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1Britanija ir franci™ Pripažino Franco Režimą
BRITANIJOS PARLAMENTAS DEBATUOS 

PRIPAŽINIMO KLAUSIMI
Svetimų šalių karo laivai išgabens lojalis- 

tų vadus iš Ispanijos

NEMATO AMERIKOS DARBININK 
VIENYBĖS

KALBA, C.LO. IR A.D.F. GREIČIAU PASIDALINS 
VEIKLOS SRITIMIS

LONDONAS, Anglija, vas. 
27. — Pirmadienį premjeras 
Chamberlain painformavo at
stovų rumus, kad Britanija 
pripažino Ispanijos sukilėlių 
režimą kaipo teisėtą valdžią. 
Chamberlaino pareiškimą kon
servatoriai pasitiko aplodis
mentais, o opozicija — darbie- 
čiai šauksmais: “Gėda!”

Keletą minučių vėliau ir 
Francuzijos vyriausybe paskel
bė, kad ji pripažino Ispanijos 
sukilėlius.

Darbo partijos vadas atsto
vų rūmuose, majoras Attlee, 
pareiškė, kad partija antradie
nį duos įnešimą nupeikti Cham
berlaino politiką. Ryšium su 
tuo įnešimu laukiama rimtų 
debatų. Visgi neabejojama, 
kad Chamberlain gaus pasiti
kėjimą, nes konservatoriai tu
ri absoliučią daugumą rūmuo
se.

Anglija pataikauja 
arabams žydų-arabų 

konferencijoj
LONDONAS, Anglija, vas. 

27. — Per tris savaites Lon
done ėjo britų valdžios, žydų 
ii* arabų derybos Palestinos 
klausimais. Pirmadienį žydų 
delegacijos atstovai atsisakė 
priimti Britanijos planą laikui 
bėgant sukurti nepriklausomą 
Palestinos arabų valstybę, drau
gingą Britanijai, kurioje ma
žumą sudarytų žydai.

Pagal britu) planą žydams 
butų suvaržytas įvažiavimas 
į Palestiną ir uždrausta pirk
ti Palestinoje daugiau žemės. 
Pirmadienio rytą britų užsie
nių reikalų ministeris IIalifax 
ir kolonijų sekretorius Malcolm 
MacDonald dar ketino turėti 
pasikalbėjimą priešpiet su ara
bų delegacija, o popiet su žy
dų atstovais.

Arabai yra palankus britų 
planui, žydai gi tiek priešin
gi, kad jų delegatai iš Ame
rikos ketino grįžti namo, ne
belaukdami ilgiau.

šeštą dieną sėdi 
kasykloje

HAZLETON, Pa., vas. 27. — 
54 angliakasiai jau šeštą die
ną pirmadienį tęsė sėdėjimo 
streiką šios apylinkės kasyk
loje. Angliakasiai reikalauja, 
kad 'jiems ir kitiems kasyklų 
darbininkams butų išmokėtos 
užvilktos algos.

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

Tarpais lietus; šalčiau; šiau
rės vakarų vėjai; < saulė teka 
6:29 v. r., leidžiasi 5:37 v. v.

Greta šių įvykių Britanijos 
parlamente pirmadienį praneš
ta, kad Ispanijos respublikos 
premjeras Negrin priėmė pla
ną, pagal kurį kariškieji vie- 
nos-kitos šalies laivai išgabens 
iš Ispanijos lojalistų vadus. 
Manoma, kad lojalistams pa
dės apleisti Ispaniją Britam-? 
jos, Francuzijos ir Jungt. Val
stijų laivai.

Paskelbta taipgi, kad Ispa
nijos sukilėlių vadas, gen. Fran
co, davęs prižadą franeuzams 
ir britams, jogei Ispanija pasi
liks nepriklausoma. Tačiau 
Franco pareiškimas neatsako 
į klausimą, ar prie Francuzi- 
jos-Britanijos, ar prie Vokie- 
tijos-Italijos-Japonijos bloko jis 
ketina prisidėti.

Franco pagaliau davė priža
dą nepersekioti lojalistų. Ta
čiau jis laikėsi griežtai pareiš
kimo, kad “kriminalistus” turi 
teisti karo teismai.

Dešimties metų vai
kais— sovietuose 

teroristai
MASKVA, Sovietų Rusija, 

vas. 27. — Sovietų karo teis
mas nagrinėja bylą iškeltą ke
liems valdininkams veikusiems 
vakarų Sibire. Teisiami yra 
tūlas Savkin, buvęs slaptosios 
policijos valdininkas, pora kitų 
žvalgybos tarnautojų ir R. M. 
Klipp, Leninsk-Kuznecki mies
to buvęs prokuroras, kurs leis
davo sodinti į kalėjimą 10-12 
metų vaikus. Pasak liudytojų, 
jeigu pas du ar tris vaikus 
būdavo užtikti kišeniniai pei
liai, tai to užtekdavę, kad tei
siamieji dabar valdininkai ap
kaltintų tuos vaikus kaipo te
roristus.

Vokiečiai dirba mil
žiniškos pajėgos 

bombas
WASHINGTON, D. C., vas. 

27. — Jungt. Valstijų senato 
militariu reikalų komitetas pa
skelbė liudymus, jogei vokie
čiai išvystę milžiniškos pajė
gos bombą. Barcelonoje iš
sprogdinta, ši bomba užmušusi 
kiekvieną žmogų ketvirtadie
nio mylios rate ir apsvaiginu
si žmones, kurie buvo pusės 
mylios tolumoje.

Japonija neperse
kios žydų

TOKIO, Japonija, vas. 27. 
— Japonijos užsienių reikalų 
ministeris Hachiro Arita pir
madienį painformavo pariąr 
mentą, kad vyriausybė neper
sekios žydų. Pasak Arita, vy
riausybė išsiuntinėjo įspėjimą 
valdininkams teikti tokias pat 
teises žydams, kokios yra tei
kiamos kitiems svetimšaliams 
Japonijoj, ir priimti žydus į 
Japonjią, kaip kad yra priima
mi kiti svetimšaliai, remiantis 
šalies imigracijos įstatymais.

NEWCASTLE, ANGLIJA. — Naujas “King George V” karo laivas, kuris 
atsėjo $40,000,000. ;

VYRIAUSIAS TEISMAS PALAIKE 
FANSTEEL KOMPANIJOS PUSĘ

SĖDĖJIMO STREIKĄ PRIPAŽINO NELEGALIU BUVUS z • / |

WASHINGTON, D. C., "vas. 
27. — Jungt. Valstijų Vyriau
sias teismas pirmadienį išnešė 
sprendimą Fansteel Metallurgb 
cal Corporation, North Chica
go, byloje. 1937 metais šitos, 
korporacijos darbininkai buvo 
paskelbę sėdėjimo streiką. Kor
poracija pavarė < j uos iš dar
bo. Dabar korporacijos žygį 
užgyrė Vyriausias teismas. ,

Du Vyriausiojo teismo na
riai — teisėjai Black ir Reed 
— nesutiko su sakytu spren
dimu, bet jie buvo mažumo
je.

Tame pačiame fansteel strei
ke žemesnis teismas rado kal
tus 39-nis darbininkus tuo, kad

Italai mėgina prisi- 
vylioti lenkus

VARŠUVA, Lenkija, vas. 27.
Italijos Užsienių reikalų mi

nisteris Ciano šiomis dienomis 
lankosi Varšuvoje. Jo vizito 
tikslas, stebėtojai sako, yra įti
kinti lenkus, kad italų ir len
kų interesai susiję kolonijų 
klausimais. Ir Italija ir Len
kija nori gauti kolonijų. Ita
lija remsianti lenkų reikalavi
mą kolonijų, jeigu Lenkija 
prižadės neremti Francuzijos, 
savo buvusios talkininkės, ka
rui kilus tarp Italijos ir Fran
cuzijos.

Italai nori užtikrinti sau 
Lenkijos palankumą pirm ne
gu jie oficialiai pastatys rei
kalavimus franeuzų teritori
jos.

21 arabas užmuštas 
bombų eksplozijoj
HAIFA, Palestina, vas. 27. 

— Dvidešimt vienas arabas bu
vo užmuštas ir 44 asmenys su
žeisti, kai dvi bombos eksplo- 
davo žmonių minioje, Haifa 
miesto arabų centre. Trečioji 
bomba sprogdama nepadarą* 
žalos. Tarp sužeistųjų buvo du 
žydai ir vienas policininkas, ki
ti arabai.

jie paniekinę teismą, nes ne
klausė įsakymo paliauti sėdė
jimo streiką/ Vyriausias teis
mas pirmaįiehį atsisakė per
žiūrėti. žemesnių j ų\t eismų spren 
dimą, reiškia, paliko žemesnių
jų teismų sprendimą.

Trečioje > byloje Vyriausias 
teismas atmetė, i.Nacionalios 
Dąrbo Santykių : Tarybos įsa 
kymą Columbiap Enameling & 
Stamping Co., Ine.,'. Terre 
Haute, Ind., priimti pavartus 
iš darbo darbininkus. Taipjau 
Vyriausias teismas atmetė Na- 
cionalės Darbo Santykių Tary
bos įsakymą Sands Manufac- 
turing kompanijai (Clevelande) 
priimti atgal1 į darbą 48 pava- 

I rytus darbininkus.

Paprašė perimti Is
panijos ambasadą
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

27. — Francuzija pripažino Is
panijos sukilėlių režimą. Ispa
nijos respublikos prezidentas, 
Manuel Azana, apleido amba
sadą ir išvyko į Collonges mie
stelį, Šveicarijos pasieny, iš
trėmimam

Ispanijos respublikos amba
sadorius Pascua paprašė Fran
cuzijos užsienių reikalų minis- 
terį Ronnetą atsiųsti valdinin
ką ir perimti Ispanijos amba
sadą, o jau po to atiduoti ją 
sukilėlių atstovui. Pats Pascua 
nenorėjo perleisti jos sukilė
liams tiesiai.

Amerika priešinga 
britų planui Pales

tinoje
LONDONAS, Anglija, vas. 

27. — Jungt. Valstijų amba
sadorius Britanijai, Joseph P. 
Kennedy, pirmadienį atlankė 
Britanijos užsienių reikalų mi- 
nistėrį Halifaxą ir pareiškė, 
kad Jungt. Valstijos yra prie
šingos britų planui, kurs ke
tina suvaržyti žydų imigraciją 
į Palestiną ir likviduoti britų 
mandatą Palestinoje.

34 užmušti Pales
tinoje

JERUZALĖ, Palestina, vas. 
27. — 34 asmenys buvo už
mušti ir 50 sužeista pirmadie
nį, teroristinei bangai kilus 
Palestinoje. Riaušės, šaudymai 
ir bohibų mėtymas įvyko kai 
gauta žinių, kad Britanija ke
tina sukurti nepriklausomą Pa
lestinos arabų valstybę. Žydai 
rengė protesto mitingus, ara
bai ruošė džiaugsmo demon
stracijas. Gi mieste Haifa 
sprogo trys bombos. Dėl bom 
bų sprogimo 21 arabas buvo 
užmuštas ir 44 sužeisti. Už
mušti taipgi trys žydai.

Pradės rinkti popie
žių trečiadienį

VATIKANO MIESTAS, vas. 
27. — Trečiadienį katalikų baž
nyčios kardinolai pradės rink
ti naują popiežių. Chicagos 
kardinolas Mundelein pirmadie
nį išreiškė nuomonę, kad nau
jas popiežius bus išrinktas 
greitai.

Lenino našlė mirė
MASKVA, Sovietų Rusija, 

vas. 27. — Sovietų žinių agen- 
tija Tass pirmadienį paskelbė, 
kad mirė Nadiežda Konstanti
no va Krupskaja, velionės Le
nino našlė, sulaukusi 71 metų 
amžiaus.

Belgijos ministerių 
kabinetas rezignavo

BRUSSĖLS, Belgija, vas. 
27. — Pirmadienį rezignavo 
Belgijos ministerių kabinetas, 
kurį suorganizavo pereitą ket
virtadienį Hubert Pierlot, ka
talikų partijos vadas.

Vyriausias teisėjas 
pasikorė

CARSON CITY, Nev., vas. 
27. — Pirmadienį čia pasikorė 
Benjamin W. Coleman, Nevada 
valstijos Vyriausiojo teismo 
pirmininkas. Coleman buvo 67 
metų senumo.

WASHINGTON, D. C., vas. 
27. — Prezidentas RooseveL 
tas pereitos savaitės gale atsi
šaukė į John Lewisą, Industri
nių Unijų Kongreso pirminin
ką, ir į William Greeną, Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dentą, kviesdamas abi organi
zacijas taikytis.

Wm. Green paskyrė tris Fe
deracijos atstovus prezidento 
Roosevelto prašomoms dery
boms. John Lewis, pirmadienį

Lietuvos Naujienos
VILNIUS, vasario 20 d. — 

Vilniaus lietuviai šiemet iškil
mingai paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės šventę.

KLAIPĖDA,, vasario 20 d. 
— Lietuvos žemės Bankas 
Klaipėdoje nupirko lentpiuvę 
už 1,400,000 litų.

KAUNAS, vasario 18 d. — 
Dalyvaujant Valstybės Prezi
dentui/ Vyriausybei, diploma- 
tąms ir įvairių šalių Prekybos 
Rūmų specialiems delegatams, 
išlkilmingaji atidaryti Lietuvos 
Prekybos, Pramonės ir Amatų 
Rūmai.

KAUNAS, vasario 20 d. — 
Įsteigta “Darbo žvaigždė” nu
sipelniusiems amatininkams, 
darbininkams, verslo žmonėms 
pagerbti. Nepriklausomybės 
šventės proga pirmą kartą ap
dovanoti keli verslininkai ir 
darbininkai. Valstybės Prezi
dentą, be anksčiau praneštų, 
dar pasveikino Argentinos Pre
zidentas.

KAUNAS, vasario 18 d. — 
Kaune pasirašyta Lietuvos- 
Lenkijos keleivių susisiekimo 
sutartis. Tą , pačią dieną Kau
ne įstaigta pirmoji Lietuvoje 
oro skautų draugovė.

KAUNAS, vasario 19 d. — 
Lietuvos Vakarų Sąjungos su
važiavime nutarta plėsti sąjun
gos kultūrinę veiklą Didžiajai 
ir Mažajai Lietuvai suartinti.

KAUNAS, vasario 20 d. — 
Lietuvos stalo teniso rinktinė 
išvyko pasaulinių pirmenybių 
Egiptan. 
1939/11/23 d.

KLAIPĖDOS KRAŠTE NEU- 
MANAS STEIGIA JAUNŲJŲ 
VOKIETININKŲ ORGANIZA

CIJĄ. z
KLAIPĖDAI vasario 24 d. 

— Gyvulių gydytojas Neuma- 
nas įsakė steigti Klaipėdos 
Krašte jaunųjų vokietininkų 
organizaciją nacių Hitlerju- 
gend pavyzdžiu ir darbb fron-

VOKIECIAI SUPIRKINĖSIĄ
TURTĄ LIETUVOJE.

VARŠUVA, vasario 24 d. — 
Lenkų laikraščių žiniomis vo-‘ 
kiečių bankai esą suteikę pen
kių milijonų markių kreditą 
supirkinėti Lietuvoje įmones. 1

atvykęs į Washingtoną, pa
reiškė, kad jis nekomentufs 
prez. Roosevelto pakvietimo.

