHICAGO, ILL.

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 ___ R ..., /1,__________ i

Dr. Charles Segal ’
OFISAS

1729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Miesto
Kamb, 
Namų

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

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

Joseph V. Mockus* Jr. 
ATTORNEY AT LAW 

CHICAGO, ILL.
1664 VVest Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Remiate tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230. 

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

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”
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Jus nusistebėsite, kada pamatysite tuos didelius bargenus. Vėliausios mados rakandai ir jų kainos yra teisingai numažintos taip, 
kaip šiame skelbime yra. ROOSEVELT FURNITURE KOMPANIJA švenčia savo 10 metų sukaktuves Vasario mėnesi, ir visi, kurie pirks 
Nors ir mažiausį daiktą gaus naudingas dovanas.

r, Cedar Chess

Puiki Lempa

ant grindų pa

statoma —ver

tės $6.50, tik už

Šiame 10 Metų

Sukaktuvių iš

pardavime

JOVARAUSKAS

Krėslas

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

Keturių stalčių kamuode 
iešuto medžio užbaigi

mas, pirmiau parsidavė 
už $6.95, šiame išpardavi
me tik už

BUY IMI® <J>>

..............

MUSŲ ;NUP$A- AS .'NAjHAŠ

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

tiktai

SIRINKIMAS

kiyne padaryta 
o c^dar medžio, riešu
to medžio užbaigta, 
a žeidi odavo už nuo 

15.00 iki 20.00, dabar

šitam 10 metų sukak 
tuvių išpardavime

Vėliausios mados gesinis pečius, 
v?sas porcelinuotas ir insuluotas, 
parsidavė visuomet ..už ..$59.00, 
š ame 10 metų Sukaktuvių Išpar
davime tiktai .. $29.50

VISUOMET
ii 1 dk

$3.95 UKAKTUVIŲ IŠPARDA

Parlor Setas
$6.95

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

net už

Musij pačių dirbtuvėje padarytas i 
pilnai garantuotas. $150.00 vertės, 

tik už

PRINKSAI, GARANTUO

REFRIGER ATOKIUS 
Šešių Kukiškų Pėdų 

refrigeratorių, šu 10 metų warranty, 
dabar galite nupirkti už 

*149.50
NORGE yra geriausios išdirbystes.

$3.95

2310 West Roosevelt Road
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NAUJIENOS
The Ltthūanlan Daily New« 

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

by
Ine

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75
kiti vejai

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

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

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

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ----- ------------------- $5.00
Pusei metų ------------------ ---- 2.75
Trims mėnesiams .—----------- l;50
Dviem mėnesiams ______  1.00
Vienam mėnesiui ......  7

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

Orderiu kartu su užsakymu.

25 metai
Rytoj sukanka lygiai 25 metai, kai pasirodė “Nau

jienos”.
Vasario 19 d. 1914 m. išėjo pirmas, “parodomasai” 

“Naujienų” numeris. Po to viena savaitė buvo praleista, 
kad turėtų laiko susitvarkyti laikraščio Redakcija ir Ad
ministracija, ir tuomet “Naujienos” jau pradėjo eiti re
guliariai.

Taigi rytoj “Naujienos” sulauks lygiai 25 metų am
žiaus.

Kai Lietuvoje pereitų gruo
džio mėnesį buvo kilę neramu-1 
mai dėl Klaipėdos įvykių, tai 
Amerikos komunistai ėmė 
skelbti, kad tuos neramumus 
kelia “Hitlerio agentai -— vol
demarininkai”. Bet paskui jie 
gavo pranešimų iš Kauno, kad 
lai netiesa. Sausio 14 d. “Lais
vė” įdėjo laiškų iš Lietuvos, 
kur sakoma, kad “užsienio in
formacija gerokai suklaidinta”:

“Sutartinas liaudininkų ir 
krikščionių demokratų judė
jimas prieš tautininkų dikta
tūrų, prieš Klaipėdos praradi
mų ir prieš Vilniaus atsiža
dėjimų yra visai ne voldema- 
riškas. Tai reikia žinoti ir 
nesiduoti hitleriškų agentufų 
klaidinimams.”

sės, bet yra t ir rimčiausias 
ramstis kovoj dėl Lietuvos 
apgynimo nito hitlerinės Vo
kietijos.”

i ■ Į

Tai matote, kur taiko Lietu-' 
vos komunistų partijos centras. 
Lietuvų, girdi, apgins Lenkija 
ir Rusija — ta Lenkija, kuri 
pagrobė Vinlių ir trečdalį Lietu
vos teritorijos, ir ta Rusija, ku
ri šiandien veda “draugiškumo” 
derybas su Hitleriu!

LIETUVOS OPOZICIJA 
NENORI DĖTIS PRIE 

RUSIJOS

“Naujienų” kelias
Įdomu pažvelgti, kokį kelią užsibrėžė sau “Naujie

nos”, pradėdamos ėiti.
širmame “Naujienų” numeryje, kuris, kaip minėjo

me, išėjo iš spaudos 1914 m. vasario 19 d., įdėta ilgokas 
Redaktoriaus P. Grigaičio vedamasis straipsnis (edito- 
rialas). Jame tarp ko kito sakoma:

“‘Naujienos’ yra progresyvus laikraštis. Jisai 
pasiryžęs tarnauti tiems žmonėms, kurie mato savo 
išganymą ne praeities gaivinime ir ne dabarties gy~ , 
nime, bet ateities kūrime.

“‘Naujienos’ yra socialistiškas laikraštis. Jos 
įsitikinusios, kad dabartinę visuomenės tvarką atei
tyj pakeis kitokia, socializmo tvarka. Tą visuomenės 
atmainą įvykins supratusioji savo reikalus ir susior- 
ganizavusiojijdarbininkų klesa. Ir įvykinus ją, ji su
teiks sau ir Visai žmonių visuomenei tikrai kultūrin
go gyvenimo ir laisvo plėtojimosi sąlygas.

“Darbo žmonių kilime, susipratime ir vienybėje 
yra geresniosios ateities viltis. Todėl ‘Naujienos’ 
rems visa, kas darbininkus veda prie gerovės, kas 
juos vienija ir šviečia, ir kovos su visa, kas temdi
na jų susipratimą, kas ardo jų vienybę, kas silpnina 
jų energiją.”
Tai šitokį “credo” “Naujienos” paskelbė pirmame 

savo numeryje prieš 25 metus laiko. Jos pasisakė esan
čios progresyvus laikraštis socialistinės krypties, pasiry
žęs tarnauti darbo žmonių reikalams, padėdamas jiems 
šviestis, vienytis ir siekti savo būklės pagerinimo.

Toliau tame savo editoriale Redaktorius nurodė, kad' 
“Naujienos” tarnaus taip pat “ir progresyviai platesnė
je to žodžio prasmėje” lietuvių visuomenei Chicagoje ir 
kitose kolonijose. Ir šituo, prieš ketvirtadalį šimtmečio 
pasirinktu, keliu “Naujienos” ėjo.

Per tą laiką įvyko milžiniškų atmainų Amerikoje, 
Lietuvoje ir visame pasaulyje, bet “Naujienoms” nebuvo 
reikalo klaidžioti ir ieškoti kitokių kelių. Bendrieji prin
cipai, kuriais jos vadovavosi tuomet, tebėra geri ir šian
dien.

Taigi “Naujienos” yra pasiryžusios ir toliaus žengti 
ta pačia kryptim — kartu su pažangiąja lietuvių visuo
mene, su protaujančiomis darbo žmonių masėmis, su tą
ja visuomenės dalim, kuri kovoja dėl geresnės ateities.

Liberalų balsai

ne tam, kad peikti Sovietų Ru- 
sijų, bet tam, kad jums butų 
aišku, kodėl mes nenorim 
orientuotis į Sovietus. Mes ma
nom, kad šitaip dalykams So
vietuose stovint, Sovietų val- 

neapykantos prieš Į džia neatsilaikys, jei Vokietija 
eis į Ukrainų karu, nes savo už- 
nugafyj ji turi gyventbjus, ku
rie tik laukia, kad kas nors, vis
tiek kas, ateitų ir juos išliuo- 
suotų.

“Sovietų armijos viršūnė jau

darosi. Lietuva, kaipo tokia, 
jiems mažai terūpi. Gal yra 
tam ir priežasčių. Jie ilgiausia 
sėdi Lietuvos kalėjimuose ir te
nai yra varoilia jų tarpe atkak
li propaganda, ugdymas liepa- 

i laužiamos 
viskų, kas ne bolševikiška.

“Tiek jų darbininkija, tiek 
bolšėvislinė inteligentija svajo
ja apie tų laikų, kuomet jie ga
lės Lietuvoje šaudyt savo prie
šus.

“Vienas bolševikas man pa-[sušaudyta. Kas ten darosi, su- 
vaizdavo taip: pirmoj eilėj bus
sušaudyti provokatoriai iš pa- no pažįstamo vokiečio (jis bu
čių bolševikų tarpo; antroj —|vo Rusijoj užaugęs ir vokiškai 
darbdaviai ir
trečioj... Čia jis padarė ranka

prasti negalima. Pasak to ma

“Keleivis?’ gavo laiškų iš vie
no Lietuvos veikėjo, kuris iš
važiavo į užsienį pranešti pla
tesnių žinių amerikiečiams. Tas 
veikėjas rašo, kad Lietuvoje 
šiuo laiku kovoja šios opozici
nės (priešipgos valdžiai) sro
vės : liaudininkai, krikščionys 
demokratai, voldemarininkai,

Bet paskutinėmis dienomis 
Amerikos lietuviams komunis
tams atėjo naujos instrukcijos | socialdemokratai “ir jų aršus 
iš anapus vandenyno. Jiems a t- priešai bolševikai.” 
siuntė savo pareiškimų “Lietu
vos Komunistų Partijos Centro L 
Komitetas”, kuris mato pavo-L 
jingiaušius Lietuvos priešus vęl-| 
demarihinkuose. Pareiškime sa-| 
koma:

“Hitleriška jai okupacijai 
palengvinti šalies viduj pašė
lusiai pradėjo veikti seni tau
tos išdavikai — Voldeihari- 
ninkai. Hitlerininkui ir voldę- 
marininkai bendru frontu iš
stojo prieš LietUVų pėr rin
kimus į Klaipėdos seimelį../”

Vadinasi, tas kas pirma bu
vo apšaukta “suklaidinta infor
macija” ir “hitleriškų agentūrų 
klaidinimu”, dabar jau pavirto 
tikra tiesa!

Lietuvos kompartijos centras 
savo pareiškime dabar . jau I 
smerkia ’ ir^ “renkamus” Lietu
vos liaudininkų ir krik, demo
kratų veikėjus, kurie veikia 
kartu su voldeinarininkais prieš 
Smetonų. Jisai sako:

“ . . . reakciniai katalikų 
ir liaudininkų vadai yra ne 
mažiau pavojingi už volde- 
inarininkus.”
šaukdamas Lietuvos piliečius 

prieš juos kovoti, kompartijos 
cciitras pataria 
tis prie sovietų

Su bolševikais, girdi, kitos 
srovės negali susikalbėti, ka
dangi jidms rupi tiktai sovietų 
Rusija.

Opozicines sroves Lietuvoje, 
pasak to veikėjo, nenori dėtis 
šit Lenkija, nei su Rusija. “Len
kija”, sako jisai, “pati turės su
byrėti,” nes anksčiau ar vėliau 
prieš lenkus sukils ukrainiečiai 
ir baltgudžiai.

O sąjungoje su Rusija opozi
cinės partijos nemato jokios ap
saugos Liętuvai. Pirmiaus ir 
Lietuvoje buvo manoma, kad 
Rusija Lietuvų apgins, bet prak
tika parodė, kad Rusija neap- 
giiia ne vienos tautos (Austrija, 
Čekoslovakija).

Tokiu budu, anot to veikėjo, 
Lietuvos Visuomenėje dabar 
“pradeda kristalizuotis mintis, 
kad įdėtuw reikia orientuotis 
į Vokietijų^ nes, esu, kitokio^ 
išeities nebėra.

Lietuvai glatis-

“nepavojinga”Lerikija esanti
Savo pareiškime Lietuvos ko- 

miinistų partijos centras rami
na žmones, kad nuo Hitlerio 
.pginsianti Lietuvų sovietų Ru
si jd kartu su Lenkija. Sako:

“Lietuva ras draugų ir dž- 
siėnyj, jei jos apgynimo val-

rhų Maskvai? — “N.” Red.) 
Užsienio politikų. Sovietų Su

Konservatyvioje spaudoje reiškiama nusistebėjimas 
ir pasipiktinimas, kad prezidentas “drįso” nominuoti į 
Tarpvalstybinės Prekybos Koniisiją Wisconsiiio progre- 
sistą, Thomasą R. Amliex< ir pareikalavo, kad kongresas 
pridėtų 150 milionų dolerių prie WPA apropriaeijos tųo- 
jaus po to, kai apropriacija buvo sumažinta. Republiko- 
nų ir dešiniųjų demokratų laikraščiai sako, kad Roose- 
veltas tokiais savo žingsniais tiesiog provokuoja kongre
są.

