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Britanija žada pilna parama francuzams
KARO ATVEJU PAGALBON VISA 

SAVO GALIA
Darbo partija nepasitiki Chamberlaino 

vyriausybe
LONDONAS, Anglija, vas. 

22. — Britanijos parlamento 
debatuose pereitą antradienį 
kalbėjo Winston Churchill, kon
servatorius, buvęs iždo minis- 
teris. Jis reikalavo, kad vy
riausybė pasakytų, jogei Bri
tanija netik teiks pagalbos 
Francuzijai, jeigu ją priešai 
užpuls. Pagalbą Francuzijai 
britų vyriausybė yra jau pir
ma prižadėjusi. Churchill rei
kalavo aiškaus vyriausybės pa
reiškimo, kad Britanija
Francuzijai pagalbon su visais 
savo resursais, visa savo ga 
lia sausumoje, jurose ir ore.

Antradienio vakare W. S. 
Morrison, Lancaster kunigaik
štystės kancleris, kalbėdamas 
vyriausybės vardu, 
kad karo atveju, 
pagalbon tektų 

eis

pareiškė, 
Francuzijai 

mesti visa Bri-
tani jos galia. Pasak Morriso
no, vienintelis tokiu atveju

Rusai minės raudo
nosios armijos suor

ganizavimą
MASKVA, Sovietų Rusija, 

vas. 22. — Ketvirtadienį So
vietai minės 21 metų sukaktį 
nuo to laiko, kai tapo suorga
nizuota Rusijos raudonoji ar- 
mia. Tikrų žinių apie rusų ar
mijos galybę užsieniai nežiso. 
Manoma betgi, kad stovinčio- 
joj rusų armijoje esama 1,300 
kareivių. I

Komunistai dėl rusų armijos 
galybės duoda kreditą Leninui 
ir Stalinui.

Praeity naujokai kareiviai 
sudėdavo priesaiką gegužės 1 
dieną. Ta priesaika buvo žino
ma kaipo “socialistinė”. Šįmet 
gi ir senieji ir jaunieji kariai 
ir karininkai prisieks ketvirta
dienį, vas. 23 d. ši priesaika 
nebebus “socialistinė”. Ketvir
tadienį kareiviai tik pasižadės 
klausyti savo vyriausybės.

Nacių vadas vyksta 
Į Lenkiją

ROMA, Italija, vas. 22. — 
Ketvirtadienį išvyksta j Var
šuvą Italijos užsienių reikalų 
ministeris Ciano. Oficialiais 
pranešimais, Ciano vyksta į 
Lenkiją medžioti. Neoficialio
mis žiniomis, Mussoliniui ypa
tingai svarbu patirti, kokią po
ziciją Lenkija ketina užimti, 
jeigu kiltų karas Viduržemio 
juros srity tarp Italijos ir 
Francuzijos. Nuo Lenkijos lai
kysenos priklausysią, kiek pa
galbos Mussoliniui galės su
teikti Hitleris.

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

Giedra; šilčiau; saulė teka 
6:36 v. r., leidžiasi 5:31 v. v. 

klausimas butų, kaip tiksliau
sia pavartoti visą Britanijos 
galią.

Morrisono pareiškimas skai
tomas kaipo stipriausias iš 
duotų iki šiol prižadų, kad Bri
tanija, karui kilus, gelbės Fran- 
cuziją, ir gelbės ją 
galia.

Atstovų rūmai 
įgaliojo vyriausybę 

visa savo

antradienį 
užtraukti 

paskolų karo reikalams 800,- 
000,000 svarų sterlingų 
$4,000,000,000). Atstovų 
dauguma atmetė Darbo 
jos pataisą, kuri siulijo
ti vyriausybę užtraukti 
799,000,000 svarų sterlingų pa
skolų. Šis pasiūlymas interpre
tuojama taip: darbiečiai pripa
žįsta Britanijai reikalą gink
luotis, tačiau jie nepasitiki
Chamberlaino vadovaujama vy
riausybe.

Britų oro laivynui 
reikalaujama 
102,000 vyrų

LONDONAS, Anglija, vas. 
22. — Britanijos vyriausybė 
trečiadienį kreipėsi į parlamen
tą prašymu padauginti oro lai
vyno personalą 6,000-čiais vy
rų. Kartu su jau esamu perso
nalu tai sudarys 102,000 vy
rų-

Anglijoje stiprėja jausmas, 
jogei ginklavimosi programa 
tiek pastūmėta pirmyn, kad 
Britanija jau galinti kalbėtis 
su kitomis valstybėmis kaip 
lygi joms ginklų pajėga.

Paneigia pranešimus 
apie francuzų-italų 

susirėmimą Tuni- 
sijoj

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
22. — čia pasklido alarmuo- 
janti žinia, kad penktadienį, 
pereitą savaitę, Tunisijos pa
sieny įvyko francuzų-italų su
sirėmimas, kai italai iš Libi
jos įėjo į Tunisiją. Susirėmime 
81 kariai žuvę. Užmušti ketu
ri francuzai ir 80 italų. Fran
cuzai išvię italus iš Tunisi
jos.

Antradienį Tunisijos guber
natorius Erik Labonne pareiš
kė, kad jokio incidento Libi- 
jos-Tunisijos pasieny neįvyko 
ir kad visu pasieniu yra ramu. 
Romoje taipgi paskelbta, jogei 
girdai apie italų-francuzų ka
riuomenės susirėmimą visai 
neturi pagrindo.

Balkanų santarvė 
pripažins Franco 

režimą
BUCHAREST, Rumunija, 

vas. 22. — Balkanų santarve 
— Rumunija, Jugoslavija, Tur
kija ir Graikija — trečiadien 
nutarė pripažinti Ispanijos su
kilėlių režimą.
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HARLAN, IA. — Vaizdas, kur prekybinio traukinio lokomotivas susidūrė su pasažieriniu traukiniu. 
Dvidešimt du žmonės liko sužeisti ir du geležinkeliečiai užmušti.
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Reikalauja, kad J. V. 
ambasadorius Mek
sikai atvyktų į Wa- 

shingtoną
WASHINGTON, D. C., vas. 

22. — Atstovų rūmų narys 
Martin J. Kennedy (dem. iš 
New Yorko) įteikė rūmams re
zoliuciją, ;kuri reikalauja, kad 
prez. Roose'veltas pašauktų į 
Washingtoną Jungt. Valstijų 
ambasadorių Meksikai, Jose- 
phus Daniels.

Kennedy sako, kad Meksika 
paneigia Jungt. Valstijų pilie
čių teises. Jis reikalauja, kad 
ambasadorius Daniels, sugrį
žęs į Washirigtoną, raportuotų 
tiesiai atstovų rūmų atitinka
mam komitetui apie Amerikos 
piliečių padėtį Meksikoj.

Grand jury tyrinės 
ištvirkimą Cham- 

paign miestely
CHAMPAIGN, III., vas. 2’2.

— Illinois valstijos generalus 
prokuroras John E. Cassidy 
paskelbė, kad ateinantį penkta
dienį bus sušaukta grand jury. 
Ji tyrinės gembleriavimo ir iš
tvirkimo biznį Champaign mie
stely, o taipgi mėgins nustaty
ti, ar tas biznis turi ryšių su 
vietos politikieriais.

Japonai ruošia ulti
matumą dėl kinų te

roristų veiklos
SHANGHAI, Kinija, vas. 22.

— Shanghajuje per 18 japonų 
okupacijos mėnesių nužudyta 
80 kinų palankių japonams. 
Tik paskutinėmis dienomis čia 
nužudyti du toki kinai. Dėl to 
japonai ruošia ultimatumą 
tarptautinio Shanghajaus set- 
lemento vyriausybei. Manoma, 
kad japonai reikalaus didesnio 
skaičiaus japonų Shanghajaus 
municipaliteto policininkų tar
pe. Antras reikalavimas busiąs 
leisti japonų kariuomenei pa
truliuoti tarptautinį setlemen- 
tą.

MINĖJO JURGĮ WASHINGTONĄ
CHICAGA, vas. 22. — Wa- 

shingtone, D. C., Chicagoje, 
New Yorkė/if visoj Ameriko
je trečiadienį minėta 207 me
tų sukaktis nuo gimimo Jur
gio Washingtono — šios ša
lies vado už nepriklausomybę 
ir 'pirmo šalies prezidento.

Washingtone valdžios biurai 
ir .visuomenės įstaigos buvo 
uždarytos. Kongrese skaityta 
prezidento Washingtono atsi
sveikinimas.

Mokyklų vaikams įvairios

Vokiečiai sutinka 
parduoti francu- 

zams lėktuvus
WASHINGTON, D. C., vas.

22. — G. Grant Mason Jr., Ci- 
vil Aeronautics Authority na
rys, nesenai liudijo Jungt. Val
stijų senato militarių reikalų 
komitetui, kad nacių vyriausy
bės atstovai yra pareiškę no
ro pardavinėti Vokietijos išdir
binio karo lėktuvus svetimoms 
šalims — jų tarpe net Fran
cuzijai. Vokiečių sumetimai 
esą toki: pardavę karo lėktu
vus francuzams šiandie, vokie
čiai pastatys dar geresnius ry
toj ; be to, parduodami karo 
lėktuvus svetimoms 'valsty
bėms vokiečiai tobulins lėktu
vų statybą, o tai reiškia, kad 
karui kilus, jie bus prisiruo- 
*ię veikiai pastatyti naujus vie- 

. toj tų lėktuvų, kurių neteks 
mūšiuose.

Francuzija ir Angli
ja pripažins suki

lėlius
■■ ■■■■■■bu.

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
22. — Ateinantį penktadienį 
įvyks Francuzijos minis terių 
kabineto posėdis. Reiškiama 
nuomonė, kad po šito posėdžio 
Britanijos ir Francuzijos- vy
riausybės oficialiai paskelbs 
pripažinusios Ispanijos sukilę-- 
lių režimą besąlyginiai. 

organizacijos pasakojo pasakas 
apie NVashingįono gyvenimą. 
Užaūgusftį piliečių organizaci
jos komeKtaVo Washingtono, 
kaipo armijos vado ir valsty
bininko, darbus. Ypatingai iš
kilmingai atžymėta 207 metų 
sukaktis prie Jurgio Washing- 
tono kapo Mount Vernon, Vir- 
ginia valstijoj, ir Alexandria, 
Virginia valstijoj.

Chicagoj mokyklos, paštas, 
bankai ir visuomenes įstaigos 
buvo uždarytos. Įvyko daug pa
rengimų sukakčiai atžymėti.

N a c i ai valdininkai 
pasiųsti Į koncentra

cijos stovyklą
LONDONAS, Anglija, vas. 

22. — Dienraštis “The London 
Daily Herald” praneša, kad 
septyni aukšti Austrijos naciai 
valdininkai tapo pasiųsti į 
koncentracijos stovyklą. Jie 
yra kaltinami dalyvavimu są
moksle nuversti Hitlerio reži
mą. Dar vienas Austrijos žy
mesniųjų nacių, tūlas Klaus- 
nėr, ryšium su tuo pačiu są
mokslu nusižudęs.

Užmiršo dokumentą 
kišenėje Rusijos 

agentas pateko 
teisman

LOS ANGELES, Cal„ vas. 
22. — Čia nagrinėjama byla, 
iškelta • rusų kelionių biuro 
agentui Michailui Gorinui, jo 
žmonai ir Hafis Saličui. Kalti
nami jie pavogimu Jungt. Val
stijų slaptų dokumentų.

Trečiadienį tūlas McCloud 
liudijo, kad jis pereitų metų 
rugsėjo mėnesį atsilankė į Ru
sijos konsulatą ir paėmė čia 
Gorino drabužius išvalyti ir 
suprosyti. Parsinešęs į savo 
šapą jis rado drabužių kišenė
se $50 pinigų ir atrodžiusį svar
bų dokumentą. Vėliau Jungt. 
Valstijų valdžia iškėlė Gori- 
nams ir Saličui bylą.

WPA neišriš nedar
bo problemos — sa
ko p-nia Rooseveį- 

tienė
NEW YORK, N. Y., vas. 22.

— Kalbėdama Amerikos Jau
nuomenės Kongreso vakarienė
je p-nia Rooseveltienė, prez. 
Roosevelto žmona, pareiškė 
kad nė WPA, nė Nationa 
Youth Administration progra
ma neišriš nedarbo problemos 
Jungt. Valstijose.

P-nia Rooseveltienė pasako 
kad ji užgiria tai, ką Naujoji 
Dalyba iki šiol yra padariusi. 
Tačiau nuveiktieji darbai neiš- 
riša nedarbo problemos. Ame
rika bijojo iki šiol' pripažinti 
faktą, kad nedarbas yra eko
nomine problema, ir niekas ne
žino atsakymo į tą problemą.

Sako, Jungt. Valsti- 
jų-Vokietijos santy

kiai nutrukus
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

22. — Nacių spauda, kurią pil
nai kontroliuoja vyriausybė, 
antradienį vėl pradėjo atakas 
prieš prez. Rooseveltą. Tarp 
ko kita, kai kurie dienraščiai 
sako, jogei daugelis nacių ma
no, kad Vokietijos ir Jungt. 
Valstijų diplomatiniai ir ko
merciniai santykiai gali visai 
nutrukti.

Francuzų kariuome
nės vadai Afrikoje 

tariasi
ALGIERS, Algeria, vas. 22.

— Trečiadienį įvyko pasitari
mas francuzų armijų, esančių 
Afrikoje, vadų pasitarimas. 
Generolas August Nogues, 
francuzų armijų Afrikoje ko
ordinuoto jas, ketino lėkti į Pa
ryžių tuojau ir padaryti pra
nešimą apie padėtį Afrikoje 
premjerui Daladier.

Paskutiniuoju laiku italų ka
riuomenė Afrikoje buvo žymiai 
sustiprinta.

Francuzai gal leis 
gabenti ginklus 

kinams
HAIPHONG, Indo-Kinija, 

vas. 22. — Japonai nesenai už- 
kinų salą Hainan, nors 
žadėję jos neimti. Fran 
įširdę japonų elgesiu. Ir 

Francuzijos kolonijoje 
ker-

ėmė 
buvo 
cuzai 
šioje
kalbama, kad francuzai, 
šydami, japonams ateity gal 
leis gabenti amuniciją kinams 
per Indo-Kiniją. Tačiau iki šiol 
iš Paryžiaus tuo reikalu įsaky
mų negauta.

Darbininkės naudai 
pripažinta $5,610
SPRINGFIELD, III., vas. 22. 

— Illinois valstijos vyriausias 
teismas trečiadienį išnešė spren
dimą, pagal kurį The Radium 
Dial Company turi sumokėti 
$5,610 Catherine Wolfe Dono- 
hue, kuri dirbo kompanijai ir 
užsinuodijo radiumu. Moteris 
:au mirusi. Bet yra daugiau 
darbininkių užsinuodijusių ta
me pačiame darbe. Taigi Dono- 
hue byla liečia ir jas.

J
Italai pasiliks Ispa
nijoj kol sukilėliams 

jų reikės __€---- .
ROMA, Italija, vas. 22. — 

Mussolini pasiuntė Ispanijos 
sukilėlių vadui, gen. Franco, 
telegramą, kurioj sako, kad 
Italijos kariuomenė pasiliks Is
panijoj tol, kol italų pagalba 
bus sukilėliams reikalinga.

Torpeda užgavo lai
vą Atlante

CHATHAM, Mass., vas. 22. 
— The Radio Marine Corpo
ration gavo laivo Tulsa pra
nešimą, kad submarino torpe
da užgavo laivą PECC ir kad 
tas laivas skęstąs. PECC lai
vas šaukiasi pagalbos. Jis esąs 
apie 200 mylių toly į pietus 
nuo Azorų.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

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

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

NAUJĮIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILL.
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is ietų Amerikos
B. K. Algimantas

IŠ ADVOKATO R. SKIPIČIO VEIKIOS 
ARGENTINOJE

(Specialaus “Naujienų” kc 
(Tęsinys)

Istoriškas susibūrimas įvyko 
Bę^-issę lietuviu vąrgdięnięčių 
salione 23-—X—38 vakare. Or
ganizacijų komitetas kolonijos 
veikėjams karštai pritariant 
suruošė tokį banketą, kokio ta 
seniausioji Argentinoj lietuvių 
kolonija dar niekuomet nebuvo 
mačiusi. Prie gražiai papuoštų, 
valgiais ir gėrimais apkrausiu 
stalų, susėdo pustrečio šimto 
kviestųjų svečių. Kas netilpo 
“Vargdienio” salione, tiems ta
po paruošti stalai kieme. Nuo
laika tikrai brolišką. Po Dtilks- 
nio žodžio, Žebrauskas perskai
to “Vargdienio” veiklos apžval
gą ir raporto originalą įteikia 
garbės svečiui adv. R. Skipi
čiui. Apie mokyklą taria žodį 
mokytojas P. čiučelis, o pane
lė Žiedelytė ekspresingai ir 
skambiai perskaito “Vargdie
nio” veiklos balansą ispaniškai: 
21 veikimo metai, 32,000 pezų 
išmokėta pašalpų savo nariams 
ir pomirtinių — narių gimi
nėms. Savas namas su žeme 
įvertinti $1 1,000. O pašalpų įš 
Lietuvos “Vargd.” negavo. Vie
tines valdžios atstovas kalba 
iškilmėse dalyvaujančių argen-

PRANEŠIMAS
“Naujienų” Jubilieji

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

NAUJIENOS, Chicago, m. Ketvirtacl., vasario 23, 1939

tiniečių vardu, dėkodamas 
va^gdięjnęčiąm^ visai Berisso 
lietuvių kolonijai, sveikinda
mas garbės svečią ądv. Skipitį 
ir abejuose berisiečių parengi
muose dalyvavusius ministerį 
J. Aukštupį ir pre
torių B. Ęlavešęiunų.