Washingtone kalbama, kad 
neatrodo, jogei artimoje ateity 
Amerikos Darbo Federacija ir 
Industrinių Unijų Kongresas 
susitaikys. Bet galima tikėtis 
abiejų organizacijų kovos pa
liaubų. Numatoma, kad jos ga
li pasidalinti sritimis savo 
veiklai ir paliauti kovojusios, 
nors ir nesusivienijusios.

ANGLŲ LAKŪNĖ JEN BAT- 
TEN LANKĖSI LIETUVOJE.

KAUNAS, vasario 22 d. at
vyko, žinomoji anglų lakūnė 
Jen Batten, kuri vasario 23 d. 
skaitė paskaitą kauniečiams ir 
pažadėjo kitą metą atskristi į 
Kauną.

VALSTYBĖS PREZIDENTAS 
AMNESTAVO KARINIŲ TEI

SMŲ NUBAUSTUOSIUS.
-KAUNAS, vasario 24 d. — 

Valstybės prezidentas šiomis 
dienomis amnestavo 67 asme
nis, kurie buvo nubausti kari
nių teismų.

KINIJOS LIETUVIAI PADO
VANOJO LIETUVOS KARO 

MOKYKLAI PATRANKĄ.
KAUNAS, vasario 22 d. •- 

Lietuvos Garbės Konsulas 
Charbine p. Kaušaras įteikė 
Lietuvos Karo Mokyklai Toli
mųjų Rytų Lietuvių padovano
tą lauko patranką.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
VADAS DALYVAVO ESTI

JOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIME.

KAUNAS, vasario 22 d. — 
Kariuomenės Vadas generolas 
Raštikis buvo išvykęs į Tai ną 
vizituoti Estijos Kariuomenės 
Vadą generolą Laidonerį ir da
lyvauti Estijos Nepriklausomy
bės Šventėje. 
1939/11/25 d.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

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

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

NAUJIIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILD.
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Iš Pietų Amerikos
B. K. Algimantas

IŠ ADVOKATO R. SKIPIČIO VEIKLOS 
ARGENTINOJE

(Specialaus “Naujienų” korespondento Argentinoje) 
1 ......—

Adv. Skipitis pas 
susivienijimiečius

Baigdamas pirmąjį amžiaus 
ketvirtadalį Susivienijimas Lie
tuvių Argentinoje triumfališkai 
pasirodė. 5—XI—38 S. L. Arg. 
bankietas Pasaulio Lietuvių Sų- 
jungos pirmininko adv. Rapolo 
Skipičio garbei Valentin Alsi
nus italų salione buvo pavyz
dingas. Visos vietos prie stalų 
buvo užimtos, o pasivėlavu
siems teko dastatyti ir kėdžių 
ir stalų.

(Tęsinys)
Prie progos tenka pastebėti, 

kad Argentinos lietuvių sceno
je retkarčiais pasirodo ir dau
giau lietuvių menininkų, bet 
jie čia ne studijuoja, nors ren
gėjų buvo viešai kviesti prisi
dėti. Jie matėsi publikoje ir 
gėrėjosi savo kolegų pastango
mis ir pasirodymu. Meno šakas 
studijuojanti, bet lietuvių sce
noje nedalyvaujanti taipgi ma
tėsi parengime.

Dar vienas žodis: Publikos 
tarpe matėsi Argentinos kine
matografo žvaigždė Begina La- 
banavičiutė—Lavai, kuri “A. 
L. Balso” skaitytojams pažįsta
ma iš savo pseudonimo Titą 
Toy. Ji žino, kiek sunkenybių 
tenka nugalėti studijuojant ir 
kopiant į meno pasaulio viršū
nes, dėl to atvyko su savo te-

B. Blaveščiuno ly- 
A. veteranai kurė- 
Rušėnas, Staliorai- 
ir kiti sėdėjo su

visa musų šviesuomene pagerb
ti studijuojančius Argentinos 
lietuvių menininkus.

Nadas Giedraitis.
Pas i u n-

APŽIŪRĖKITE ŠĮ PUIKŲ 
gyvenimą—pelningą namą, 

2850 BERVVYN AVĖ., 
Chicago, Illinois.

FIRST STATE MORTGAGE CO. 
4752 Fullerton Avenue.

Spaulding 1500.
10 N. Clark St. Dearborn 1540

R. Ski- 
įprasta

svečias, ministerio J. Aukštuo
lio ir pirmojo Pasiuntinybės 
sekretoriaus 
limas. S. L. 
jai: Šutinis, 
tis, Sereika
garbės svečiais.

Akto atidarymo žodį tarė S. 
L. Arg. teatro kolektyvo reži
sierius K. Velička. S. L. Arg. 
nuveiktus darbus papasakojo 
pirm. G. Šimkūnas ir sekr. A. 
Jokubauskas. Po žodį kitų ta
rė P. Austrą, K. N. Norkus, Pr. 
Stalioraitis ir pirmasis 
tinybės sekretorius.

Garbės svečias adv. 
pitis kalbėjo su jam
šypsena. Ne Šukius skelbė, bet 
reales išeivių gyvenimo proble
mas gvildeno. Dėl Kauno tik 
tiek pasakė, kad įpratusieji pa
šalpas naudoti laiškais bombar
duoja DULR centrų, prirašo vi
sokių prieštaravimų, o tie žmo
nės, kurie išeivijoje rimtų dar
bų dirba — tyli. Grįžus Kau- 
Ąšn, pasitarus su kitais DULR 

•bendradarbiais, teksiu prakti-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q.5O

Perkant toną ar daugiau .............. , w"

Taupyk-
saugioje įstaigoje

■

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Buvęs Vengrijos premje

ras Belą Imredi, kuris savo 
nelaimei patyrė, kad ir jo 
kraujyje bėga šiek tiek žy
diško kraujo. Patyręs tai, 
jis tuoj rezignavo iš prem
jero pareigų. Imredi buvo 
pasišovęs pravesti gana 
griežtus įstatymus prieš žy
dus.

Ar esi varginamas 
vidurių užkietiejimo?

PAPRASTU,
BUDU!

PASIGELBĖK ŠIUO
BET MALONIU

ifgjlmynai

skonio, geraiEx-Lax yra malonaus 
veikiantis, modernus liuosuotojas.
Ex-Lax turi gardaus Šokolado sko
nį. Jis yra visiškas ir patikimas, 
betgi švelnus veikime. Suteikia ge
ras pasekmes be apsunkinimo ar 
nemalonumo.
Ex-Lax yra Amerikoje labiausiai 
parduodamas liuošuotojas^—jis yra 
lygiai geras vaikams kaip ir suau
gusiems. 10c. ir 25c. dėžutės yra 
pas jūsų vaistininką!

SAUGOKITftS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax i 
Įsidomfikit raides “E’X-L-A-X” ant 
dSžutfiB it4 ant kiekvienos plyteles. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Lax 1
* I

THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

Europoje yra 78,000 
bažnyčių

LIETUVIAI AKIU SPECIALISTAI
Shakespearo ainis — 

vagis
Kažkoks Wilfrėdąs Georgas 

Hartas, 36 metų amžiaus, buvo 
sulaikytas 70 melų amžiaus 
Harietlos Winmeellės bule vie
name Anglijos kaime. Besigru
miant įsiveržėliui su Winmee- 
lės stiliumi jis buvo sužeistas 
ir po keletos valandų mirė li
goninėje. Pasirodo, kad vagies 
butą Shakespearo ainio. Abu 
Winmeeliai buvo išteisinti.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_____ Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Keuwood 5107.

Straffordo bažnyčioje, kur 
yra palaidotas didysis drama
turgas, kabo paminklinė lenta 
Georgui Hariui, Wilfredo Geor
go Hario seneliui, atminti. Va- 
S~^ž^.rdin<’avosi|DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
di- 4157 ARCHER AVENUE 

r I Ofiso valandos:
Jina nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 

už 18939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel.BEVERLY 8244

kuotųjų sistemų reviduoti.
Paskui tęsėsi šokiai salione 

ir pasikalbėjimai bufete. Gru
pė buvusių Lietuvos karių, Na
viko ir Čerkausko diriguojami |C. 
sudainavo kelias kariškas bei 
liaudies dainas. Buvo malonu 
matyli, kad visuomet neišdidųs 
ir draugiškas šnekučiavosi su 
susivienijimiečiais gerbiamas 
ministeris J. Aukštuolis. Vienu 
žodžiu, susivienijimiečių iškil
mės buvo lietuviškos ir pavys-

Visame Europos- sausžemyje 
daugiausia bažnyčių yra Berly
ne, kur jų yra net 260, Vieno
je bažnyčių yra 135, Miunchene 
per 100, o Ryme tik 60. Viso 
Europoje, rašo užsienio spauda, 
didesnių bažnyčių yra 78,000. 
Kartu su mažesnėmis įvairių 
tikybų bažnyčiofhis viso Euro
poje maldos vietų yra 247,000. 
Visame pasaulyje, kaip apytik
riai apskaičiuojama, maldos 
vietų yra 940,000.

Sbakespearas—Hartas.
Kaip paaiškėjo teisme, 

džiojo dramaturgo sesuo, 
Sliakespearailč, ištekėjo 
Hario, kurio šeima po to, kai 
Shakespearo vardas išgarsėjo 
po visų pasaulį, prijungė prie 
savo pavardės taip pat Shakes
pearo pavardę, kad ir išvirši- |Dr. F. Pulsucki Le Van 
niai atžymėtų ryšį su didžiuo- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
j u rašytoju. Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

Ši tradicija išliko Hartų šei- 1957 - W. Garfield Blvd. 
moję. Vagišio motina, kai jis'Cor* Damen. Hemlock 6699 
buvo dar berniukas, dažnai ves
davosi jį į Straffordo bažnyčia. 
Kodėl \Vilfredas Georgas Har
tas atsisakė nuo išgarsėjusios 
antros pavardės, nežinoma. Už
muštojo molina nusiminusi: 
sūnūs suteršė Shakespearų kil
mę.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

I VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
Į LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso*

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

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

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. FinneganA. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg.

2400 WEST MADISON STREET I DENTISTAS
Vai 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. VALANDOS: 9—12, 6—9. Trečia- 

Telcfonas SEELEY 7330. dienį 9—12.
Namų telefonas Brunsvvick 0597* 1344 Ecist 631’d St

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

dr: st. naikelis

M

Studijuojančių menininkų 
padėkos žodis f

Studijuojanti Argcnlęj6s. lie
tuviai menininkai, pasibaigus 
bendram musų koncertui “Jose 
Verdi” teatre 6—XI—38, reiš
kiame širdingų padėkų skait-

tai spaudai, kuri musų pasiry
žimų parėmė. Taipgi dėkojame 
už malonų atsilankymų Lietu
vos ir Latvijos ministeriams, o

i

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

• AMBULANCE , 
■' ■' J DIENĄ IR NAKTĮ 

VisiTėlef onai YARDS 1741-1742
•• /-i .4 1

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue
.iii, ■i'. Telefoną. LAFAYETTE 0721

1—■%_. • koplyčios visoseJD y LCa.1Chicagos dalyse

IM

DR. HERZMAN
.. , , , IŠ RUSIJOS■ Physician and Surgeon Gerai lietuviams žinomas per 31

3261 So. Halsted Street metus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

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

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

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

‘ Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superiot 9454 ar Central 7464 -

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

Klausykite tmvM| Lietuvių radi© programų Šeštadienio vakarais 
1 vaL vakare U C. stoties (1424 KJ—TrancMtea

P. SALTIMIERAS.
jungos pirmininkui adv. R. 
Skipičiui už tartų žodį studi
juojantiems lietuviams meni
ninkams, tuomi sustiprinant 
musų pasiryžimų siekti tobuly
bės meno darbe, gana sunkio* 

sųlygose, kuriose mums ten- 
dirbli. O tiems, kurie bend- 
lietuvių menininkų žygį ban- 
boikotuoti pareiškiame, kad 

mes esame papratę būti išnau
dojami tų, kurie bando vadin
tis kolonijos atstovais, bet ku
rie tik savo siaurų tikslų sie
kia, neįvertindami musų jauno
sios kartos pirmynžangos.

Mes visuomet esame pasiry
žę patarnauti musų kolonijos 
kultūriniam darbui ir visuomet 
eisime su ta plačiaja visuome
ne, kuri sunkaus musų kelio ir 
da^bo žygius remia, kaip kad 
šiame atsitikime mus parėmė 
Argentinos Lietuvių Balsas ir 
skaitlingai atsilankiusi gerbia
moji publika.

Pasirašė:

sc

MOKAME
fe

• f OOCK

TAUPYK IR SKOLINKIS
■

■

• Užtikrink savo inde
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

•Čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI— 

$5,000.00
INSURED

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N 

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

9 Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kalni
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Genrikas černauskas, 
Genė Paulauskaitė, 
Anatolia Stodolninkaitė, 
Petras Krapavickas, 
U. Jeleniauskienė,

, Pr. Krapavickas Jr., 
E. Orlovas, 
Ig. Andrijauskas, 
Olga šimaitytė, 
Aug. liešmonta, 
Antanas Šimaitis.

(GALAS)

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Kovo 12, 1939

Laidotuvių Direktoriai

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2X09

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

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

i

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
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. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St 

Tel. Went. 1612 — Res. Yards 3953 
Ofiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser. 

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Pilone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez, Hyde Park 3395

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

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Miesto
Kamb,
Namų
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 S o. Rockwell S t.
Telephone: Republic 9723.

Joseph V. Mockus* Jr. 
ATTORNEY AT LAW 

CHICAGO, ILL.
1664 West Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

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

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”
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KORESPONDENCIJOS j
East Chicago, Ind. Scottville, Mich.

Rytoj bus laidojamas Petras J. 
Sakas. — Palaidotas bus Chi
cagos Tautiškose kapinėse.
Vakar šioje vietoje buvo kiek 

platėliau parašyta apie netikė
tų Petro J. Sako mirtį. Apra
šyme per klaidų buvo viršuje 
padėta East St. Lotus, vietoje 
East Chicago. Šiuo tų klaidų 
atitaisome.

Be to, ir vėl pakartojame, 
kad velionis Petras J. Sakas 
bus laidojamas kovo 1 d. (va
dinasi, rytoj) Chicagos Lietu
vių Tautiškose kapinėse.

Laidotuvės prasidės 10 vai. 
ryto. Vadinasi, tuo metu pasi
judins laidotuvių procesija ir 
patrauks Tautiškų kapinių link
me. Apie pusę po vienuoliktos 
vai. ryto Tautiškose kapinėse 
prie velionies kapo pasakys kal
bų V. B. Ambrose. Taip pat, 
rodosi, dalyvaus ir dainininkas 
Stasys Rimkus.

Reikia tikėtis, kad laidotuvė
se gausingai dalyvaus velionies 
draugai ir pažįstami. —N.

Shelby, Mich.
Svečiai iš Evanstono ir 

Chicagos

Jonas C. Miller, Evanstono 
golfininkas, apsilankė pas sa
vo brolį Antanų Millerį. Anta
nas greitai sugalvojo kaip rei
kia pa vaišinti Jonų ir Emelia. 
Paskubomis sukvietė pažįsta
mus Hario apylinkės lietuvius 
ūkininkus. Jo žmona, namų šei- 
myninkė, pataisė skanius pietus 
ir apdėjo stalų visokios rųšies 
gardžiais valgiais ir gėrimais. 
Pietaudami svečiai pakelia stik
lus aukštyn* sveikindami “jau
navedžius” Jonų ir Emelijų Mi- 
llerius, kurie tik prieš savaitę 
švente savo ženybinio gyveni
mo vestuves ( silver wedding). 
Visi linkėjo sulaukti dar kitų 
vestuvių, auksinių vestuvių. Po 
pietų šokome ir dainavome. 
Muzikantai P. Rudys ant kon- 
certinkos, o K. Wasilius Jr. ant 
gitaros griežė smagius šokius. 
Čia tai jau buvo antra “silver 
wedding” ponams J. C. Mille- 
riams..