Bet tai yra ne provokacija, o tiktai paprasta politi-

Visi žiho, kad denfokratai laimėjo rinkimus ne vien 
tik savo partijos balsais. Už demokratų sąrašų balsavo 
taip pat vakarinių valstijų radikalai, vidurinių valstijų 
progresistai ir šiaurinių • valstijų liberalai. Apskaičiuoja
ma, kad jie davė (1932 ir 1934 m. m.) kartu ne mažiau, 
kaip 5 milionus balsų.

Taigi dabar prezidentas, nominuodamas Wiseonsiho

išnaudotojai; o vos pakalba), ir pati Sovietų 
valdžia nieko nebesupranta, kas 

didelį ratų, šUprhsk — visus ki- Į lenai darosi, nes dažnai Lima 
taipj kad tardytojas šiandien 
tardo ir muša kitus, o rytoj tar
do ir muša jį patį.

“Tariant to sugrįžusio vokie
čio žodžiais, Sovietuose dabar 
pašnabždomis kalbama, kad 
[Stalinas yra tik marinėlė Kaga- 
novičiaus rankose, kad Voroši- 
lovds esųs paprastas, mažai ko 
pramokęš mužikas; kad Litvi- 
novas laikosi tik todėl, kad tu
ri žmonų Edeno giminaitę (an
glę). Beildrai, tas vokietis sako, 

‘ kad gyvenimas tenai buvęs 
toks baisus, kad dabar jis pats 
kariais abejojąs-, ar ištikrųjų 
taip galėtų būti, ar nebuvęs lai 
lik toks sapnas...

“Na, tokios padėties mes Lie
tuvoje nenorime turėti, ir todėl 

įmes negalime dėtis j bendrų 
frontų su bolševikais, kurie nie
ko • kita nenori, kaip tik dėtis

tus.
“Bendrai, kalbėti su bolševi

kais reikia labai daug kantry
bės turėti, ir vistiek išeina 
bergždžias darbas, nes jie yra 
sau įkalę į galvas, kad kalba
ma jų priešų, kurie nežino, 
koks darbininkui yra rojus So- 

i vietų Rusijoj.
“Užvakar aš čia kabejausi su 

vienu vokiečiu, kuris 1938 me
tais grįžo iš Sovietų Rusijos. 
Jis daug man pasakojo, koks 

[sunkus gyvenimas tame rojuje.I 
Liėthvoje taipgi yra jau nema
ža žmonių, kuriems teko tenai 
gyventi ir pavyko sugrįžti. Nė
ra žmogaus, kuris sakytų, kad 
tenai gerai. Jus patys žinot, kad 
ne vienas lietuvis komunistas 
buvo nuvažiavęs į Sovietus ir 
iš jūsų Amerikos, bet kaip pa
rbuvo tame rojuje, išsižadėjo 
komunizmo...

“AŠ pasakoju šituos dalykus'prie Sovietų Rusijos.

“Naujienos” šitame klausime 
mano kitaip. Mums atrodo, kad 
Lietuva neprivalo krypti nė į 
vienos imperialistinės valstybės 
pusę, bet turi stengtis laikytis 
neitraliai, palaikydama artimus 
ryšius su Pabaltijo valstybėmis 
ir su Skandinavija.

Tačiau įdomu yra lai, kad 
Lietuvos opozicinės srovės ne
nori turėti nieko bendro su ko
munistais. “Keleivio” korespon
dentas nurudo, kad su komu
nistais visai negalima susikal
bėti. Jie esą fanatikai, kurie su
šaudytų visus savo oponentus, 
jeigu turėtų galių.

Bolševikai nesukalbami 
fanatikai

Minėto laiško autorius rašo:
“Bolševikai, žinoma, kitaip 

galvoja. Orientuotis tik į So
vietus. Mdno gilus įsitikinimas
sako, kad bolševikai taip kalba 
todėl, kad jiems taip kalbėli 
yra įsakyta. Be to, jie SaVotiš- 

|ki fanatikai^ kurie nors ir gir-

■M

KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y.

Pasaulinės Parodos Lietu
vių Dienos Komiteto 

Moterių Skyrius
Pasaulinesparodos Komi lė

to Moterų Skyriaus steigiama
sis susirinkimas įvyko D-tes 
Aldonos Šliupailes namouse 
sausio 26 d. Į šį moterų skyrių 
kviečiamos organizacijų atsto
vės ir šiaip veikliosios mote
rys. Pasaulines Parodos Lietu
vių Komiteto pirmininkui p-ui 
J. Laučkai nušvietus Moterų 
Skyriaus tikslų, visos moterys 
tam darbui entuziastiškai pri
tarė. Pasikalbėjus apie darbų 
eigų, nutartų išrinkti prezidiu
mų. D-rė A. Šliupaitč kaip Cen
tralinio Komiteto vice-pirmi- 
ninkū pakviesta būti Molerų 
Skyriaus pirmininke. Moterų 
Skyriaus 
pakviesta
Centralinio Konsulo Nevv Yor- 
ke žmona. Kitos valdybos na
res: Ona Valaitiene ir Petronė
lė Jurgeliutc, sekretorius Stela 
Jurevičiūtė, iždininkė p-ia Bui
vydienė, iždo globėjos p-lės Ma
tulionytė, Strimaitylė, Vasariš
ka i te.

Garbės pirmininke 
p-ia tt. Budrienė,

vietų Sujungus pastahgos iš
saugoti Pabaltos kraštų ne
priklausomybę, ne tik susilp- 
rtiha pavojų iš Lenkijos pu- di, bet neliki tam, kas pasauly

prdgmistį Amlie, duoda tiems liberalams reprezentaci
ją svarbioje federalinėje įstaigoje. Jeigu konservatyviai 
demokratai šitą nominaciją atmes, tai reikš, kad. jie mė* 
ta i šalį 5 milionus balsų ateinančiuose 1940 m. rinki
muose.

Kai dėt apropriacijos WPA darbams, tai čia daly
kas irgi gana aiškus. WPA darbuose yra užimta apie 
3,000,000 žmonių. Tie žmonės’ milžiniškoje savo daugu
moje balsuodavo už Rooseveltą. Bet jeigu demokratų 
partija kongrese atsisakys paskirti tiek pinigų viešiems 
darbams, kiek reikalauja prezidentas, tai ateinančiuose 
rinkimuose tie trys milionai Roosevelto balsų bus prieš 
demokratų partiją.

Tokiu budu prezidentas davė demokratų partijai da
bar pasirinkti, ar ji nori, kad 8 milionai balsuotojų, ku
rie rėmė Rooseveltą, paliktų su demokratų partija, ar 
kad jie atsimestų.

Pasiūlymas, kaip matome, labai aiškus. Pietinių vals
tijų storžieviai, kurie Naujosios Dalybos nekenčia, dabar 
turi progos pagalvoti.

asmens arbd kurios srovės rei
kalas. Tai yra tautos pasirody
mas prieš pasaulio akis. Pa
saulines Parodos Lietuvių die
nai turime dirbti visi, kuriems 
rupi lietuvių tautos vardas ir 
jos garbė, šis pasisekimas pri
klauso nuo musų pačių. Pasek
mingas Lietuvių Dienos pasiro
dymas atneš džiaugsmų ne tik 
kiekvienam lietuviui, bet pastū
mės lietuvius kultūriniai visu 
šuoliu. Kiekvienas žinome, kad 
negalime pasididžiuoti savo 
gausumu, bet galime pasirody • 
ti, kiek esame pažengę kultū
riniai.

Parengimui vydyli išrinktos 
komisijos: programos komisija 
St. Jurevičiūtė, Ona Valaitienė, 
M. Strumskienė, p. Mikolainiė- 
nė Ji'., p. Paulauskiene iš N. J. 
ir p. J. Simutienė. Bėgamųjų 
reikalų komisija: p-ios Garš- 
vienė, Valukicne ir p-lės Anita 
Garšvai te ir EI. Matulionytė.

Į sekantį susirinkimų nutar
ta kviesti 
ihottrų ir 
atstoves.

Lietuvos

daugiau pavienių 
įvairių organizacijų

dalyvavinias pašau-

labai svarbus įvykis musų gy
venime, todėl norima šį įvykį 
iškilmingiausiai paminėti. Kiek
vienas getai žino lietuvių vai
šingumų. Atvažiuojančius į šių 
pasaulinę parodų norima tin
kamai sutikti tilo parodydami, 
kad mes ndrs ir gyvendami 
svėlur nešartie praradę savo 
tautinių; ypatybių ir esame ne 
tik geri amerikiečiai, bet esa
me ’ tautiniai gyvi ir sąmonin
gi- • '

Sekantis susirinkimas įvyko 
vasario 9 d. Į tų susirinkimų 
moterys labai
lankė. Nustatyta veikimo pla
nas. Pirmiausia nutarta rengti 
pramogų. Toji milžiniška pra-

balandžio 23 d. Ar- 
. Brooklyn, nuo 4

gausingai atsi-

moga įvyks 
kadia Hali, 
vai. popiėt.

šis musų

tuvių pasirodymo svarbų, kvie
čia ir prašo visus į talkų.

Sekantis moterų susirinki
mas įvyks vasario 23 d. D-r ės 
A. šliupaitės namuose. Jis bus 
lyg ir socialiu pobūdžio, nes 
Moterų Skyrius kviečia daly
vauti Centralinio Komiteto na
rius, susipažinti ir pasitarti dė 
tolimesnės veiklos. Vasario 21 
d. į New Yorkų atvažiuoja p-lė 
Baronaitė, kuri mokys atskiras 
grupes lietuviškų šokių. P-lė 
Baronaitė bus garbės viešnia 
šidme susirinkime ir susipažins 
su komiteto nariais ir jų veiki
mu;
, Lietuviai ir jų organizacijos, 
norinčios 
Skyriuj, 
reikalais
pirmininkę A. Šliupailę, 179 fe.
2 St., Brooklyn, N. Y., arba 
sekretorę Stelų Jurevičiūtę, 127 
Grand S t., Brooklyn, N. Y.

Ona Valaitienė.

dalyvauti Moterų 
šio skyriaus veiklos 
prašomos kreiptis

lis. Kazelskis liko tiek baisiai 
sudaužytas, jog nebebuvo ga
lima nė pažinti. Jis buvo laiko
mas uždarytame grabe. Ry
šium su ta nelaime liko suim
tas Paul Henry, 21 metų vyru
kas. Jis prisipažino Kazėlskį 
suvažinėjęs.

» O »
Vasario 12 d. pas mus įvyko 

prakalbos, kurias surengė vie
tos komunistai. Kalbėjo A. 
Bimba. Prieš pradedant pra
kalbas Dailės choras sudainavo 
tris dainas. Dainavo “Rusija 
brangi” ir “Stokime į koVą”. 
Chorui vadovavo A. Palagihas.

Choras-, palyginti, nelabai se
niai tesusitvėrė, vienok jis jau 
neblogai išmiklintas. Vadinasi, 
visai įmanomai dainuoja. Susi
deda jis daugiausia iš čia gi
musio jaunimo. Bloga lik tai, 
jog bandoma čia brukti politi
kų: tempiama viskas ant bolše-^ 
vikiško kurpalio. Lietuvių cho
ras, rodosi, vyriausiai turėtų 
dainuoti lietuvių dainas, tačiau 
čia taip nėra.

Bimba šiuo atveju kalbėjo 
apie Ispanijos padėtį. Ragino 
taip pat visiems vieningai veik
ti ir kovoti prieš bendrų priešų. 

Draugiškumas, žinoma, labai 
geras dalykas. Tačiau pažiūrė
kime, kas labiausiai draugišku
mų ardo, kas daugiausia per 
metų metus vienybei kenkė?

Man rodosi, kad tais negar
bingais darbais kaip tik dau
giausia pasižymėjo Maskvos 
garbintojai. Net dabar jie vie
naip kalba, o kitaip daro. Kal
ba apie draugiškumų, o iš tie
sų jo nesilaiko. Vienybę jie su
pranta taip, kad visi kiti drau
ge su jais veiktų ir darytų tik 
tai, kas jiems patinka.

Kol jie to nusistatymo nepa
leis, tol surasti su jais bendrų 
<albų bus sunku. 