Ketvirtoji tos pačios paros 
bėgyje adv. ĮU Skipičio pasa
kyta p va kalbą čia buvo pritai
kyta vakaro nuotaikai. Aplo
dismentai, tortai, berisiečių ir 
iš Buenos Aires atvykusių sve
čių bendra Lietuvos liaudies 
daina ir sąvitarpės to.lerąnęijos 
obalsiaį ąpvaįnikavo brolišką 
berisiečių paręngimą, kultūrin
gai paskatinusį koloniją soli- 
darumąif ir progresąn. —S. K.

Tik męįlė išąugiiiš Rūkyk
las — sąko adv. Ęąpoląs

Skipitis
Tump-Vaižgąųto vąrdo Lie

tuvių Mokyklos Ramų Statybos 
Fondas ir abiejų T. V. mokyk
lų Tėvų Komitetai II komplek
to patalpose 13—XI—38 ruruo- 
šė draugišką vakarienę DULRo 
pirminįųkųi adv. R. Skipičiui 
pagerbei. Norinčių dalyvauti at
sirado daugiau, negu buvo vie
los. šiaip taip sutalpiiila apie 
70 žmonių.

Adv. R. Skipitis atvyko pir
mojo Pasiuntinybės sekret. 
B. Blaveščiuno lydimas. Malo
nios šeimininkės- A. Jokubaus- 
kicue, mokytoja Z. Nalivaikie- 
n,C, K. Grcičienė ir J. Vckelie- 
uč paprašė svečius užimti vie
tas. Vakarienė buvo ideališka. 
Ri-akalbų taipgi netruko, Jas

NAUJlbNŲ-AUME
CHAMPAIGN, 

Margaret

studentą.

Teiepnoiu 
ILL. —

Strotliers, kuri 
peršovė William 
20 metų amžiaus

T. Aliulis, “Ą. L. Balso” ręciąk- 
tęrius K. N. Norkus, mokyto
ja Nelida Sąbio, pirmąąte Pą- 
siuntįuybės sekretorius B. Bla- 
veščiunąs ir garbės svečias ądv-

Taupyk
saugioje įstaigoje

Šeimos Draiigąs33 fer 
. Tris Gent^arie?’.

Daugiau kaip per 30 metų Ex-Lax 
yra Amerikos labiąusia parduoda
mas liuosi(ntęjaįS. j

Tai Įprpduljtąs, kurs (uri prasi
mušti i viršūnę... ir likti tenai!

Nesvarbu kokį liuosintoją varto
ji, dėl savo gęr.o privalai pičginti 
Ex-Lax. • •-

Jis gerai veikia. Jis švelnus. Jis 
lengva imti. Ex-Lax skonis kaip 
gardai čokolado- lQę,. ir 25c. Učžu- 
tėg pąs visus vais.tįiųiukus.

T. K. pirm. A. Jokubąuskąsl 
pabrėžė, kad jau prieš kelte 
melus, kada Vilią DiamąnĮe 
apylinkėje lietuviai tik pradėjo 
pirkti žemes sklypus, jum bm 
kaut “A. L. Balso” redakciją 
išsikalbėta mokykloj reikalų. 
Ha bar lai realizuo ta ir turimą, 
skaitlingiausia mokykla.

Sekr. Skrandžius, kaip ir mo
kytojas Nalivaika, plačiai api
pasakojo TVLMRS Fondo tiks
lus. Kaip žinoma, apart vieno 
skirtumo įstatuose, šis naujas 
fondas turi panašumo jau prieš 
kelis mętųj pradėjusiam Yę.įfctį 
Lietuvių Centrui, kur be jokių 
pašalpų jau kolonija įsigijo tris 
žemės sklypus ir turi laikinas 
patalpas Dr. Basanavičiaus var
do mokyklos.

T. Anulis kalbėjo apie savi
tarpį mokyklų nesusiderinimą 
ir darbo kreivumą. “A. L. Bal
so” redaktorius pabrėžė, kąd 
dabar mokyklos norma
lesnėmis vėžėmis, Jlabar moky
tojauja kitas pedagogų perso
nalas ir kolonija lengviau atsi
dusta prisimindama, kad nėra 
to gaudimo konsulato, kuris 
tvirtindavo klebonijoje falsifi
kuotas sąskaitas. Kaunas ap
mokėdavo sąskaitas neva už 
našlaičių prieglaudos išlaiky
mą, bet faktinai į mokyklos 
bendrabučio knygutę buvo įra
šyta visas dviejų kunigų (Ja- 
mlionio 
siškos

ir iš Urugvajaus d.var 
valdžios išvyto Ra-

keturių klebonijos su

'SAUGOKITĖS
Atsjsakykit ji p^EitiA^ęfęi,

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
ĮsidSh'iėkit raides “E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei- 
Ical'auklt 'U^ro' Ęx:Ląx !

»i»R»1.1,11.11 IRI»»I Į I' ■ H

IK
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ricįoęių sąįįpnan pyie ben^ro 
stųlo pąpyašė Tadas Adomonis. 
Svečių sąrašus tvąrkė ir kon
trolę vedę komisijps nariai 
Pranas Stalioraitis ir mokyto
jas V. V. Nalivaika. Yteąs sta
las bpvp papuojįtąą gyyomis 
raudonomis rųžęmis.

Vakarienei įpusėjus, prasidė
ję kalbos. Pirmutinis kalbėjo 
ALOS Tarybos pirmininkas B. 
Blavesčiunas, paskui ministeris 
J. Aukštuolis, o paskui sekę vi
sa ęilė kalbėtojų, pareiškusių 
ne yieji $ęrų linkėjimų DĮJLp| 
pi^jųiiiŲnkųi, bet išreįškusįų ir 
pageidavimų, kad per tas trum
pas 6 savaites svečio pažinta 
Argentinos lietuvių kolonija, 
pilnoj savo veido ąiškumoj bu
tų pąžįstanią yį^ai Lietuvai ir 

nesikartotų iki šiol vyku
sioj “badaujančių Pietų
Ą^ęųikęj U^tuyiy gelbėjimo 
sportę”.

(Ęųs daugiau)

LIETUVIAI AKIU SPECIALISTAI
GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
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 nedėk pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso ^el. Yards 5921
DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Po “ilgiausiu inūlv’’ ąyęčiąį 
išsiskirstę gerąmę upę.

ĄtąįsyęįkįTOS sfl adV-, ■ 
R-..

Ąrgęntino^ Lietuviu. Organi
zacijų ir 8pąu(los T^y^» utsi- 
syęikįųTOii’ su p.ivininin-J 
k 11 adv. R. Sk i pičiu suruošė 
draugišką vakarienę “Vor- 
waerts” salione, 26—XI—38. 
Dalyvavo virš 100 ąnksčiąu vie
las rezervavusių svečių. 

I

ALOS Tarybos; paskirtos iš
leistuvių ręnguno komisijos j 
vardu, svęčiųs iŠ hųfeto ir kę-

Iš Mętuvos

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residcnce TeI.BEVERLY 8244

DR, T. DUNDULIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

Upiyęrsitetp chpras uoliai
ruo.šiąsi kęlionęi į Jungtines A-

v&vU K 200 daini- Dr. F. Pulsucki Le Van 
uuikų ęhpvas kelionei bus su- gydytojas ir chirurgas 
mažintas. iį<i 70 geriausių cho- Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Pernai .įaųnįęji ūkininkai bu-'Cor* Damen« Hemlock 6699 

vo surengę 324 parodėles, ku
riose išstatė savo, užaugintus ja
vus, daržoves, gėles, gyvulius įr 
kita. Premijoms išmokėta 45,- 
60,0. litų*

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimą, kuris 

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

[ atitaisomos, 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

I Pilone YARDS 1373.

drTgTserner
Į LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso-

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

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

KITATAUČIAI

Garsinkitčs “N-nose”

ŲĄIPOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeiki§
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

■ AMBULANCjį ..
NA IR NAKTĮ 

Vįlįmiefonąį YARDS 17414742 
4605-07 So. Hennitage Ąyę. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonu LAFAYETTE vm

• koplyčios visose

8M

KbrasyMto mn®s Ltetovig S®****“ 
‘ I vaL vakare U F. cCatotlėa ( 

P. fiALTTMIERAS

a

vnk*r*lB

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

8

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 
melus 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
J Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ąr Central 7464

MOKAME

• looa

• Užtikrink savo inde
liams lil^rą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI—

$ą,ooo.oo

M £ M.OCR

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINOS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)

1739 Sq. Halsted St, Chicago, III.

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

2 iki
iki 9

cenzo nė tinkamumo, 
partinio kroiiieho.
R. Skipitis dėkojo mą- 
šeimininkėm, sveikimo

vaiko įr 
nų maistas. Mokykla buvo pa
versta lėšų gaudymo objektų. 
Neva mokyklos apšildymui va
saros mėnesiuose Janilionis iš
reikalavo po 100 ir daugiau pę- 
zų, nors nei vienas kilas ang
lių šildymui nesusivartodavo. 
Kreivi pamatai iki dabar ken
kė lietuviškų mokyklų idėjai ir 
tūkstančiai lietuviukų dėl (o 
lanko tik vietines mokyklas, o 
lietuviškose nepriskaitysime nę 
poros šimtų. Klebonija su anų 
laikų konsulatu nežiūrėjo mo
kytojų 
bet lik

Ądv. 
loniom
tėvus ir motinas, kurie ir ku
rios savo vaikučius auklėja lię- 
tuvių dvasioje ir kvietė broliš
kai! sugyvenimai! visus, kas rū
pinasi mokyklų reikalais. Tik 
tėvų meilė savo vaikam^, savo 
tautai ir svetingai šaliai, ku
rioje gyvena, pastatys mokyk
las tinkamoji aukštumoj). Kal
bėtojas pareiškė džiaugsmo, 
kad net argentinietė mokytoja 
panelė Nęlidą Sabio savo kal
boje su didele pagarba atsiliepę 
apie lietuvius mokinius ir ben
drai apie lietuvių tautą ir pa
čią Lietuvą, pareikšdama, kad 
jai yra garbė, jogei Argentinps 
švietimo •ministęrija ją pasky
rė mokytojauti lietuvių mokyk
lon. Adv. Skipičio kalbą tėvai 
ir motinoms palydėjo griausmin
gais aplodismentais.

Laidotuvių Direktoriai

£

Yards 1139
Yards 1138 » I ♦ •

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Ąyenue Phone Lafayette 3572

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
Dalyse

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

I * t

"Į, v*-

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Ųhonę Lafayette 8024
—r—z .'f. -------------- :-------------—    11 1  —

ANTANAS M, PHILLIPS
3307 Lituanica AyęnŲę Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Ąvę. Phone Grovehill 0142
141Q South 49th Court Gięero Phone Cicero. 2109

LACHAWięZ ĮR SŪNUS
2?14 We^ 23rd Pląęę Phoną CanaĮ 2515
ŠKYRIUŠ: 42-44 East 108th Street Tel. Puilman 1270

♦ * » . « » 1/ ----------  w

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

miAi 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį.

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. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZĄ 2400

ADVOKATAI• • * I t

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Tel. Yąrds 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

.-.-,....-.^1-,
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.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001.

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

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
j Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Įlydė Park 3395

Dr. Sušauna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
690Q So. Halsted St.

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Joseph V. Mockus* Jr. 
ATTORNEY AT LAW 

CHICAGO, ILL.
1664 West Madison St.

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

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

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Garsinkite “N-nose”
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Clevelando ir Ohio Žinios
Gandai apie adv. česnulį. — Planuojama įkurti lietuvių 

kalbos mokyklėlė. — Nesaugus namai. — Susisieki
mo nelaimės ir WPA darbininkai. Lankėsi ristikas 
Aleliunas. — Yra ko džiaugtis. — Negali sukelti pi
nigų. — Vieta piknikams rengti. — Mainosi kaip 
vėjas. — Amerikos Lietuvių Kongreso Clevelando 
skyrius pradeda išbusti. — Tai bent at’yginimas. — 
Jau antrą kartą apkraustė žebrio krautuvę. — Va
karas muzikantams ir dainininkams. — SLA kuo 
pu vakaras.

ba prašė astuonių milijonų 
dolerių iš viešųjų darbų fon
do mokyklų statybai. Tačiau 
pasirodo, kad nebus galima 
gauti. O tai todėl, kad taryba 
turi sukelti savo pinigų 4 mi
lijonus, ir tai tik tuo atveju 
federalė valdžia duos aštuonis. 
Tokiu budu vargu bus gali
ma darbas pradėti netolimoje 
ateityje.

Pasklido gandai busią adv. 
P. Chesnulis prasišalinęs iš 
Clevelando, ar kas kito atsi
tikę. Dėlei to yra prasiplatinę 
daug visokių kalbų. Kiek jos 
grįstos, lai dar neturėjau pro
gos patikrinti. Taigi, jei kal
bos nepagrįstos, tai prašau pa
tį Česnulį atsiliepti. Ir jei no
rės, tai mielai sutiksiu pa
skelbti šiame skyriuje, kad tie 
______________i---------------

-SAVAITRAŠTIS-

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE K A 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai pakislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonhns draudžia ji j rankas 
paimt.

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

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

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų. gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

INSURANCE
<APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.

gandai neteisingi. Man nesino
ri tikėti, kad skleidžiamos kal
bos yra pagrįstos.

— o —
SLA 14 kuopa bandys įkur

ti lietuvių kalbos mokyklėlę 
vaikučiams. Darbas gražus, 
tik dar negalima numatyti, ko
kios bus pasekmės. Į komisi
ją yra įėję kai kurie asmenys, 
kurie mėgsta perdaug politi- 
kauti, o tai gali visą darbą 
sulaikyti. Šiaip tai butų gra
žu, ir kurie turite vaikučius, 
tai bandykite apie mokyklėlę 
patirti iš kuopos narių.

— o —
Ugniagesių viršininkas skel

bia, kad šiame mieste yra per 
tris šimtus tūkstančių gyvena
mų namų, kurie neturi gero 
išėjimo gaisrui kilus. Prieš po
rą savaičių buvo toks įvykis, 
kad keturi žmonės mirtinai su
degė. Daugelyje namų gyvena 
po kelias šeimynas, bet yra 
tik vienos durys išėjimui į 
lauką. O kada gaisras apima 
tas duris, tai visiškai negali
ma laukan išeiti. Ateityje ma-. 
noma uždrausti gyventi to
kiuose namuose, kur nėra ap
saugos.

— o —
Mirė Jonas Mularis-Miler 

(3228 St. Clair Avė.) sulaukęs 
54 metu amžiaus. Paliko žmo
ną, vieną dukterį ir keturius 
sūnūs. Laidotuvėse patarnavo 
graborė Della Jokubauskienė.

--  o --
Trafiko teisėjas praneša, kad 

automobilių nelaimėse 80 nuo
šimčių būna WPA darbinin
kai. Daugelis iš jų turto ne
turi ir mano, kad iš jų nieko 
nebus galima gauti, jei kas at
sitiks. Dėlei tos priežasties jie 
ir mėgsta greitai važinėtis. Be 
to, teisėjas tvirtina, kad dau
gelis būna girti nelaimių įvy
kimo metu.

— o —
Kazys Aleliunas, žinomas 

ristikas iš Pittsburgho, svečia
vosi Clevelande. Jis aplanke 
įžymesnes vietas ir savo drau
gus.

— o —
Fašistų laikraštis “Dirva” 

džiaugiasi, kad Lenkija daro 
vis artimesnius santykius su 
Lietuva ir Lenkija nori, kad 
Lietuva butų kuo stipriausi 
šalis.