Štai kas dalyvavo šioje puo
toje: K. Matulis su žmona, K. 
VVasiliauskas, žmona ir K. sū
nūs, J. Ripalius, p-ia A. Alvi- 
kienė ir dukterys Lucija bei 
Silvija, Alex Andriulis, žmona 
ir sūnūs Feliksas bei Alex; p-ia 
Karneckienė ir duktė Albina, 
A. Kiliulis, žmona, sūnūs Vin
cas ir Mykolas; P. Rudis ir 
žmona iš Muskegan, Mich.; p-ia 
K. Keturakienė iš Chicagos ir 
aš pati. Besilinksmindami nė 
nepajutome kaip prislinko vė
lus vakaras ir turėjom atsisvei
kinti su mylimais svečiais ir 
gerbiamais šeimininkais. Lin
kėdami jiems viso gero išsi
skirstėm su linksmais veidais 
ir patenkinti traukėm namo.

Marė Dundulienė.

Ūkininkai ir jų balius

Šioj apylinkėj yra pažangių 
ir su linksma nuotaika lietu
vių ūkininkų. Nors jie gyvena 
išsiskirstę tarpe svetimtaučių, 
bet kada jiems pasitaiko pro
ga, tai jie nepaiso nei prasto 
oro, nei laiko trukumo. Vasa
ros metu kas šventadienis — 
tai piknikai gražiuose gojuose- 
miškeliuose prie ežerų. Atėjo 
žiema, klausyk, ūkininkai ren
gia balių-pasilinksminimų. Ūki
ninkas nesibaugina rytojaus 
būkle, nes rytojus jam užtik
rintas. Nors lietuviai ūkininkai 
prisilaiko savo tėvų žemės ar
ba tos šalies papročiu, bet ma
žai girtuokliauja ir kaip man 
gyvenant šioj apylinkėj apie 
dvidešimt metų neteko gridėti. 
kad laike pasilinksminimų ar 
taip sueigose kas susimuštų. 
Tuo tarpu Lietuvoj apsikumš- 
čiuoti lai paprastas dalykas.

Man teko būti pereitame ba
liuje L. U. Z. Draugijos vasa
rio 18 d. 1939 m. Balius buvo 
surengtas draugijos naudai su 
gražia programa, kurių išpildė 
su muzika ir dainomis lietuvių 
ūkininkų jaunimas po vadovys
te ponios Rakienes. Į šį balių 
buvo atsilankęs iš Bostono ir 
Maikis su tėvu, kurie padarė 
gardaus juoko publikai. Drau
gija įsigijo gerų pianų, tai mu
zikantai rėžė iki antros valan
dos ryto. Smuikų rikdė V. Gal
vydis, akordijonų jaunuolis Ba
kas, o pianų senas vargoninkas 
V. Martinaitis. Prie geros mu
zikos, manau, kad kaip kas ir 
padus nuplėšė bešokdamas.

Moters sunešė “sočiai” fak
sus, kuriuos išpardavė iš varžy
tinių, kas atnešė draugijai ge
ro pelno. Vienas senyvas sve
timtautis žmogus nusipirkęs 
krepšį su skanumynais labai 
nusistebėjo, kad tiek daug mai
sto. Sako, man užtektų ant po
ros savaičių tiek maisto. Ūki
ninkės nesiskupi su maistu.

Svetainė buvo gražiai išde- 
koruota su kaspinais, kurie pie
šė Lietuvos vėliavos spalvas. 
Publikos atsilankė nepaprastai 
daug, ir gal visi buvo patenkin
ti.

Ant rytojaus po baliaus, tur 
būt, mažai miegojusi išvažiavo 
į Chicagų M. Martinaitiene at
lankyti savo giminių. Mano 
užtrukti keletu dienų pas sa
vuosius.

Pas mus žiema gana lengva. 
Ūkininkai pradeda laukti pava
sario.

Girdėjau, kad V. Martinaitis, 
vietos ūkininkas, žada kurių 
vienų gražių dienų atlankyti 
apylinkės lietuvius* ūkininkus 
ir užrašinėti “Naujienas”, vienų 
iš pažangiausių lietuvių laikraš
čių.

Gero pasisekimo, drauge!
Ūkininkas.

[ ACME-NAUJTENŲ Photo]
NEW YORK. — Leslie MacMitchell’ New Yorko uni

versiteto studentas, kuris numatomas kaipo kandidatas 
į pasaulinę olimpijadų. Jis yra pasižymėjęs bėgikas.

H.ą Žmonės Manov

Šūkauja lyg girioje

Pavasarinė Ekskur 
sija į Lietuvą 
Laivu Europa
Išplauks iŠ New Yorko 

žės 13, 1939. — Ruošia Lie
tuvių Laivakorčių Agentų Są
junga Amerikoje, Ine.

gegu

Tie lietuviai amerikiečiai, 
kurie ilgai svajojo ir ruošėsi 
Vykti į savo gimtąjį kraštų, 
dabar turi geriausios progos,dabar turi geriausios 
jeigu tik panorės būti dalyviais 
ekskursijos, , kurių ruošia Lie
tuvių Laivakorčių Agentų Są
junga Amerikoje, Ine., populia
riu Nprth German Lloyd laivu 
Europa. Ekskursantai apleis 
New Yorkų 1939 m. gegužės

Pavasaris gražiojoj
— tikrai džiugi proga 
jimui pasitikimo su giminėmis 
ir senais prieteliais.

Pražydę vaismedžiai, žaliuo
jantieji kdlnų šlaitai, žavios ve
jos, gajumu kupini kaimai bei

alžymė-

žvejų sodybos, ir gražus nau- 
joviniai miestai — visi ten lau
kia grįžtant iš užjūrio savo

Ar jums teko ilgėtis saviškių, 
kuriuos mylit iri gerbiat? Ar 
jautei troškimų vaikščiot jums1 
žinomom aukšlumon ir dar

skaisčios jaunatvės dienas? Ar 
žinot, kad esate užsitarnavę 
turėti rupesnio nebojančias a to 
stogas, kurios teiks didžiaus ų 
nuošimčių ’ ‘ ‘
sveikatai ir 
mui?

EGG ................
NUT ................
BIG LUMP ....
MINE RUN ....
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

... $6.00

... $6.00

.... $6.00

.... $5.75

... $5.00 
ŠAUKITE

jūsų įdėliams — 
gyvenimo smagu- TIKTAS 

$2,900,000
KezervHH 
«2£O.U(K>

senosios tėvynės Lietuvos, da
lyvaukite musų 1939 m. pava
sarinėj ekskursijoj; bukit da
lyviais tikrai smagios kelionės, 
pradedant pirmąja josios va
landa.

Dėl laivakorčių ir informaci
jų kreipkitės į “Naujienas”,

garsinasi 
“NAUJIENOSE

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

1-mų

Galima

Leo Norkus Jr.
Ambrosia & Nectar

BEER DISTRIBUTOR
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 

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

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

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

“Naujienoms” paminėjus jau 
seniai spaudoje skelbiamų pra
nešimų apie tai, kad sovietų 
Rusija gali susidraugauti su 
Vokietija, “Laisvės” berneliai 
paleido savo kakarines. “Nau
jienų” adresu jie pradėjo švais
tytis taip, tarsi piemenukai gi
rioje. Jie šūkauja, kad “Naujie
nų” redaktorius nieko nesu- 
prantųs, “durnas šnekas” kab 
bus ir 1.1.

Vadinasi, “Naujienų” redak
torius yra ir šioks ir toks lik 
dėl to, kad pasaulio šeštos da
lies valdovai, kurie dedasi di
džiausiais pasaulio demokra
tais, tursinusi prieš Hitlerį ir 
su juo nori susidraugauti.

Visiškai nuneigti tuos prane
šimus ir “Laisvės” berneliai ne
gali. Todėl jie bando Maskvos 
politikų pateisinti: girdi, sovie
tų Rusija su visais nori sugy
venti geruoju ir palaikyti kai
myninius santykius. Bet palai
kyti taikų su kaimynais dar ne
reiškia pritarti jų politikai.

Kadaise Lietuvoje gyveno u- 
bagas Antanėlis, kuris pasižy
mėjo nepaprastu nuolankumu. 
Jis prieš visus labai žemai nu
silenkdavo ir visus garbindavo.

Atrodo, kad tokių ubagiškų 
politikų dabar varo ir sovietai. 
Jie yra pasiryžę su visais taiky
tis, prieš visus lenktis bile tik 
jų abrakas pasilieka sveikas.

Žinoma, čia dar butų pusė 
bėdos, jei komunistai nebandy
tų kitiems diktuoti, kaip jie tu
ri elgtis. Bet taip nėra. Štai ko
munistai visokiais budais nie
kina ir smerkia Angliju ir Pran
cūzų ų už tai, kad tos nešoko 
ginti Čekoslovakijos nuo Hitle
rio. į

Kodėl jie tai daro?
Juk Anglija, Prancūzija ir ki

tos valstybės taip pat nori tai
kos ir ramaus sugyvenimo su 
kaimynais. Tad kodėl taikos ga
li geisti sovietų Rusija, o kitos 
demokratinės valstybės privalo 
žaisti net su karu?

Išeina taip, kad demokrati
nės valstybės kariauti turi, o so
vietų Rusija su »visais stengsis 
draugauti ir taikų palaikyti.

“Laisvės” vyrukai sako, jog 
sudarymas nepuolimo sutarties 
tarp sovietų Rusijos ir Vokie
tijos susilpninsiųs Berlyno-Ro* 
mos ašį!

štai tau, Jurgi, ir devintinės. 
Visi žino, kad Hitleris prakti
kuoja tiesiog banditiškų politi
kų. Jokių dorovės dėsnių jis ne- 
silaiko, kaip nesilaiko jų ir ei
linis banditas. Draugijiniame 
gyvenime juk niekam neateitų 
į galvų sudaryti “nepuolimo su
tartį” su banditu, kad tuo bu- 
du butų galima nuo banditiš
kų žygių kitus apsaugoti.

Tarkime, kad sovietų Rusija 
sudaro nepuolimo sutartį su 
Vokietija, tai kas tada? Faktiš
kai tatai reikėtų tik vienų da
lykų, būtent, kad sovietų Rusi
ja yra galutinai nusitarusi at
sukti nugarų demokratinėms 
valstybėms. Jei tokiu atveju, 
pavyzdžiui, Vokietija pultų 
Prancūziją, tai sovietų Rusija į 
visų tai pro pirštus žiūrėtų. 
Teikti paramų demokratinėms 
valstybėms ji negalėtų, nes tai 
butų priešinga sudarytai sutar
čiai.

Ir kų visa tai reikštų? Čia ir 
vaikas jsupras, kad tokia sutar
tis kaip tik išeitų į naudų Ber- 
lyno-Romos ašiai, nes atsparu
mas nacių ir fašistų užmačioms 
dar labiau sumažėtų.

Baigdamas noriu štai kų pa
stebėti: jeigu Stalinas susitartų 
su Hitleriu, tai bolševikai atsi
stotų savo vietoje. Faktas jiik 
yra tas, kad bolševikiška siste
ma turi labai daug bendro su 
rudųja ir juodųja diktatūra. Iš 
viso tad be reikalo “Laisvės” 
vyrukai šūkauja kaip girioje, 
kada jiems argumentų pritrūk
sta. ' -—J. P. žilvitis

Iš Lietuvos
Šventojoj Projektuoja
ma Statyti Pagalbinį 

■Uuostą
KAUNAS. — Nors Klaipė- 

dos uostas per eilę metų bu
vo tobulinamas ir didinamas, 
tačiau, plečiantis prekybos san
tykiams, Klaipėdos uostas da
rosi ankštas.

Kadangi apie pusę laivų, 
įplaukiančių i Klaipėdos uostą, 
yra 3^2 m. gremzles gylio, to
dėl nesunku būt šventojoj į- 
rengti antrą, pagalbinį uostų, 
kur prekybos laivai galėtų į- 
plaukti. Dabar šventojoj yra 
įrengtas tik žvejų uostas, ir 
norint įrengti čia prekybinį 
uostą — reikėtų praėjusiais 
metais statytą molą pratęsti 
dar apie 250 m. ir pastatyti 
antrą molų.

Molų statyba užsitęstų apie 
trejetų metų.

Prekybiniam uostui švento
joj įrengti yra jau padarytas 
projektas ir sąmata. Čia stei
giant prekybinį uostą tektų pa
daryt ir geležinkelį nuo Dar
bėnų ligi šventosios, arba per 
Palangą ligi Klaipėdos.
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1 LIKTU V Al
| DEVISCfflAM J

I Greiti traukimai Šri- « i Kaunu

||Į||. r^rahaTžM^š'”etakmšūų iki'balandžio°23 ir j

■ Kopos nuo ;s32T Amerikoje iei- 
|Įį \ nuo būti keturias savaites.___ ___

T® CHICAGO,

NAUJIENŲ JUBILIEJINĖ
EKSKURSIJA LIETUVON

Išmok ė jom a

už padėtus Z| yn
pinigus ‘'

Duodam Paskolas ant 
Morgičių

Safety Denosit Dėžutės 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATiON

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Sophie
Barčus

RYTINE radio 
VALANDA

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

“NAUJIENOSE’-

Laivu GRIPSHOLM

Gegužės 31 d., 1939
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO

NAUJA
PAVASARINIŲ
MADŲ

KNYGA

ši ekskursija bus viena iš didžiausių ir pato
giausių, nes lydės patyręs palydovas, nereikės 
persėsti, nė rūpintis su bagažais.

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laiv. Agentų 
Sąjungos Amerikoje.

Del platesnių informacijų ir sutvarkymo 
dokumentų, kreipkitės į •

naujienas
Jeigu norite turėti smagią kelionę

Naujienų Raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniai nuo 9 ryto iki 1 vai. dieną

KAINA 15
Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

Vardas_______________________

Adresas............. ................................

Miestas_______________________

Valstij a---------------- ------------



4 NAUJIENOS, Chicago, m Antradien., vasario 28, 1939

NAUJ1ENIOS
The Lithnanian Daily Naw> 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

sio 
. 4.00 
. 2.00 

1.50 
. .75

VISGI DEMOKRATAS
- 8c

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

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

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

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

Užsakymo kalnai
Chicago je — paštu:

Metams...... ................. .
Pusei metų___________
Trims mėnesiams_____
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_______ ....
Savaitei _______________ ____ 18c
Mėnesiui ________________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams _________
Pusei metų ______
Trims mėnesiams .. 
Dviem mėnesiams .. 
Vienam mėnesiui

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ---- -------   $8.00
Pusei metų ----------------------  4.00
Trims mėnesiams -----  2,50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$5.00 
2.75 
1.50 
1.00

persikėlimui iš senųjų ap* 
draudos skyrių į naujus, jau
nimo organizavimo klausi
mas, lietuvių kalbos mokyk
lėlių ir vadovėlių klausimas, 
vajaus reikalai.”