« » »
Pas mus lietuvius draugijos 

gyvuoja visai neblogai: jos ir 
narių nemažai turi ir finansiš- 
<ai laikosi gerai. Viena iš tvir
čiausių organizacijų yra Lietu
vos Simų ir Dukterų Draugija. 
Narių ji priskaito apie 300. 
Turto turi gana nemažai. Per
nai buvo paskelbtas vajus nau
jiems nariams gauti. Didžiau- r 
sias pamasinimas naujiems na
riams buvo tas, kad įstojimo • 
imama tebuvo tik pusė. Ir štai 
per vajų 
100 naujų 
giausia čia 
vaikinai ir

Jei kalbamai draugijai gali
ma kų prikišti, tai tik lygybės 
trukumai nors naHai yra abie
jų lyčių, vienok valdybų ir vi
sokias komisijas paprastai ban
doma sudaryti vien tik iš vy
rų. Dažnai moters net yra 
įžeidžiamos. Prieš kiek laiko 
vienas smarkuolis tiesiog vie
šai teikėsi pareikšti, jog, esy,r 
moterys nieko nesuprantančios.

Tokie įžūlus išsišokimai turė
tų būti viengiami, nes jie nie
ko gero neduoda, o tik santy
kius gadina.

Musų miestas, taip sakant, 
moderniškčja. Štai liko sudėti 
“miteriai” automobiliains jjasi- 
stalyti tam tikrose vietose. Va
dinasi, jeigu nori automobilį 
palikti gatvėje (miesto centre), 
tai turi penkis centus sumokė
ti.

Tačiau ir tuo jau nebepasi- 
tenkinama: miesto tėtušių ape
titai padidėjo ir jie nori mo
kesčius pakelti iki 25 centų. 
.Tuo ilgiau automobilis stovūs 
gatvėje, juo daugiau reikės hio-

Grand Rapids, Mich
Visokios žinios iš tnusų 

miesto
šiomis dienomis tragingai 

žuvo Aleksandras Kazelskis. 
žuvo jis, kai jam einant sker-

darbas nėra vieno 4ai gatvę užvažiavo aulomobi-

pasisekė gauti apie 
narių. Įsirašė dau- 
gimęs jaunimas, — 
merginos.

» » »
Šiaip musų miestas pasižymi 

švarumu. Tatai pastebi kiekvie
nas, kuris čia apsilanko, šali
gatviai yra platus, visur daug 
medžių prisodinta. Vasaros me
tu visas miestas atrodo lyg 
koks perkas. Tik štai pereitų 
vasarų netikėtai musų miestų 
užklupo kažkokie raudoni Va
balai, kurie pusėtinai apgadino 
medžius, žinoma, dėlei to ir pa
ties miesto išvaizda žymiai pa
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“Žmonės, kurie ddro taip kaip jiettis patinka, nevi 
suomei yra daugiausia patinkami...”

Vytauto Universiteto 
Choras atvyks Amerikon 
liepos menesyje

Pastaruoju laiku pasirodė di
delis susidomėjimas, kuris Lie
tuvos choras atvyks Amerikon 
dalyvauti Lietuvių Dienoj Pa
saulinėj Parodoj, taipgi gastro
liuoti ir po kolonijas. Lietuvos 
Aidas (1—23—39) rašo:

“Kaip tenka patirti, šią va
sarą liepos mėn. Vytauto Di
džiojo Universiteto choras vyk
siąs į A J V, kur lietuvių koloni
jose turės ištisą eilę koncerti
nių pasirodymų. Kadangi ši ke
lionė yra susijusi su didelėmis 
lėšomis, tai kelionės fondui pa
didinti VDU studentų choras 
numato surengti eilę koncertų 
universitete, Valstybės Teatre 
ir provincijoje. Visuomenėje 
choras turi didelį pritarimą ir, 
manoma, finansinė parama taip 
pat bus nemaža.

Savo veiklos bare VDU stud. 
choras jau yra aplankęs Latvi
ją, Švediją, Prancūziją ir Čeko
slovakiją. Be to, vasario 5 d. 
choras Karininkų Ramovės sa
lėse rengia koncertą balių su 
labai plačia menine programa.” 

• • •
Muzikos Istorija — pirmas 
toks leidinys lietuvių 
kalboj

Tai atrodo, kad musų lietu
vių muzikalė literatūra pratur
tėjo dar keliais svarbiais leidi
niais. Vienas jų yra Trumpa 
Muzikos Istorija, kurią paraše 
Juozas Strolia, Tauragės gim
nazijos muzikos mokytojas ir 
kompozitorius.

šį leidinį sudaro 250 pusla
pių, kurię, yra pijnį(, įdomios 
medžiagos kaip muzikos moky
tojams, mokiniams, choro di
rigentams, taip ir koncertų lan
kytojams ir visiems muzikos 
mylėtojams.

Gerai yra žinoti apie Beetho- 
ven’ą, Wagner’į, Schubert’ą ir 
kitus svetimus vardus, bet blo
ga yra nežinoti apie Sasnaus
ką, Naujalį, Čiurlionį, Petraus

ką, Arba visai nenusimanyti, 
kas sukurė muziką musų tau
tos himno, etc.

Šią muzikos istoriją galima 
įsigyti už labai mažą kainą, tik
tai trys litai ir penkis dešimts 
centų. Adresas: Spaudos Fon
das, Kaunas. 

• • •
Lietuvių Tautosakos Archy 

vas šiomis dienomis irgi išleido 
vertingą knygą “Lietuvių liau
dies meliodijos”. Kaip jau ne
kartą šioje kolumnoje buvo ra
šyta, Lietuvoje susirūpinta su
rinkimu liaudies meliodijų, 
dainų, pasakojimų, raudų, etc. 
Ryšyje su šiuo darbu, Lietuvos 
Tautos Archyvas turi surinkęs 
apie 137,000 liaudies dainų 
Fonografu užrekordavo apie 
5.800 dainų būdingesnes melio- 
dijas. Archyvo vedėjas yra Dr. 
T. Balys ir šioj minėtoj naujoj 
knygoj pateikta 350 atskirų 
meliodijų, šokių, daimj ir in
strumentinės muzikos.

Esu tikra, kad kiekvieno mu
zikos mylėtojo knygynas grei
tu laiku turės po kopiją ir šio 
naudingo ir įdomaus leidinio.• • •
Berlyno opera atnaujino 
Apolonijos Stoškiutės 
kontraktą

Amerikietė lietuvaite daini
ninkė, Apolionija Stoškiutė, 
Berlyno Operoj padariusi pa
sekmingą , debiutą Weber’io 
operoj “Euryanthe”, ir vėliaus 
dainavus Micaelos rolę Bizet 
operoj “Carmen”, tikrai turi 
kuo gėrėtis. Berlyno Opera at
naujino jos kontraktą dar vie
niems metams laiko.

Pasibaigus šiam sezonui, p- 
lė Stoškiutė, kurios tėviškė yra 
Worcester, Mass., rengiasi at
lankyti Ameriką.

Ateinančiam sezonui ji ren
giasi pasirodyti operose “Lo- 
hengrin” (Elsa); “Tannkauser” 
(Elizabeth); “Walkure” (Sieg- 
linde) ir “Frcishulz” (Agathe).

Vienas recenzentas iš Berly
no rašo šiaip apie p-lę Stoškiu-

las Savybėse 
las Vertybė

... ir vėl 1939-šė
žmonės visur sako:

CHEVROLET PATS GERASIS!1
Chevrolet viršija preke visus kitus, nes 
Chevrolet viršija vertybe Visus kitus. Tai 
toks yra sprendimas apdairių pirkėjų vi
so krašto dalyse. Bet ir jųsų bus toks pat 
sprendimas, kada pasversite visas tas ek
stra vertybes savybes, kokias teikia Che
vrolet. Modernios savybės —importuotos 
savybes — išimtinos savybės kaip Va- 
cuum gyrų šiftas,* Valvė-in-Head inžih- 
as, Naujas “Obscrvation Car” regėjimas, 
tobula Knee-Action važiavimo sistema1 ir 
Tiptoe Matic klučas — ko negalima rasti 
niekur už tokias kraštutiniai žemas 'kai
nas. Tiktai Chevrolet duoda tiek daug už 
tiek mažai, ir štai delko—“Chevrolet Tai 
Pats Gerasis!”
*Galima gauti prie visų modelių kiek primokėjus, 
į Galima gauti tiktai prie Master DeLuxe modelių. A General Motors Valu®

UŽEIKIT PAS VIETINI

Of‘ciaIUa R t
938 Registri> ■■ ' L' 

S,slt*cijos g.

S83,8!6

CHEVROLETDYLERĮ

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

TIRTAS 
$2.800,000

Rezervas 
$220.000

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokėjom
už padėtus

pinigus

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Depošit Dėžutės Galima 
Pasirenduotl

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

Pre^Ident
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

APŽIŪRĖKITE ši PUIKŲ 
gyvenimą—pelningą namą, 

2850 BERVVYN AVĖ., 
Chicago, Illinois.

VĖL IŠRINKIT

BRYAN
KARINĖTI

12-to WARD0 
ALDERMANU

Remdamos šiuo jo 
REKORDU

• Garbingumo
• Teisingumo
• Pažangumo

J'" Įt i1!"* u ii» i U i m u ĮirJ

21/? Melų
-k;i i liLirm11 rr,:T' j to.

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

JOSEPH F. ROPA.
Jūsų Aldei-manas, 21 VVardas

Visuomet pasirengęs apylinkės 
žmonėms jų problemoms aptartu

tę — “puiki moduliacija jos 
turtingo balso tonų, gražiai tar
navo parodymui tobulos techni
kos dainininkės, kuri turi svei
ką instinktą dramatinių reika
lavimų ir tikrai puikų ‘stage 
presencc’.” '

Malonu žinoti, kad musų lie
tuvaitės dainininkės vis kopia į 
pačias viršūnes muzikos dausų. 

• • •
AR ŽINOTE, KAD

Tas paprastas namukas Ro- 
brau, Austrijoj, kuriame Hay- 
dn’as $mė 1732 metais^ ir ku
riame jo tėvas dirbo kaipo ra- 
cius, bus restoruotas ir pavers
tas į llaydii’o Muziejų?• • O

t

Fraricijos valdžios subsidijai 
didžiajai operai ir Opera Comi- 
que Paryžiuje, buvo padidinta 
1938 inetų sezonui ant 24,000,- 
000 frarikų (apie keturi millo- 
hai dolerių šių dienų iškeiti
mu). Ir tai yra opera dubied- 
rihitoj Europoj . . .• • •

Pagal rekordą, kurį silrinkO 
J. V. Departament of Lafeor, 
Btireaii of Labor Statistics, tai 
yra apiakiai 17,085 pilno laiko 
darbininką “broadeasting” sto
tyse Jungtinėse Valstijose. Yra 
dar 5,820, kurie dirba tiktai da
lį laiko? 

• • •
Hartford, Conn., neseniai ap

vaikščiojo 82 metų sdkaklį mo
kinimo muzikos savo viešose 
mokyklose, kartu su trijų šim
tų metų paminėjimu įsteigimo 
fenais aukštesnės mokyklos 
1638 metais, kuri, be abejonės, 
buvo pirmoji “high shool” vi
soj Amerikoj ?

John McCormack, las pasau
liniai žymus tėndras, neseniai 
davė savo taip vadinamą atsi
sveikinimo koncertą Dubliu, Ir- 
Jaiidijoj, publikai susidedančiai 
iš suvirs 4,000 žmonių. Nors

McCbrmack’as yra liktai 54 
metų amžiaus, ir jo balsas, iš 
daugelio atžvilgių, pačiam ge
riausiam stovyje, taeiąu p. Mc- 
Cormack’Aš atsakinėdamas 
klausinėtojams, pareiškė “aš 
geriau noriu išgirsti žniOhės 
klausiant ‘kodėl tti nustojai dai
nuoti?’ hekaip kad ‘kodėl tu 
neliūstoji daintioti?’.”

“Mandras” žmogus tas Mc
Cormack. Kitas lokis artistas 
buvo Lucrezia Bori, Metropoli
tan Operos artistė, kuri irgi nu
traukė savo viešą artistišką dar
bą būdama aukštumoj saVO 
profesijos.

» • •
Bertainis šimtrtiėŽiD darbo 
meno labui

Kovo 12 d. įvyks NAUJIENŲ 
25 METŲ SUKAKTUVIŲ A1j- 
VAIKBčIOJIMAS. Nekalbant 
jati apie NAUJIENŲ visus ki
tus nuopelnus ir reikšmę tnusiį 
visuomeniniam gyvenime, vie
nas ypatingai svarbus jų dar
bas, ir už kurį lietuviai, kaip 
iš Lietuvos atvykę taip ir čia 
gimęy, yra labai dėkingi, tai 
NAUJIENŲ nuolatinis ir visa
pusiškas rėmimas musų dailės 
veiklos.