Taigi, galima tik pasijuokti 
iš tokia džiaugsmo. Visi mato, 
kokie lenkai yra prieteliai Lie
tuvai. Jie sudraskė Lietuvą 
atimdami trečdalį jos žemės. 
Be to, ir šiaip dar pastatė vi
sokius reikalavimus Lietuvai. 
Lenkai tik galėtų norėti Lie
tuvą sustiprinti, jeigu greitu 
laiku jie mano ją prie Varšu
vos prijungti, šiaip gi jie ne
linki Lietuvai nieko gero. O 
kokius susitarimus Smetona 
su Lenkija daro, tai dar tik
rai sunku pasakyti. Butų ge
rai, kad greitu laiku Lietuvos 
valdžia pereitų į pilnai de
mokratiškai nusistačiusių žmo
nių rankas. Tada jie surastų 
būdą kaip išgelbėti Lietuvos 
žemę nuo grobikų. Lietuva 
glausdamosi prie Lenkijos ar 
Rusijos greičiau praras viską. 
Pirma reikia padaryti namie 
tvarkę, o tik tada imti vien 
savo atsakomybę, o ne kieno 
kito.

— o —
Clevelando mokyklų tary-

— o —
Antanas Ališauskas praneša 

kad turi gerą vietą piknikams 
rengti, būtent, By-Heck-Camp. 
Vieta piknikams ir visokiems 
išvažiavimams tikrai puiki.

— o —
Musų ordino kavalierius la

bai nepatenkintas SLA centro 
keliniu į Pittsburghą. Mat, jam 
Pittsburgho politikieriai neko- 
šer,, nes jie kritikavo jo spy- 
čių, kai jis ten buvo nuvažia
vęs. Jis pirmiau sakydavo, kac 
ką nariai nubalsuoja, tai tas 
taip ir turi būti. O dabar, ka:' 
nariai nubalsavo centrą kelti 
į Pittsburghą, tai sako, jog 
balsavimas buvo nclegališkas. 
Tai dabar ir suprask, ką tas 
vyras porija.

— o —
Amerikos Liet. Kongreso 

Clevelando skyrius buvo visai 
apmiręs, todėl per ilgoką lai
kotarpį jokio veikimo nebuvo. 
Nors tarpe vietos veikėjų ir 
nebuvo kilę nesusipratimų, 
vienok veikimas buvo sustojęs. 
Bet štai šiomis dienomis buvo 
sušaukti keli skyriaus veikė
jai ir aptarė kai kuriuos da
lykus. Liko nutarta, kad šauk
ti draugijų atstovų susirinki
mą ir pradėti darbas varyti 
pirmyn. Manoma, kad bus ga
lima surengti vieną didelį pik
niką ateinančią vasarą, bei 
pafrkviesti kalbėtoją iš cen
tro.

Po draugijų komiteto susi
rinkimo parašysiu plačiau apie 
ateities darbus.

— o —
Vienas lietuvis apleido savo 

žmoną ir nenorėjo jai duoti 
jokios pašalpos. Bet šiomis 
dienomis teismas įsakė mokė
ti po tam tikrą dalį kas savai
tę. Mat, atrodo, jog greičiau 
žmoną galima gauti, negu jes 
nusikratyti.

— o —
šeši advokatai patarnavo 

Cuyahga apskričiui sutvarky
ti taksus, kurie nesutiko su 
valstijos reikalavimais. Pas
kui tie advokatai pareikala
vo keturių šimtų tūkstančių 
dolerių už savo darbą. Teis
mas aptarė jų reikalavimą ir 
priteisė jiems sumokėti ketu
rias dešimtis ir vieną tūkstan
tį dolerių. Tarpe tų advokatų 
buvo ir buvęs miesto majoras 
Ray T. Miller.

— o —
'"Nakties metu piktadariai įsi

laužė į lietuvio Jurgio Žebrio 
krautuvę ir išnešė prekių už 
kelias dešimtis dolerių. Drg. 
žebrys laiko valgomų daiktų 
daiktų krautuvę prie Five 
Points. Pereitais metais taipgi 
buvo apkraustyta drg. Žebrio 
krautuvė. Nors ir netaip dide-

s®

(ACME-NAUJIENŲ Foto]
Gloria Brewster, dvynu

kė kino artistė, kuri ištekė
jo už Claude Strand, irgi 
dvynuko. Vedybos įvyko 
Miami Beach, Floridoje.
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| VISADA ŠVIEŽI! 
| Dvigubai apsaugoti dviem už- 
9 valkčiais Cellophane. VIRŠUTI

NIS užvalktis atsidaro APAČIOJ 
pakelio.

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Copyright. 1039. by P. Lorillard Co., Ino.
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Extra subrandinti 
Tabakai duoda Ex- 
tra Skonį

kaip 
naujausia 

Indžiu Žvaigždė
3V k

Jean Parker pražydi kaip Holly- 
wood naujausia spinduliai mergaitė. Tč- 
mykite ja Hal Roach’o veikale'Tt’s Spring 
Again”.

coal

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

EGG
NUT
BIG LUMP
MINE RUN
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! . — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

liūs nuostolius padaro, bet vis
gi žmogų nuskriaudžia.

— o —
Prieš pora savaičių Clevelan

de lankėsi “Laisvės” redakto
rius A. Bimba. Bet kiek teko 
girdėti, tai jau nebevisi komu
nistai pritarė jo politikai. Kai 
kurie net ir į posėdį nebuvo pa
šaukti.

reikia kelionės išlaidas 
važinėjant prisirengi-

dėl to ir yra sumany
tam tikslui reikia su-

— o —
Pas mus, kaip ir kitose ko

lonijose, yra būrelis daininin
kų ir įvairių mdžikantų, kurie 
laikas nuo laiko” musų publiką 
linksmina parengimuose. Kada 
bet kuri draugijd nori ką nors 
surengti, tai vis kreipiasi pas 

. ... j . ,tuos pačius, ir jie visuomet su
tinka išpildyti programas. Tai 
daroma jau j per 'daugelį metų. 
Turime ir gana gerai išsilavinu* 
šių bei aukšto laipsnio muziko
je pasiekusių. Tas būrelis daini
ninkų yra užsitarnavęs daug 
garbės nuo musų kolonijos lie
tuvių.

žinoma, tai nėra viskas, kad 
mes jiems tą garbę atiduoda
me. Tas jiems išlaidų nepaden
gia, kurias jie pasidaro pasi- 
ruošdami įvairiems parengi
mams. Jiems reikia gaidų pirk
ti, jiems 
lakelti 
mui.

Taigi, 
ta, jog
rengti vieną šaunų parengimą, 
tad butų galima sukelti keletą 
dolerių nors naujesniems mu
zikos kuriniams nupirkti. To 
vakaro visas pelnas eis tik tam, 
kad jiems butų galima kiek pa
gelbėti. Tam parengimui yra 
diena paimta, — tai balandžio 
30. Visos draugijos prašomos 
:ą dieną nieko nerengti. Juk 
yra sakoma, kadr viena ranka 
mazgoja antrą. Jeigu jie mums 
pasitarnauja per eilę metų, tai 
todėl' mes negalėtumėme jiems 
pasitarnauti nors tą vieną sykį 
ir pasirodyti, kad mes su jais, 
— taip kaip jie su mumis.

Programa tai dienai planuo
jama kuo įvairiausia. Vėliau 
parašysiu apie visą programą. 
Tas būrelis dainininkų labai 
gražiai pasirodė vasario 19 die
ną SLA bendrai vietos kuopų 
surengtame koncerte, kur da
lyvavo ir “Tėvynės” redaktorius 
brolis Jurgelionis.

— o —
Vasario 19 dieną SLA yietos 

kuopos buvo surengusids šau
nų vakarą. Buvo dainų ir pra
kalbų. Gražią ir atatinkamą 
kalbą pasakė brolis Jurgelionis? 
“Tėvynės” redaktorius. Pasek
mes buvo geros. Apie visą pro
gramą parašysiu kitą savaitę 
šiame skyriuje.

. —Jonas Jarus

“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS KONCERTAS 
Ashland Blvd. Auditorijoj 

SEKMADIENY, KOVO-MARCH 12, 1939

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

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdrauda. Susivienijimas veikia kultū

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

Išmokėjom a
už nadėtus zį /(l

pinigus *

Duodam Pnckolas ant 1-mų
Morgičių

Safcty Denosit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL S AV
INES & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

lanko visus ir kas savaitę, teikda-

yra populiarus savaitinis laikraštis 
kainuoja tik du doleriu metams.

SKAITOT Naująją Gadynę”?

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy
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“Ekonomijos” kampanija užsikirto

viršininkus, nebuvo laisvės kri-Į 
tikuoti kandidatus, renkant vir
šininkus buvo kartu balsuoja
mas visas kandidatų sąrašas, o 
ne kiekvienas kandidatas sky
rium.

Trumpai sakant, Busi jos ko
munistų partijoje nebuvo de
mokratijos. Ji buvo valdoma 
“iš viršaus”, diktatoriškomis 
priemonėmis.

DEMOKRATIJA TIKTAI
SAU

tos 
ku- 
jau

Klaipėdos naciai elgiasi kaip tinkami. — Lietuvos spau- 
Džiugaujantida neprivalo vokietininkų erzinti

kiaulė. — Seimelis vis dar nešaukiamas. — Vokieti
ninkų mandagumo gestas. — Smogikų būriai suda
romi iš buvusių kareivių.
Lietuvių darbininkų būklė Klaipėdoje. — Bankai pa
dėjo žydams, kad tie galėtų lietuvius darbininkus 
išnaudoti.

(Musų specialaus korespondento)

šventosios uostas. —

be to, jie įvedė savo 
taip pat kariškų muš-

organizuojasi lyg sava
SUOMIJA DALYVAUJA 

SKANDINAVIJOS 
GRUPĖJE
_____ 1

Po pasaulio karo Suomijoje 
buvo įsigalėjusi reakcija. Bijo
dama bolševikiškos Rusijos, 
Suomija ilgą laiką draugavo su 
Lenkija, kaipo vienintele stam
besne valstybe, kuri galėtų pa
dėti suoftiiams atsiginti nuo ru
sų.

Bet, laikui bėgant, Suomijoje 
atsigavo darbininkų judėjimas 
ir buvo atstatyta demokratinė 
tvarka. Prieš dvejetą metų su
sidarė darbininkų ir valstiečių 
vyriausybė, kuri pasuko Suo
mijos užsienio politiką link 
Skandinavijos valstybių — Šve-

Atstovų butas Washingtone buvo nukirtęs 17 milio- diJ0S» Norvegijos ir Danijos. Ji 
.Meri, nuo apropriacijos TVA (T™ee Vall.y

Authority) darbams. Šita ‘ekonomija butų sulaikiusi liteto tarptautinėje politikoje, 
dviejų tvenkinių statymą, kurių vienas kaštuos apie 38 
milionus dolerių, o aųtras 112 milionų.

Pirmasis tų tvenkinių dar nėra pradėtas statyti, tik 
yra padaryti planai. O antrasis jau yra seniai statomas, 
bet dar nepabaigtas.

Tačiau senate “ekonomijos” šalininkai prąkišo. Se
natas 49 balsais prieš 31 nutarė įgalioti TVA administra
ciją išleisti $4,252,000 tvenkinio statymo darbams pradė
ti Tennessee valstijoje ir $12,503,000 darbams tęsti prie 
tvenkinio Kentucky valstijoje.

Kadangi senatas atmetė atstovų buto sumanymą su
mažinti pinigų paskyrimą tiems darbams, tai jie nebus 
sulaikyti.

Reikia pastebėti, kad tas viešųjų darbų projektas 
Tennessee klonyje yra labai svarbus dalykas. Čia fede
ralinė valdžia daro pirmą didelį bandymą eiti į pramonę, 
gamindama elektrikos jėgą. Privatinės jėgos kompanijos 
stengiasi jį visokiais budais sutrukdyti, nes jos nenori, 
kad valdžia darytų joms kompeticiją.

Joms pasisekė atstovų bute gauti savo pusėn daugu
mą. Jeigu privatinio kapitalo šalininkai butų laimėję -ir 
senate, tai visas TVA darbų projektas butų buvęs pasta
tytas į pavojų. Bet jų žygis tuo tarpu, tapo atremtas.

pažangią kryptį ir 
vidaus politikoje, 
kaip praneša sa-

“New Leader” Re-

Beikia pastebėti, kad 
partijos deipokratizacijos, 
rią dabar siūlo Ždanovas, 
seniai reikalavo Trockis.

Stalinas už tą reikalavimą I 
išmetė Trockį iš partijos ir iš
trėmė iš Busijos, o dabar jisai | 
jau pats planuoja įvykinti Troc
kio sumanymą.

Tačiau Ždanovo (Stalino) 
planas turi tas pačias ydas, ku
rias turėjo ir Trockio “demo
kratizacijos” programas. Savo 
laiku kritikai tas ydas nurodė.

Pamatinė yda yra ta, kad
demokratija siūloma įvesti tik-1 net į vietos lietuvių visas išlai- 
tai vienoje partijoje, o ne viso- komas mokyklas ir net skiria 
je valstybės tvarkoje. Sovietų joms naujus mokytojus, aišku, 
valstybėje ždanovas nori palik- Berlyno agentus, tai yra grynai 
Ii tą pačią diktatūrą, kokia jo- Į lietuvių mokyklas pamažu pra- 
je yra dabar.

Visų pirma paliekama tiktai

Dar kas įdomu, kad vokieti
ninkai savo nariams uždraudė 
lankytis lietuvių išlaikomuose 
restoranuose ir į kitas lietuvių 
įstaigas. Smogikai dabar lanky
sią lietuvių tokias įstaigas ir jei 
užtiksią fenais vokietininkus, 
lai juos savotiškai baus. Tuo 
tikslu net yra sudaryti tam 
ri bausmės namai, kas tai

Klaipėdos krašte vokiškas na- 
cionalsocializmas įsišaknėjo vi
sais pašaliais. Jau nėra kitos to
kios jėgos, kuri čia vietoje ga-| 
lėtų su juo lenktyniuoti. Lietu
va jau visu savo valstybės au
toritetu klaipėdiškių vokietinin
kų negali sudrausti. Vokietinin
kai jau turi savo smogikų bū
rius, kurie akiplėšiškai, terori
zuoja vietos ramesnius žmones I našaus į privačius arešto 
ir verčia juos stoti į vokietinin
kų organizaciją. Veik visi gy
ventojai apdedami tam tikru 
vokietininkų organizacijai mo
kesčiu. Jei dar miestuose yra 
žmonių, kurie tokiam smurtui 
nepasiduoda, tai kaimas jau ne
bepajėgia atsispirti. Vokietinin
kai jau pradėjo kišti savo nosį

tik- 
pa- 
na-

mus.
Tuos smogikų burius veik iš

imtinai sudaro jaunimas, tarna-

vęs Lietuvos kariuomenėje. Tai
gi, vyrai kariškai gerai išmuš- 
trinti, o 
nariams 
trą.

Taigi,
cariuomenė, kuri dabar eina 
lyg k policijos pareigas.

Darbininkai ir tarnautojai 
pirmoje eilėje gausią tik tie 
darbą, kurie priklausys vokieti
ninkų organizacijoms. Kadangi 
net pačių lietuvių išlaikomos į- 
monės, o kartu ir valstybinės, 
darbininkus ir tarnautojus be 
autonominių tam tikrų įstaigų 
leidimo į darbą negali priimti, 
tai faktinai tik vokietininkai 
galėsią gauti darbą.

O kadangi šiuo metu Klaipė
doje jaučiama bedarbė, tai vo
kietininkams visai pigu lietuvių 
darbininkų nusikratyti. Visai 
nieko nuostabaus, kad kaip kas 
iš lietuvių darbininkų atsidūrę 
sunkioje materialėje būklėje 
skuba užsirašyti nariais į vokie- 
tininkų organizacijas, o kiti net 
darosi aktingais tų organizaci
jų veikėjais.

KORESPONDENCIJOS
-------------------------------- ---------------------- ■ . .

Žodis, kurio Hitleris nepasakė
Savo kalboje reichtagui Hitleris pasakė:

“Vokietija yra laiminga, kad ji šiandien turi pa
tenkinančias sienas iš vakarų pusės, pietų ir šiau
rės.”

Šis susiartinimas su Švedija, 
Norvegija ir Danija dar labiau 
sustiprino 
Suomijos 
Suomijoje, 
vaitraštyje
ginald Spink, yra plečiama so
cialines apdraudos sistema. Pa
gal naują socialinio tikrumo 
planą, bus apdraustas kiekvie
nas Suomijos pilietis, nežiūrint 
kiek jisai uždirba.