Darbininkų taikos reikalas
Prezidentas Rooseveltas dar kartą atsikreipė į Gree- 

ną ir į Lewisą, ragindamas juodu, atsteigti taiką organi
zuotame Amerikos darbininkų judėjime.

Savo laiškuose, adresuotuose Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentui ir Industrinių Organizacijų Kongre
so pirmininkui Rooseveltas paduoda keturias priežastis, 
dėl kurių, jo nuomone, darbininkų vadai privalo daryti 
kovos paliaubas ir eiti prie susitaikymo. Jisai visai tei
singai sako, kad unijų nariai abiejose grupėseP'karštai 
trokšta taikos ir vienybės.”

Bet dar svarbesnis yra tas prezidento argumentas, 
kad taikos atsteigimas darbininkų judėjime yra “protin
gas ir beveik būtinas žingsnis tolimesniam išplėtojimui 
kooperacijos tarpe laisvų žmonių demokratinėje visuo
menėje”. Tai, iš tiesų, yra teisinga mintis.

Demokratinėje visuomenėje turi būti kooperavimas 
tarpe žmonių. Jeigu nėra kooperavimo, tai arba visuo
menė taip susiskaldo ir susilpnina savo jėgas vidujinėje 
kovoje, kad ji nebegali atsiginti nuo užpuolikų iš oro, ar
ba viena visuomenės dalis smurto keliu pasigrobia val
džią į savo rankas ir panaikina žmonių laisvę.

Bet kad galėtų susitarti ir kooperuoti viena su kita 
įvairios visuomenės grupės, tai privalo būti susitarimas 
grupių viduje. Kol eis atkakli kova tarpe pačių darbinin
kų, tol nebus pastovių santykių nei ekonominiame kraš
to gyvenime, nei valstybėje. Jau dabar, sakysime, susto
jo visas socialinių reformų plėtojimo darbas kongrese, 
kuomet Amerikos Darbo Federacija kovoja su CIO. Grę
sia pavojus, kad gali būt atšaukti arba sudarkyti net tie 
socialinio saugumo įstatymai, kurie buvo išleisti iki šiol.

Tą mintį, kurią išreiškė savo laiškuose prezidentas 
Rooseveltas, butų galima iš darbininkų interesų taškare- 
gio suformuluoti taip: jeigu darbininkai nesusitaikys ir 
nesusivienys, tai jie negalės sėkmingai ginti savo reikalų.

Buvo pranešta, kad A. D. Federacija jau paskyrė 
taikos deryboms komitetą iš trijų įgaliotinių. Reikia ti
kėtis, kad taip pat pasielgs ir CIO vadai.

Ispanijos respublika likviduojama

Kas 
kas 
“ta- 
vie-

KANADA KALTA JUNG< 
TINĖMS VALSTIJOMS 4 

BILIONUS DOLERIŲ

Neseniai Baltimorėje susirin
ko būrys “tautiškų veikėjų” 
(jie save tokiais laiko) ir iš sa
vo tarpo išsirinko “Amerikos 
Lietuvių J'autinę Tarybą”, 
toje sueigoje dalyvavo ir 
jos dalyvius įgaliojo tokią 
rybą” rinkti, nežinia. Bet
nas iš tarybininkų, A. B. Stri
maitis, su entuziasmu aprašė, 
kaip jie tenai valgė, trafiko tei
sėjo Laukaičio vaišinami. E- 
są, —

“Sesijos pertraukoje Tei
sėjas mus nuvedė į tokią vie
tą vakarienės, kad pavalgius 
jau daugiau negalėjome val
gyti. O kuomet mes norėjo
me demokratišku budu, pro- 
porcionaliai susiburti, tai 
Teisėjas paaiškino, kad Bal- 
timorėj tik Bromo Selzer 
perkant reik savo ekonomiją 
paliesti.”
Pasirodo, 

visgi yra 
“tautiškoje 
mokratijos
miršti, tai jisai bent pavalgęs 
vakarienę norėjo demokratišku 
budu užsimokėti. Bet kadangi 
demokratija čia butų palietusi 
jo ekonomiją, tai trafiko teisė
jas jį nuo to nemalonumo iš
gelbėjo. Tokiu budu viskas pa
sibaigė laimingai.

kad p. Strimaitis 
demokratas. Jeigu 
konferencijoje” de- 
principai buvo už-

“N. GADYNĖ” APIE 
“NAUJIENŲ” JU

BILIEJŲ

Vienas atstovas Kanados par
lamente, Ottawa mieste, kriti
kavo finansų ministerio suma
nymų užtraukti $750,000,000 
paskolų ir nurodė, kad “Kana
da jau yra kalta Jungtinėms 
Valstijoms viešomis ir privati
nėmis skolomis apie keturis su 
puse biliono dolerių”.

Tų sumų Kanada buvo kalta 
jau per dešimtį metų, ir tas at
stovas klausė:

“Kaip Kanada atsiteis su 
Jungtinėms Valstijoms arba 
ir su kitais savo kreditoriais. 
Finansų ministeris į klausi
mų nedavė jokio atsakymo.” 
Visas pasaulis yra įsiskolinęs 

Jungtinėms Valstijoms. 
Šamui 
gauti.

Dėdei 
bus vargo tas skolas at-

TUR BŪT, ANT JUOKO

Britanijos ir Francuzijos valdžios vakar suteikė pri
pažinimą Ispanijos maištininkų vadovybei, kaipo teisėtai 
Ispanijos valdžiai. Ispanijos prezidentas Manuel Azana 
jau sekmadienio vakare išvažiavo iš ispanų ambasados 
Paryžiuje į Šveicariją, bet nepadarė jokio pareiškimo, ar 
jisai iš savo vietos rezignuoja, ar ne. O, tuo tarpu prem
jeras Negrin ir užsienių reikalų ministeris Del,Vayo 
ruošiasi evakuoti (išvežti) iš centralinės Ispanijos visus 
respublikos gynėjus, kuriems gręsia kerštas iš fašistų 
pusės.

Tokiu budu Ispanijos respublika yra likviduojama. 
Maištininkai jos neužkariavo, nežiūrint to, kad kova ėjo 
per 31 mėnesį ir sukilėlius gausiai rėmė ginklais ir karei
viais dvi galingos fašistinės valstybės, tuo tarpu kai res
publikos valdžia negalėdavo gauti ginklų nė už pinigus. 
Dar ketvirtadalis Ispanijos teritorijos ir šiandien tebėra 
respublikos vyriausybės rankose ir ji turi apie pusę mi- 
liono drąsių ir gerai išlavintų kareivių.

Bet tęsti kovą toliau, kuomet respublikos teritorija 
yra apsupta iš visų pusių ir kuomet galutinai išnyko vil
tis, kad ateis iš kur nors pagalba jos gynėjams, nebėra 
prasmės. Taigi jie yra priversti padėti ginklus.

Ispanijos respublika yra priversta pasiduoti dėl to, 
kad Anglijos konservatoriai su Francuzijos ir Amerikos 
pritarimu leido fašistams ją pasmaugti. Anglijos lordai 
ir kapitalistai tikisi, kad su fišistiška Ispanija jie susi- 
Kalbės geriau, negu su Ispanijos demokratija. Kodėl 
Francuzja čia vergiškai sekė paskui tuos Anglijos reak
cininkus, yra sunkiau suprasti, nes Francuzijai kaip tik 
yra pavojingi fašistai.

Bet užvis keisčiausią rolę šitoje Ispanijos dramoje 
suvaidino Amerikos valdžia. Prezidentas Rooseveltas vi
są laiką deklamavo apie demokratiją ir “kvarantiną 
prieš agresorius” ir tuo pačiu laiku jisai neleido teisėtą-

Padavusi ištrauką iš pirmo
jo “Naujienų” editorialo, at
spausdinto 1914 m. vasario 19 
d., brooklyniškė “Naujoji Ga
dynė” rašo:

“Šitie keli žodžiai*buvo pa
sakyti prieš 25 metus. Perei
tą vasario 19 d. ‘Naujienos’ 
sulaukė sidabrinio jubilie
jaus. Per tą laikotarpį pažan
giajam amerikiečių lietuvių 
sparne buvo tiek ‘pasisuki
mų’ ir ‘apsivertimų’, kad bu
tų sunku surašyti juos į jau- 

• čio odą. Ypač skandalingai 
suskilo socialistinis judėji
mas, patekęs įtakon ‘revoliu
cinio ūpo’, kuris susidarė dė
ka bolševikų perversmo Ru
sijoj. Ir šių žodžių rašytojui 
(J. V. Stilsonui.—-“N.” Red.) 
tuomet atrodė, kad ‘Naujie
nos’ ‘sudešinėjo’, ir ne kartą 
jis jas yra kritikavęs, net dė
jęs pastangas ‘paimti partijos 
kontrolėn’.

“Nepaisant visų atakų, 
‘Naujienos’, vadovybėje drg. 
Grigaičio, ėjo užsibrėžtu ke
liu ir gyvenimas jų nusistaty
mą pateisino.

“Malonu jas dabar, sulau
kusias 25 metų, pasveikinti 
ir jų redaktoriui drg. Grigai
čiui palinkėti ilgiausio am
žiaus!”
Dėkui už gerą žodį ir linkė

jimus!

“Laisvė” rašo, kad vienas 
Švedijos socialdemokratas ir 
dargi parlamento narys, Brand- 
tas, pasiūlęs, kad taikos premi
ja butų suteikta Hitleriui, kuris 
“be karo” prijungė prie Vokie
tijos Austriją ir Sudeliją. Esą, 
žinia apie tai tilpusi “L. Žinio
se”.

Tvlcs tos žinios patikrinti ne
galime, nes to “L. Ž.” numerio 
negavome (gavome sausio 30 ir 
31 d.d. numerjus, paskui vasa
rio 2, 3 ir 4 cĮ.d., bet vasario 1

Žiemos metas tai Lietuvoje 
grožinės literatūros sezonas, i 
Tuomet daugiausia tos rųšies 
knygų išeina ir ne tik verstinės, 
bet ir savosios, originalios lie
tuviškoje šiaudinėje pastogėje 
gimusios.

Pavasarėjant vasario mėnesy
je, be to, ir geresniems veika
lams premijos skiriamos. Viena 
iš stambiausių premijų — tai 
švietimo ministerijos — penke
tas tūkstančių litų; kitas dvi 
premijas skiria: vieną koopera
tyvas — spaudos fondas — ir 
kitą pusiau valstybinė spaustu
vė — Spindulys. v

Šiemet švietimo ministerijos 
premiją laimėjo už eilių rinki
nį jaunosios kartos tikrai gabi 
poete Solomėja Nerys.

Solomėja Nerys iš profesijos 
yra pedagoge, gimnazijos mo
kytoja, jau Lietuvoje visus 
mokslus baigusi, kitaip tarus, 
jaunuolė nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo sąlygose išaugu
si, moksle užsigrudinusi.

Salomėja, Nerys eiles pradėjo 
rašyti visai iš jaunų dienų ir 
pirmosios jos eilės savo turiniu 
buvo didelėje katalikiškojo — 
klerikališkojo judėjimo įtakoje. 
Vėliau ji šios įtakos nusikratė 
ir pradėjo eiti visai savaimin
gais nepriklausomais keliais, 
giliai pasinėrusi liaudies var
guose, besigėrėdama gamtos 
grožiu tyčia gražių eilių yra 
sukarusi. Tai jau poetė visuo
menininke, kuriai knisimasis 
savo asmenybės pergyvenimuo
se veik yra svetimas.

Pirmieji jos eilėraščiai tilpo 
katalikų jaunimui skiriamame 
“Ateities” laikraštyje, vėliau 
jos rašiniai tilpo buvusiame 
“Trečiame Fronte” ir dabar

Tačiau tai - bus greičiausia 
“džiokas”. Švedijos socialdemo
kratų partija yra griežčiau nu
sistačiusi prieš hitlerizmą, negu 
kuri kita tp t krašto partija. 
Griežčiau ir už Rusijos bolševi
kus. Nes Švedija davė prieglau
dą tūkstančiams pabėgėlių iš 
Vokietijos ir Sudetijos, o Rusi
jos sovietų valdžia nedavė prie
glaudos nė vienam!

Bet prie tps neva žinios “Lai
svė” pridėjo dar ir aiškų melą, 
kad “tūli Lietuvos social-demo- 
kratų lyderiai” blokuojasi su 
“hitlerininkais voldemarinin- 
kais’’. Taip, girdi, rašęs “Kelei
vis”. Bet “Keleivis” taip nerašė.

Anglija pasigamins mil
žinišką lėktuvų skaičių

RYTOJ SUVAŽIUOS SLA 
PILDOMOJI TARYBA

“Tėvynė” rašo, kad kovo 1 
d. susirinks (New Yorke) Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
Pildomoji Taryba, kurios darbų 
dienotvarkėje numatoma šia 
klausimai:

“Suradimas vielos SLA 
centrui ir jo kėlimas naujo!) 
vieton, nustatymas griežtų 
taisyklių Susivienijimo in- 
vestmentams, nustatymas vi
sos apdraudos 3 nuošimčių
pamatų, nustatymas rezervų greitį per valandą.

“Sunday Times” rašė, kad 
Anglijos vyriausybė, esą, geitai 
paskelbsianti savo planus pa
didinti karo aviacijos lėktuvų 
skaičių nuo 1750 iki 4000. ši
tas anglų vyriausybės . nutari
mas turės tų rezultatų, kad 
aviacijos pramonė norima taip 
išplėsti, jog ji turėtų pajėgti 
per metus pagaminti nuo 35 
ligi 40 tūkstančių lėktuvų. Ši
ta gamyba butų apie 16 kartų 
didesnė už tų1 kuri buvo ras
ta reikalinga 1935 metais. Nuo 
lapkričio mėnesio pabaigos 
lėktuvų gamyba bus padidin
ta 50 procentų, kaip tai maty
ti iš vyriausybės paskutiniais 
menesiais padarytų nutarimų, 
šito tempo bus laikomasi ligi 
1940 metų, kai aviacija bus 
jau visiškai pasirengusi kiek
vienam atvejui- Lėktuvai, ku
rių modeliai dabar tiriami, 
galės pasiekti 720 kilometrų

jai Ispanijos valdžiai nė vienų lėktuvą nusipirkti Ameri
koje apsigynimui nuo agresorių!

Užsienių politikoje stambiojo kapitalo rykles, susi- 
dėjusios su fašizmu ir klerikalizmu, pasirodė galingesnės 
už demokratijas.

Jonas Graičiunas yra tauti
ninkas, bet tautininkas nenuo
rama, mėgstąs savarankiau dir
stelti į gyvenimą ir ne vien ten
kintis oficialiuoju optimizmu, 
todėl ir jo lyrika dar pavadinta 
oficialaus optimizmo ir priva
taus pesimizmo lyrika. Poetas 
Jonas Graičiunas bent nesi
dangsto kas jis esąs, nešunuo- 
degiauja ir eina tiesiu jo pasi
rinktu keliu.

Visai galimas daiktas, kad 
premija bus paskirta ir St. Vai
neikienei už jos romaną “Vaiš
vila“.

S t. Vaineikienė kasmet vis

Reikia visai atvirai prisipa
žinti, kad švietimo Ministerijos 
pasirinkimas šiemet skirti pre
miją S. Neriui yra visais atve
jais vykęs ir plačios visuome
nės suliktas pilnu pasitenkini
mu.