Naujienos, visuomet giliai 
įvėriihittahios būtiną reikalingu
mą viso to, kad prisideda prie 
lietuvių kultūrinimo, dėjo pa
stangas, kad pagelbėti, padrą
sinti ir atatinkamą kreditą ati
duoti tiems žmonėms ir organi
zacijoms, kliriė nesaUnlylingai 
dirba šioje linkmėje.

Ir, kad NAUJIENŲ 25 metų 
atsidavimas platinti įvertinimą 
šio klilturinio veikimo surado 
skaitmeniiigus ir nuoširdžius 
rezultatus, pasirodo, kaip musų 
dailės mylėtojai ir jos skleidė
jai reaguoja šio NAUJIENŲ 
JUBILIĖJAUS proga.

Bet daugiau apie tai —■’ kitą 
kartą.

1 JOE JESKE
vesti, Draugijas, Lozas, 

™nfpris. kurie rengiasi „damas, kad jie visi 
Į visus vyrus Jį ir pubtas, urm0 kainomis.
Klubus, kurie geresnį vyną ir hki aUkšč. Vynai po
gali Pirl<h sene į S tinę po 98c uz degtinė 97 už paintę Pavyzdžiui, 90 Prom įuteliuosc Bond degiu
^ĄSbARO: 4 met, —o

MUSU garante

. . . JOHNSTON & HUNT
1375 MILWAUKEE AVENUE

SUme) ' pristatymas Dykai 
f M. ABMITAGE 1346 (įsteigta 18% m.)

Leo Norkus Jr.
Ambrosia & Nectar

BEER DISTRIBUTOR
GteRRIT TIK GERĄ ALŲ, padarytu Chicagoj. Visi gėria ir 

mėgsta AMBROSIA ALŲ) bei, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dir geresnį alų, kurį užvardino NEČTAR. šis Alus yra paga- 
titintaš iš importuotų pirmos rųšies prdddktų.

Urmo (tvhnlesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės paš NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą 
patarnavimą' .

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORfiS DAINININKĖS — ARTISTAt-ĖS 
■■aTuįrt "

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

. „J A D10 P R 0 G RAMĮj
• seštSmem- W. H F C —7 IKI 8 VAL. VAK.

.. v • SEKMADIENI— —1 IKI 8 VAL. VAK.„7 IKI 8 VAL VAK
Sy^SLPASILINKSMINIMAT-BARTKŲ SE1MVNA_.inln7?Z

STATE MORTGAGE CO. 
4752 Fullerton Avenue.

Spaulding 1500.
10 N. Clark St. Dearborn 1540 
____________________________/

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

W. G. E. S
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

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

pranešimus

^AfcAIštlS GYpO KYLĄ 
Ko laukti?

štai proga pasigydyti be opera
cijos—skausmo—Laiko sugaišties. 
Kaip oisteris padaro perlą — 
taip tikras stimplantas ir paraiš- 
tis sutvarko ir stato naujus rau
menis ir audinius.

20 metų patyrimu specialistas 
daktaras siūlo tikrą įrodymą 
kaip išgyti jūsų atsitikime į dvi 
savaites, be iškilos ir išėjimo be 
raiščio.

Jei nenori gydymo—tad įsigyk 
Šį 100% paraiščio pritaikymą— 
tiktai nuo Žinančio daktaro.

Kam atidėlioti, kai galite būti 
laisvas nuo paraiščio vergijos per 
pavasarį ir vasarą. Paraiščiai už 
$5.00. Ekzaminacija nekainuoja.

Kreipkitės šiandien!
RUPTURE Correcto SERVICE 

of Dr- P. Schyman
1869 N Daihen A Ve. Arm. 8200 

įėjimas per krautuvę 
VISAS ANTRAS AUKŠTAS

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 

KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj 
Kovo 12, 1939



NAUJIENOS, Chicago, TU šeštadienis, vasario 1A, 1939 
i

BALSUOKITE 
UŽ

W. L. VOSS 
į Commisionieriaus 

Miestą 
HARVEY, ILL.

Balsavimai bus 
Antradienį, Vasario 

(Feb.) 28 d., 1939

Diena Iš Dienos
kviečia, o pats “bečinu”, ne
galės būti. “Nevermai”. Jeigu 
kitaip negalėsiu, tai nors su 
Vylčeriu atvažiuosiu.

Tik geras darbas 
geru apsimoka Šešt. ir Sekm., Vasario 18-19 d., 1939

visiem
tuo pasi-

Balsuokite už 
George P. Fisher 

Kandidatas į 
Harvey Miestelio 

MAJORUS.
Tai yra tinkamiausias žmogus, 
tai atsakomingai vietai užimti.

Rinkimai Vasario 
(Feb.) 28 d., 1939

Vėl Išrinkit
Lindell

ALD.
ARTHUR G.

LINDELL
9-to Wardo

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

Tas Ofisas Nėra 
Partinis

Prašykite Aldermanų 
Baloto .

Viešas
Pakvietimas

Kadangi “Naujienos 
tarnauja, tai ir aš
naudodamas, kviečiu jus į ža- 
mariečių “Atpuskus”, ateinantį 
Tedėldienj, Cicero Liuosybės 
svetainėj.

Iš Melrose Park, Maywoodo, 
ir Bellwoodo: Ponus Impolius, 
Urbonus, Makavecką, Kušlius, 
r visus kitus.

Iš Cicero: ponus Paugas, Gei- 
itarus, Arieškas, Senionius, 
Dočkus, Leimantus, Kaikarius, 
'asučius, Butvilus, Andriejauc- 
kus, Eaiciavyče, Bakaitį, Ugian- 
iki, Karkauckus, Staškus, Rim
kus, Takazauckus, Jakubkas, 
Tutelionius, Siunekerius, Asci-

3, Černius, Vaičiulius, Stanis- 
ovaičius, Pateriabus ir kitus 
isus, kurių negaliu atminti, 
a’aką ir Keturakį nekviesiu, 
ad kitiems užtektų vietos.
Na, gerbiamieji, pirmiau sa- 
davote, kad norėtumėt daly- 

auti pas žagariečius, bet kad 
:e per toli. Dabar žagariečiai 
is jus atvažiuoja, ir dar su 

įaujienybėmis. Taigi, nepra
eisite progos.

Su nusižeminimu,
I

Jūsų Julius.
P. S. Beje kaikurie iš mano 

pakviestųjų sakys, ja, jis mus

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Charles Meyer, 
drie Staupa, 38

John Crawford, 
toria Kida, 24

lleikalauja
^erskiru

John Kuzka nuo 
ka

Gavo
urskiras
Kathryn Brooks

Brooks

draugiškas

43 su Au-

26 su Vic-

Sophie Kuz-

nuo Russell

Pasilinksminimas
Jautiškoj Parapijoj

Ateinantį Užgavėnių sek- 
nadienį, RYTOJ, parapijos sve- 
ainėje, prie 35-tos ir Union 
‘ ve., bus tikrai pamarg’ntas 
.Confetti) vakaras. Kviečia

Parapijos Komitetas.
(Skelb.)

Nepaslaptis šiandien, kad 
nors ir prie geriausių , sąlygų 
neprisilaikant tam tikrų taisyk
lių, negalima tikėtis užkariaut 
ir žmonių prielahkumo bei jų 
parėmimo.

Tą žino Alex Alesauskas and 
Sons baldų krautuvės savinin-. 
kas, kurio antrašas yra 6313 
S. Western avė. Jis, rodos, ne
seniai dar atidarė savo puikią 
krautuvę, vienok spėjo jau ir 
gerų vaisių susilaukti. Krautu
vė iškilo vienų metų laikotar
py, rėmėjai ęmė remti iš toli 
ir čia pat. štai ir ta paslaptis, 
kuri davė jam tas puikias pa
sėkas.

Ponas Alesauskas yra inte- 
rior decorator — kambarių de
koratorius. Jis savo pirkėjui ne 
vien stengiasi parduoti geros 
kokybės prekes, bet, tuo pačiu 
sykiu, stengiasi paaiškinti-pa 
mokinti ir puošimo paslaptis. 
Tai yra jau dvigubas patarna- 

imas ir dviguba nauda pirkė
jui. Taigi, temykite jo skelbi
mus Naujienose ir patirkite 
kokias vertybes jis už kiek 
parduoda. O apsilankę pas jį 
niekad nesigailėsite.

(Skelb.)

11-to Wardo Lietuviai!

Mrs. Shimkus
Kviečia Savo Draugus ir 
Pažįstamus Atsilankyti į
BIRTHDAY PARTY

Šešt., Vasario 18 d
Užkandžiai—Graži Muzika 

Veltui
3001 So. Halsted St.

Steigia Policijos
Stočių “Tinklą”

Kalbės

/ntonette Nausėda
PER RADIO STOTI 

WHFC

3204 SOUTH HALSTED STREET
Bus Geri Muzikantai ir Skanus Užkandžiai Veltui. Kviečiame Visus 
Draugus ir Pažįstamus Atsilankyti.
Pamatysit Musų Naują Vietą ir Paragausit Skanaus BUDWEISER
Alaus- MR. and MRS EV1NSKAI

HIGHWAY TAVERN
Šešt. ir Sekm., Vasario 18-19, 1939

Užkandžiai, Muzika Veltui. Kviečiame visus Draugus ir Pažįsta
mus Atsilankyti. JOSEPH BARTKUS

Užgavėnių šokius
—Rengia— 

LIETUVOS SESERŲ TAUTIŠKA DRAUGIJA 

Antradienio Vakare, Vasario 21 d., 1939 
LIET. LIUOSYBĖS SVETAINĖJ

14th St. ir 49th Ct., Cicero, III.
*>auni Muzika Henry Peters. Pradžia 7:30- Įžanga iškalno 25, prie 

’ -rv. 30c. Dykai Durų prizai- Kviečia Komitetas

jos departamentai pradėjo ban
dymus vedančius prie įsteigi- 

o tų valstijų radio stoeių “t:n- 
’<lo”. To tinklo “ašis” busianti 
Oak Parko policijos stotis W

Prie “tinlfo” prisideda 
nois, Wiscons’n, Indiana ir 
cbigan valstijos.

Mi-

10- 10:15 vai. šįvakar 
už

William J. Lynch
į Aldermonus 
11-to Wardo■ ’ V ■ ;• 

'•"amiršMte Pasiklausyti 
įžymios Lietuvės!

ŠIO;

Tel. Victory 4965. i 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tur.l J 
pilną apdraudą už darbus- Leng . 
vųs išmokėjimai jei norite. ! 
BRIDGEPORT ROOFING AND . 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

I. MOTORS
1414 WEST 63rd STREET 

Tiesioginis DODGE ir PLYMOUTH 
Dirbtuvių Dyleris

Naujųjų Dod^e ir >*Wm*»uth nn^uliarumas nernildč r duotu vi ų
kambarius nmkfans’u vėliausių modelių pasirinkimu.

Mumr reikiau DAUGIAU ir todėl aukosime visus 1937 Dodge-Ply- 
m^ifb-rhevro’pt-Ford ’»• kitų 1937 ir 1938 karus, kad staka iš
kraustyti pigiai kaip už ................................................  $275^00
Mes didžiausi Dodgc ir Plvmouth doleriai, o musų dirbtuvė deda 

n,astabas, kad musų nirkėjai butų patenkinti.
Š’tie varai. gauti mainais i naujus ir puikius 1939 Dodge ir Ply- 
^0-0, karus. Kiekvienas yra tiksliai peržiūrėtas ir turi musų 
KROLL BOvDA. Kas reiškia, kad kiekvienas karas teiks tokį na- 
taniavima. kokį mes pristatome ir, kad mes žiūrėsime jog jis tik
roj tai duoda, šitie nariai atrodantvs karai teiks jums daug ke
linės patenkinimo, tokia kaina, kokią galite mokėti. Galima leng-

Ieškokite 1414 West 63rd St-, tuoj nuo Loomis Street 
Telefonas HEMLOCK 9696-

KRO< L MOTORS, Jnc.
NAUJŲ KARU KRAUTUVĖ

7124-30 SO. HALSTED STREET

C00K COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos 

yra atdaras 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite Šios 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė. 

prie California

išgalite 
gerą 
liku-
PER

kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną

gyvenate, ne- 
progos- Mus

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

t

i

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DTSTANCE 

,MOVINGu-<-
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.
Saukit Tel. YARDS 3408

RAKANDAI

SUTAUPYK 20% iki 50/
Vacuum Cleaner

VALYTOJAIDULKIŲ
VISOS NEGALĖS

k'

• FOTOGRAFAS

Alex Alesauskas & Sons

MAYTAG

-

ASMENINIO PATARNAVIMO RAKANDŲ NAMAI
6343 So. Western Avė. Tel. Republic 6051

SKALBYKLOS
REFRIGERATORIAI
GESINIAI PEČIAI

BŪTINAI BALSUO 
KITĘ UŽ

ARTHUR G.