SIULO SUDEMOKRATI- 
ZUOTI RUSIJOS KO
MUNISTŲ PARTIJĄ

“Lietuvos Žinios” paduoda 
iš Maskvos laikraščio “Izvesti- 
ja” pranešimą apie tai, kaip 
Rusijoje planuojama reorgani
zuoti komunistų partiją. Reor
ganizacijos- planą pateikė Žda
novas.

“Ždanovo tezėse” siūloma pa
keisti sąlygas įstojimui į parti
ją. Iki šiol tos sąlygos buvo 
skirtingos sulig to, kokios so
cialinės kilmės yra žmogus: jei
gu jisai kilęs iš “buržujų”, tai 
jam buvo nustatytas ilgesnis 
“bandymo peri j odas”. Dabar 
priėmimo sąlygos bus visiems 
lygios. Toliaus tose tezėse nu
matoma:

Apie sieną rytuose jisai neužsiminė. Tai reiškia, kad 
tą sieną, kurią Vokietija turi su lenkais, jisai laiko ne
patenkinančia.

Bet telegramose, kuriose buvo perduota Vokietijos 
“fiurerio” kalba Lenkijon, tas sakinys skambėjo taip:

“Vokietija yra laiminga, kad ji šiandien turi pa
tenkinančias sienas iš vakarų ir rytų pusės, pietų ir 
šiaurės.”
Kai vėliau Varšuvą pasiekė vyriausias nacių orga

nas “Voelkischer Beobachter”, kuriame Hitlerio kalba 
buvo ištisai atspausdinta, tai lenkai pastebėjo, kad žo
džio “rytų” joje nėra. Jie pamatė, kad telegramose Hit
lerio kalbos žodžiai buvo iškreipti.

Lenkai pyksta. Viena, dėlto, kad Hitleris savo kal
boje nutylėjo apie Vokietijos sieną su Lenkija. Antra, jie 
numano, kad Vokietijos valdžia bandė lenkus apgauti, 
tyčia įterpdama į Hitlerio kalbą žodi, kurio jisai reich
stage nepasakė.

Šitas incidentas dar labiau padidino lenkų nepasiti
kėjimą VoKietijos nacių politika.

“Partijos nariai turi turėti 
teisę laisvai svarstyti politi
nius ir organizacinius klausi
mus, kritikuoti partijos dar
buotojus, rinkti ir būti iš
rinktam į partijos organus, 
dalyvauti svarstant jo paties 
elgesį, kreiptis į visas parti
jos įstaigas.

“Atsisakyti nuo masinių 
partijos valymų. Disciplinos 
keliu taikinti individualinį 
valymą.

“Pašalinti iš partijos 
gerai ištyrus reikalą ir 
tikrai rimtų priežasčių.

“Užtenka, kad kandidatas 
pripažįsta partijos programą, 
partinis įsisąmoninimas ne
būtinas.

“Partijos viduje atstatoma 
demokratinė tvarka: balsuo
jama slaptai už atskirus 
kandidatus, kandidatus gali
ma kritikuoti. Kooptacijos 
nebus.”

tik 
dėl

Rinks naują Prancūzijos prezidentą

deda vokietinti.
Kauno spauda yra stipriai į- 

viena legali partija, o visos ki-lsJ?čta neerzinti Klaipėdos vo- 
tos politinės partijos yra už-1 kietininkų ir susilaikyti juos 
draustos. Tai 
sistema — tokia, kaip fašistiš
koje Italijoje, naciškoje Vokie
tijoje ir kitose diktatoriškose 
šalyse.

Nepripažįstant žmonėms tei
sės organizuotis į politines par
tijas, negalės, žinoma, būti nei 
žodžio, nei spaudos laisvės. O 
be šitų laisvių palieka be ver
tės ir parlamento rinkimai.

Bet kuęinct nėra demokrati
nes tvarkos visoje valstybėje, 
tai tiktai naivus žmonės gali 
įsivaizduoti, kad demokratija 
galės gyvuoti valdžios partijo
je.

Sakysime, kaip gali apginti 
savo teises partijos narys nuo 
viršininkų sauvaliavimo, jeigu 
jisai neturi progos nei įstoti į | valstybės kapitalo padedamos, 
kitą partiją, nei laisvai pareikš
ti spaudoje savo nuomonę?

Kai Trockis reikalavo šito
kios rųšies “demokratijos”, tai 
buvo nurodyta, kad jo pozicija 
yra be pamato; todėl kovoje su 
Stalinu jisai pralaimėjo. Troc
kis nesuprato to paprasto daly
ko, kad demokratija turi reikš
ti laisvę visiems žmonėms, o 
ne tik vienai grupei.

Bet dabar tą “trockinę demo
kratiją” sumanė įvesti pats Sta
linas, kuris prieš ją atkakliai 
kovojo. Matyt, jisai bando kaip 
nors numalšinti didelį žmonių 
nepasitenkinimą jo diktatūra. 
Bet diktatūros jisai neišsižada 
ir geruoju neišsižadės.

DIDELES IR ENTUZIASTIŠKOS AMERIKOS 
LIETUVIU KONGRESO MASS. APSKRIČIO 

PRAKALBOS PAMINĖJIMUI LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES

yra totalitarinė | kritikavus.
Taigi, vokietininkai lyg toji 

džiūgaujanti kiaulė eina viso-j 
mis keturiomis ir pakeliui visa 
glemžia, ką tik aprėpti gali.

Šiokių faktų akivaizdoje ir 
Berlynas moja ranka, ir Klai
pėdos krašto prijungimo klau
simą prie Vokietijos laikinai 
nustojo kėlęs. Bet naujai iš- 
rinktasai seimelis vis dar ne
šaukiamas; mat, vis dar galuti
nai nesusitarta, vis dar vokieti
ninkai jaučiasi ne visą gavę, ką 
gauti nori, todėl delsia seimelį 
šaukę, nes nuo tų derybų turi 
priklausyti ir busiania seimelio 
daugumos deklaracija.

Klaipėdoje daug yra įvairių 
įmonių, kurios veikia Lietuvos

Kalbėjo S.L.A. prezidentas 
adv. F. J. Bagočius ir “Ke

leivio” redaktorius
S. Michelsonas

Iš Lietuvos

Šių metų gegužės mėnesį baigiasi dabartinio Fran
cuzijos respublikos prezidento Lebrun’o kadencija (ter
minas). Naujas prezidentas bus renkamas balandžio 6 
d. Rinkimai įvyks Versalyje, “tautos susirinkime”, kurį 
sudarys bendra senato ir atstovų buto sueiga.

Manoma, kad greičiausia bus perrinktas dabartinis 
prezidentas, nors jam yra stiprus oponentas atstovų bu
to pirmininko, Herriot, asmenyje. Herriot yra laikomas 
liberališkesniu už Lebrun’ą.

Prezidento vieta yrą aukščiausias politikierio ambi
cijos tikslas Francuzijoje. Velionis Clemenceau tos vie
tos taip troško, kad, kai jisai jos negavo, tai visai pasi
traukė iš politikos ir, sako, dėl susikrimtimo mirė.

Bet Francuzijos prezidentas turi daug mažiau ga-

Jau iš šitų kelių Ždahovo pla
no punktų matome, kad Rusi
jos komunistų partijoje ketina
ma įvesti panaši tvarka, kaip

partijose. Iš to, ką Ždanovas 
siūlo, galima numanyti, ko iki 
šiol toje partijoje nebuvo: joje 
nebuvo diskusijų laisvės, nebu
vo narių lygybės, nariai būda
vo pašalinami (dažnai didelė
mis masėmis) neištyrus reika
lo ir net jų neišklausius, nebu
vo slapto balsavimo renkant

O Valstybės Teatre ruošiama 
lietuvių meno savaitė. Tą savai
tę bus vaidinamos lietuviškos 
dramos, operos ir lietuvių kom
pozitorių kurinių koncertai.
G Lietuvoje buvo daug prisni- 
gę ir dėl pusnių kai kur net 
buvo nutrauktas autobusų susi
siekimas. račiau nuo sausio 10 
dienos oras staiga atšilo ir pra
dėjo sniegas smarkiai tirpti.

e Atsistatydino Klaipėdos kra
što direktorija su pirmininku 
A. Baldžium. Naują direktoriją 
imasi sudaryti Dr. Neumanno 
padėjėjas Bertulaitis.

kimų kampanijoje paremti dešiniąsias partijas, tai radi-
_v_________  r____________ ___ a _____  o„ kąlgi, kurie kartu su socialistais laimėjo rinkimus, atsi-

lios, negu Amerikos prezidentas. Francuzijos konstituci- sakė su prezidentu kooperuoti: jisai siūlo jiems sudary- 
ti ministerių kabinetą, o jie nė vienas nesutinka. Ir Mil- 
lerand’as turėjo rezignuoti iš prezidento vietos.

ja griežtai draudžia prezidentui kištis i partijų ginčus. 
Kai anąmet prezidentas Millerand bandė parlamento rin-

arba veikia kaipo Lietuvos vi
sų kooperatyvų centrai. Vokie
tininkai norėtų visas tas įmones 
iš Klaipėdos išgyvendinti ir kad 
jų vietoje veiktų išimtinai tik 
vokiečių išlaikomos įmonės. Be 
to, pirmoje 
tik vokiečių 
pinti darbu, 
ninkus visai 
dinti. Kitaip 
kai linkę visą Lietuvą padaryti 
sau melžiama karve, kad tik 
vokiečiai sau naudos turėtų.

Jų siekimai labai aiškus — 
ūmiausiu laiku visai suvokietin
ti Klaipėdos kraštą, o pirmoje 
eilėje miestus. Vietos lietu
viams, čia amžius gyvenusius, 
jie norėtų padaryti visiškai nuo 
vokiečių priklausomus.

Tokiais keliais dabar eina vi
sas Klaipėdos krašto gyveni
mas, Tiesa, vokietininkai lyg ir 
parodė tam tikras nežymias 
nuolaidas, arba tam tikrą man
dagumo gestą. Lietuvos valsty
bės ženklus jie jau išgujo iš vi
sų autonominių įstaigų, bet jų 
negali panaikinti valstybinėse į- 
staigose, kaip štai pašte, gelž- 
kelių stotyse ir kitur, čia atsi
rado savanoriai, kurie tuos žen
klus pradėjo visur naikinti. Pa
galiau Vietos autonominė polici 
ja gavo iš vokiškos direktorijos 
parėdymą tokius savanorius su
drausti. Kaip kur tie savanoriai 
buvo suimti ir net teismo kelio
mis savaitėmis areštu nubausti.

Žinoma, čia parodyta tik tam 
tikras lyg ir mandagumo ges
tas, — matykite, butų jau la
bai nepatogu leisti chuliganiz
mui visame siausti, juo labiau, 
kad nacionalsocialistams niekas 
visai nekliudo laisvai veikti.

eilėje jie norėtų 
darbininkus apru- 
o lietuvius darbi- 
iš fenais išgyven- 
tarus, vokietinin-

21 m. Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimas. Pasaulio poli
tikoj Lietuva yra mažas daiktas, 
bet dėl musų lietuvių ji yra la
bai svarbi. Šiurpu žiūrėti ir 
graudu pagalvoti, kaip dabar 
musų brolius lietuvius valdo 
užsikrėtę dar iš caro laikų įvai
rus parazitai nuo Rusijos caro 
ir kaizerio laikų. Dabar fašiz
mas kankina musų brolius lie
tuvius Lietuvoj. Musų didžiai 
gerb. adv. F. J. Bagočius pasa
kė prakalbą tokią, kad ji pasi
liks kiekvieno lietuvio širdy per 
ilgą laiką. Jis perbėga per visą 
Lietuvos dabartinę ir senovės 
istoriją. Pavaizdavo, kaip sun
kiai lietuviai kariavo su savo 
priešais. Dvidešimts vieni metai 
atgal Lietuvoj dar stovėjo kai
zerio armija, o Rusijos caras 
jau sėdėjo uždarytas kalėjime 
(ten, kur jis priklausė). Šian
dien jau nėra nei caro, nei kai
zerio, ir didelių permainų įvy
ko Lietuvoje.

Jis sako, gimusi iš Rusijos 
revoliucijos, Lietuva žadėjo bū
ti laisva ir demokratinė respu
blika. Tas yra įrašyta ir jos ne
priklausomybės pirmoj dekla
racijoje. Bet ką gi mes dabar 
turime Lietuvoje? Dabar Lietu
voje nėra nei laisves, nei demo-

džią nuvertė smurtininkai, Lie
tuvos išdavikai, 1926 metų pa
baigoje. Įvairus iš tų Lietuvos 
išdavikų yra caro arba kaize
rio išmokyti parazitai, kurie 
patys sau duonos negali užsi
dirbti. Jie laiko Lietuvą dar ir 
dabar karo stovy. žmonijos is
torijoj dar nėra įrašyta, kad 
valstybė laikytų karo stovį per 
12 metų.

Nuo to laiko jie valdo Lietu
vą šiurkščiai, šiurpiai, graudin
gai su diktatūros rankos bizū
nu, muša inusų brolius ir se
seris, grūda juos į koncentra
cijos stovyklas. Tai yra šiurpus 
reginys. Jis sako, kad ta dikta
tūra žmonėms jau perdaug įg
riso ir Lietuvoje prasideda di
dus bruzdėjimas prieš Smeto
nos diktatūrą. Klaipėdoje žmo
nės tą diktatūrą jau išvijo iš 
savo krašto. Tenai jau nėra nei 
karo stovio, nei smetoniškos 
cenzūros. Leidžiami tenai laik
raščiai jau laisvai kritikuoja aiškino. —J. F. Borisas.

laikraščiai plinta per nelega
lius kelius į Lietuvos darbo 
žmones. Juos skaito Lietuves 
studentai, kariuomenė ir ūki
ninkai. Pas visus lietuvius pra
deda kristalizuotis nusistaty
mas, kad Smetonos valdžią rei
kia vyli iš Lietuvos.

yra visiems gerai žinomas kai
po vienas iš geriausių oratorių 
tarpe lietuvių, šį kartą jis pa
sirodė ne tik oratorius, bet tik-

“Keleivio” redaktorius drg. 
St. Michelsonas taipgi pasakė

Smetonos

Smctoną ir 
jokio žnio-

valdžios šiurkščią 
Jis sakė, kad pas 
jo visą kliką nėra 
niškumo. Jis prisiminė kaip
Smetona atsisakė pakeisti am
žinu kalėjimu bausmę ketu
riems komunistams ir kitiems, 
kuriuos jo teismai nuteisė su
šaudyti. Jis uždavė klausimą: 
Ar galėjo keturi komunistai 
nuversti Lietuvos fašistinę val
džią? Ar butų galėję nuversti 
Lietuvos valdžią keli kiti Tau
ragės sukilimo dalyviai, ku
riuos Smetona sušaudė? Jis sa
kė, kad Smetona yra krauju 
susitepęs ir kad jo valdžiai ar
tinasi galas. Jis faktiškai nuro
dinėjo, kad po visą Lietuvą jau 
kuriasi komitetai, kad Smeto
nai susmukus ar pabėgus 'tuo-

rankas. Komitetus sudaro ne 
kokie caro arba kaizerio išsigi
mėliai, bet tikri Lietuvos žmo
nės, kuriems rūpės Lietuvos 
gerovė ir Lietuvos tobulinimas. 
Jis nurodinėjo, kaip Smetona 
susitarė su lenkais ir išsižadė
jo Vilniaus. Jis taipgi nurodi
nėjo, kad Lietuvai yra tinka
miausia turėti demokratinę val-

žmonėms. Drg. St. Michclsono 
prakalba buvę labai gyva, tur
tinga faktais ir tobula.

Tarpe prakalbų dainavo mu
sų mylimas dainininkas Ig. Ku- 
biliauskas. Jam akompanavo 
Helcn Žukauskui tč. Jo dainos 
buvo parinktos, ir jis labai ge
rai sudainavo. Mass. Apskričio 
ALK skyrius paminėjo Lietu
vos nepriklausomybę su apgai
lestavimu, kad Lietuvą valdo 
dabar smurtininkai... Publikos 
buvo daug. Visi ramiai klausė
si, ką kalbėtojai rūpestingai

♦
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Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)
(Tęsinys)

“Tenaudojasi 1” sakiau 
sau, nors širdies gilumoje vis 
dėlto jutau šiek tiek kartumė
lio už... prigavimą... nors ir vi
suomenės labui... O dabar? kai 
bėda prispyrė... tai man atsa
kyti... Pikta darėsi tai atsimi
nus. Bet ką darysi?

Gulinčio nemuši, kalinio ne
skandinsi, rodosi, paprasčiausi 
etikos dėsniai, — tarėm visi: 
būtinai turiu prisipažinti paė
mus pinigus, ir tiek.

Laikinus ir visuomet tebesi
laikau los nuomonės, kad žmo- 
gaus sielos geriausias veidrodis
— tai jo elgimasis su nelaimin
gaisiais, o pakliuvimas į kalė
jimą laimės niekam neteikia...