Daug noro turėjo gauti pir
mą premiją Petras Cvirka už 
savo “Kasdienines Istorijas”, 
betgi jisai vargu gausiąs ją ir 
iš kitų.

Petro Cvirkos “Kasdieninės 
Istorijos” sultingai parašytos, 
bet jose jaučiasi tam tikra ten
dencija ir kartais neoriginališ- 
kumas. “Kasdieninės Istorijos” 
tai daugiausia įvairus vaizdeliai 
iš kaimo gyvenimo, bet jie visi 
šiurpus, čia matai žmones tik 
besigrumiančius vien tik dėl 
turto ir tai ne dėl to, kad pra
turtėti, bet veik vien tik dėl ar
timo, o dažniausiai dėl gimi
nėms pavydo. Tame P. Cvirkos 
vaizduojamame kaime nematy
ti jokių pragiedrulių, jokių dva
sios polėkių,'kilnesnių jausmų, 
žmonės aklai pasiduoda savo li
kimui ir piktos valios vedami 
tikrai pasibaisėtinus darbus at
lieka. Jei visas tasai kaimo gy
venimas butų toksai, kaip P. 
Cvirka jį atvaizduoja, tai tvir
tai galima sakyti, kad iš jo nie
ko gero negalima laukti ir nie
kam negalima pasitikėti.

P. Cvirka be šių istorijų yra 
nemaža parašęs literatūros vai
kams ir . . . ant šios rųšies kny
gų, šiam buvusiam “Trečiojo 
Fronto” bendradarbiui, SSSR 
žymiam turistui Lietuvos švie* 
limo Ministerija deda užrašą — 
tinka mokyklų bibliotekoms—... 
Gal ir nieko nuostabaus, nes P. 
Cvirka jau tapo visai jaukus 
vyras, jau kuris laikas kaip sa
vo veikalų pirmąją knygą vi
suomet pasiunčia tautos vadui. 
Taip jauni vyrai daro karjerą!

Spaudos Fondo premiją grei
čiausiai laimėsiąs Jonas Grai
čiunas už savo eilių rinkinį 
“Ižas Nemune”, kurį paskyrė 
ehieagiečiui Dr. A. L. Graičiu- 
nui. Apie tų eilių turinį jau esu 
rašęs.

B

pasirodo su nauju romanu iŠ 
baudžiauninkų gyvenimo. Jos 
anų laikų vaizduojami kaimei- 
čiai ryžtingi, atkaklus vyrai ir 
moters ne tik nepakenčia viso
kių jiems daromų skriaudų, bet 
ir kovoja dėl geresnių gyveni
mo sąlygų. Tiesa, jie visi tose 
kovose labai skaudžiai nuken
čia, o kiti net ir savo gyvybę 
palydi. Bet vis dėlto neatleidžia 
kovos vadelių ir skina kelius į 
geresnį gyvenimo rytojų. Ir čia 
daug visokių išdavysčių, daug 
visokių parsidavėlių aptinki, 
bet greta tų niekšingų ir men
kų asmenybių matai taurius as
menis, kurie grumiasi su sun
kia gyvenimo tikrove, žiaurio
mis gyvenimo apystovoinis ir 
siekia laisvo gyvenimo.

(Bus daugiau)
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Ką daryti, kad gerai I riausias persodinimo laikas 
----- u___ i----- 1------1", yra pavasaris (kovo-rugpiučio 

mčn.) Palmės turi būti per
sodinamos tik gegužės mėn. 
Persodintos gėlės iš karto ge
rai palaistomos, ir iki prigis 
statomos pavėsingoje vietoje. 
Kad nevystų, reikia apipurkš
ti vandeniu. Languose esan
čias gėles reikia dažniau ap
gręžti kitu šonu į šviesą, nes 
kitaip jos nusvyra į šviesos 
pusę ir negražiai atrodo. La
bai naudinga gėles patręšti. 
Baigdamas turiu pabrėžti, kad 
žemė gėlėms persodinti ge
riausia sudaryti iš tam tikro 
mišinio, kad butų puri, leng
vą- praleidžianti orą ir van
denį. Minkštastiebėms gėlėms 
vartojama lapinė žemė, įmai
šant truputį smėlio, o kiela- 
stiebėms vartojama sunkesnė 
žemė.

augtu kambarinės gėlės

vazonas, blogas 
blogai pasodin-

kad gėlės gerai

Trys moterys 40 metų 
neišėjo iš savo namų

Ncslatyti gėlių 
baldų. Svarbiau

Birchinglone yra namas, iš 
kurio neišėjo per 10 metų trys 
moterys. Tai buvo motina ir

Daugelįs savo kambariuose 
turime gėlių, tik gaila, kad 
dau^ jų neturi reikalingo gro
žio, atrodo suvargusios, šei
mininkės nori, kad jų gėlės 
gražiai atrodytų ir tam? nieko 
nesigalėtų. Todėl čia ir noriu 
šiek tiek paaiškinti jų skurdo 
priežastis.

Gėles skursta ir neauga dėl 
to, kad pasodintos į blogą že
mę, kad permažai ar per daug 
laistomos- kad per didelis ar 
per mažas 
drenažas ar 
tos ir t. t.

Norėdami,
augtų ir gausiai žydėtų, dabar 
turime susirūpinti jų priežiū
ra.

Kambarys, kuriame auga 
gėlės turi būti vėdinamas, ypač 
saulėtomis dienomis, vengiant 
skersvėjo. Gėlės reikia statyti 
ant langų ar staliukų prie lan
gų, kad jos 
mai šviesos, 
ant geresnių 
sias dalykas
mas. Vanduo laistymui turi 
būti kambario temperatūros ir 
laistyti reikia tada, kai vazo
ne žemė yra sausa- Tai pažin
ti galima iš to- kad sudavus 
kuo nors kietu į vazono siene
lę, girdėti skambus balsas. Jei 
balsas duslus, tai žemė šlapia. 
Per daug laistyti negalima, 
nes žemė nuo per gausaus lai
stymo surūgsta ir atsiranda 
kenkėjų.

Kartais ir laistant gėlės pra
deda vysti. Tada jas reikia kuo 
greičiausiai persodinti. Perso
dinant reikia, laikant kaire 
ranka, vazonėlį apversti, o de
šine suduoti į dugną. Tuomet 
gėlė su visa žeme išsiima iš 
vazono. Jeigu yra supuvusių 
šaknų, tai su aštriu peiliu jas 
išpjaustyti ir pašalinti surūgu
sią žemę. Persodinant iš ma
žesnio į didesnį, naujas vazo
nas turi būti didesnis tiek- kad 
aplink išsitektų tik pirštai. So
dinant į naują vazoną, dugne 
turi būti skylute, kurią reikia 
uždengti šukėmis, užpilti stam
baus švaraus žvyro ir dar ga
lima pridėti medžio anglių. 
Tai bus drenažas, o geras dre
nažas yra svarbiausias veiks
nys tolimesniam auginiui. Pa
skui pilama žemė ir sodina
ma gėlė. Kol prigis, persodin
tų gėlių iš karto daug nelieti. 
Liejant pilti tiek vandens, kad 
ištektų per vazonėlio dugną 
(geriau lieti rečiau, bet po 
daugiau).

Kartais pasitaiko, kad šilta
me kambaryje žemė vazonuose 
perdžiusta. Tuomet geriausia 
vazonėlį įstatyti porai valan
dų į vandenį -Gėlės- turinčios 
didesnius lapus, mėgsta lapų 
plovimą. Mažesniais lapais gė
lės purškinamos vandeniu. 
Tuo budu pašalinau! dulkes, 
kurios trukdo gėlių alsavimą 
ir neduoda gerai augti. Ge-

tada, kai mirėmas atsitiko
motinos vyras. Tada ji su duk
terimis nusprendė neišeiti iš 
namų ir gerbti savo mirusį 
velionį. Miestelio gyventojai 
tik tiek žinojo, kad tai yra 
kažkoks paslaptingas namas, 
kur gyvena trys paslaptingos 
būtybės. Namas buvo apsuptas 
aukštos tvoros, o namų lan
gai uždangstyti. Jei kas turėjo 
kurį reikalų, tai kitaip su mo
terimis negalėjo susikalbėti,

kilo

nu
kilo

tik vieną kartą tepamato tas 
tris keistas moteriškas būty
bes. Tai buvo tada, kada 
gaisras.

Paskutiniaisiais laikais 
mas ypač nutilo, taip kad
įtarimas. Tada buvo pranešta 
policijai, kad vis dėlto šitą na
mą patikrintų. Pasirodė, kad 
namo savininkė prieš 3 mėne
sius buvo mirusi. Jos abi duk
terys įvyniojo motinos lavoną 
į tam tikrus suvilgintus aude
klus, o pačios apsigyveno ant
rame aukšte. Jos papasakojo, 
kas jau buvo žinoma. Kai jų 
tėvas buvo nukautas dvikovo
je, tai nuo to laiko jų motina 
nebeišėjo. Taip pat neišėjo su 
molina ir jos. Savo tėvo at
minimui jos žibino žvakę, ku
rios ugnis niekados neužgęs- 
davo. Ir taip praleido jos 40 
metų, nieko kito nematyda
mos, kaip tik motiną, žvakę ir 
vieim'antrą.

Aišku, jos nonn 
skaityti nei rašyti,
tiktai su dideliu vargu pasise
kė įtikinti, kad jos paliktų sa
vo gyvenamąjį kambarį. Tai 
jos padarė tada, kai buvo už
tikrinta, kad jos galės grįžti 
atgal ir toliau žibinti tėvo at
minimui ugnį.

nei

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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VALDYBA
K. AUGUSTAS, iždininkas
J. DEGUTIS, trustisas
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KONTESTAS

Taigi, kontestas jau prasidė- visi mes, taip sakant, paspausi- 
j°.

Kaip ir paprastai, pradžia ne
pasižymi spartumu. Ima laiko, 
kol kontestantai išsijudina. Pir
miausia juk reikia, taip sakant, 
surasti galus, kurie veda prie 
naujų kandidatų. Vadinasi, rei
kia per koštuvų perleisti visus 
draugus bei pažįstamus, kurie 
butų tinkami kandidatai į Chi
cagos Lietuvių Draugijų.

Vienu ypu su visais jais rei
kalo neatliksi. Čia reikia nema
žai laiko, kol pasitaiko proga 
su vienu ar kitu susitikti, pasi
kalbėti, išsiaiškinti. Dažnai ten
ka su vienu kandidatu kelis 
kartus susitikti, kelis kartus 

.aiškinti draugijos tikslų, kol pa
galiau kandidatas įsitikina, jog 
jam verta priklausyti stambiau
siai Chicagos lietuvių organiza
cijai.

Tai vis reikia laiko, reikia 
pasiryžimo, reikia noro ir su
manumo dirbti.

Kai išsibaigia kandidatai tarp 
pažįstamų ir draugų, tai jų 
tenka ieškoti tarp pašaliečių. 
Vadinasi, klausinėti pažįstamų, 
gal jie žino tokių žmonių, ku
rie butų tinkami draugijos na
riais likti.

Kaip matote, tai vis tokis 
ddbbas, kurio vienu4 pasimoji- 
mu negalima padaryti. Reikia 
laiko, reikia pasišventimo.

me, tai per šį kontestą tūkstan
tį su viršum naujų narių turė
sime gauti.

Kiekvienas narys turi steng
tis, kad šis kontestas pasisektų. 
Jei jis aktyviai konteste ir ne
gali dalyvauti, tai bent gali pri
duoti kontesto vedėjams var
dus ir pavardes tų žmonių, ku
rie butų geri kandidatai į drau
gijų. Visiems, kurie tai pada
rys, iš anksto tariame ačiū.

Pavienių narių paslauga visa
da bus tinkamai įvertinta. Jei
gu jie įrašys naujų narį, tai 
gaus tikietų į “kontesto pabaig
tuves”.

Taigi, visi esate kviečiami į 
talkų. Juk kur du stos — visa
dos daugiau padarys...

K. Augustas, 
Kontesto vedėjas.

Juozas J. Žukas yra visiems 
žinomas. Tai pasižymėjęs teni- 
sistas, Chicagos parkų čempio
nas. Jis judrus, kaip gyvasis si
dabras.

Dabartiniu laiku jis lanko 
kolegiją: studijuoja kūno kul
tūrą. Atliekamo laiko jis daug 
neturi, tačiau vis dėlto yra pa
siryžęs Chicagos Lietuvių Drau
gijai padirbėti ir jai kelis de
šimtis naujų narių gauti. Tuo 
tikslu jis ir įsirašė į kontestan
tų eiles.

nickuomet 'nepasižymi dideliais 
rezultatais. Taip buvo per pe
reitus kontestus, taip yra ir da-

šį kartų dar prisidėjo ir ne
palankus oras, kuris užklupo 
Chicago kaip tik tuo metu, kai 
turėjo prasidėti kontestas. Dėl 
sniego audros, o vėliau prasi
dėjusių šalčių, susisiekimas per 
keletą dienų buvo pusėtinai su
paralyžiuotas. Tai vis trukdė 
kontestui įsisiūbuoti.

Ir vis dėlto kontestas prasi
dėjo ir stumiasi pirmyn. Keli 
kontestantai pradėjo darbą. Jų 
pastangų dėka draugija jau ga
vo kelias dešimtis naujų narių.

pavardes naujai įsirašiusių na
rių, o taip pat ir kontestanths, 
kurie tuos narius įrašė. Šia pro
ga paminėsime tik kelis kon
testantus, kurie jau pradėjo 
dirbti. Vadinasi, gavo draugi
jai naujų narių. Pirmiausia 
tenka pažymėti Juozą Ascillų. 
Jis jau įrašė kelis narius, o 
prospektų turi devynias galy
bes. Petras Galskis irgi nesnau
džia. Frank Bulaw taip pat ne
praleidžia progos naujų narį 
įrašyti. Jis yra pasiryžęs ma
žiausiai šimtą narių gauti. Tu
rint galvoje jo pasidarbavimą 
praeityje, vargu galima abejoti, 
kad jis savo kvotų išpildys su

KONTESTANTŲ 
DĖMESIUI

Visi Chicagos Lietuvių Drau
gijos kontestantai (kurie jau iš- 
pildėte registracijos korteles ir 
kurie esate nusitarę jas išpildy
ti ir likti kontestantais) kovo 4 
d. (šeštadienį) esate kviečiami 
atsilankyti į J. Petrausko sve
tainę (1750 S. Union Avė.).

Tai bus, taip sakant, kontes- 
tantų sąskrydis (sueiga). Mes 
visi susirinksime, pasitarsime 
kontesto reikalais, pasidalinsi
me savo nuomonėmis ir paty
rimais iš praeities, kas reikia 
daryti, kad kontestas butų sėk
mingesnis, našesnis ir naudin
gesnis organizacijai.

Kad nuotaika butų geresnė, 
tai mes turėsime ir užkandžių 
bei kitokių dalykų, kurie pa
prastai prisideda prie linksmes
nio nusiteikimo.

Be kontestantų, sueigoje da
lyvaus ir valdybos nariai. Pra
džia 8 vai. vakaro. Kadangi tai 
bus šeštadienis, tai turėsime 
laiko pasikalbėti, plačiau kon
testo reikalus aptarti, o vėliau 
ir pasilinksminti.

Dar kartą kviečiame visus 
kontestantus kalbamoje sueigo
je dalyvauti.