Lindell
Padėkite Savo Apy 

linkę Statyti

Ko laukti ir paskui kentėti. Jei 
negaliauji ar sergi—lengvai ar rim
tai—skilvio-kepenų-žamų - tulžies - 
inkstų-kraujo-nervų - odos-gerklės - 
sinuses-krutinės > širdies-bet kokia 
kūno dalim raumatu-dusuliu-bron- 
kitu-slogomis^iižkietėjimu-goiteriu - 
hemoroidu-vericose veins-kyla - ul- 
ceriu—

ŠTAI PROGA pagyti be opera- 
cijos-skausmo-laiko sugaišties.

20 metų patyrimo specialistas 
daktaras aukojasi už $2—6 gydy
mai $10.00. Visiškas išgydymas jūsų 
atsitikime į dvi savaites, ar su nuo
stabiu kombinuotu NATURE CURE 
ir modernu specialistiniu ofiso gy
dymu, ar nuostabiu “Helena” Her
bai Home gydymu, kuris atstoja 
Hot Springs, West Baden, ar Spas. 
Kad išvalyti kūno dalį, ar visą kū
ną—$1.00, ar $1.50 už šaknų Vais
tus.

Kam atidėti, kad gali pagyti grei
tai ir išvengiant galimų daug ne
smagumų ir išlaidų.

Patarimas ir ekzaminas už Namų 
Gydymą ar Ofiso nemokamas.

Specialiai numažintas X-ray ek
zaminas, jei norima už $1 ar $2.

Kreipkis šiandien ar rašyk 
HERBAL PURIFYING TONIKO 

UŽ $1.00.
“HELENA” HERB REMEDIES 

(Elena šymanskienė)
Įsteigta 40 metų- 1-as aukštas. 

Dr. P. B. Schyman “Gamtinio Gy
dymo Specialistas”

Įsteigta 20 metų. Visas 2 aukštas 
1869 N. Damen Avė. Ann. 8200

CROWN PEČIAI
Originale kaina. $129.50

Iki juosmens aukščio, Nerūks
tantis Boileris ......................... .‘69

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar nevisos 

užimtos.
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

LIETUVIŠKA
RUBU KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ
Marškiniai, kelinės, 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

APEX DE LUXE VACUUM SKALBIAMŲ MAŠINŲ

Dulkių Valytu- A i95 
ai tik už...... V V

kolbimai Naujienose 
a naudą dėlto, 
našios Naujienos 
nnudincna

• Karščio Reguliatorius • Savory Smokeless Broiler
• Liampa ir Condiment Setas • Pilnas Įrengimas
• Harper Save Burners • Graži Ivory Spalva

SUTAUPYKITE 10% IKI 40%!
Floor Samples Crown, Tannon, Crown, Sunray ir Roper Pečiai! 

1938 modeliai.

Kartu su Rankiniu Valytuvu Dykai. 
$19.95vertės ZENITH RADIO su 
Gražiu Elektrikiniu Roaster (keptu

vu), vertes $19.95
Viskas už vieną kainą—su vienu Va
cuum dulkių valytuvu.

< S'zJ musų pasiūlymas yra geras tiktai 
vienai savaitei.

Išpardavimas!
THOR, MAYTAG ir WIEBOLDT

$54.95 APEX SKALBYKLA ......... $39.95
$74.50 VVestinghouse Skalbykla .... 49.50
$49.50 GENERAL ELECTRIC ...... 33.00
Originaliai verta $165! 39.95
MAYTAG (Atnaujinta)

SUTAUPYSIT 10% IKI 40%!
■A • -S*

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI 510.50

UŽ ........................................— ■ "
GYDYMAS $Rft.OO

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

diena Ligoninėje___ $15’
REUMATIZMAS $J>„

Greitai Palengvinama ... « 
VISAS LIGAS GYDOMA $4 
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 
srarantuotas

420 W 63rd St
Tel ENG KKR3-SR4*



šeštadienis, vasario 18, 1939
____ |_________ |__ J----------------------------- -- ------------- Į____ —_____ _ . —___________

Šiandien “Pirmyn” 
Choras Išvažiuoja 
Į Si. Louis
Šįvakar Springfielde, o Rytoj 

—E. St. Louise.

įvyks sekmadienį, 3:30 vai. 
po pietų, Croation Hali, prie

Lietuvos ne
sukak tuvems

ir St. Louiso 
lietuviai yra

Šiandien 4-tą valandą po 
pietų, “Pirmyn” choras išva
žiuoja į Springfieldą ir East 
St. Louisą koncertuoti.

Springf ielde dainuos šian
dien vakare, 21-mų Lietuvos 
Nepriklausomybes Sukaktu
vių minėjime, kurį rengia vie
tos organizacijos, Conntennial 
Building Auditorium, prie 
Valstijos kapitoliaus.

East St. Louis koncertas

Juokingoji revoliucijos pusė
Amkino perstato Sovietų Rusijos

“ŽMOGUS SU ŠAUTUVU”
Dalyvauja:

Boris Tennin ....... “Shadrinas”
M. Shtraukh .......... “Leninas”
M. Gelovani .............. “Stalinas”

Muzika Shostakovičio
SONOTONE 66 E- Van Buren

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

šešt. ir sept.

certą renkia SLA 314 ir 88 
kuopos, Jaipgi 
priklausomybės 
minėti.

Springfieldo 
bei apylinkių
nuoširdžiai kviečiami koncer
tuose dalyvauti.
Kas Nori Važiuoti į Spring

fieldą ar į St. Louis?
“Pirmyn” choras važiuos 

“Alton” gelžkelio naujausiu 
traukiniu “Abraham Lincoln”.

Gelžkelis suteikė “Pirmyn” 
chorui įvairias lengvatas, tarp 
jų ir žymiai nupigino bilietų 
kainas. Lietuviai, kurie nori 
šia proga pasinaudoti ir nu
važiuoti į Springfieldą ar į 
St. Louis už pigiau, negu pusę 
reguliarės kainos, kviečiami 
prisidėti prie ekskursijos. Del 
kainų prašome susižinoti su 
“Pirmyn” choro vedėju K. 
Steponavičium, LAFayette 
7552, arba su pirmininku An
tanu Vaivada, CANal 8500, 
nuo 8 vai. ryto iki 1-mos po 
pietų.

*
U

NAUJIENOS, Chicago, UI

“Wunderkind

BIZNIERIŲ

Yehudi Menuhin

“Kontinentų Užkariauto- 
Vos spėjęs iš lopšio išsi- 
ir 'išmokti pirmus žod- 
Menuhin jau mokinosi

|»į

cagon pirmadienį 
bet kiti keleiviai 
likti ilgiau, nes 
geri 10 dienų.

Pranešimas 
Vyrų Chorui

anksti rytą, 
galės pasi- 
bilietai bus

(Skl.)

Kadangi vedėjas Kazys Ste
ponavičius šiandien išvažiuoja 
į St. Louis su Pirmyn Choru, 
tai Vyrų Choro repeticijos ry
toj nebus. ,

Valdyba.

SKALBIAMA MAŠI
NA IR PROSINAMA 
MAŠINA SYKIU UŽ

Nauja 1939 Metų Išdirbystes 
Išpardavimas Perdirbtų 

Skalbiamų Mašinų

Maytag, keturkampe už 
$39.00

Thor Cilinder $39.00
W estinghouse .... $39.00

Kitos po $15.00, $18.00 ir 
$24.00

Seną Skalbiamą Mašiną 
Sutaisom Pigiai ir Gerai

Dulkių Vąlytui>ai Sutaisomi 
Ra d i jos S u ta ison i o s

Refrigeratoriai Sutaisomi

Pašaukite YARDS 3088

Jos. F. Burini 
Ino.

3469 So. Halsted St.
Leidžiama Radio Valanda nedė
lios vakarais 5:30 iki 6:30 P. M. 
’Š stoties WCFL.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

Rytoj po pietų Civic House 
rūmuose įvyks koncertas ne
paprasto smuikininko, Yehudi 
Menuhin’o, kuris yra vadina
mas 
ju”. 
risti 
žius,
smuiko ir šiandien yra vienas 
iš geriausių smuikininkų pa
saulyj. Už tai, kad jis parodė 
nepaprastus muzikalius gabu
mus dar būdamas kūdikiu, 
Menuhin dažnai vadinamas 
“Wunderkindu”. Jo koncertas 
rytoj prasidės 3:30 vai. po pic-

Rytoj Yehudi 
Menuhin’o 
Koncertas

Metinės Mirties Sukaktuvės

LONGIN TURSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

19 d. Vasario, 1938 m., gimęs 
Kėdainių apskr., Grinkiškės 
parap., Geručių kaime-

Amerikoje buvo išgyvenęs 
30 metų-

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus pusbrolio Longino 
Turskio mes labai apgailes
taujame tavo atsiskyrimą iš 
musų tarpo.

Mes Tave musų brangusis 
broleli, niekuomet neužmirši
me. Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus pas tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis Augustas ir Brolie

nė Eva Misevičiai ir 
jų Sūnūs Chesteris.

PERSONAI
Asmenų Ieško

Perrinkite alder 
manų McDermott

Jos. Evinskas- turės 
Grand Opening 
Parę

BR1DGEPOBT — Pp. Evin- 
skai, kurie išpirko buvusią Čes
nauskas Taverną antrašu 3201 
S. Halsted St., šį šeštadienį ir 
sekmadienį turės vadinamą 
“Grand Opening” parę. Bus ge
ri muzikantai ir skanus užkan
džiai veltui.

Fp* Evinskai tikisi pasimaty
ti su savo draugais ir pažįsta
mais parės proga. Linkėtina 
pp. Evinskams gero pasiseki
mo naujoje vieloje* — VBA.

Rytoj 3:30 valandą po pietų 
Civic Operos rūmuose, Wacker 
ir Madison, įvyks koncertas pa
sauliniai garsaus smuikininko, 
Yehudi Menuhino. Kam laikas 
leidžia — raginam koncerte bū
ti ir išgirsti šį nepaprastą mu-

Įžangos bilietai yra nuo 
centų iki $3.30.

Yehudi Menuhin išpildys 
kainus mimcriusl

sc-

I. Sonata No. 6 in E major— 
Handcl.

II. Pąrtita No. 3 in E major 
(for Violin alone) — Bach.

III. Concerto in E minor, o- 
pus 64 — Menderssohn.

IV. a) “Abodah” (God’s 
Worship-A Yom Kippur Melo- 
dy) — Bloch. [Dedieated to Ye
hudi Menuhin].

Malaguena — Sarasalc.

me — Dvorak-Persinger.

Locatelli.

Markuniea-

ten 
Šv.

kūnas bus 
Kazimiero

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

Onos 
draugai ir .pa-

atsibus gedulingos 
iš

JOSEPIIINE GUDIENĖ, 
po tėvais Kazlauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 16 d., 7:48 vai. vaka
re, 1939 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Mažeikių apskr., 
Viekšnių parap., Tučių Ket- 
verokų kaime-

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Franciškų, dukterį Jo- 
sephine, brolį Stanislovą ir 
brolienę Katriną Kazlauskus, 
ir jų šeimą pusseserę Barbo
rą Keinis ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų, o 
Lietuvoj—tėvą Liudviką ir 
motinėlę Francišką, seserį 
Domicėlę, brolį Kazimierą ir 
jų šeimynas-

Kūnas pašarvotas 4601 Sol 
Rockvvell St. Lafayette 8071.

Laidotuvės įvyks Antradie
nį, Vasario 21 d., 8:00 vai.
ryto, iš namų į Nekalto Pras. 
Pan. šv. par. bažnyčią (Brig- 
hton Parke), kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio-: 
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines-

Visi a. a- Josephine Gudie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Brolis ir ki

tos Giminės.

Kviečia į
Grand Opening

Kasper ir Veronika Kraszew- 
skiai kviečia draugus ir pažį
stamus atsilankyti į “Grand 
Openirlg” jų naujo taverho, 
“Kasper Friendly Tavern”, ad
resu 6844 South Racine avenue. 
Atidarymo vaišes tęsis dvi die
nas — šiandien ir rytoj, vasa
rio 19.