Vos pagrįžusią tėvas, o ypač 
brolis verste vertė visus savo 
daiktus smulkiai peržiūrėti. 
Ypač brolis su neapsakomu at
kaklumu sodino mane prie ma
no knygų ir kraustinių ir ver
tė ištisomis dienomis juose 
knistis. Ir šiaip teko bent pen
kis kartus savo mantą kaip sie
tu sijoti. Ir kaskart buvo tai 
šioks, tai toks popiergalis ras
tas. Mat, metų metais buvo 
mano tiesiog darbo audroje gy
venama: vaistinė, namai, sodas, 
bitės, svečiai, tarnai, mokiniai, 
“Žiburėlio” loterija, raštų pla
tinimas, kartais ir rašymas, 
uolus pasaulinės dailiosios lite
ratūros plitimo sekimas, ir vis 
paskuboms, taip sakant, Vis kas 
valanda zovada bėgant: todėl
— nenuostabu, kad šis bei tas 
buvo ne vietoje numesta ir pa
skum užmiršta. Be to, ir mano 
atviras, prievartai svetimas bū
das daug kliudė reikalui atsiti
kus visus galus kaip reikiant 
suslėpti.

ŠEIMININKĖMS...
Mėsos Taryba praneša, kad 

šią savaitę pigiau nusipirksit 
kiaulieną. Kiauliena kepimui, 
spare ribs ir t. t. galima virti 
arba kepti pečiuje su bulvėm 
ir daržovėm.

Taipgi atpiginta rūkyta mė
sa ir lašiniukai.
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Savo mahtelę dėliodama, tu
rėjau nuolat galvoje Kriaučunų 
(Plokščių teisėjo) šeimos pasa
kojimą apie Kudirką, kaip jis 
nieko nesuslėpęs, nors buvęs 
laiku įspėtas, kad krata pas jį 
busianti. Visa siela aš užjau
čiau tada Kudirką ir supratau 
jo apatiją. Tur būt, toks pat 
jausmas ir mane buvo apėmęs. 
Kad nebūčiau buvusi verčiama, 
tiesiog nešama, sodinama, pra
šoma... nebūčiau nė piršto pa
judinusi, nors savo keliu kalė
jimo vis dar bijojaus, nors ir 
ne taip, kaip pirma... Ėmė ta
da vien noras, kad žandarai 
rastų kuo daugiausia jų taip 
įtariamos literatūros, nes ta li
teratūra gryna, kaip skaudžia
mosios liaudies ašara. Ja di
džiuotis turime, o ne gėdytis! 
Ta literatūra niekam skriau
dos nedaro, o tik žmonių sielas 
kelia, blaivina! Ji tik priespau
dą griauna, pančius sutrauko 
laisvės žiburį žibina!... Jei už 
tokias pastangas žmonėms kan
čios teikiamos, tai kankinkite! 
Rakinkite!.. Mums garbe, jums 
amžina gėda...

Tokios mintys mušėsi galvo
je, apėmė visus jausmus... o 
laukiamoji krata, su ja sujung
tas melavimas žandarams... tai, 
rodosi, slinkimas nuo idealo 
kalno į purvą, į neišklampoja- 
mas pelkes...

Tėvelis mano, matyt, juste 
nujautė mano gyvenamąją jau
smų audrą ir, nuo darbo atspė
damas, bėgdavo prie manęs ir 
vis kartodavo:

—Melas yra kiaurus, jei juo 
žmogui kenkti, bet pamanyk 
sau, jei teisybę sakydama žan
darams nors šešėlį ant kokio 
žmogaus mestum, ar turėtum 
gyvenime nors vieną ramią va
landą?.. Jei tau įrodys kaltę, 
vistick neišsigelbėsi. Kentėsi 
viena, ir siela bus rami. Ka
dangi daug naudingesnė tėvy
nei gali būti laisvėje, nekaip 
kalėjime, turi kiek galėdama 
stengtis nepakliūti į spąstus. Ki
taip elgdamasi nebusi verta nei 
kovotojos, nei veikėjos vardo.

(Bus daugiau)

Adu. Suzana P. Šalnienė
Amerikoje yra tokia orga

nizacija, kuri savo tikslu lai
ko leisti atskirų valstijų isto
rijas. Tokiuose raštuose yra 
nušviečiama valstijų praeitis 
ir žymesni asmenys, kurie sa-*< 
vo įtaka ar veikla yra prisi
dėjęs prie tų valstijų vysty
mosi ar gyventojų judėjimo. 
Ši organizacija vadinasi Ame
rican Historical • Society. Ji 
yra išleidus jau 4 tomus ir 
Massachusetts valstijos isto
rijos — “The Story o f Massa
chusetts.” Ketvirtame tome 
telpa žymesnių šios valstijos 
žmonių biografijos, kurių tar
pe gana žymią vietą užima ir 
gerai mums žinoma adų. Su
zana P. Šfdnienė. t Per visą pu
slapį yra .įdėtas jos atvaizdas 
ir labai gražus po juo aprašy
mas. Tarp kitko ten skaitome 
(anglų kalba):

“Gimusi Lietuvoje, p. šal
nienė atvyko į šią šalį su sa
vo tėvais 1901 metais, šeimy
na apsigyveno Worcesteryje 

MOTINA IR DUKTĖ
RAŠO LIUDA

(Tęsinys)
—Elenut! Ar žinai kokią 

viešnią aš šiandien turėjau? Gi 
Zigmutės motina mane aplan
kė. Esą išgirdusi, kad sirgau, 
tai ir atvyko. Žinai, dukrele, 
man atrodo, kad ji norėtų grįž
ti prie savo šeimos.

—Najaugi, mamyt! O, kaip 
tai butų gera... Kaip Zigmulė 
ir jie visi džiaugtųsi vėl turį sa
vo mamytę, be kurios, anot 
Zigmutės, namai tušti ir ny
kus. Bet nejaugi ji čia musų 
mieste randasi? šeima mane, 
kad jie išvykę kitur.

—Taip, dukrele, jie gyvena 
kitam krašte miesto, o kadan
gi musų miestas matuojamas 
dešimtimis mylių skersai ir iš
ilgai, tai ir nenuostabu, kad ir 
viename mieste gyvenant ne
tenka susitikti.

Apsiašarojo bepasakodama 
apie savo dabartinį gyvenimą. 
—■ Turėjau — sako šeimą, lėtą 
ir darbštų vyrą; galėjau išeiti 
kur norėjau ir kada norėjau. 
Turėjau malonumą susitikti su 
žmonėmis — juos pas save tu
rėti — arba pačiai būti pas 
juos, šypsojaus, juokiaus/ vi
liojau; jaučiaus moterų pasau
lio deivė. Mano populiarumui 
nekliudė nei vyras, nei vaikai. 
Bet... vienas gilesnis žvilgsnis j 
lengvabūdžio pabastos akis, pa
keitė mano gyvenimo kortas. 
Gražus, žavingas ir vikrus vy
riškis atsistoja tarp manęs ir 
mano šeimos. Jis mane dievi
no; pasakojo gražiausiij iliuzi
jų; rodė rojų savo pusėje ir

ir čia ji įsigijo mokyklose da
lį savo pradžios mokslo. Vė
liau, 1921, metais, ji baigė jau 
Bostono Universitetą su Teisių 
Bakalauro laipsniu. Tais pa
čiais metais ji susituokė su 
Antanu O. Šalna, kuris atvy
kęs Bostonan pradėjo prakti

kuoti teises kartu su F. W. 
Mansficldu, vėliau buvusiu 
Bostono majoru.

“1923 metais p. Šalnienė 
pradėjo praktikuoti teises kar
tu su savo vyru ir tebeprakti
kuoja dabar. Savo nuopelnais 
profesijai p. šalnienė yra įsi
gijusi tarp savo kolegų tokį 
gerą vardą ir pagarbą, kad ji 
yra jų renkama daugeliui 
svarbių pareigų. Pavyzdžiui, 
ji yra buvusi Massachusetts 
Moterų Advokačių Draugijos 
pirmininkė, ėjo tokias pat par
eigas Bostono Zonta Club’e ir o
buvo tarptautinė Kappa Beta 
Pi Legal Sorority prezidente.”

Toliau seka visa eilė kitų 
amerikoniškų organizacijų, 
daugiausia moterų, kuriose p. 
Šalnienė ėjo ar tebeina vado
vaujančias pareigas.

1936 metais p. šalnienė buvo 
išrinkta į Tarptautinį Biznio 
ir Profesijos Moterų Kongresą 
Paryžiuje,. kur ji atstovavo 
Jungtinių Valstijų profesiona
les moteris, 'o 1937 metais ji 
buvo išrinkta Bostono profe
sionalių moterų organizacijos 
prezidente. j

Mes nežinome daugiau tokių 
moterų, kurios atvykusios iš 
Lietuvos būtų'pasiekusios taip 
žymios vietos amerikiečių 
tarpe, kaip musų kaimynė, 
advokate Suzana Šalnienė.

Už čia paduotas žinias esam 
dėkingos drg. M. Micholsonie- 
nci, “Keleivio” Moterų Sky
riaus Vedėjai. M. J.

pragarą mano šeimos. Pasida
viau jo aistroms ir paslydau... 
Jo aistros aptemdė mano pro
tą ir tartum užrištomis akimis 
nusekiau paskui jį...

(Bus daugiau)

Bėkim gražios
Rašo Madame X. 
</

BUDAS GROŽIUI PALAIKYTI

Jau buvo labai daug rašyta 
Moterų Skyriuje kaip būti gra
žiomis. Tai čia dar yra skirtin
gas nurodymas. Ne vien lik 
kosmetika gali palaikyti grožį, 
arba visokie tepalai ant veido, 
bet grožis priklauso nuo užsi
laikymo. Moteriais ir mergi
noms ' reikia vengti blogų v pa
pročių, 'kaip tai, pyktis, nervą- 
vimosi be reikalo, nes tai la
biausia kenksminga gražumui. 
Ypatingai moterims, kurios au
gina vaikučius, nereikia ant 
vaikučių pykti be reikalo, bar
tis arba ir su vyreliu kivirčy
tis, nes tai nieko gero nepa
duos. Vien save kamuosi t ir 
grožį silpninsiu Taipgi nerei
kia perdaug baliavoIi, tas irgi 
kenkia gražumui.

/ J. Osinskienė.

Skelbimai Naujienose 
i u oda naudą dėlto, 
'<ad pačios Naujienos 
vra naudingos.

Zanavyke su 
žemaite

Kai broliai Motuzai rodė Či
kagoje savo paveikslus iš Lie
tuvos, šios dvi čikagietės lietu
vaitės publikai pardavinėjo iš 
Lietuvos importuotus saldai
nius, drauge demonstruodamos 
Lietuvos tautinius moterų rū
bus. Paveikslėlyje: iš kairės, 
zanavykus rūbais, Honoreta Bu- 
činskaite, iš dešinės Irena Mau
kiu tė, žemaitės rūbais. Bueins- 
kaites sesuo Joana yra stipen
dininkė Lietuvos universitete. 
Abi šios, zanavyke ir žemaitė, 
yra geros lietuvaitės, nesibaido 
ne tik lietuviško žodžio, bet ir 
rašto. Linkima irgi Lietuvą, 
kaip vienos sesuo, pasiekti!

MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniMiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiir 
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Senai beina tome Charles 
Laughton ekrane. Mat, priežas
tis yra tokia — tas gudrus ka- 
raktorių vaidintojas neužsiga
nėdina su mažiau negu tikru 
tobulumu, tad ima daug laiko 
iki pilnai susipažįsta su tuo 
žmogum, kurio gyvenimą teks 
veikale pergyventi. Jis ne vien 
išmoksta žodžius ir dialektą, 
bet užsimetęs to karakteriaus 
būdą kasdieniniame gyvenime 
praktikuoja to herojaus psicho
logiją ir papročius.

Tad kaip jus ir jūsų vyras, 
palikę vaikus namie, išeisit 
“gud taimui”, užeikit į Chieago 
teatrą, kur rodoma ‘The 
Beachcombcr”. Šis veikalas tu
ri keblių situacijų. Eidami na
mo turėsit ką pamąstyti. Tai 
busit matę stiprų veikalą, tin
kamą suaugusiai publikai.

Užgirsit Charles Laughtono 
charakterizaciją prasigėrusi© 
kunigo sūnaus. Elso Lanches- 
ter, tikrenybėje ponia Laugh
ton, vaizduoja bėdas sustyru- 
sios, gan paaugusios misionie
res Pacifiko saloj, kur tie skir
tingi žmonės susikivirčija. Jie 
abu galop pamato ką tai nau
dingo savo būduose ir persi
maino į geresnius, žmoniškes- 
nius anglus, kada abu sugrįž
ta į Angliją naują gyvenimą 
pradėti.

Jeigu atsibodo žiūrėti į jau
ną meilę scenoj, jeigu lengvos, 
saldžios pasakos įgriso, išva
dink savo “širdelę”, kaip se
niau kad išeidavot ir pamaty
ki t Charles Laughton ir Elsa 
Lanchestei*.

Suzana Viliutė.

SUIMKITE JĄ - TĄ BROLŽUDĮ!
(Tęsinys)

“Maria!” Suriko silpnu bal
su žilagalvis Gen. Gubernato
rius. “Koks reikalas tave čionai 
atvijo?” Jauna moteris išvertė 
akis nustebus, “Ponas mane 
pažįsti?” “Ha, ha, ha! O kaip
gi! Savo priešus visados geriau 
pažįsti negu draugus. Ko rei
kalauji, Maria? Sakyk?” jaudi
nosi Gen. Gubernatorius.

“Pone, turi jį gelbėti! Turi 
dovanoti bausmę mano broliu
kui! Jisai nekaltas. Jisai nega
li žūt!” Maldavo Maria. “Kaip 
tai turiu?” Aštriai perkirto jai. 
“Tavo brolis gaus bausmę, ku
rią užsipelnė”, šaltu tonu pa
reiškė. “O kas bus jeigu ir ta
ve Maria liepsiu tuojau sulai
kyti? Kaip tau patinka?” Maria 
sudėjo rankas kaip prie mal
dos, jos balsas drebėjo gailes
čiu. “Pone! Prašau pasigailėji
mo mano broliukui. Jisai nėra 
blogas jaunuolis. Pone! Susi
mylėk ant jo, tu gali viską... 
jeigu panorėsi”.. Gen. Gub. 
akys staiga pradėjo keistis ir 
balsas suskambėjo kažkaip 
švelniau. “O prekė, Maria?.. 
Jeigu pasistengsiu suteikt lais
vę tavo broliukui, Prekė... Su
pranti?”

“Prekė?” Kartojo tyliai Ma
rijos balsas, kuriame skambė
jo džiaugsmas, viltis. Dabar 
tikrai jos broliukas bus laisvas. 
“O kiek ponu... reikalauji?” pa
klausė.

Gen. Guber. pakilo, “Tuojau 
pasakysiu”. Apkabino, priglau
dė stipriai liesus pečius jos. 
“Tavęs Maria! Tiktai tavęs 
trokštu!” Jinai sudrebėjo. Šal
tas prakaitas puošė jos skruos
tus. Greitai išsilaisvino nuste
bus, pilna neapykantos jam, 
bet laikėsi stipriai. Pasižiurėjo 
į akis, “tai tokia prekė?”., vos 
ištarus “Manęs, pone, nori. 
Hmm...” Po valandėlės svyra
vimo, “Nors... ati... tik dėl lais
vės mano broliuko... "bet, sutik
siu.” Žilagalvis G. G. sunkiai 
atsiduso. Da norėjo priglausti, 
bet tik lengvai dasilytėjo.

“Ne, ne, ne dabar ir ne čia!” 
Išsilaisvinus sušuko Maria. 
“Prašau... prašau pone kuo 
greičiausiai suteikti laisvę ma
no broliukui. Su tuo tikslu aš 
čionai atėjau.” Gen. Gub. atbu

NEEDLEPOINT IŠSIUVINĖJIMAS

COPR. NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

NEEDLEPOINT MOTIFS PATTERN 1958

No. 1958—Tai labai smulkus ir gan nuobodus darbas. Bet 
tos, kurios turi kantrumo jį padaryti, turės labai gražų ir 
amžiną papuošalą namuose-

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1958 1
. 1739 So. Halsted St., Chieago, III. 1
I •

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...............
I I

t Vardas ir pavardė ........................................................  |

1 Adresas ....................................................  I••••••••••••••• ..........................................

| Miestas ir valstija ............................................ . ................... . ...............

do lyg iš kokio gilaus sapno. 
“Taip, turi tiesa. Ne dabar ir 
ne čia. Už valandos išduosiu 
paliepimą išleisti į laisvę tavo 
broliuką”. Ir sėdęs prie stalo 
rengėsi rašyti.