K. Augustas ir Alex Ambrose, 
kontesto vedėjai.

Aurora, III.
Lietuvių Kultūros Draugi

jos maskarado balius
Lietuvių Kultūros Draugijos, 

maskarado šaunus balius įvy
ko vasario 19 d. Labor Temple 
svetainėje, 213 Main St., Au
rora, III., kuriame dalyvavo su 
širšum poras šimtų vietos ir 
apylinkes miestų lietuvių.

Apie 8 vai. vakaro męs .atė
jome į svetainę, kuri jaunuolių

ir paaugusių žmonių buvo ku
pinai prisipildžiusi. Ten musų 
/akaro vedėjai pp. Alcks Po
lius ir Jonas Petkus širdingai 
jasiliko ir supažindino su vie- 
iniais veikėjais ir dalyviais, 
jvelainėj ant pagrindų publika 
iric gero orkestro šoko, links
niuosi ir tarp jų sukinėjosi 
įvairiais kostiumais apsirengę 
r apsimaskavę maskaradiniu** 
<ai. Kiek vėliau p. Petkus, nu
raukęs šokius, pristatė p-lę Ge
novaitę Sakalauskaitę, akroba- 
iško baleto šokikę. Ji dar jau

nutė, bet gerai išsilavinusi šo
kėja. Jos šokiais visa publika 
neapsakomai gėrėjosi. Jos bro<- 
is Romaldas Sakalauskas jai 
šokant pijami akompanavo. Po 
io dar buvo pasakyta įdomi ir 
vaizdinga prakalba, kurioje kal
bėtojas paliete Lietuvos nauja
kurių vargus ir valdininkų lė
bavimą. Po klasiškų šokių bei 
rimtos kalbos ir vėl prasidėjo 
šokiai, kurie buvo paįvairinti 
musų liaudies šokiais ir daino
mis.

Žymėtina, kad Auroros jau
nimas labai sulietuvėjęs, nes 
jis čia ne tik tautiškus šokius 
mėgsta šokti bei dainuoti, bet 
dar ir tarpusavyje kalba lietu
viškai. Pasirodo, kad tautiškai 
nusibankru tavusių laikraštinin
kų yra bereikalingas verkšleni
mas ir prikišimas musų jauni
mui ištautėjimo — yra visiškai 
nerimtas.

Pokylio rengėjai taip pat Tu
rėjo paruošę ir barų, ant ku
rio buvo įvalias įvairių valgių 
ir gardžių gorimų. Prie baro 
svečiai užkandžiavo, gėrė, pa
sakojo pasakas, o kiti net sma
giai dainavo liaudies dainas. 
Maskaradininkams ir įžangos 
tikietų dalyviams buvo dalina
mos piniginės ir rišulinės dova
nos, kurias daugelis gavo. Va
karo rengėjais‘4r darbininkais, 
be pp. Pociaus ir Petko, dar 
buvo ir p. Sofija Pocius, p. 
Svidrikienė ir į£’ Petkienė. Čia 
dar buvo ir kiti žymus svečiai: 
pp. Antanas Slankus, Petras

Juozas Augaitis
Juozas Augaitis apsiėmęs 

darbuotis jubiliejiniame kon
teste pareiškė, kad šiais me
lais dar smarkiau darbuosis, 
negu pereitam konteste, ir no
ri būtinai laimėti aukščiausią 
dovaną, būtent, laivakortę į 
Lietuvą ir atgal. Paskutiniame 
konteste draugas Augaitis įrašė 
56 narius, o šiemet, girdi, bus 
daug lengviau įrašyti, nes per 
tą laiką gavęs daug patyrimo 
kaip įrašyti naujus narius.

Juozas Augaitis yra Cicero 
gyventojas, bet narius į drau
giją rašo iš Ciceros, Chicagos ir 
kitur. Žinant, kad Augaitis tu
ri keletą pagelbininkų, kurie 
padeda suieškoti prospektų, tai 
galima iš anksto pranašauti, 
kad Juozas turės progos nemo
kamai pasivažinėti' ir turėti 
smagias vakacijas. Linkime ge
ro pasisekimo ir lauksime atei
nant su visu glėbiu aplikacijų.

Kcršulis, J. Kanipikienč, J. Na- 
vczelskis su žmona ir t. t. J. 
Navezelskis yra vedęs p-lę Vin-

DeKalb, III Ramink
Raumenų 

Sustyrima ir 
Skaudėjimus

PLASTĘff
Pastebėki! Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų ildirbejų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

BAZARO EIGA

suvaidino
Patumsie- 
visus pa- 
visais rci-

De Kalb Kultūros Skyrius 
turėjo sėkmingų metini 

vakarų
DE KALB, III. — Pereitą šeš

tadienį De Kalbos Kultūros Sky
rius turėjo savo metinį vakarą 
su pragrama ir šokiais. Pasiro
do, kad De Kalboje musų kul
tūros draugija yra visas veiki
mo centras. Visi stambiausi lie
tuviai susirinko į draugijos sky
riaus vakarą ir labai linksmai 
praleido laiką.

Svarbiausią rolę 
vietos biznierka p-ia 
nė. Ji, matyti, gerai 
žįsta ir žino kaip su
kia elgtis. P-ia Patumsienė yra 
labai draugiško budo moteris ir 
visų mylima De Kalbos mieste.

Negalima pamiršti ir p. Ka
rietos, kuris labai gražiai priė
mė svečius iš Chicagos Lietu
vių Draugijos. Taipgi, Kultūros 

[skyriaus sekretorė p-lė Valeri
ja Žalnis, kuri pažįsta veik vi
sus De Kalbos gyventojus ir sa
ko, kad ji žino dabar kurie tu
rės dar prisirašyti į De Kalbos 
Kultūros Skyrių.

Beje, reikia pagirti ir p. Pet
rauskas, kuris pinigus mieravo 
su coliauka.

Chicagos svečiai buvo pp. V. 
B. Ambrose, kuris pasakė kal
bą- ir p. Vaivada, “Naujienų” 
štabo narys. Nuotaika buvo la
bai puiki. Linkėtina daugiau to
kių parengimų surengti.

—Svečias

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin- • • • •

mimo sukakties proga, jo 
minės ir draugai jam buvo 
ruošę gimtadienio pokylį ir 
lys dalyvaudami smagiai laiką
praleido, o taip jau nepamiršo 
ir į parengimą atsilankyti.

gi- 
su- 
pa-

Už šią progą taip jau ir aš 
dėkoju pp. Petkienei ir Pocie
nei, kurios ir mane buvo pa- 
kvietusios į pokylį.

’* Ona Davgin.

“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS KONCERTAS
Ashland Blvd. Auditorijoj
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Spausdinam
r?

dar-

V. B. Ambrose praeityje bu
vo vienas iš stambiausių kon- 
testantų. Nėra abejonės, kad 
jis ir dabar pasirūpins savo 
kvotų išpildyti. Šimtinę narių 
gauti — jam tai lyg barankų 
suvalgyti.

Cbicagoje turėsime visų būrį 
patyrusių ir sumanių kontes- 
tantų, kurie per ištisus metus 
stengsis įrašinėti naujus narius. 
Nėra abejones, jog jie išnaudos 
visas progas, kad tik galėtų 
naujų narių gauti. Nors, bend
rai imant, dabar sųlygos ir nė
ra labai jau palankios, bet jei

Petras P. Lapenis
P. P. Lapenis apsiėmė 

buotis kaipo kontestanlas jubi
liejiniam konteste. Lapenis ir 
pirmesniuose kontestuose daly
vavo ir turėjo neblogas pasek
mes. Šiais melais, jubiliejiniais 
metais, mano smarkiau pasi
darbuoti ir gauti' daugiau na
rių, negu pirmesniais konles
iais. i

P. P. Lapenis iš amato bar
bens ir šiuo laiku turi nuosa
vų barbesnę 724 W. 18 St. Ka
dangi p. Lapenis yra senas šios 

[apylinkės gyventojas ir turi 
plačias pažintis tarp vietos gy
ventojų, tai aš manau, kad tu
rės didelį pasisekimų jubilicji- 

Iniame konteste.

Iki bazaro liko tik 25 dienos. Kovo 25 ir 26 d. Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., įvyks Chicagos 
Lietuvių Draugijos bazaras. Baząre bus išdalinta daug 
dovanų.

Apie! 500 Draugijos veiklesnių narių pasiėmė serijas 
ir įvairiose sueigose bei svečiuose pardavinėja tikietus 
tarp savo draugų, pažįstamų, bei darbavietėse. Smarkes- 
ni-nės jau išplatino po keliolikų serijų ir dar vis tęsia 
pardavimų toliau. Daugelis jau baigia parduoti ir mano, 
kad iki bazaras įvyks išparduos visus. Tai vis džiuginus 
reiškinys ir jei taip viskas pavyks, tai publikos turėsime 
apsčiai.

PRAŠOM BAZARUI DOVANŲ
Kadangi svečių atrodo turėsime apsčiai, tai mums 

reikės turėti daug dovanų. Taigi, šiuo kreipiamės į drau
gijos narius, kad kiekvienas pagal savo išgales prisidė
tų prie Bazaro su dovanomis. Dovanos bazarui mums 
reikalingos įvairios, todėl kiekvieno draugijos nario duo
ta dovana bus labai aukštai įvertinta ir paskelbta “Nau
jienose” antradieniais. Dovanas bazarui galite atnešti į 
Draugijos ofisų, 1739 So. Halsted St., arba prisiųskit laiš
kų, tai mes pasiųsime žmogų, kuris jūsų paskirtų dova
nų paims.

GAUTOS DOVANOS BAZARUI
Roosevelt Furniture Co., 2310 W. Roosevelt Rd. da

vė 2 šmotų parlor setų.
J. F. Budrik, 3417—21 So. Halsted St., davė 8 tūbų 

Console R. C. Victor radio.
Budrik’s Jewelry and Optical Co., 3343 So. Halsted 
davė 17 akmenų Bulovą laikrodį Vyrui ar moteriai. 
Mrs. O. Petrauskienė davė gražių lempų.
Marijona Kovei aukojo gražių staltiesę.
Mrs. V. Gužas aukojo setų dišių.
Mrs. K. Valiulis aukojo galionų vyno.
Mrs. B. Jonėnas aukojo porų gražių rankdarbių.
Mrs E. Kalins aukojo išsiuvinėtus du rankšluosčius.

PELNAS NUO BAZARO
Padarytas pelnas bazare eis naudai Lietuvių Moks

leivių Stipendijos Fondui, iš kurio bus teikiama parama 
Draugijos nariams, lankantiems aukštesnę mokyklų, į- 
steigimui sporto skyrių ir kitiems kultūriniams reika
lams. Kilniam darbui verta visiems Draugijos nariams 
teikti paramą, —ALEX AMBROZEVIČIUS

Bazaro serijų 
platintojai

Čia yra pažymėti vardai ba
zaro tikietų platintojų. Bazaras 
įvyks kovo 25 ir 26 d. Lietuvių 
Auditorijoj. Kurie dar neturite 
paėmę bazaro tikietų platini
mui, tai prašome kreiptis į 
Draugijos ofisų. Už kiekvienų 
išplatintą serijų yra teikiama 
dovana. Kviečiame visus drau
gijos narius į darbų, kad ba- 
zarų butų galima padaryti sėk
mingų.

E, Musneckis
S t. Rudelis

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 

i KONSTITUCIJAS IR 
'DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

St

Miss B. Laučius 
Mrs. Rumbauskienė 
P. Radžius 
Peter Peika
J. Grikenis 
Šiužąs
B. Liutkus 
A. Judvikiene 
P. Gaudinis 
Anna Berg 
E. Šautis 
V. Garbis 
M. Pocienė 
O. Gaudisius 
M. Wallace 
S. Zandulis
K. Petrauskienė 
Ch. Valaitis
A. Berger 
K. Wilson
V. Kazlauskas 
J. Masys
J. Kalelio
K. Bartkus 
V. Zarauskas
B. Miller
B, Lėdeikienė 
O. Rpmbaitė 
K. Radzunas.

Skelbimai Naujienose 
Juoda nauda dėlto, 
’'f>d načios Naujienos 
'n-a nandinefos.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Canal 8500

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
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FAKTAI APIE NAUJA LIETUVIŲ VAIZBOS 
BUTO VALDYBĄ IR DIREKCIJĄ 
J. Kelly-Kaledinskas — Naujas 

Prezidentas

Sunkiai

Lietuvių Vaizbos Buto mė
nesinis susirinkimas įvykęs 
Vasario 15tą dieną, prezidento 
Jono Kaledinsko namuose, bu
vo labai, o gal ir perdaug gy
vas, vienok dalykai susitvar
kė ir manoma turėti gana pa
sekmingus metus.

Vienas iš daugiausiai dirbu
sių dėl Buto praeitais metais 
buvo Wm. J. Kareiva, kuris 
savo nenuilstančiu darbštumu 
padarė visus Buto parengimus 
sėkmingais.

Ponas Narvidas taip pat 
daug dirbo ir, be abejo, būt 
ir vėl buvęs išrinktas ir šiems

kad nauji aplikantai butų tin
kami ir verti būti nariais, bet 
taip pat prirašys daug naujų 
narių, nes jis tinginio amato 
nemoka. Dominik Pivarunas. 
lai naujas direktorius ir per 
virš dvidešimts metų veikiąs 
Chicagoj. Yra tai rimtas, ma
žai kalbantis, bet daug protau
jantis stambus biznierius ir, 
be abejo, Vaizbos Butas daug 
ko laimės, turėdamas p. Piva- 
runą direktorium.

Dominik Kuraitis, stambus 
automobile dealeris, visuomet 
turi gerą žodį apie draugus 
bei pažįstamus, energingas dar- Alena RimkaitėCharles Kriščiūnas

PAVYZDINGA GABIU JAUNUOLIU SEIMY 
' NA 18 APYLINKĖJ - RIMKAI

Viena slaugė, kita dainininkė, brolis — baigė 
komercijos mokslus

DIDELE
NUOLAIDA

Tel. Victory 4965. i 
STOGDENGYSTE IR BLEKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi * 
pilną apdraudą už darbus- Leng ! 
vųs išmokėjimai jei norite. ! 
BRIDGEPORT ROOFING AND i 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

metams prezidentu, bet p. 
Narvid, eidamas į 13-to Wardo 
aldermanus, buvo labai užim
tas politiškais dalykais. Nors

buotojas ir rašytojas ir, ištik- 
rųjų, yra žvaigždė tarpe Buto 
direktorių. Advokatas Slakis 
galės daug ką nuveikti, tik tu-

Vaizbos Butas ir nesikiša į po
litiką, vienok už jo gerą pasi
darbavimą praeitais metais, 
Buto direktoriai vienbalsiai in- 
dorsavo poną M. Narvid i 13-to 
Wardo aldermanus ir tikisi, 
kad visi lietuviai, gyvenantieji 
13-tame Warde, už p. Narvidą 
balsuos.

Nauji Direktoriai
Dabar žodį-kitą apie Valdy

bą ir direktorius 1939 metams. 
Jonas Kaledinskas, jei taip ves 
Butą, kaip jis veda Progress 
Furniture Company, tai, be 
abejo, pasekmės bus gana ge
ros. Nėra abejonės, kad nau
jas direktorius ir dabartinis 
Buto raštininkas B. R. Piet-

rėsime pamatyt kiek noro tu
rės. J. P. Varkala, per daug 
metų buvęs Buto raštininku, 
yra visiems žinomas kaipo ne
nuilstantis darbuotojas.