Rengia
“Surprizą”

“Naujienų” kontestantė Mrs. 
E. Norgailiene taria širdingai 
ačiū sekantiems asmenims: 
Mrs. Magdutei Grisius ir Mrs. 
Antosei Dawnis. Šitos drauges 
Užlaiko taverną, kur jos ren
gia labai iškilmingą “Surprise” 
savo draugams ir draugėms 
šeštadienį, 
Jos 
gus

Dar b i n i n k ų 
Įrangas visuomet 
darbe, nes jį vi
si palaiko — už 
jį balsuoja. Toks 
yra ir 14 war- 
lo akiermanas 
ames J. McDer- 

inotl. Su besiar
tinančiais Šio pavasario rinki
mais, artinasi ir jo perrinkimo 
laikas* Tad, pažvelkime į jo nu
veiktus darbus*

Aid. James J* McDermott ru
pesniu gautas sutikimas nau
jam viaduktui ties 49 ir Ash
land avė* Tuo sumažinta gali
mų mirties atsitikimų skaičius. 
Jo riųjesniu buvo ir gatves tai
somos, dėlto, šiandien visam 
\varde nebeliko purvyno duo
bių ir pavojingų gatvių* Iš
leista apie $98,350 šviesoms pa** 
gerinti, dažniau pradėta valyti 
sąšlavynus. Paskui, jo suma
nymu pradėtas vandens darbas 
tunelio ties 41 gatve, kas page
rins vandens tiekimą, jis įneše 
protestą prieš pašalpos sumaži
nimą bedarbiams ir pasekmin
gai kovojo už pakeitimą Crhw- 
ford gatvės į Pulaski Rd.

Taigi, jo balsas yra jūsų bal- 
miesto taryboje ir jo bal

i

sas
sas

(Skelb.)

uceroj
Vasario 

abidvi užprašo 
atsilankyti.

18 
visus

dieną.
drau-

“Pašluok dvarelį Subatoj, 
jos sveteliai Nedėlioj”.

PAIEŠKAU DRAUGO Jono Ado
maičio. Prašau atsišaukti, nes tu
riu svarbų reikalą, arba kas žinot 
prašom pranešti, už ką busiu dė
kingas. JOSEPH SURVILLA, 6822 
So. Talman Avė., Chicago, III.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai -Žemė 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

at-

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

NAŠLĖ MOTERIS prašau darbo 
prie namų, ar bile kokį darbą 
dirbsiu už mažą mokestį. Esu šva
ri teisinga. Valerija Viktoria Nor
kus, 3463 So. Lituanica Avė.

PARSIDUODA NAMAS su bu- 
černe ir groserne. 2519 W. 43rd St.

HELP WANTED—FEMALP 
Darbininkių Reikia

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

TABIN-PICKER and CO., 
4119 Belmont Avė.

REIKIA MERGINOS ar moters 
lengvam namų darbui be skalbimo 
ir Virti. Hemlock 0369.

PAIEŠKAU viduramžės MO
TERS apvalyti namus-—vieną die
ną į savaitę. 3231 So. Emerald Av. 
antros lubos priekyje. *

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos, nereikia milžti karvių. 
Atsišaukite laišku 1739 So. Halsted 
St., Box 938.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

FORNIŠIUOTAS KAMBARYS— 
RENDON—Brighton Parke dėl vie
no ar dviejų vyrų- $10.00 į mėnesį.

Virginia 3285.

KAMBARYS ANT RENDOS, ap
šildomas su visais patogumais dėl 
vyrų. 3246 So. Halsted St.

KAMBARYS RENDON, apšildo
mas prie mažos šeimynos. Be val
gio- 7024 So. Artesian.

Rengia Užgavėnių
Parę ’

Louis ir Zuzana Antanavičiai 
rengia šaunią ir linksmą Už
gavėnių paręBsSubatoj ir Nedė
lioj, vasario 18 tą ir 19-tą dd., 
savo puošniame Marąuette 
Park Tavėrnį 2709 West 71st 
Street. F

žada visus svečius pavaišin
ti su užkandžiais ir skaniu alu 
čiu. Mr. ir Mrs. Antanavičiai 
yra geri naujieniečiai ir Keis
tučio kliubo nariai. <

— Steponas.

bus 
žaga- 
vaka • 
pasta- 
Kudi- 
šokiai

orches•

ANT RENDOS KAMBARYS dėl 
vaikino su valgiu ar be valgio; 
karštu vandeniu apšildymas.

3137 West 38th PI., 2 aukštas-

PARDAVIMUI 6241 So. Talman 
puikus 2 flatis plytinis, 2—6 kam
barių flatai, ąžuolinės grindys ir 
trimai, karšto vandens Šiluma —2 
karų garažas, lotas 30x125, kaina 
$7500.00.

Pietų vakarų kampas 64 ir 
Campbell Avė., puiki plytinė rezi
dencija—kaip nauja—3 dideli mie- 
gkambariai- 2 drabužinės kiekvie
nam .kambary—gražios ąžuolinės 
grindys ir trimai, 2 karų plytinis 
garažas—galima susitarti už $2,000 
rankpinigių, o balansą prieinamai. 
Norman Geyer and Co., Ine., 4801 
So. Ashland, Yards 0300.

9 METŲ SENUMO—13 apart- 
mentų. Pajamų $6,500 metams. Kai
na $23,000. Reikalaujama pinigais 
$4,000- 
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

4027 North Crawford- 
Independence 6870.

PARDAVIMAI SOUTH SIDĖJ 
3007 Lowe Avė. 2 flatis, plytinis, 
4 kamb-, pečiai, lietuvių centras, 
$5500. $2,000 įmokėti. Savininkas 
3012 Lowe.

MARQUETTE PARKE 6620 So. 
Fairfield —4 flat- 5 kamb., plytinis. 
10 metų senumo. Lotas 60 pėdų* 
Garu šildomas. Rendos $190 į mė
nesį. Kaina $14,000—Eina į biznį.

Tel. PROSPECT 4201.

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

Lafayette 8150.

arba mainysiu ant

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ ply
tinis namas, 4—4 kambariai, pui
kiose sąlygose, nebrangiai.

2649 South Trumbull Avė-

ONA MARKUNIENĖ 
po tėvais Lukošiunaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 17-tą d., pusę po 
penkių ryto, (5:30), sulaukus 
apie pusę amž., gimus Zara
sų apskr., Dusetų parap-, Bi- 
laišių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą vyrą Aleksandrą ir 
dukterį Marijoną, žentą ir du 
anukus ir sesers dukterį Tu
mėnienę ir šeimyną, ir kitas 
gimines Lietuvoj ir draugus*

Kūnas pašarvotas Petkaus 
kopi., 1410 So. 49th Ct., Cice
ro, III. Laidotuvės įvyks An
tradienį, vasario 21 d-, 8:30 
ryto. Kūnas bus nulydėtas į 
Švento Antano parap. bažny
čią, kur 
pamaldos, 
nulydėtas 
kapines.

Visi a. 
nės giminės, 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Duktė, žentas ir Anū

kai ir Tumėniene.
Laid. patarnauja Antanas 

Petkus, Tel. CICERO 2109.

ai Siunčiam GėlesLO VEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankictoms 
ir Pagrabams.

33X6 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Atidaro Naują 
Alinę

Joe Braknis ir John Butkus 
šiandien ruošia “Grand Open
ing” naujos alines “J. & J. 
Tavern”, adresu, 6001 South 
Carpcnter avenue. Atidarymo 
iškilmės tęsis iki rytojaus va
karo. * Savininkai Braknis ir 
Butkus kviečia draugus 
kyti. Visi bus gražiai 
ir pavaišinti.

CICERO. — Ne pro šalį 
dar sykį priminti, kad 
riečių kiiubas duos gerą 
rą šį sekmadienį, kur 
tys veikalą “Pavogtas 
kis”. Po teatro prasidės 
prie Paul Eitmonto 
tros.
-A*čiai muzikai ^grojant norisi 

sbktU'ir dieną ir naktį, ir tai, 
rodosi, neatsibosta. Vaišių ža- 
gariečiai turi parūpinę įvai
riausių ir skaniausių. Vienos 
importuotos iš Žagarės, kitos 
iš Latvijos.

Bet svarbu bus tas lošimas 
ir tie jauni ir seni artistai- 
aktoriai. Juos netik galėsime 
matyti, bet galėsime ir į drau
giškas pažintis sueiti ir malo 
niai pasikalbėti. O kai kuris 
turės progos jauną žagarietę ir 
į ratą apsukti. Na, tai pasima
tysime Ciceroj, Liuosybes sve
tainėj, 14th St. ir 49th Ct., 5 
vai. vakare. Kliubietis.

FURNISHED ROOMS—VVANTED

REIKALINGAS apšildomas kam
barys vedusiai porai Marąuette 
Parko apylinkėj. Rašykite Naujie
nos, 1739 So.; Halsted St-, Bdx 937.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai-^Bendrai

RENDON 2 kamb. flatas su slee- 
ping porch su ar be fornišių. 
Steam heat- Gesas, elektriką apmo
kėta- 444 West 57th St.

RENDON ŠTORAS, su taverno 
fįkčeriais. Gyvenimui kambariai 
užpakalyje. 3352 So. Morgan St., 
Lafayette 3525-

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
RADIJO TARNYBA:

EKSPERTAS visų išdirbysčių ir 
modelių. Dykai apskaičiavimas.

4524 So. Ashland Avė. Yards 2849

BUSINESS CHANCES 
___ Pardavimui Bizniai

Kiiubas
PARDAVIMUI LUNČRUIMIS — 

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

alsilan- 
priimti

(Sp.)

Štai Jums Ir 
Puošnusis Dodge

Viskas, kas tik reikalinga, 
1939 mėtų Dodge turi. Daugy
bė puikių spaivų, apsaugos 
greičio meteris, naujas stylius. 
Visas tas puikias ir būtinas 
savybes šiandien gali pamaty
ti Kroli Motors, 7124-30 So. 
Halsted St.

Dabar turi labai daug ir pa
vartotų karų, norėtų kuo grei
čiausiai išparduoti, nes reika
linga vieta naujiems. Tad, be- 
sivažinejant aplink, nepraleis
kite progos apsilankyti šioj 
automobilių parodoj. Vartotų 
karų krautuvės antrašas 1414 
West 63rd Street.

- < (Skelb.)

Rengia perstatymą trijų 
veiksmų veikalą “Pavogtas Ku ■ 
dikis” sekmadienį, vasario 
(Feb.) 19 d., Liuosybes (Li
berty Hali) svetainėj. Durys 
atsidarys 4 P* M. Lošimas pra
sidės lygiai 5 P* M., 14th St. 
ir 49th Ct., Cicero, Ilk Grieš 
šauni orkestrą Paul Eilmont, 
ir be to, turėsime visokių gė
rimų ir užkandų. Prašome vi
sus jaunus ir senus. O sma
gumų turėsime iki valės. Įžan
ga 35c.

Kviečia KOMISIJA.
(Skelb.)

TAVERNAS PARSIDUODA už 
visai mažą kainą — nepraleiskite 
šios progos. Kreipkitės skubiai prie 
savininko. Kedzie Tavern, 6511 S. 
Kedzie.

PARSIDUODA RESTORANAS 
iš priežasties ligos, dirbtuvių apy
linkėje. Biznis gerai išdirbtas.

3554 So. Parnell 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 BUČERNĖS FIX- 
TURlAI. Viską kartu labai pigiai* 

2900 S. Emerald. Klauskite Wm.
Overling.

O O A dėlės Mylintiems 
K S K S’tt s h Vestuvėms, Ban- O E 6 SJ i H kietoms, Lk i d o- 

tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams-
4180 Archer Avenue

Phouc LAFAYETTE 5800

GANA RAUDONGYS- 
LIV RŪPESČIŲ!

Ko laukti ir paskui kentėti. Štai 
proga pagyti be operacijos, skaus
mo ir laiko sugaišties. 20 metų pa
tyrimo specialistas daktaras siūlo 
Už $2, ar 3 gydymus už $5 rim
tuos atvejuose—-1 iki 3 kraujo in
dus tvarkąs gydymas, į 1 iki 10 
dienų įrodymui- Gana kraujuoti— 
kentėti—šlapumo putmenų, skaus
mo. Namų Gydymo atsitikimai $1. 
Ekzaminacija nemokama. Vilkinti 
-—Pavojus—ko laukti? šauk šian
dien ar rašyk Namų Gydymo

“Free Truth Pilė 
Booklet”

DR. P B. SCHYMAN 
20 metų patyręs specialistas 

1869 N. Dąmcn Avd. tel. ARM. 8200 
Įėjimas per storą. Visas 2 aukštas.

REAL feSTATE TO EXCHANGE 
Namai žemė Mainais

MAINUI MODERNAS 6 kamba
rių plytffiis bungalow—karštu van
deniu šildomas — į freiminį namą.