Mirtinas baltumas apipylė 
švelnius Marijos skruostus. Iš
siėmė iš ridikulio mažą šautu
vą ir ramiai taikydama tiesiai 
į smilkinį spustelėjo... pasigir
do tylus, sausas traškėjimas... 
“Dar vieną kartą... Nieko! Kas 
tai?” nervinosi jinai. “Užsikir
to turbut! Ką daryti? Jeigu ne 
dabar, tai... viskas žus!” Gen. 
Gub. išlengvo pakėlė galvą. Si
dabriniai plaukai keistai žibėjo, 
veidas rodė kokį tai nerimą, 
piktas juokas pasirodė jos lu
pose. “Maria! Tai tu... Aukš
čiausia valanda išmušė. Pasira
šei pati sau mirties bausmę. 
Supranti?” Nebuvo nū lašelio 
kraujo jos veide, tik tyliu ra
miu balsu pratarė: “Prašau tik 
dvi’minutes, o suprasi pone, 
viską...” Atidarius šautuvą pa
rodė, kad šovimas buvo tuščias 
be šovinių. “Štai pasižiūrėk, 
pati pertvarkiau” ir sumažinus 
balsą parodė į duris: “Matai, 
tenai Juozas ir tas kitas Tavo 
tarnai, ten už durų, priguli mu
sų organizacijoj. Gavau palie
pimą... turėjau čia ateiti... Juo
du daboja mane. Pasikęsinimas 
nepasisekė, nes laiku spėjau 
išimti kulkas. Dabar supratai 
ponas mane?” Gen. Guber. at
sistojo, atsiduso sunkiai, “Su
prantu” atsakė, “bet netikiu! 
Koks tikslas tos visos komedi
jos?”-

(Bus daugiau)

Maistas |
Į Veda Dora Vilkienė |

Chop Suey iš
Raugytų Kopūstų

¥2 puoduko virtų ryžių.
3 šaukštai sviesto.
¥2 puoduko tomeičių sriubos iš 

kenuko.
1 puodukas virtos sriubos, jau

tienos ar vištienos.
2 ¥2 puoduko raugytų kopūstų.
1 puodukas susmulkintos virtos 

jautienos, vištienos ar kiaulienos. 
Druskos ir paprikos, pagal skonį.

Viską kartu sumaišykit ir virkit 
5 minutes. Paduokit su virtais, kar
štais ryžiais-
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Diena Iš Dienos
Susituokė Anthony 
Warnecke su Albina 
Dailidonis

Praeitos sąvaitės pabaigoje
susituokė A. Warnecke, iš 
Marųuette 'Park, su Albina 
Dailidonienė. Sekmadienį, va- 
sario-Feb. 
vių puota 
So. Union 
daugeliui
artimų giminių ir draugų. Pa- 
rė užtrukus iki pirmadienio 
rvto.

Naujavedžiai Warneckai y- 
ra dėkingi “Naujienų” paieš
kojimų skyriui, nes prieš me
tus laiko jie’ per tą skyrių su
sipažinę ir jų susipažinimas 
buvo pasekmingas.

Abu Mr. ir Mrs. Warneokai 
iš užsiėmimo yra barberiai ir 
nepoilgo jiedu atsidarysią 
Men’s and Ladies Barber Shop.

Another Convenience for Motorists

19 d., įvyko vestu- 
Albinos flate, 3436

Avė., dalyvaujant 
abiejų naujavedžių

Pasirodžius automodeliams su patalpomis atsargos ratams, susitikta ir su 
nepatogumais, būtent, dažnai užmirštama laiku prisileisti oro. Dabar, kaip ma
tyti, paveiksle išrastas prietaisas ir tam trukumui pašalinti, t. y. galima neati
darius dankčio matyti kiek yra oro padangoje.

Iš Politikos Lauko
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Benjamin Brazda, 24 su Ber
ti ice Jeschise, 21

B. Hartnett Į Aldermanus
RaJo JOHN T. 7.VRIS, 

Municipalio Teismo Teisėjas

■   !»■ ■■'» « ■

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Reikalauja
Perskiru

Mary Janis nuo Mack Janis
Francus Gorski nuo Theo- 

dore Gorski

Gavo
Perskiras

Rosalind Waller nuo Wil- 
liam Waller

Rudi Skrine nuo William 
Skrine

BRYANT HARTNETT

Antra ir Paskutinė Savaitė 
Juokingoji revoliucijos pusė 
“ŽMOGUS SU ŠAUTUVU” 

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

Muzika Shostakovičio
SON OTONE 66 E* Van Buren 

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

šešt. ir sept.

APŽIŪRĖKITE ŠĮ PUIKŲ 
gyvenimą—pelningą namą, 

2850 BERWYN AVĖ., 
Chicago, Illinois. •

Musų mielas draugas, Bry- 
ant Hartnett, eina B’righton 
Parko 12-to wardo aldermano 
pareigas per suvirš dešimts 
metų ir per visą tą laiką visos 
jo pastangos ir jo laikas buvo 
pašvęsti, šio wardo reikalams.

Jo tarnybos rekordas yra 
pavyzdingas. Bet nėra ko, ste
bėtis, kad jis daug gero pada
rė 12-tam yvardui. Mr. B. 
Hartnett yra vienas iš nedau
gelio ąldermanų miesto tary
boj, kuris turi pašventęs visą 
savo laiką aldermano parei
goms ir jokių pašalinių užsiė
mimų neturi. Jisai yra griež
tai įsitikinęs, kad valdininkas, 
visuomenės tarnas, kuris gau
na nemažą pragyvenimą parū
pinančią algą, neprivalo užsi
imti pašaliniu, privatiniu biz
niu. Kas šalę aldermano pa
reigų dar turi rūpintis biznio 
ar kitokiais pašaliniais reika
lais, neišvengiamai turi nuo 
visuomeniškų pareigų atitrau
kti dalį laiko. O dėl to nuken-

čia niekas kitas, kaip tik tvar
do gyventojai.

Musų aldermanas 12-tam 
wardc vaduojasi obalsiu, kad 
jis yra visuomenės tarnas ir, 
kaip tokis, visuomet yra pasi
ruošęs priimti patarimus ir 
skundus nuo, kiekvieno wardo 
gyventojo. Jis turi' aldermano 
raštinę savo name, adresu 
3516 South Washtenaw ave
nue, kur įvairiais viešais war- 
do reikalais galima su juo 
pasimatyti vakarais. Mr. B. 
Hartnett’ą taipgi galima maty
ti dienomis miesto, rotušėj 
3% aukšte, kur yrą alderma
nu kambariai, c

Jo nuopelnai 12-to wardo 
lietuviams yra dideli. Visų čia 
nei nesuminėsi. Iš stambesnių
jų Mr. Hartnettkr darbų, pir
miausiai į dėmesį krenta Cali
fornia gatvės prailginimas 
nuo 49-tos gatvės į pietus. 
Apie tai kalbėta per 25 metus 
laiko, bet niekas nebuvo dary
ta iki Hartnett’o administrali- 
jos. Jis iškovojo stambias su
mas pinigų iš WPA ir gasoli- 
no taksų fondo pataisymui 
100,000 kvadratinių pėdų gat
vių. Tas darbas wardo gyven
tojams ne kainavo nei cento. 
Jo pastangomis miestas patai
sė arba sudėjo 200,000 pėdų 
naujų šaligatvių, taipgi be

FIRST STATE MORTGAGE CO. 
4752 Fullerton Avenue. 

Spaulding 1500.
10 N. Clark St. Dearborn 1540

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Suvalkiečių Klubo susirinkimas įvyks vasario 23 d. Hollyvvood 

svetainėj, 2417 W. 43 St. 7:30 v. v. Visi nariai kviečiam'
Komisija

Leo Norkus Jr
Ambrosia & Nectar

DISTRIBUTOR
ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir

BEER
GERKIT TIK GERĄ

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

Urmo 
Visuomet 
patarnavimą*

(wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas Įstaigas, 
kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

mus prie 34th' St. ir Lituanica 
Avė. Praeitais metais jis nu
pirko tretį bizniavą namą, 
3559 So. Emerald Avė., kurio 
“frontą” naujai perbudavojo 
ir viduje patalpas pertaisė.

Tenai Kazukauskai užlaiko 
“Charle’s Tavern” biznį. Jiems 
biznis sekasi, nes abu gero bu
do ir susipratę biznieriai.

VISOKIEMS SPAUDOS 
DARBAMS SPAUSTUVĖ

Mr. Valinskas ir jo sūnus 
;uri gerą spaustuvę, Peoples 
^rinting, 3423 So. Morgan St. 
Spaustuvė erdvi ir patogiai 
taisyta taip, kad spaustuvinin
kai Valinskai sakosi, kad jiems 
nesą nei per didelio nei per 
mažo spaudos darbo, kurio jie 
negalėtų padaryti.

ATIDARĖ NAUJĄ SALĘ 
WEST PULLMANE

Turi “Air Conditioning

Pas juos tikrai busią len 
va atsikvėpti, nes svetainėj 
įrengtas “air conditioning 
stem”, kuri žiemą šildo, o 
sąrą šaldo.

Pp. V. ir J. Gaidelių tave r 
nas ir svetainė randasi adresu 
12304 So. Halsted St., West 
Pullman, Eet jau u.ž Chicagos 
ribų. Ten ir biznio patvarky 
mai yra kitokie ne Chicagos. 
Tavernai būna atdari dieną ir 
naktį. Tai ir Gaidelių biznis 
bus atdara visada — dieną ii 
naktį taip sakant, 24 valandas 
kas dieną.

O'_

sy-

Ur.tanas

Tel. Victory 4965. t
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tur i ' 
pilną apdraudą už darbus- Leng , 
vųs išmokėjimai jei norite. ! 
BRIDGEPORT ROOFING AND .

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

Pasekmingi
Biznieriai

Paul Shaulitis užlaiko šva
rią bučernę-grosernę (Nation- 
Wide Store), 3435 So. Wallace.

Praeitais metais P. Shauli
tis bizniavietę naujai pertai
sė ir padidino patalpas šaldy
tuve. ' ■

P. Shauličiams biznis seka
si, nes jų bučcrnėje visko ga
limą »pasirinkti ir produktai 
visuomet šviežus ... J. A. S.

WEST PULLMAN. — Pp. 
Valis ir Juozo Gaidelių biznio 
ir svetainės “Grand Openingas’ 
■vykęs Vasario 10, 11 ir 12 
dienoms, buvo šaunus ir links 
pas. Per tas tris dienas atsi
lankė daugybė svečių. Prie ge
ros muzikos nevien jaunimui, 
bet ir seniams buvo malonu 
laikas praleisti, o. kurie buvo 
drąsesni, tai dar ir apsisuko.

V. ir J. Gaideliai dėkoja vi-l 
siems atlankiusiems jų biznio 
atidarymo baliuj ir prašo ne
pamiršti jų įstaigą atlankyti 
bile progai pasitaikius, ypatin
gai vasaros sulaukus, kada už
ėjus šiltesniam orui, reikia ka
riauti su šiluma.

BALSUOKITE 
UŽ

W. L. VOSS 
į Commisionieriaus 

Miestą 
HARVEY, ILL.

Balsavimai bus 
Antradienį, Vasario 

(Feb.) 28 d., 1939

Balsuokite už 
George P. Fisher 

Kandidatas į 
Harvey Miestelio 

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

Rinkimai Vasario 
(Feb.) 28 d., 1939

COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKĮ CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Ųoomis
2828 VVest North Avė.

prie California

Pirkite savo apielink-es 
krautuve.*''

Keptas Paršas Veltui 
Georgės Tavernoj

K. Usauskai it Mr. Janulis 
savininkai Gcdrges’ Tavern 
837 W. 34th PlU yra įpratę 
rėti sueigas šeštadieniais 
vo užeigoj.

Pradėdami prieš-velykinį

tu
sa

se

GRAND OPENING
šešt. ir Sekm., Vasario-Feb. 25-26, 1939

JOSEPHINE’S TAVERN 
3437 So. Morgan Street

Gera muzika šokiams, užkandžiai veltui. Kviečiame draugus, pa- 
žistamr.n ir visus lietuvius atsilankyti. Savininkės Mrs. Anna ir 
Miss Josephine LAPEN.

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

/» ,

rio - Feb. 25 d. K. ,Usauskai 
iškeps paršą ir kas tik užeisite 
į “Georgės’ Taverną” gausite 
prie gėrimų paršienos veltui. 
Be to tenai bus ir kitokių pra
šmatnumų. J. A. S.

Biznio Savininkas
Savam Name

Peš kelioliką metų Charles
Kazukauskas turi savus 2 na-

LEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

įPOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— ___ „ _ —7 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENĮ- W. H. F . (L —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halstcd St.
Saukit Tel. VAROS 3408

Parko namų savininkams. Mr. 
Hartnett iškovojo Brighton 
Parko kolonijai Kelly High 
School, kuri skaitoma viena 
geriausių Chicagoj. Jo pastan
gomis prie Sacramento ir Ar
cher buvo pastatyta moderniš
ka ugniagesių stotis. Jis pra
vedė miesto taryboj nutarimą 
įvesti naujas, 100 žvakių stip
rumo šviesas Archer avenue 
gatvėj, nuo State iki Centrą 
Park. Tas darbas jau pradėtas 
ir bus užbaigtas apie vasaros 
pradžią. Nereikia užmiršti, 
kad per jo pasidarbavimą 
Brighton Parko stambesnės 
kryžkelės buvo aprūpintos 
trafiko šviesomis, kurios žy
miai prisideda prie gyvento
jų gyvybių apsaugojimo.

Vienu žodžiu, Mr. B. Hart
nett ikišiol mums buvo nepa
vaduojamu aldermanu. Jis tar 
navo ir toliaus tarnaus savo 
piliečių reikalams. Lietuviams 
jis yra artimas dar ir todėl, 
kad jis išrūpino valdiškas tar
nybas keliolikai lietuvių ir 
visuomet su lietuviais koope
ravo visuomeniškuose užsimo
jimuose.

Jis yra pilnai užsipelnęs ne
vien musų indorsmento, bet ir 
visų lietuvių pastangų jo kan
didatūros naudai. Balsuokim 
už B. Hartnett’ą ateinantį ant
radienį ir darbuokimės jo 

| naudai, kad jam dar vieną 
terminą aldermano vietoj už
tikrintume.

UZKIRSKITE KELIA “FLU” LIGAI

LIETUVIŠKA
RŪBŲ 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

Labai paprastas daly
kas gauti “flu”—net 
netenka jo ir medžioti 
—jis jus medžioja.

Bet jeigu jus esate 
nusilpęs — jūsų siste
ma pasirengusi lau
kia jo. Taip, geriau 
jus pasirūpinkite dak
taru — jis jums bus 
reikalingas.

Ištiktųjų, jei jus pa- 
klaustumėte daktaro 
dabar, jis tikrai pa
tartų išsigargaliuoti 
kokiu nors antisepti
ku tris kartus dienoje 
ir pašalinti iš kūno 
rūgščius, o jei dar ne 

. taip blogai

MALVAZ. 
yra gardus

butų, tai' 
ganėtinai 
MALVAZ 
— apetitą

... .

sukeliąs — akstinąs 
Maistas-Gėrimas. Tai 
yra kaip tik tasai dai
ktas, kurs reikalingas 
nusilpusioms kūno są
lygoms atgauti—nuo 
bemiegės — stokos 
apetito—ir kitų daly
kų, kas mažina atspa
rumą.
Užsisakyk MALVAZ 

dabar-šiandie iš savo 
dylerio arba šaukite 
CANal 6500. Gerkite 
nesivaržydami ir, tuo 
pačiu, padėkit savo si- ■ 
stemą Į tvarką, kad 
nugalėti Flu ir Pava
sario Slogas.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai jgyja naudin-

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $1J>.50 

už ................. ............ ■ ■■
GYDYMAS $Cn.OO
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje    $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama .... "
VISAS LIGAS GYDOMA $*fl.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

MALVAZ Daro Monarch Beer Aludariai

<p

Al fo
-

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija |rengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas-

420 W. 63rd St
I Tel. ENG. 5883-5849
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ARGI KOMUNISTAI DABAR IR MALDAS 
SAKO BENDRO FRONTO LABUI?

Taip Buvo Roselando PoL Kliubo Bankiete

| Sveikinimai ‘‘‘‘Naujienoms
S4,000.00 Alinės
Apiplėšime

ROSĘLAND. — Suvienyto 
Lietuvių Amerikos Piliečių klu
bo 9 Warde bankietas buvo ati
darytas su malda. Sakoma, kad 
kitais metais klubiečiai prięš 
bankietą turėsią eiti išpažinties.