Kiti Buto Nariai
Vaizbos Butas išrinko tei

sėją Zurį Buto garbės pirmi
ninku, ir taip pat nutarė pa
kviesti A. Vaivadą Raketų pri- 
dabojimui. Reikia labai gabaus 
žmogaus tokiam darbui, ir nu
tarta, kad p. Vaivada kaip tik 
ir yra tas, kurs kooperuotų su 
Better Business Bureau ir sau
gotų musų biznierius nuo vi
sokių apgavikų.

Direktoriai yra labai dėkingi 
p. Kaledinskains už užkandžius

Influenza ir plaučių uždegi
mas, pereitą ir užpereitą savai
tę paguldė daug Chicagos lie • 
tuvių, tarp jų ir p. Charles 
Kriščiūną, 4501 South Ashland 
Avenue. Ligonis guli namie ir 
yra po gydytojų priežiūra. P-ui 
Kriščiūnui sergant, biznį pri
žiūri jo žmona, p. J. Kriščiu- 
nienė. Pp. Kriščiūnų duktė* 
Christįne yra viena iš artisčių, 
dalyvaujančių “N” Jubilieji
niam Koncerte.

Ligoniui linkim kuogreičiau- 
siai pasveikti. V.

Teisybės Myl. D-ja 
Iškilmingai Šventė 
42 Metų Sukaktį

kiewicz savo darbą atliks kuo 
geriausiai, nes jis yra visiems 
gerai žinomas ir kokį darbą 
paima, tą tinkamai atlieka. 
Naujas Buto kasierius tai 
stambus ir turtingas biznie- 
liūs, Stanleyx Balzekas, kurs, 
ištiktųjų, priduoda Vaizbos Bu
tui garbės būdamas re vien 
direktorium, bet ir kasierium. 
P-s Ba'zekas visuomet lanko 
susirinkimus ir visuomet šal
tai, bet nuosekliai dalykus 
svarsto ir visuomet gerus Bu • 
to sumanymus nuoširdžiai re
mia. ,

Pirmas vice-pirmininkas J. 
P. Rakštis — tai nenuilstan
tis Buto darbuotojas, ir vienas 
iš sislematiškai dirbančių vei
kėjų. George Nekrashiui,
Ways-Means pirmjninkui, vi
suomet galima pasitikėti, nes 
ką jis paima, tą išpildo. A. Va- 
lonis, tai rimtas ir nuoseklus 
darbuo lojus, šįmet turi sun
kiausią darbą, iš visų, nes yra 
Entertaininent Komiteto pirmi 
rinkas. Al. Kumskis, tai mu
sų politikos informacijų biuras. 
Jis v sus žino ir yra Buto Ath- 
letic pirmininkas. Dr. Drauge
lis, Buto finance ministeris ir 
diplomatas. Wm. J. Kareiva, 
kaipo membership Chairman, 
be abejo, ne vien prižiūrės,

prieš ir po susirinkimo.
Wm. B. Sebatian, 

Official Correspondent 
for 1939. '

Suėmė Tris 
Jaunuolius Už 
Mokyklos Padegimą

Gaisras Padaręs $100,000 
Nuostolių

Policijos ir ugniagesių depar
tamentai, ir mokyklų taryba 
įraukia tris jaunuolius atsako
mybėn, už tariamą Brownell 
undinės mokyklos padegimą. 
Mokykla randasi ties (>509 Per- 
y avenue. Gaisras padarė apie 

$100.000 mioslo’ių.
Suimtieji yra, George Walsh, 

šuo 0335 Dreyel avenue, Louis 
McIIugb, 211 West 63rd st., ir 
George O’Brien, 300 WesL64th 
St.

Wa!sh ir kili du jaunuoliai 
prisipažino, kad jie mokyklą 
padegė. VValsh taipgi prisipaži
no, kad pereitą penktadienį jis 
pavogė $500 iš Seventh Baptist 
bažnyčios, adresu 247 W. 60lh 
Place. Brownell mokykla beveik 
iki pamatų sudegė šeštadienio 
rylą.

M etinis Parengimas N usisekė; 
“N. G.” Choras Statė Mikado.

Vasario 19 d. Lietuvių Au
ditorijoj, Teisybės Mylėtojų 
Draugija turėjo savo metinį 
parengimą su perstatymu. 
“Šis draugijose parengimas 
buvo jau net 42-ras, nes drau
gija buvo įsteigta 1897 m.

• Draugija buvo pakvietus 
programą pildyti “Naujos Ga
dynės” chorą, kuris pastalė 
operetę “Mikado”, Tai jau 5 
operetės “Mikado” parodymas 
lietuviškai publikai.

Veikalas buvo statomas gan 
nepalankiose aplinkybėse, bet 
visgi nusisekė. Dėl ligų daug 
gerų, aktyvių ir gana rūpes
tingų choristų gulėjo lovose. 
Net, ir žymiausią rolę turėju
si p-lė Florence Balsiulė sir
go, dr. Strikolis buvo įsakęs 
nesikelti, bet ji atvyko ir lošė 
—dainavo.

18 KOLONIJA. — Savo ir ki
tiems “Naujienų” skaitytojams 
patiekiu čionai dailios panelės 
*‘pikčerį”-paveikslą musų dai
lios jaunos panelės Alenos 
Rimkaitės, kuri gyvena kartu 
>u savo tėveliais, Nikodimu ir 
Petronėle Rimkais, ties 2031 
Canalport Avė., žinoma, Chi
cagoj e.

Baigė Loyola universitetą
P-lė Alena Rimkaitė ką tik 

pabaigė slaugės-“nursės” moks
lą Loyola universitete ir dabar 
praktikuoja St. Anne’s ligoni
nėje. P-lė Rimkaitė yra gimusi 
Waukegane, III., liepos 16, 
1917. Jauna mergaite būdama, 
persikėlė kartu su savo tėve
liais gyventi Chicagon. Čia ji 
pradėjo lankyti Walšh (prie 
Cullerton ir Halsted gatvių) 
viešąją mokyklą, o šią baigus, 
įstojo į aukštesniąją, o iš čia 
jau ją randame Loyola univer
sitete. Iš Loyolps ji išeina su 
garbės laipsnių, pilna slaugė.

Apart mokyklos studijų, p-lė 
Alena 
laiko 
dailei, 
tuvių 
kartu
traukia lietuvišką dainą. Ka
dangi ji buvo*palavinta muzi
koje, tai nebuvo jai sunku vei
kiai prasimušti aukščiau. Ji 
taipgi dalyvavo ir mokyklos 
bei universiteto choruose.

kuomet aš čia dar pridėsiu, kad 
Alenute ir Alfonsukas Rimkai 
yra brolis ir sesuo p-lės Este- 
los-Stasės Rimkaitės, mums jau 
gerai žinomos dainininkės so
listės, kuri tankiai mus palinks
mina savo dailiu “sopranuku”. 
Stasė dalyvauja visuose “Pir
myn” choro parengimuose bei 
perstatymuose, be jos taip, kaip 
duoba be sviesto, negalima ap
sieiti.

Tai visa pp. Rimkų šeimynė
lė, kukli, jautri ir rami, ir kai
po tokiai šeimynai galima tik 
palinkėti, kad pildytųsi jaunos 
sielos norai ir troškimai, o tė
vams .garbe ir linksmas ramu
mas.

Rimkaitė! dar radus kiek 
pašvęnčįp jį lietuviškai 
Ji įstojo į Chicagos lie- 
chorą “Pirmyn” ir čia, 

su kitais jaunuoliais,

Kabio
UHHUmHf

Dainuos galingas Aido 
Mišrus Choras

Priminlina radio 
jams užsistatyti savo 
stoties WGES, 3160

klausyto- 
radio ant 
kilocycles 

ir pasiklausyti reguliario ant
radienio programo, kurį lei
džia savo pasangomis ir lėšo
mis Peoples Furniture Compa
ny krautuvės, 2536 West 63rd 
Street ir 4183 Archer Avenus. 
Svarbu, kad dalyvaus Aido Miš
rus Choras ir, vadovaujant mu
zikui išpildys 

Prie to 
bus įdo-

Kenstavičiui, 
gražių dainelių, 
šauni orkestrą, 
kalbos ir svarbus prane-

Ypač tie

gros 
inios 
Šimai bei patarimai, 
klausytojai, kuriems yra reika
linga naujų namams reikmenų, 
girdės labai įdomių pranešimų 
iš Pepplęs Rakandų Krautuvių 
apie negirdėtus nupiniginimus 
ant visokių namams reikmenų. 
Patartina nepamiršti patiems 
pasiklausyti ir patarti 
draugams. —Rep. xxx.

Pažinsi draugus 
tik nelaimėje

savo

DABAR
Perkant Rakandus, Pečius, 
Elektrines Ledaunes, Radijas 

Akordi jonus

Naujos, mažos Radijos po 
$6.95

lubų Radijos Victor, ver
tos $25.00 po $12.50
lubų Gražiame Kabinete 

Radijos už $24.50
8 tūbų Zenith, Gražiame Ka

binete, verta $90.00 už
$38.00

R. C. A. Victor, Philco, Ra- 
dionas didžiausia verte ir 

nuolaida.
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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 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos 

yra atdaras 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite šios 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

PER

kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną

gyvenate, ne- 
progos- Mus

Pečiai: Univcrsal, Norge, 
Crown, Monogram ir kiti 

su didele nuolaida
Dabar pirkdami Elektrinę 
Ledaunę: Norge, General 
Electric, Hotpoint, Westing- 
house, Crosley Shelvadore, 
sutaupinsite daugiaus kaip 

$50.00 and naujo 1939 
Refrigeratoriaus

Suteikiama Lengvi Išmokė
jimai Ilgam Laikui

Jos. F. Budrik
Ine.

3409 So. Halsted St
Tol. Yards 3088

Susirinkimas Jono Burago Paminklo reikalu įvyks kovo 1 d., 
7:30 vai. vak. Hollywood Inn svet., 2417 W. 43 St. Prašo
me visų, kurie prijaučiu šiam svarbiam darbui dalyvauti. 
Nes čia visų reikalas. Be plačios kooperacijos toks darbas 
sunkus. Tad visi bukime. J. Stulgaitis

Liet. Moterų Pil. Lygos susir ūkimas įvyks antradienį, vasario 
23 d. Pereitą trečiadienį susirinkimas neįvyko, nes kai k a 
rie valdybos nariai sirgo . Visos narės malonėkite atsilan 
kyli, nes yra daug svarbių dalykų, kuriuos turime apsvars 
tyti. Taipgi atsiveskite ir naujų narių. Kviečia Valdyba 

SLA 225 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks kovo 1-mą, 7:30 
vai. vakare, Grigaičio svetainėj, 3804 Armitage Avė. Po su
sirinkimo bus programas. J. Naujalis, rast.

J LA 109 kuopa laikys mėnesinį susirinkimą, trečiadienį, kovo 
1 d., 7:30 v. vakare, W. Neffo Svet., 2435 So. Leavitt St. 
Visi nariai malonėkite būtinai atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes turime daug svarbių reikalų apsvarstyti, o taipgi atsi
veskite naujų narių prisirašymui prie SLA. Atlikite savo 
pareigą. • Valdyba

Bridgeporto Namų Savininkų Sąjungos mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, kovo pirmą dieną, 7:30. v. v. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai ir norin
tieji prisirašyti malonėkit susirinkti laiku, nes yra dadg 
svarbių reikalų aptarti. S. Kunevičius, nųt. rašt.

peretės “Mikado” nekaip jau
tės.

Mikado veikiančios ypatos 
yra sekamos:

Yum-Yum —Florence Bal- 
siutė.

Piti-Sing — Antoinette Man- 
kiutė.

Pee-Bo—Josephine Milleriu- 
tė.

Ko-Ko — J. Valentas.
iPooh-Bah —J. Virbickas.
Pish-Lush—E. Budraitis.
Mikado —Jonas Dikėnis.
Kastisha —Aldoana Grigo- 

niutė.
Nauki-Pooh—J. Romanas.
Kiekvienam lošėjų-dhiną pa

baigus, žmonės labai šiltai 
priėmė rankų, plojimu Reiš
kia, “Naujos Gadynės” choras, 
vadovaujamas Jurgio Stepo
navičiaus, pasirodė gerai ir 
patiko Chicagos publikai. 
Auditorija buvo pilna žmonių.

Draugijos Garbės Nariai.
Po programo, Teisybes Myl. 

Dr-jos pirmininkas J. Balchu- 
nas iššaukė neėmusias pašal
pas narius ir įteikė dovanas. 
Pirmas dovanas gavo: And
riulis, Vaclovas, Danta Juo
zas, Dailidonis Pranciška, 
Dvaronis Teklė, Narkis Stepo
nas, Plačiukas Mykolas.

Antras dovanas:— ’^akš^s
Domininkas, Gedminas Alek- iluno.

Slaugės profesija yra labai 
nepavydėtina. Ne kiekvienas 
gali toje profesijoje praktikuo
ti. Čia reikalinga žmęgaus su 
geležiniais nervais ir su neišse
miama energija, o dar daugiau 
yra reikalinga tam tikros gam
tiškos dovanos: mielaširdingu- 
mo ir gailos] Tas kvalifikaci
jas p-lė Rimkaitė turi ir ji pa
mylėjo šią profesiją. Tik 
ji mokinosi ir šiandien 
slauge.

Alfonsas Rimkus

Nelaimės gi niekas nežino
Sveikas 

turi daugiau ar 
gų> 
lai

žmogus kiekvienas 
mažiau drau- 

bet kada pasitaiko nelaimė, 
tada tik gali spręsti, kurie 

tikri draugai ir jeigu jie 
tikri draugai, tai jie tavęs

WCFL—-970 k. Radio Valanda 
le'džiama kas nedėlios vakaras 
5:30 iki 6:30 P. M. Chicagos laiku

todėl 
tapo

Garbė ir džiaugsmas pp. Ni
kodemui ir Petronėlei Rimkus 
turint dailią ir inteligentišką 
šeimyną. Anot seno posakio, 
“kokie tėvai, tokie ir vaikai”, 
bet čia ne vienas džiaugsmas, 
nes antras vaikas-sunus Alfon
sas Rimkus irgi džiaugiasi, kad 
kartu su savo sesute Alenute 
gali lygintis, nes jis irgi baigė 
garbingai komercijos kursą.

Jaunuolis Alfonsas irgi yra 
gimęs Waukegane sausio 1, 
1920 metais. Dabar turi tik 19 
metų amžiaus ir Alfonsas ma
no dar žengti toliau ir atsiduo
ti aukštesnioms studijoms. .

Tai jau du jaunuolius jums 
perstačiau, bet dar neviskas. 
Jums bus geriau suprantama,

yra 
nepamirš.

Štai, kad ir mano nelaimė. 
Naujų Metų išvakarėse “hit 
and run” automobilistas gan 
smarkiai mane sužeidė ir turė
jau patekti į ligonbutį ir, rodo
si, jau busiu pamirštas.

Bet visai kitaip įvyko. Kaip 
greitai draugams buvo galima 
mane lankyti, taip greitai jie 
mane surado ir tenais.

Lankymo dienomis turėda
vau visados po keletą draugų. 
Taigi reiškia, kad mano drau
gai buvo ir yra tikri draugai.

Dabar gi man būnant name 
irgi tas pats: lankytojų netrūk
sta.