5311 So. Savvyer Avė.

MAINUI 3 FLATAI ir krautuvė, 
be skolos—į biznį ar farmą.

3649 So. Halsted St.

ir UTILITY LIQUOR 
DlSTRIBUTORS, Ine. 

5031-33 So. Ashland Avc.
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prosnect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę.
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

PARSIDUODA 4-flatis ir 2 sto
rai Ashland ir 82 St- Naujas na
mas $16,000. Marąuette Park 4-fla
tis po 4 kamb, $12,000. Tryflatis 
naujas muro mainysiu ant biznio 
namo. CHARLES URNICH (Urni- 
kas), 2500 W. 63rd St., 2 lubos, du
rys Carppbell Avė. pusėj.

Parsiduoda south sidėj— 
pigiai 2 po 6 kamb. mūrinis namas 
—Furnace heat arba mainysiu į 
biznį. 3821 So. Emerald Avė- Su- 
batoj ir ncdėlioj.:

CASH $500.00 KAINA $1500.00
2 FLATŲ MŪRINIS NAMAS po 

6 kambarius- Garu šildomas ir visi 
patogumai, gera transportacija, turi 
būti parduotas į 50 dienų.

Telefonas YARDS 3692.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FLORIDA PERSIAN LIME ir 
Avocado augintojai yra pinigo dir
bėjai. Užsitikrink nepriklausomy
bę, apdraudą, patogumą savo am
žiui 24 mylios į pietus nuo Mia- 
mi. Visuomet vasara—linksmumai 
—laiveliais važinėjimas, žvejyba, 
medžioklė, maudyklės. Pašto pri
statymas. Elektriką. Puikus keliai, 
mokyklos, visokios bažnyčios. 10 
akrų vaisingos, 1350 medžių, $5,900 
terminai. Ypatingas p i r.k i n y s 
Klausk smulkmenų laišku. J. Paul 
Broeker, registruotas Real Estate 
Brokeris. Homestead, Florida.

FARMS—TO EXCHANGE 
Ūkiai Mainais

MAINUI 80 AKRŲ FARMA, 60 
mylių nuo Chicagos, banda ir ma
šinos, keturi pastatai- Mainys į 
Namą Chicagoj. 3649 So. Halsted 
Street.

COAL— WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

GAUKIT NAUDOS maksimuma 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovo!’’ 
yra geras kuro aliejus. Švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4300.

Jei Norit
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PASAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos* Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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Sveikinam “Naujienas” su 
25 Metų Jubiliejum
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelis sveikina 

“Naujienas.”
Sveikos, gyvos musų mylimos “Naujienos”! 

Nors daug per šį šimto metų bertainj jums teko 
audrų perleisti, vienok jūsų drąsa ir žengimas 
tiesiu keliu pirmyn, visą tai nugalėjo.

Todėl, aukit ir bujokit, skleisdamos tarpe 
musų brolių-seserų meilę, vienybę ir apšvietą. 
Lai gyvuoja musų mylimos “Naujienos”!

Su šiuo sveikinimu prisiunčiam “Naujie
noms” $5.00 auką.

Varde L. S. M. R.—
J. PUČKORIUS, Pirm.,

B. LIUDKEVIČIUS, Ižd.,
S. DILIS, Raštininkas.

Mes, Roselando Lietuvių Kultūros Draugija, 
sveikiname “Naujienas” su 25 metų jubiliejum. 
Čia prisiunčiame ir $5.00, linkėdami aukti ir bu
joti musų gerb. “Naujienų” dienraščiui.

Taipgi sveikiname “Naujienų” redaktorius, 
darbininkus, reporterius, korespondentus ir vi
sus “Naujienų” bendradarbius.

Varde Draugijos—
J. PUČKORIUS, Pirm.

M. SINKO, Vice-pirm.,
S. DILIS, Raštininkas.

Kongreso Vasario 
16 Sukaktuvių 
Minėjimas

Budo daug publikos.
Ketvirtadienio vakare Chi

cagos Lietuvių Auditorijoje 
įvyko Li/uvos nepriklauso
mybės 21-mų sukaktuvių mi
nėjimas, kurį surengė Chica
gos Skvrius Amerikos Lietu- 
vių Kongreso.

Programą pildė Cbicagos 
Lietuvių Vyrų Choras ir Mote
rų Kult uros Choras. Kalbas 
pasakė Dr. Antanas Montvidas 
ir Leonas Pruseika. Dr. P. 
Grigaitis dėl ligos negalėjo da
lyvauti. Jį atstovavo Dr. Mont
vidas.

Parengimo ūpas buvo gyvas 
ir jaukus.

Policijos Dept. 
Pakeitimai
Iškėlė Kelis Seržantus iš Lietu

vių Apgyventų Distriktų
Chicagos policijos komisio- 

nicrius vakar padarė keletą pa
keitimų departamente. Tarp ki
to ko, perkelia į kitas nuova
das 8 seržantus ir 32 policistus. 
Keli pakeitimai liečia ir lietu
vių apgyventus distriktus:

Iš Deering (Bridgeporto) 
nuovados į Grand Crossing per
keltas seržantas Edward Ileycs; 
iš Stockyards į Wabash nuova
dą pereina serž. Thomas J. 
Murphy; iš Kensington, Earl J. 
McLean perkeliamas į Engle- 
wood; Edward White, iš Brigh- 
ton Parko nuovados eina į cen- 
tralinę nuovadą; John Miller iš 
Englewood į Grand Crossing.

Pildom
Income

Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

7 Žymių Chicagiečių 
Komisija Mokyk
loms Prižiūrėti
Meras Kelly Prižada Apsaugoti 

Mokyklas Nuo Politikos
Vienas svarbiausių klausimų, 

d J kurio kandidatai į Chica- 
,os merus ginčijasi, yra Chi

cagos Mokyklų Taryba.
Mero E. J. Kelly oponentai 

kaltino jį naudojimu favoritiz
mo mokyklų operavime ir mo
kytojų bei viršininkų skyrime, 
vartojimu mokyklų tarybos po- 
itikos tikslams, etc.

Atsakydamas i savo kritikų 
užmetinėjimus, meras Kelly va- 
Kar paskyrė septynių žymių 
chicagiečių komisiją, Mokyklų 
Tarybos veikimą prižiūrėti ir 
spręsti paskyrimus atsakomin- 
goms vietoms mokyklų admi
nistracijoj.

Tą komisiją sudaro pasižymė
ję žmonės, kurių kompetentiš- 
kumu ir nuoširdumu tikrai ne
galima abejoti: Charlotte Carr, 
liuli House viršininkė, profeso
rius Charles E. Meriam, Chica- 
gos universiteto profesorius, 
Kuris yra skaitomas geriausiu 
municipalių reikalų žinovu A- 
merikoj; Lester E. Seelig, biz
nierius; W. S. Clarke, De Paul 
universiteto teisių skyriaus vir
šininkas; Dr. Richard Tivnen, 
Loyola universiteto profesorius, 
ir du kiti asmenys.

Rado Pražuvusį 
Berniuką Negyvą 
Šulinyj

WASHINGTON HEIGHTS — 
Dėl miesto administracijos ar 
dėl vieno loto savininko nerū
pestingumo, vakar įvyko berei- 
Kalinga tragedija, kuri beveik 
Š Koto veda du jaunus chica- 

giečius.
Užvakar John Bastian ir jo 

žmona Blanche apsižiūrėjo, kad 
jų 8 metų sūnūs Paul pražuvo. 
Bastianai gyvena adresu 1234 
West 104th Street.

Tėvas išėjo sunaus ieškoti. 
Išvaikščiojo visą apylinkę, bet 
berniuko nebuvo nei ženklo.

Bet prie 104-tos ir Racine 
avenue, tuščiame lote, tėvas 
Bastian pastebėjo gilią duobę, 
pilną vandens. Vienu laiku tai 
buvęs šulinys, nes duobės sie
nos buvo išmūrytos. Duobė bu
vo apie 5 pėdų pločio.

Juodos mintys perbėgo per 
tėvo galvą. Nieko nelaukdamas 
jis pašaukė policiją ir ugnia-

'• M H-NAUJIENV Foto.
SHREVEPORT, LA. — 

Leit. Troy Keith buvo lėk
tuvu iškilęs taip aukštai, 
jog neteko sąmones. Kai at
gavo sąmonę, tai jis krito 
žemyn maždaug 670 mylių 
greitumu per valandą. Lėk
tuvą jis suvaldė ir išsigelbė
jo nuo mirties.

=Kabio=
Dainuos Aido Mišrus 
Choras

Progress Bendrovė rengia 
specialiai gražų ir įdomų ne- 
dėldienio radio programą, ku
ris įvyks reguliariu laiku sek
madienį 11 valandą prieš piel 
per stotį WGES, 1360 Kiloc.

Svarbu pastebėti, kad pro
gramų išpildyme dalyvaus ga
lingas Aido Mišrus Choras. Va
dovaujant energingam muzikui 
T Kanstavičiui padainuos gra
žių liaudies dainelių ir rinkti
nų kompozicijų.

Patarėjas adv. k. Gugis pa
tieks naudingų patarimų. Sma
gi muzika palinksmins visus, 
o įdomus pranešimai iš visuo
meniškų parengimų bei iš pre
kybos sryties bus nepaprastai 
naudinga kiekvienam girdėti. 
Taigi nepamirškite pasiklausy
ti. —Rcp. J. J.

Budrike Programas
21 metu Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimas. — Kalbės 

Lietuvos konsulas
Ryt vakare, t. y. sekmadienį 

iš radio stoties WCFL, 970 k. 
nuo 5:30 iki 6:30 bus puikus 
lietuviškas radio programas, 
dedikuotas paminėjimui 21, me
tų Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakties. Leidėjas šių progra
mų nesigaili nei lėšų, nei laiko, 
kad padaryti šiuos programos 
kuogeriausiais ir girdimais ne 
tik Chicagoje, bet ir. visose da
lyse Amerikos. Jie yra trans
liuojami iš galingos ir brangiai 
’ėšuojančios stoties.

Tad šį sekmadienį nepraleis
kite šio programo. Išgirskite 
gražių, patrijotingų dainų, ku
rias specialiai prirengė Budri- 
ko Radio kvartetas, duetai ir 
solistai, o muzikos kurinius iš
pildys didžiulė Budriko radio 
orkestrą. O kam nebus malonu 
išgirsti keletą rimtų žodžių 
Lietuvos konsulo Chicagoje 
gerb. P. Daužvardžio?

Tad minėkime oro bangomis 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį. —Nugirdęs.

gesins, kurie pradėjo šulinį 
graibyti. Tėvo nujautimas išsi
pildė. Ant šulinio dugno ugnia
gesiai atrado 8 metų Bastianu- 
ko kūną. z
\ Tėvas ir motina buvo prie šu
linio su ugniagesiais. Kai kū
nas buvo ištrauktas, abu jie į- 
puolė istorijon ir buvo tokio 
didelio skausmo apimti, kad po
licija- vos pajėgė juos suvaldy
ti. • • • ' A''-.

NAUJIENOS, Chicago, Hl.

Paieškom i
1. ANDRIULIS, Kazimieras, 

—Jono sūnūs, išvykęs į J. A. 
V. prieš dvidešimt su viršum 
metų. Gyveno Bostone, Mass.

2. BAGINSKIS, Jonas — iš
vykęs į J. A. V- 1934 m., prieš 
melus gyvenęs Brooklyne, N.

3. BARANAUSKAS, Jonas— 
išvykęs į U. S. A. prieš karą. 
Gyveno iki 1930 metų 41 So. 
Leonard st., Waterbury, Conn.

4. BRIZGYS, Antanas (Bri- 
zer)— gimęs Kaune, į J. A. V. 
išvyko 1905 metais. Iki 1927 
metų gyveno 71 Third st., Tur- 
ner Falls, Mass.

5. BRUŽAS, Juozas — kilęs 
iš Deltuvos miesto, Ukmergės 
apskr., Gfveno 47 Jackson st., 
Yonkers, N. Y. Manoma, kad 
■937 m. spalių mėn. mirė.

6. BUNDZA, Juozas — išvy
kęs į J. A. V. 1907-1908 metais. 
Gyveno Pittsburgh, Pa.

7. CISEVIČIUS, Stasys (Ca- 
saveth, Casavech, Stanley) — 
Prano sūnūs. Gyveno 1230 
Buttonvvood st., Philadelphia, 
Pa. ir 615 W. Pine st., Maha- 
noy City, Pa.