Nesijuokite vyrai, kad taip 
vyksta klube, nes visį žinome, 
kad tokio veįkimo. reikalauja 
bendro frontp yykytojai. O kas 
nežino, kad klubo pirmininkas 
yra komunistas? Taigi sekma
dienį, vasario 19 d., Visų Švep
lų parapijos svetainėj SLAP 
Klubo 9 Warde įvyko metinis 
bankietas į kurį svečių atsilan
kė daug mažiau, negu pereitais 
metais. Bankietui, tur būt, daug 
pakenkė šiuo laiku didelis žmo
nių sirgimas ir gal dar. tas, kąd

rengimų:
Kun. Atidaro Bankietą

Apie 7 vai. J. Misevičius pa
kviečia svečius užimti sėdynės,

karionės tvarka busianti tokia: 
pirmiausiai kalbėsiąs kun. čer- 
nauskas, o paskui programą 
vesiąs P. Petronis klubo pirmi
ninkas, visų žinomas ir “oficia
liai pateptas” komunistas.

čia visus prie maldos, persižeg
noja ir balsiai visi, kas kaip 
mokam, pritardami kunigui, at- 
bnmbani maldą.

MADOS

Ir Moterys Prisideda 
Prie “Naujieną” 
Jubiliejaus

f

Paskutinėmis dienomis sveikinimus “Naujienoms” 
Prisiuntė, sekamos ęhicągos, Cicero ir kUų miestų or&k’ 
nwU<>s bei ^avięiii^i “Naujienų” draugai:

HELP WANTED—FEMALE 
_______DarbininkiųReikia_______

JĄUNA ANGLIŠKAI kalbanti 
merginai bendram namų darbui 
mažoj šeimoj. Nuolatinė vieta.

Oakland 2323.

Iš “Apšvietos”1 Darbuotės
Štąį Ųietąvių Moterų Draugi

joj “Ąp^vietos’’ nutarimai iš 
kelių susirinkimu.

Metinis susirinkimas įvyko 
sausio 8 dieną. Sandaros svetai
nėje. Pirmiausiai buvo išrinkta 
nauja valdyba 1939 metams, 
pirm. — A. Misčikaitienę, Vicę- 
pirm. — M. Zolpienę; Nut. rast. 
— Ą. Jonikienė; Turto rašt. — 
1$, Vįščiųlieųė; Iždininkė — K. 

I Ketųraldenė; Kasos globėjos — 
M;. SckulU, M. Endziulienė. 
Plačįąi kalbėta ir d,iskusuota, 
kąd prisidėti prie Susivienijimo 
Ųįęi. Amerikoje. Didžiuma nu
balsavo neprisidėti, dėl perdide- 

Hių mokesčių ir vėl pasiliko p,o 
senovei.

švęs 32 metų Sukaktuves
Nutąrta švęsti 32 metų su- 

hcaktuves kovo 26. dieną, Mildos 
svet.

Drąsus Plėšimas Dienos Melįu
Laike vakarienės buvo nuiių- 

l:i paveikslai visos vakarienes 
dalyvių, taipgi pakviesta keletas 
svečių, pakalbėti. Tarpe pakvię- 
stųjų buvo Emil Kuester, pa
vaduotojas aid. Lindell. Kitas 
svetimtautis kalbėjo už Govie- 
rą. Mat, dabar eina rinkinąų 
kampanija, tai nei Govier, nei 
Lindell negalėjo dalyvauti baų- 
kiete.

Buvo ir trumpas muzikalis 
programas , taipgi suvaidinta 
“Ubagai”, vaizdelis, kuris parp- 
do, kaip ubagai Lietuvoje uba
gauja. Vaidino Br. Liudkevi- 
čius, F. Jankauskas ir Matilda 
Rubinienė. Vaizdelis buvo jup- 
kingas. Bankietas, nors ir nebu
vo didelis, bet buvo tvarkus,
O Ųal ir Ręikės Mišias Užpirkti

Po vakarienės tarpe klubię- 
čių buvo girdėti ginčai, kam 
ta kun. Černausko malda buvo 
reikalinga. Juk tai tik pirmą sy
kį prisireikė maldos šiam baiji- 
kietui. Kiek bąnkietų klubas tu
rėjo, tai visi buvo, be mąldop. 
Vienas juokdarys sakp, m,alda 
lai mažmožis, esą, reikia atkal
bėti bendro fronto palaikymui. 
Bet kai kun. Cernauskas parei
kalaus, kąd klubas užpirktų 
inišias ir klubiečiai atliktų “au
sinę” bankieto dienoje, tai ta
da bus jums “bendras su kata
likais frontas.”

Nieko stebėtino, kad kun. 
Černauskas gali reikalauti už
pirkti mišias ir atlikti “ausinę”. 
Juk komunistai reikalaudami 
bendro fronto veikimui, sutik
tų viską išpildyti. Štai, kąd ir 
dabar, tąs bankieto atidarymąs 
su malda, jog tai nuopęlnąs 
klubo pirmininku P. Pętronip, 
komunisto. Kada buvo kiti pir
mininkai, .tokie dalykai neįvyko 
davo klubo bankietuose.

Pęie progoj tenka pasijuokti 
iš tp komunistų bendro fronto 
veikimo. Katalikams geripąsi; 
pataikauja kunigams, čia vėl 
apsigrįžę eina prie laisvamanių 
1 kuopos, susi rinkiniuose ręžia 
pamokslus, kaip kariauti prieš 
Romos truslą. Iš tų komunistų 
bendro fronto vadų, vienas, ro
dos, yra laisvamanių centro raš
tininku ir gal tai tas 
kas, kuris pasiūlė ar 
K. Černąuskui klubo 
su malda atidaryti.

Nenorėdami sukelti įtarimą, 
keturi pjktądąriai užvąkąr pa
vieniui suęjo į alinę adresu 
8538 Greeą Bąy avenue, ir už
sisakė po alų. Tai buvo apie, 
tą laiką, kada'artimos Carne j 
gie Illinois plieno liejyklos dar
bininkai sueina alinėn algų če
kius keisti.

Kai keitimas prasidėjo ir 
savininkas Stanley Adamczyk 
su žmona atsinešė alinėn dėžę 
su pinigais, visi keturi pikta
dariai pradėjo abu mušti. Kai 
vienas klientas bandė Ądamczy- 
kus ginti, tai piktadariai jį pa
šovė.

Dėžę su pįąigąįs pasigriebę, 
piktadariai člingo automobilyj, 
kuriame laukę penktas jų sę 
bras.

Dėžėj buvo $4,000.

Iš Brighton Parko 
Jaunuolių Choro

Klu kietis

kaltinin- 
pavelino 
bankietą

a

No. 4Q24 — Mergaitėms suknelės 
—Sukirptos mięros 4, 6, 8, 10, ir 12 
metij amžiaus mergaitėms.

Norint gąuti vieną ar dąu- 
giąu virš nurodytu pąyyz^ųų 
prašome iškirpti paduotą bląy- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį p.ažypiėti inięrą u? aiš
kiai parašytu savo yardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 čėplų, ftąti- 
te pasiųsti pinigus arpa pąs- 
to ženkleliai^ kartu su užsaky
mų. Lapkus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So, Halsted S t., Chicago, Ilk

NAUJĮlENOą ’ Pattern Dept. .
170 S. Hąlsted SL, Chicago, HL

ąlexandua 
ŽUKAUSKIENĖ, 

Jazįdaųs^ąitįė.
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

vasario 22 d., 5:15 vai. ryto, 
1939 m,, gimus Šiaulių apsk., 
Pakapes par., Normančių dv.

Paliko dideliame nuliudime 
3 dukteris. Teklę Lazdaus- 
kienę, žentą Izidųrių, Vin
centą Mišęikienę, žentą Simo
ną U Petronėlę Žukauskas,
sūnų Leoną Žukauską, marčią 
Natalie, 5 anukus vieną pro
anūkę ų daug kitų gimipių, 
o Lietąvęj—sykų tylyfcoįą, jo 
šeimyną ir kitus gimines.’ *

Kąnas pašarvota^ ^$5.7 Sp. 
WašUtena\v' Ąve. Laidotįuvęs 
įvyks šeštadiepį, vasario 2į5 
d-, ą vai. rytę, iš nąpąų į Nę- 
kaUo Pra£. Pan. ^v. pąrap. 
b.ažpyęią, kąrięje ątsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sięlą, o iš ten bus puly- 
dėtįa į Šv. Kazimierd kapines.

Visi a. ą. Ąlęxan<jrQS. Žu
kauskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai pasku.t.ini 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame:
Dukterys, žentąi, Apukai U 

Giminės.
Laid. Dir. S- P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.
•taiųstl man pavyzd} No. ---- —
Miero. ------- —___  per krutinę

(Vardaa Ir pavartU)

(Adresas)

(Miestas Ir vaUtiJa)

Garsinkitės “N-nose”

ARENKI MAIŠAI CEMENTO”
S,yeiki Ųyvį Į^ąųjįęniečįaį:

Ęi^^iųęjąinės ęs% “Nąujįenų” skaitytojai, nes išbu- 
yu§ “Naujienų” laikemoj pozicijoj per 25 metus, šiandien 
[^tun^s ije^d.ą s.tptį ęjyįĮįzuoto pasaulio akyse. Sveikiną, 
mę visą “Nąujifsnv” šjąbą, kuriuos pažįstame ir kurių 
M. ! '

Didžiausios ištvermės ir sveikatas Dų-. f - Grigaičiui l
Siunčiame čia penkis maišiukus cemento busimam 

Naujienų namo fundamentui.
Mes Keturi, '

iBRONĖ ŠIMAITIENE, 
O.NĄ SINKEVIČIENĖ, 
JUOZAS BOCEVIČIUS, 
JOHN STRUMAS.

3<?ckforęl, Ilk

DRAUGIJA LIETUVOS VĖLIAVOS AMERIKOJ 
No. 1, paskyrę “Naujienų” Jųbįlięjąųs ištkihuėms $}0 au- 
k«- ■ ■ ■ h

Geriausius linkėjimus “Naujienoms” nuo organiza- 
cijcs pŲįsjųntę pįrminįnkas; KAZIMIERAS DAVIS.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui ir kūdikiui prižiūrėti —bū
ti ar eiti- YARDS 3588. 856 West 
33rd St.

REIKIA patyrusios senyvos MO
TERS skudurams skirstyti. PAUL 
BARR, 3515 W- 12th Place.

MERGINĄ VAIKUI prižiūrėti. 
Lengvas namų darbas, geras mo
kestis. Būti. 3434 West Roosevelt 
Road.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS janitorius, uni- 
jistas, nevedęs ir negirtuoklis — 
pastovus darbas. 5706 So. Halsted 
St. Tel. Wentworth 6497.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai -žemė Parda vimui

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

Brighton Parko jaunuoliai 
rengiasi prie iškilmių ir su
kaktuvių. Mokytoja A. Zabu- 
kienė su jaunuoliais prakti
kuoja po kelis kartus į savai
tę, kad tinkamai prisirengti 
su dainomis ir šokiais.

O mokytojas J. Budrįs repę- 
tuoja su mandolinų grupe, ku
rią sutvėrė A. Ząbukienė.

Mokytojas A. Andrejevas 
taipgi lavina šokėjų grupę ir 
naujus pavasario šokius mo
kina.

Tą didi švente, guriai, tąip 
stropiai jaunuoliai ęuošiąsi, 
įvyks Ghįcagos Liet. Audito
rijoje, balandžio 26 d. Lauksi- 

lw! .< .... ......

Serga J. M, Ažukas 
Ir p. Ąžųkienė

MT. GREENWOOD, ILL., SLA 178 KUOPA sveiki
na “Naujienas” su 25 metų Jubiliejum ir iš iždo tam Ju
biliejui skiria $5.00. Prie tęs sumos kuopos nariai pridės 
savo asmens aukas.

Pįrmiųinkas B. WĄLANTINAS

CIIICAGQS LIETUVIU POLITIKOS ĘĘŲĘAS pa
skyrė “Naujienoms” $5.Q0 auką iv ętęįęgątu Jubiliejiniam 
vakare išrinko A. K. Valųką. Pinigus ir Klubo sveikini
mus “Naujienoms” pridavė p. A. K. Valukas.

- SVEIKINIMAS iš, clinton, ind.
Gerbiamą “Naujienų” Redukciją:

Siun^ių^Na^jįenomu,, fcųęgeriąųsiųs liųkeįimus šiais 
1939 JubįliejįiųiąJš lųetąįs. Trokštų Jųmst geriausių pąsi- 
sekiųio ir lųimes toliųiojį dąrfeuųtėj. Nęgąlėdąmas kitąip 
prisidėtą prię Jųbįlięjąųs, sjunčiu Junjs ią ąnksto $5.00 
ųž sąvo premiųięrątą. t <\<

Draugija taipgi nutarė pasiųs
ti pąsvcikipįiną “Naujienoms’' 
25. męįų sukaktuvių progą su 
tQ, dol. ąuka.

Antras susirinkimas įvyko 
vasario 5 d., Sandaros svet. 
Skąilyląs laiškas iš “Naujienų” 
spifiTKos buvo priimtus. Buvo 
skąityiąs laiškas ir ųuo Vidur- 
vąkąrįnįų Vaktįjų Moterų Są
ryšio. Priimtas vienbalsiai. V. 
V. Moterų sąryšis šaukia kon- 
ferenęiją balandžio 2 dieną, 
Mildos svetainėje.

Delegatėmis konferencijai iš-
En-

PARSIDUODA LOTAS prie Ar
cher Avė. blokas nuo Kedzie Avė. 
atiduosiu pigiai. Maitykit Štanley 
Kazlauskį, 3132 West 41st PI., Chi- 
cago, III.

11 METŲ 7 APĄRTMĘNTAI, 4 
karų plytinis garažas. Frigidaire. 
Metinių pajamų $3,480. $12,000 — 
$3,000. pinigais. Bęto, kampinis 6 
apartmentų Metinių pajamų $2,520 
—$10,500. $2,0Q0 pinigais. Kreip
tis į

4027 NORTH CRAWFORD. 
Independence 6870.

REAL ESTATE TO EKCHANGE 
Namai žemė Mainais

MAINUI TAVERNAS ir namas į 
privatų namą. 4635 So. Wood St.

JUSTINAS STRIMAITIS
ClintoĮi, Indiana.

iš-

FARMS FOR ŠALĘ 
Ūkiaii Pardavimui

17 AKRŲ DAIGYNO, Green- 
house, Truck farma: 8 kambarių 
modernas namas, žemė dalinai ir- 
riguojama, bargenas, pinigais ar 
terminais. Mrs. M. Brindley, 166 
Apple Avenue, Benton Harfoor, 
Michigan.

BRIDGEPORT. — Kandi
datas į 11-to wąrdo aldcrma- 
nus, Juozas 'P. Ažukas, 3301 
Ųituanica avenue, netikėtai 
susirgo influenza ir yra pri
verstas gulėti lovoj. Taipgi 
sęrga p. Ąžųkienė, jo. žmoną.

Kadangi aldermanų rinki
mai jau arti, tai linkime p-ui 
Ažukui greitai p.ąsyeil^ti, Ipd 
galėtų paskutinėmis ^įęnmms 
dęramai užbaigti kampaniją 
už savo kandidatūrą. —-VĄ

SVEIKINIMĄ! IR AUKOS NUO OROĄNI-
■ ”1 ■--lAėlJV.

LIETUVIŲ kuLJŲROS DRĄŲGIJA SŲ $5100, AURĄ. 
Pinų, KAZYS DEVEIKIS 
Vice pjiviu-. — JUOZAS BAŲĄKĄS 
Nutarimu rąšt. -r- .JONAS ČINIRAS........

KĄZYS JOKŲDĘĄį.......

KLOVAINIEČIŲ KLUBAS SU $10.00 AUKA: 
PįRų. — BEVEIKIU 
Nkv pirųi. - S.TĄSĄS KAZĄK AITIS 
jUš,trinkąs t- POVILAS STĄIŠĮUNAS 

! MIKĄS MASILIONIS.

rinktos M. Viščiulienė, M. 
dziulienė, U. Kalauskienė, 
Mįnęikienė ir O.. Pętrovich. I

Rengia Jų b. Vakarą
Komisija rengiamo vakaro

davė raportą per K. Kclurakie- 
nę. Prie vakaro stropiai rengia- 

imasį, dedamą paslaugos, kad 
Iputų pasekmingas. Vakaras į- 
yyką koyp 26 dieną, Mildos sve
tainėje.

Neseniai Ų. Kętąrakięnč grį
žo ijš LįcluYPs ir papasakojo a- 

‘pje. Lietuvoj kąipiięčių gyveni
mą. Lįeluvįai progreso daug 
dąųgiąu padąryją, kaip prieš 30 
nxętįU kuomelį paliko Lietuvą. 
tRęt ękonominis gyvenimas ne
pavydėtinas.