8. CVIRKA, Simonas — gyv. 
313 Grand avė., New Haven, 
Conn.

9. DARGAITIS, Antanas — 
kilęs ar gyvenęs Tauragės ap
skrity, Kaltinėnų valse., Pim
pių kaime.

10. GLEMBAITĖ-Makackie- 
nė, Magdė—gyveno Gilbertvil- 
le mieste. Ištekėjus už antro 
vyro, kurio pavardė nežinoma.

11. GLEMBAITE-Kamaraus- 
kienė, Marijona-—gyveno Box 
351, Sautbarėje.

12. JURGELEVIČIUS-Jurgi- 
las-Jurgėla, Vincas — kilęs iš 
Šakių apskr., Plokščių valse., 
Dėdynų k. Išvyko į J. A. V. 
1909 m. Gyveno? Pottsville, Pa., 
ir Clevcland, Ohio.

13. KALNIS-Kalnins, Leh- 
f r i das-Zi gf r i d as-^-i š vy k ęs p r i eš 
25 m. iš Latvijos,*

14. KASPĘĘĄVIČIUS- Kas- 
per, Adolfas -—uoAntano sūnūs, 
išvykęs į J. A. V. 1923 m. Gy
veno 1710 So. Front st., Phila- 
delphia, Pa. ir «}333 Livingston 
st., Philadelplua,, Pa. Manoma, 
kad miręs. / < .

15. LIEBEDNIKAS, Motie
jus — išvykęs į J. A. V. 1912 
m. j Lietuvoje gyvenęs Žylin.ė- 
lių kaime, Varėnos valse., Aly
taus apskr.

16. MORKŪNAS, Vladas — 
1929 m. gyveno 289 D.- St., 
Boston, Mass. Turėjo nuosa
vus namus ir turto. Manoma, 
kad išėjo iš proto.

17. NASTALSKIS, Antanas 
—gimęs Alkų kaime, Alsėdžių 
valsč., Telšių apskr. Išvyko 
1913 m. rūgs. 29 d. ir apsigy
veno Kinsistone. Gal įniręs.

18. PETRAUSKAS-iPetrows- 
ki, Pranas —. gyveno 1579 — 
3rd avė., New York City.

19. RAGELIS, Jonas—Mato 
sūnūs, 1924-1927 m. gyvenęs 
202 Jefferson st., Ncwark, N. 
Jersey.

20. SIDABRAS, Vincas—ki
lęs ar gyvenęs Poškėnų kai
me, Pakruojaus valse., Šiaulių 
apskr. Amerikoj gyveno Balti- 
morėje, Md.

21. TOMKEVIČIUS, Myko
las-—išvykęs 1907 m. iš ’Janių 
šavos dv., Kovarsko valse., 
Ukmergės apskr., 1908 m. gy
veno Box 858, Staughton, 
Mass., o 1909 m. — Racine, 
Wis.

22. UGARENKA—Horinka, 
Leonas — ir žmona Elena. 
Išvyko prieš pat karą iš Kau
no. Gyveno New Yorke, 96 st. 
E. ar W. Turėjo nuosavus na
mus, fabriką ir akcijų. Gal 
miręs.

23. VAITEKŪNAS, Vincas 
—kilęs iš Montjurgių k., Ly
gumų valsč., Šiaulių apskr. 
Į Ameriką išvyko prieš karą 
ir gyveno Detroite, Mieli, ir 
Nėw Yorke ar jo apylinkėje. 
Gali gauti namažą sumą- pini
gu- _

Visi žiną apie paieškomus

Kathleen Frank iš Buda
pešto, Vengrijos, drauge su 
savo vyru sugalvojo labai 
originalų planą kelionei fi
nansuoti. Jie išleido Šerus, 
kuriuos išpirko giminės ir 
draugai. Pirko tuos Šerus 
tie, kurie šiaip butų davę 
vedybines^ dovanas. Už Še
rus surinktais pinigais jie 
dabar atvyko į Ameriką pa
sisvečiuoti.

Prisideda Prie 
“Naujienų” Jubi
liejaus su $25

Cicero Kareivių Draugija

CICERO. — Draugystė Lie
tuvos Kareivių Uniformos sky- 
ius turėjo susirinkimą. Tarpe 

.Jto ko verta paminėti štai kas: 
Iš įvykusio vakarėlio komisija 
pateikė atskaitą. Pasirodė, kad 
liko gražaus pelno. Tad sekre- 
• orius liko įgaliotas parašyti 
viešą padėką rėmėjams, aukau
tojams, ‘ biznieriams F. Zajaus- 
kas, J. Samoška, A. Petrus, J. 
Jankauskas, K. Andrijauskas, 

Budriks, Al. Tamulunas, J. 
Kavalauskas ir Saulis Mikulis. 
Tai pastovus Kareivių rėmė
jai. Visas susirinkimas jiems 
aria didelį ačiū.

Prie Naujienų jubiliejaus 
Draugija prisidės su $25. Tad 
Uniformos skyriaus draugai 
papuoš, įdės savo paveikslus 
“Naujienų” laidoj ir 4 draugai 
dalyvaus jubiliejiniame vakare 
su vėliavom ir pilnai pasipuo
šę. C. Rakašius, A. Balčunas, 
F. Matas, J. Saulis.

Buvo perskaitytas laiškas 
Liet. Tautiškų Seserų Draugi
jos — kvietimas į Užgavėnių 
vakarą. Nutarta dalyvauti gru
pė su $5 iš iždo. Seserys ir Ka- 
eiviai tai geri draugai.

K. P. Deveikis, 
t

Svarbus 
Pranešimas 

t

Johnston & Hunt, gerai ži
noma likierų įstaiga, skelbia 
labai svarbų pranešimą, bū
tent, kad ji pardavinėja savo 
aukštos rųšies vynus, likierus 
ir puikų alų klubams, draugi
joms, organizacijoms ir ban- 
kietams griežtai urmo kaino
mis, vienkart, sutaupydama 
tarpininkavimo pelnus.

Ta įstaiga tam bizny jau per 
43 metus, ir prie Mihvaukee 
avenue jau per 35 metus. Tai
gi, reikalui esant nepamirški
te pasinaudoti proga. Antra
šas: Johnston & Hunt. Co., 
1375 Mihvaukee Avė. Telefonas 
Armitage 1346. Smulkiau apie 
tai žiūrėkite skelbime, kuris 
šiandie telpa Naujienose.

(Skelb.)

asmenis ar ką nors girdėję 
prašomi kreiptis į Lietuvos 
Generalinį Konsulatą šiuo ad
resu: Consulate General of 
Lithuania, 16 West 75th St., 
New York City, N. Y.

•šeštadienis, vasario 18, 1939

NAUJOS LIETUVIŠKOS KNYGOS CHICA- 
GOS VIEŠAJAM KNYGYNE

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)
Maurois, Andrė. LitF M447s 

Širdžių klimatai; romanas.
1930. /

May, Kari. LitF M45w
Winnetou, raudonodžių did
vyris; kelionių romanas.
1933.

Merezhkovskii, Dimitrii Ser- 
gieevich, 1866- LitF M54k

Kristus ir Antikristas. 
1934-35.

Metinis Lietuvos 
Ūkininko Drau
gijos Vakaras
Dainuos Panevėžiškių Choras

Viena iš stipriųjų Chicagos 
lietuvių pašelpinių draugijų, 
kuriai negręsia kriziai, yra 
Lietuvos Ūkininko draugija, 
gyvuojanti West Sidej. Narių 
skaičius siekia arti 500. Iždas 
geram stovyje. Draugijos prie
kyje stovi žymus asmenys, 
pav., biznierius J. ^urkauskas 
— pirmininkas, Simano Dau
kanto bendrovės (spulkos) se
kretorius Ben Kazanauskas — 
teisėjas, žymi Chicagos lietu
vių veikėja Ieva Lukošiūtė — 
sekr. Ir t.t. *

Sykį į metus draugija suren 
gia vakarą (balių), kad nariai 
tarp savęs pasilinksmintų ir 
kad atsivedę savo draugus, pa
žįstamus supažirdmtų su drau
gija ir pakalbintų įsirašyti, šie
met toks vakaras rengiamas 
šeštadienį, vasario 18 d., Auš
ros Vartų parapijos salėj, West 
Side (prie 23rd Placc, tarp 
Western ir Oakley). Progra
moj bus “Apkalbos ir meilė”, 
graži trijų veiksmų komedija, 
kurią suvaidins P. Maskolaičio 
scenos mėgėjų trupė. Be to, 
bus ir kitokių įvairumų. Gi po 
programos, bus šokiai, kuriems 
grieš gera orkestrą. Dainuos ir 
Panevėžiškių Choras.

Ne tik draugijos nariai, bet 
visi lietuviai, kurie nori pama
tyti gerą vaidinimą, paskui 
smagiai pasilinksminti, kvie
čiami atsilankyti. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Korespondentas.

S U S I R I N K I M A I Į
* ■■■■■! . 1    .......... . ' 11,1 *

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dainų pamokos ateinantį sek

madienį vasario 19 d. neįvyks, nes choro vedėjas Stepona
vičius išvažiuoja su “Pirmyn” choru į kitą miestą su kon
certu. Choro Valdyba

1 .. . . i.—. .    -
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SLA ir LDS kuopos rengia pirmą draugišką pasilinksminimo 
vakarą šįvakar, J. Bimbos svetainėje, 635 W. 119th Si. 

Kviečia narius ir svečius atsilankyti. Rengėjas AS.
Lietuvos Ūkininko Draugijos Metinis Balius su programų įvyks 

šįvakar Aušros Vartų Parapijos salėje, 2323 Węst 23rd pi. 
Pradžia 7 vai. vak. Programą išpildys Maskolaičių grupė. 
Bus sulošta dviejų veiksmų veikalas, vaizdelis su dainomis; 
Apkalbos ir Meilė. Po perstatymo bus šokiai iki vėlybos 
nakties. Kviečia Komitetas ir Valdyba

D.L.K. VYTAUTO Nepr. Kliubo Valdyba rengia Lietuvos Nepri
klausomybės 21 m. sukaktuvėms minint vakarą, sekmadie
nį, vasario 19, 1939 met., kliubo svetainėje, 2159-2161 St. 
Catherine St. East, Montreal, Kanada. Vaidins Aušros Sū
nus, pradžia 5:30. Valdyba

Aurora Lietuvių Kultūros Draugija rengia Maskaradą ir balių, 
nedėlioj, vasario 19 d. Labor Temple svet. 213 Main St.. 
Aurora, III. Pradžia 7:00 vai. vak. Bus laimėjimai visokių 
dovanų. Renginio komitetas, kviečia visus Auroros ir apy
linkės lietuvius atsilankyti į šį linksmą parengimą

—Komitetas

f

Mniszek, Helena. LitF M69p 
Pragaras (Gehenna); roma
nas. 1934.

Muguev, Khdazhi-Murat.
LitF M89i

Ir rytų fronte nieko naujo. 
(Bagdado vartai); romanas.
1931.

Mussolini, Benito, 1883-
LitF M977k

Kardinolo meilužė; istoriš
kas romanas. 1931.

Navery, Raoul de.
LitF N229i

Ispanų Mykolas Angelas; ro
manas. 1935.

Nėmirovsky, Irėne.
LitF N34m

Meilė ir auksas; romanas.
1933.

Orzeszkowa, (Pani) Eliza z 
Pawlowskich, 1842-1910.

LitF Or9L
Laiminga. — Mįslė. — Ge- 
dalis. — Grandys. — Excel- 
sior. — Iš vakaro minčių. 
192’9. (Raštai. II)

Orzeszkowa, (Pani) Eliza z 
?awlowskich, 1842-1910.

LitF Or9m
Mejeris Ezofavičius; apysa
ka. 1930.

Pirandello, Luigi, 1867-
LitF P66p

Pirmoji naktis; noveles.
1934.

Pitigrilli (pseud.) LitF P68a 
18-kos karatų nekaltybe.
1932.

Pitigrilli (pseud.) LitF P68m 
Meilės eksperimentas; roma
nas. 1932.

Prėvost d’Exiles, Antoine
Francois. LitF P92m

Manona Leskotaitė ir Rite
ris Degrijė. 1932.

Prūsas, Emilija Dzenit, 1878- 
LitF P95k

Kunigas Kairys; romanas.
1933.

Rachmanova, Alia. LitF R115s 
' Studentai, meilė ir čeką; ro

manas iš Rusų revoliucijos 
laikų. 1934.

Ravendro, Ravi (pseud.)
LitF R196s 

šokanti liepsna; romanas. 
1936.

Reid, Mayne. LitF R272a 
Aukso apirankė; romanas. 
1930.

Reid, Mayne. LitF R272b 
Baltaveidis vadas; romanas. 
1926.

(Bus daugiau)