Po susirinkimo įvyl^o ųžkan-

mai. Užkąuęlžms pateikė 
gijos narės.

Sekantis susirinkimas

Anglys—Malkos—Aliejus

GAUKIT NAUDOS maksimumą 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovol” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas V1N- 
CENNES 4300.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BĄRGENUS.

PRĄ\ęi$ŲVS ŲĄHADA
Pęrsjąkyrę. ąų šiuo, pasauliu, 

vasario 22 d., 5:30 vail. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Sakų apskr., Valakbu- 
džių parap., Giliškių kaime.

Amerikoj išgyveno 3.4 m.
Paliko dideliame nuliudjme 

brolį Joną, brolienę Marijoną 
ir jų šeimyną, 2 pusbrolius— 
Joną Bakšį ir Pjęąąclš&ų Sną- 
ęį,ų ir kitas gimines Aąieri- 
koje; Lietuvoj— seserį Ago,tą 
Mockąitienę ir kitas giminęs-

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lvtuanicą Avė. Laidotuves 
įvyks šeštadienį, vasario, 25, 
9 va,!, ryto iš kępl. į šv. Jųr- 
gię parap., bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingas pamaldos 
u$ velionio sielą, o iš' ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi. a. a. Pranciškaus Dai
lides giminės, draugai įr pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- 

’Kavųną ir atsisveikinimą.
Nubudę liekąme,
Urolis, Mąrti, Pusbroliai ir 

Giinjąės.
Laid- Dir. A. M. Phillips, 

Tel. YARDS ' 4908.4

S. L. A. 301 KUOPA:
Pirm. ~ VINCAI ASCILLA
Vice pirm. — ESTELLA HĖRLING
Nut rast. — VIKTORIJA DEVEIKAITe
Fin. pašt. _ K. B. DEVEIKIS
Iždininkas — KAZYS GENIS.

Lįeįuvių Demokratų Klubus, Į5.-|oz ar^o pąskyre 
$5.00 ir pridąvė auką “Naujienoms” per p. J. F. Dowiat, 
5924 S. Mąplewood Ąve.

WDQEPOl^TO NAMŲ SAVININKŲ sąjunga 
paaul^ąvų “Naujienų” Jubiliejinei Laidai $5.00. Aukų pri- 
dąyū ^Nąųjįęnoms” p. S. Kųnevięiųs, 322Ų South Union 
Avęąųę.

Viešų
Padėka

Š i ųom i nori u išreikšti viešą 
pąd-ėką žęmiąu pažymėtom

ros svet.
A. M—nė

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS, 

VISI SKAITO.

Lietuvių Ekskursi
jas Lietuvon 
1939 metais

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS 
CANAL 8500 

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

rr

RENGIAMOS PER LIETUVIŲ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGĄ.

■KEMBHBK!

11 H n A Gėlės MylintiemsUnBA tuvis? Pąpuosi- 
GfiLININKĄŠ mims. 

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800 .

nHHBESUaBmMąnĮHMBMBM
I Telegramų T**
LUV LĮMV S Pasaulio 

KVIĘTKINJNKĄS
Gęlęs, Vestuvėms, Bąnlįiętams 

ir Pagrabams,
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

i; draugėms, kurios mane laukę 
:ię sušelpę, kai ąš gu^ąjų lįgOr 
ninėje. Visoms ypatiškai ne
galėdama atidėkoti, kreipiuo
si į visus per dienraštį “Nau
jienas” įr tariu širdingiausią 
ačiū, Naujos Gadyąės chorui, 

. draugėms A Mockienė, Z. La- 
lidįgięnė, A. Milterieųęi, O. Sa- 
Į muliomenei, Ą. Kellįeųei, L.

Ę. Ručinskienei, D. Dijokie- 
nei, J. Kaskienei, K. Jokub- 
kįęnei ir Mrs. To tepelis.

Dar kartą tariu širdingiau
sią ačių vijoms ir dięnraščiui 

■ “Nąujįeųoms-”
—Josephine Kapuęeivięz, 

3$52 S, Califorųįą ąve.

1) Gegužės 13 laivu “Euro
pą” į Kauną per Vokietiją.

2) Gegužės 31 d. laivu “Grip- 
sholm” tiesiai į Klaipėdą be 
persėdimo.

3) Birželio 14 dieną laivu 
“Aąuitania” per Francuziją, 
Vokietiją, į Klaipėdą ar Kau
ną.

Taisykite Savo 
Namus Pąkol 
Viskas Atpigę

neturi pinigų, fcręip- 
Naujienų sp.ulką,— 
paskolą ant ilgų

Jeigu 
kis į 
gausi 
melų.

1739 So. Halsted St,
CHICAGO, ILL.

Laučiškienci, V. Latvenieųęį,

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashląnd Blvd. 

Auditorijoj 
Kove 12, 1939

holm,” į Klaipėdą ar Kauną 
per Švediją.

5) Liepos 13. d. laivų “Sta- 
1 tendam” į Kauną per Rotter- 
dąmą.

Reikia užsisakyti laivakor
tes ir kambarius iš kalno, no
rint gauti geresnes vietas ant 
laivo.

Kreipkitės pas Agentus savo 
miestę arba į NAUJIENAS, 
1731) So. Halsted SI., Chicago, 
Illinois.

20 Metų Kalėjimo 
Už žmogžudystę

Kriminalis teismas Chięągoj 
nuteisė 2C metų kalėjimo ter
minui jauną chicagietį, Jack 
Moro, už nužudymą žmogaus 
laike plėšimo. Jo auka buvo 
57 metų John T. Parker, ga- 
splino stoties tarnautojas ties 
523 S. Oakley Boulevard.

Išgirdęs teismo nuosprendį 
Moro pradėjo keikti.
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TAIP PAPRASTAI JAU BŪNA SU TOMIS 
AUKSINĖMIS PLYTOMIS

Mes Patariame Pirkti Molines
Girdėjote apie mašinas pi

nigų dirbimui, apie gerada
rius, kurie visiems siūlo sau
jas pinigų ir didelius bargc- 
nus?

Girdėjote, turbūt, ir apie 
“Auksines Plytas’’ bei “Rusi
jos Carienes deimantus,” ku
riuos galite nusipirkti beveik 
už pusdykį ant Madison ir 
llalsted ar Maxwell kampo?

Girdėjote, turbūt, ir apie ki
tokius nepažįstamus gerada- 
irus, kurie lyg iškrenta iš dan
gaus su smagiomis žiniomis, 
kad mirė kur ten turtingas jū
sų dėdė ir paliko didelius pi
nigus, ir kad tuos pinigus ga
lėsite pasisavinti, jeigu duosi
te vienų tūkstantį “sufiksini- 
mo” išlaidoms?

Girdėjote, galiau, ir apie 
specialistus, kurie moka dole
rines paversti į šimtines, o 
šimtines į tūkstantines ir jums 
pasisiūlo patarnauti vien dėl 
to, kad jums jaučia didelę ar
timo meilę?

Su tokiais geradariais pavo
jinga susidurti, dar pavojin
giau su jais turėti reikalas. 
Bet vis atsiranda žmonių, ku
rie nori staigiai pralobti.

štai vėliausias atsitikimas, 
su “Auksinės Plytos” raketų.

Į chicagiečio Joseph Rane 
maisto krautuvę, 1352 Devon 
avenue, pereitos savaitės pa
baigoje atėjo gražiai pasirėdęs 
nepažįstamas žmogus ir ne
kaltai paklausė, “Ar kartais 
negyvena čia Mr. Siegel iš 
Arizona valstijos? Jam noriu

parduoti didelį aukso gaba
lų?”

Įėjo krautuvėn kitas žmo
gus, neva dešrų pasipirkti, ir 
“netyčiom” nugirdęs pasikal
bėjimų, įsimaišė, kad pažįsta 
kokį ten laikrodininkų vardu 
Morris, kuris mielai tų aukso 
plytų nupirks, jeigu bus pri
einama.

Morris buvo pašauktas 
krautuvėn ir apžiūrėjęs nepa
žįstamojo siūlomų plytų, nu
sprendė, kad tai tikrai auk
sas. Na, pradėjo dėl tos plytos 
derėtis. Nepažįstamasis reika
lavo $8,000, bet Morris siūlė 
tiktai $6,000. “Dylų” susitarė 
padaryti už $7,000, su $$2,500 
rankpinigiais.

Išsitraukė Morris iš kišenės 
pinigus ir suskaitęs nulindo. 
Turėjo tik $1,900.

“Toks bargenas ir dėl kelių 
nusususių dolerių negaliu juo 
pasinaudoti,” skundėsi jie 
krautuvininkui Rane, kuris 
smalsiai visų tranzakcijų se
kė.

“Paskolink jam $600 ant 
50 nuošimčių ir galėsi auksi
nę plytų pasilaikyti užstatu,” 
pasiūlė kiti du vyrai krautvi- 
ninkui ir Rane sutiko.

“Atiduosim pinigus už dvie
jų dienų,” tarė jie, atidavė 
Rane’ui plytų ir visi trys, laik
rodininkas Morris, plytos par
davėjas ir “dešrų pirkėjas” 
išėjo.

Praėjo dvi, praėjo trys die
nos, bet nei vienas iš jų nebe
pasirodė su Rane’o pinigais.

Plieno Darbininkų 
Unija Remia Kelly 
Kandidatūrat-

Griežtai Nusistatė Prieš 
Courtney

Politinius ratelius Chicagoj 
vakar labai nustebino C.1.0. 
plieno unijos pareiškimas, kad 
ji remia mero Edward J. Kelly 
kandidatūrų dar vienam ter
minui. Unija griežtai pasisakė 
prieš Thomas J. Courtney. pa
smerkdama jį kaipo atžagarei
vį, unijų ardytojų ir Roosevel- 
to naujos dalybos priešų.

Tas C.I.O. pasisakymas už 
Kelly nustebino daugelį žmo
nių daugiausiai dėl to, kad 
1937 metų Kapinių Puošime 
dienos skerdynės, kurios įvyko 
South Chicagoj, buvo primeta
mos daugiausiai merui Kelly.

Žymėtina dar ir tai, kad as
meniniai Kelly remia ir už jo 
kandidatūrų unijos narių tarpe 
darbuojasi keli plieno darbinin
kai, kuriems skerdynėse teko 
nukentėti.

Prieš trumpų laikų už Kelly 
pasisakė ir C.I.O. skerdyklų 
darbininkų unija.

Vakar Rane nuėjo pas pa
žįstamų laikrodininkų ir pa
rodė jam tų auksinę plytų. 
Nereikia nei sakyti, kų tas 
laikrodininkas atrado.

Plyta buvo misinginė.
Tai taip skamba ši auksinės 

plytos istorija. Musų geras 
patarimas visiems yra štai 
koks. Jeigu norite pirkti plytų, 
pirkite molines. —R.

NAUJIENOS,. Chica'go, Dl. ' _______ __

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 aplikacijų, priduodant 
vienų garantorių, ir išsiimti 
knygoms skolintis kortelę.

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

(Tęsinys)
2

Plato. Lit888 P6p
Puola (Symposion).—Faso
nas. Iš Graikų kalbos verte 
M. Račkauskas. Kaunas, 
Švietimo Ministerijos Knygų 
Leidimo, 1935.

Anglickis, Stasys.
Lit891.921 Anlk

Kraujo auka; Jirika. Kaunas, 
Sakalas, 1934.

Augustaitytė-Vaičiunienė, J.
Lit891.921 Au4s

Su baltu nuometu. Marijam- 
pol, Marijonas, 1931.

Brazdžionis, Bernardas.
Lit891.921 B7a

Amžinas žydas; eilėraščiai, 
Kaunas (K. Demikis) 1931.

Brazdžionis, Bernardas.
Lit891.921 B7k

Krintančios žvaigždės; eilė
raščiai... (Kaunas) Sakalas, 
1933.

Buivydaitė, Bronė.
Lit891.921 B86a

Anykščių baladės. Kaunas, 
“Žinija”/ 1930.

Gira, Liudas (pseud.)
Lit891.921 G44am

Amžių žingsniai; eilėraščiai. 
Kaunas, Tulpės, 1929.

Gira, Liudas (pseud.)
Lit891.921 G44L

Lirika (1908-1918). Kaunas, 
“Universitas”, 1928.

Gira, Liudas (pseud.)
Lit891.921 G44si

Šilko gijos; lirika. Kaunas, 
Dirva, 1929.

Gira, Vytautas Sirijos.
Lit891.921 G442s

Širdys formaline; lirika. 
Kaunas, Spaudas Fondas, 
1934.

Miglinas, Simas (ed.)
L;t891.921 M5m 

I

Musų Vilniaus poezija; iliu 
struota Vilniaus poezijos an
tologija. Red. Simas Migli
nas. Kaunas, Sakalas, 1932.

Mikuckis,. J.
Lit891.921 M5896a

Aušros rasos; eiles. Kaunas, 
A. Petronis, 1920.

Petrulis, Juozas (ed.)
Lit891.921 Pla

“Aušros” poezija; įvadas ir 
tekstai. Kaunas, S. Joselevi- 
čiaus, 1928.

Lit891.921 Se63
Septyni: Stasius Budavas, Kle

mensas Dulkė, Mykolas Lin
kevičius, Alė Sidabraitė, Vy
tautas Sirijos Gira, Stepas 
Zobarskas, Kazys Zupka. 
Kaunas, “Sakalas”, 1933.

ŠTAI, ŠIOS DIENOS LAIMINGIAUSIAS 
BERNIUKAS!

Nebeis Prie Gelžkelio Bėgių
8 metų berniukas Henry 

Pruim, nuo 10123 So. Union 
avenue, kišeniuj turbut turėjo 
zuikio kojų ar uodegų.

Vakar jisai ėjo skersai Chi- 
cago and Eastern Illinois bė
gės prie 103rd ir Stewart avė. 
Netikėtai pasirodė traukinys. 
Berniukas nepaspėjo nubėgti 
nuo bėgių, bet, stebuklas, jis 
nebuvo užmuštas.

Kokiu tai stebuklingu budu 
’okomotyvas sviedė Pruimiukų 
į šonų nuo bėgių, teapdrėks-

Tulys, Antanas.
L11891.921 T82z 

žingsniai. Boston, “Sandara”, 
printers, 1925.

Vaičiūnas, Petras.
Lit891.921 V191t

Tekanti saulė; antras eilė
raščių rinkinys. Kaunas (Švy
turys) 1925.

(Bus daugiau)

Atidarys Naujus 
Pašto Rumus 
Englewoode

Rytoj po pietų meras Kelly, 
kongresmonas Edward A. Kelly, 
pašto viršininkas Ernest J. 
Kreutgen ir daugelis kitų Chi
cagos valdininkų iškilmingai 
“pašventins” naujus pašto ru
mus Englewoode, kurie baigia
mi statyti prie 611 W. 63rd 
Street. Triobesys bus atidary
tas patarnavimui vas. 27 d.

Ketvirtad., vasario 23, 1939

damas jam truputį kaktų.
šiaip laimingasis berniukas 

yra sveikutis, bet po šio įvy
kio pasižadėjo skersai bėgės 
daugiau nebeiti. Kitų kartų gal 
nebus toks laimingas.

Traukinys Užmušė.

Prie St. Charles gatvės kryž- 
kelio, Elgine, Mihvaukee trau
kinys sudaužė trokų ir užmu
šė jo šoferį, Roy Greene, 31 
metų chicagietį.

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
/ra naudingos.

Pildom
Income

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

“NAUJIENOS”
1 1739 So. Halsted St.
I
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MALONU BUS VISIEMS 
pamatyti gražų, įdomų 

ir linksmą perstatymą 

“NAUJIENŲ ISTORIJOS BRUOŽAI
Kuriame dalyvauj’a geriausi lietuviu scenos mėgėjos 
ir mėgėjai ir, kurie atvaizduos ir atpasakos svarbiau
sius “Naujienų” gyvenimo momentus ir darbus. Pro-

grame dalyvaus žymiausi musų dainininkai ir daininin
kės, chorai, šokėjai ir daugelis draugijų atstovų.

PRAŠOME VISUS ATSILANKYTI!

Pirkit TiKietus Dabar
10 Centų Pigiau!

Prie durų tikietai parsiduos po 75 centus ir po 
$1.00. Perkant iš anksto 10 centų nuolaida su 
kiekvienu tikietu. Tikietai galima pirkti “Nau
jienų” ofise ir pas kaikuriuos draugijų atstovus. 
Tik 3,900 tikietų.

PO KONCERTUI ŠOKIAI PRIE PUIKIOS ORKESTROS

ASHLAND BOULEMH MMTOIJOJ
Kampas Ashland ir Van Buren ® 4 Vai. Popiet