Taigi visiems ir visoms tariu 
širdingiausį ačiū už lankymą ir 
man suteiktas brangias dova
nas. —Jonas Milaševičius.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

PRANEŠIMAS

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Julijo- 
Svažas 
Juozas, 
per 12

“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.

Raštinėje per
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.

sandras, Kerulis Jonas, Miku
lis Mykolas, -Račevičia 
nas, Putris Vincas, 
Juozas, Yuškevičius 
Vieni neėmė pašalpos
metų, kiti per 24 metus.

Teisybes Mylėtojų Draugi
jos vakaro rengimo komitetas 
susidėjo iš: .Tos.
Antano Bračiulio ir Ted. Ale-

Da\yvis\.

Balchuno,

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Kovo 12, 1939

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

po pietų.

Tel. Boulevard 6327
Zelvis Building Co.

Generalis Kontraktorius 
Karpenterio, konkrito ir muro dar
bai, perdirbimo ir taisymo visų ru
sių. Gaisro nuostolių apskaičiavi
mai.
Didelė Nuolaida Stogų Taisymui.
3427 S. Emerald Avė.

CHICAGO, ILL.

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

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVĖ

VISKAS DEL 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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI ' $| g.50
GYDYMAS....................  $£0.00

LIGONINĖJE ............. V U
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena Ligoninėje $ 15-o°
REUMATIZMAS $J>.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzle Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas-

420 W. 63rd St 
Tek ENG. 5883-5840
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ŽIEDUOSE TARP LAPU, TEN RASIU 
MEILUMO...

Iš “Dėdės” B. Vaitekūno pagerbimo vakaro
Žieduose tarp lapų, ten rasiu meilumo, 
iš tavo grožybes darysiu saldumo. (Jovaras)

Balakas, Juozas 
kiti šauniai grojo, 
ir seni. Pulkai prie

Dovanų iš-

“Naujienų’' Istorijos Bruožų Vaidintojų 
Sąstato Dalyviai

Neseniai (sekm., vas 12 d.) 
Joniškiečių L. K. Kliubas buvo 
surengęs puolą pagerbimui jo
niškiečio dėdės Vaitekūno p. 
Yuškos salėj. Graži buvo nuo
taika ir maloni savyjauta. Vi
sų dalyvių susirinko apie pus
antro šimto Vaitekūno draugų, 
kurie tikietus buvo įsigiję iš 
anksto, dėl susidėjusių aplin
kybių negalėjo atsilankyti. Sa
ko, pačių naujieniečių didelis 
būrys dėl to neatvyko, kad 
rojo būti socialistų vakare. 
Ii kitur buvo išsiblaškę.

tu-
Ki-

bei
visokių parengimų 
giau.

bilietus pirkusių nedalyvavo, 
bet ir šiaip žmonių buvo pilna 
svetainė. Nuo ketvirtos valan
dos atvykusieji svečiai prie bu
feto skambino stikliukus už 
sergančio Vaitekūno sveikatą.

7 valandą rengimo komisijos 
vadas J. Gasparai tis atidarė

Jonas Romanas irgi prabilo. 
“Menininkas nors metais senas, 
bet dvasioje visados jaunas”. 
Tą komplimentą davęs dėlei 
Vaitekūnui padainavo “Darbuo
kis, triūsk, gyvai sukrusk, 
jausk ir mylėk”, “Kaitink svie
si saulute” ir “Pakelkim taures 
linksmybių”. Klausytojai suža
vėti Romano gražia daina, rei
kalavo dar dainuoti. Jis sudai
navo kelias liaudies daineles. 
Prie piano jaunuolis, su dviem 
rožėm veiduose ir gražiais 
plaukais, akompanavo. Tai Ro
mano sunūs.

Vaizdelį “Čigono Atsilanky
mas” suvaidino N. Mickevičie
nė ir A. Baltienė. Šios Joniškie
čių veikėjos ir pirmiau yra pa
sirodžiusios ant scenos su pa
našiais lošimias ir visiems jų 
vaidinimas patinka. Atliko la-

NAUJIENOS, Chicago, m.
■ ’ -------- 1 1 " —■*—................... m..,-------------

<ol jo juodbėrėlis pavargo ir 
sustojo.

Jaunasis 
Grušas ir 
Šoko jauni
baro linksminosi, 
laimėjimų, skanių pyragaičių, 
minagų ir visokių prieskonių 
vieni kitiems “fundijos”. Visur 
“bizy”. Ūpas, draugiškumas ne
paprastas.

Svečiai ir darbininkai

programą.
Įkilto paskaita

pa-Rūpestingai prirengtą 
skaitą apie scenos darbuotoją 
B. Vaitekūną skaitė Kazys Bal
tas, buvęs jaunuolis darbuoto
jas Lietuvoje ir aušrininko Ma
to Slenčausko mokinys. Aštuo
niolika metų atgal p. Baltas 
daug rašydavo į “Naujienas” 
jaunimo reikalais. Po šios ilgo
kos eilės metų šis pažangus 
draugas ir didelis apšvietos 
troškejas dar energiškas, nuo
seklus, jaunos širdies ir pilnas 
vilčių, v

Darbuojasi nuo 1896 metų
Guliau pasirodė ir pats dra

mos tėvas Benediktas Vaitekū
nas. Labai įdomiai, trumpais 
bruožais, natūralioj savo kal
boje atpasakojo kaip jis 1896 
metais Rygoje pradėjo savo

rusų-latvių artistams vaidinant, 
dėdė Vaitekūnas būdavo pa
tarnauja, užlaidą pakeldavo, 
scenerijas padėdavo permainy-

jais visokius veikalus. O dar 
vėliau su lietuviais. Ir taip per 
suvirs keluriasdešimts metų dė
dė Vaitekūnas su greitu laiko 

lėkė.

Buvo atsilankę Vaitekūno 
draugai, J. Budriko krautuvių 
menadžeris ir radio pranešėjas 
Stanislovas Valančius su žmo
na, fotog. P. Kundrotas, Bložis, 
iš Cicero biznierius J. Pauga su 
žmona ir daug kitų duosnių 
Vaitekūno draugų. Nėra gali
mybės juos išvardinti.

Joniškiečių komisija, Gaspa
rai tis, Mickevičienė, Mieravičie- 
nė; darbininkai — M. Dantienė, 
V. Rimdžienė, M. Gurskienė, 
A. Rimdžius, Čepulis, V. Linka, 
F. Povilaitis, pirmininkas J. 
Yankus, Stella Mickevičiūtė ir 
kili dirbo nuoširdžiai. Visą va
karą linksmos dainos skambė
jo ir skardus balsai plaukė iš 
Romano, 'Valančiaus ir dar vie
no basisto krūtinių. Valio, 
joniškiečiai, su dėde Vaitekūnu 
ir jo draugais. —R. Š.

Pirma Vieša Dr.
Benešo Paskaita

i

Kristina Kriščiūnaitė

Jonas Rukštala

8
>
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Telegrama 
“Naujienose” P-ai 
Bessie Staystis

CLASSIFIED ADS

Western Union telegramų 
agentūrą pridavė “Naujienoms” 
telegramą, adresuotą p-ai Bes- 
sie Staystis, 1749 So. Halsted 
Street.

Kadangi po tuo adresu nė
ra aukščiau minėto asmens, 
tai Western Union musų pra
šo per laikraštį p-ai Staystis 
apie telegramą pranešti.

PERSONAL

PAVIENIS, BLAIVUS, vaikinas 
vidutinio amžiaus — nevartojantis 
svaiginančių gėrimų nei rūkantis, 
paieškau susipažinimui geros ir 
protingos našlės ar merginos. Vi
dutinio amžiaus, kuri norėtų ap
sivesti. Kad butų ne aukštesnė 
kaip penkių pėdų, nelengvesnė — 
kaip 150 svarų, graži ir gražaus 
sudėjimo. Kad turėtų kokį biznį ar 
kiek turto ar kad butų ūkininkė ir 
turėtų savo ūkį. Malonėkite greitu 
laiku atsišaukti laišku: Box 940, 
1739 So. Halsted St.

Kuomet pakviečiau šiuos du 
malonius ir gabius jaunuolius, 
Kristiną Kriščiūnaitę ir Joną 
Rukštalą, paimti roles ‘ Nau
jienų” Istorijos Bruožų vaidi
nime, gavau atsakymą “nors 
mes esame labai ir labai už
imti savo repeticijoms dėl “Pir
myn” Choro statomos operetės 
“Laimos”, 'vienok noriai prisi
dėsime prie “Naujienų” stato
mo veikalo.

Naujieniečiams niekados ne- 
persunku paremti musų veik
lą ir tą mes įvertinam, todėl 
jeigu galime nors kaip, bent 
mažiausia prisidėti prie jų dar
bo, tai mums daugiaus ne kaip 
malonu”.

Tai, štai, 
nuoširdumu 
jaunuoliai, 
veiklą.

P-lė Kriščiūnaitė vaidins raš
tines darbininkę 
Rukštala — bus

su kokiu upu ir 
atsiliepia musų 

apie “Naujienų”

Julę, o Jonas 
zecerio rolėj.

Taitikaš

Gelbės Lietuviams

Telegrama yra atsiųsta iš 
St. Louis, Missouri valstijos, 
ir sako, kad vakar rytą pasi
mirė Frank Gricus, ir kad jis 
bus palaidotas ketvirtadienį. 

“N” Adm.

Statoma Paminklas
Menininkui Jonui
Buragui
Kovo 1 d. šaukiamas Draugų 

Susirinkimas
Nėra nieko svarbesnio žmo-

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DRAIVERIS dėl 
išvežtojimo duonos, turi būti pa
tyręs, su gerais referencais.

2424 West 69th Street.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gy venlmuiKambariai

RENDON FORNIŠIUOTAS kam
barys, apšildomas—prie pavienės 
moters. Atsišaukite po 6 vakaro. 
1224 So. Washtenaw, D. R., antros 
lubos priekyje.

RENDON KAMBARYS dėl pa
vienio asmens. 4736 So. Komensky 
Avenue.

Rytoj, 8 tą valandą vakare, 
Auditorium Teatre, Dr. Ed- 
ouard Beneš, buvęs Čekoslova
kijos prezidentas, dabar Chica- 
gos universiteto profesorius, 
skaitys pirmą Viešą paskaitą 
Chicagoj. Jo paskaitos tekstas 
bus, “Europos Krizė ir Moder
ninė Demokratija”. Kovo 8 d., 
toj pačioj vietoj Dr. Beneš 
skaitys paskaitą apie “Demo
kratijos filozofiją”.

Pildyti Income
Taksų Blankas

Iš Moterų 
Piliečių Lygos 
Veikimo

meniškus darbus.
Draugas Jonas Buragas visą 

savo gyvenimą praleido, veik
damas meno srityje.

FURNITURE-FIXTURE-WANTED 
Rakandų ir Įtaisii Reikia

REIKALINGA GERI vartoti fik- 
čeriai dėl bučernės su registeriu.

Tel. SEELEY 5509.
su registeriu.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

Internal Revenue inspektorius

bus “Naujienose” kovo 2, 3, 4

susi •
vas.

Moterų Piliečių Lygos 
rinkimas įvyks šiandien, 
28 d., Sandaros Svet., 814 W. 
33rd St., .7:30 vai. vakare.

PARSIDUODA TAVERNAS pi
giai. Ant didelės Highvvay ir arti 
prie dirbtuvių. Biznis išdirbtas per 
30 metų. Priežastį pardavimo pa
tirsite vietoje. 12048 So. Halsted 
Street.

Pastaruoju laiku jis buvo su-| 
sirgęs, tačiau šiek tiek sutvir
tėjus, pasiryžo dapiklyti tą li
goj praleistą laiką. Stojo į Liau
dies Teatro Ratelį. Bet deja, 
jam neteko daug čia nuveikti. 
Žiaurioji mirtis išplėšė jį iš gy
vųjų tarpo.

Kadangi žmogus gyveno dėl 
visuomenės ir visą savo laiką 
jai aukavo, tai jis negali būti 
jos užmirštas.

Chicagos 'menininkai nusila-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

11 METŲ 7 APARTMENTAI, 4 
karų plytinis garažas. Frigidaire. 
Metinių pajamų $3,480. $12,000 — 
$3,000 pinigais. Beto, kampinis 6 
apartmentų- Metinių pajamų $2,520 
—$10,500. $2,000 pinigais. Kreip-

Šiame susirinkime bus gali
ma įsigyti tikietų “Naujienų” 
Jubiliejiniam Koncertui, kuris 
įvyksta kovo 12 d. Perkant iš 
anksto yra 10c pigiau.

Taigi bus kalbama apie ren
giamą Bunco lošimą, kuris 
įvyksta. kovo 19 - d.

Šiame susirinkime bus supa
žindinama Naujoji Valdyba, 
kuri paims šios organizacijos 
vairą. Po susirinkimo bus už
kanda ir pasikalbėjimas apie 
tolimesni veikimą žmonijos ge
rovei. Norinčios prisirašyti prie 
šios Lygos, esate maloniai 
kviečiamos tai padaryti.

M. Zolpienė, pirm.

Kovo 2, 3, įr 4 d. “Naujieno
se” kasdien npo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet bus U. S. in
spektorius p. A. B. Walons, ku
ris jums pagelbės išpildyti 1938 
įplaukų blankas. Susikalbėsit 
su juo lieiuVl^kki, nes jis yra 
geras lieiufvis, * 1

Už jo patarnavimą mokėti 
nereikia. —“N.” Adm.

4027 NORTH CRAWFORD. 
Independence 6870.

Gyveno adresu: 3357 So. Morgan St. Persiskyrė su šiuo pa
sauliu vasario 28 d. 1938 m., sulaukęs pusamžiaus. Gimęs Ra
seinių apskr., Karklienų parap., Užkalnio kaime. Paliko dide
liame nuliūdime moterį Petronėlę, po tėvais Urbikaitę. Du sū
nūs. Sander ir Silver, tris dukteris dvynukes: Fanny ir Betty, 
Vera Reihcr ir žentą Carl; brolį Juozapą (Joe Stock) ir daug 
kitų giminių Amerikoje ir Lietuvoj.

41 m.

T

k

KM

U>'’1

apskr., 
Brazavo

■ Siunčiam Gėles
0 Telegramų įL U i L m 8 O Visas Pasaulio

KVIETKININKAS ;
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagtabams.
3316 So. Halsted Street

Tel, YARDS 7308

8 I JI M Gėlės Mylintiems 
H | K f Į Vestuvėms, Ban- 
O B B kietams, La i d o-

tuvėms, Papuosi-i 
GĖLININKAS
4180 Archer Avenue j 

Pilone LAFAYETTE 5800

< METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

A.fA
ADOMAS STRODOMSKIS

Liūdnos dienos, tamsios naktelės, 
Brangiausiu tėveli, be tavęs. 
Palikai mus vargšus našlaitėlius 
Kentėti kasdien, turime mes.

Buvai ir busi mylimas visų, 
Neužmiršim tavo gerų darbų. 
Kad tu turėjai aukso širdį, 
Tą gerai žinom brangus tėve.

Nors kėdė tuščia stovi viena, 
Rod’s matom mielo tėvo šypseną; 
Lyg žiūrim į brangų veidelį, 
Girdžiam jo malonų balselį.

Pas mus esi minty kasdieną, 
L<udimc valandą kiekvieną. 
Mes lankysim kapą visados, 
Neužmiršim, brangiausis, niekados.

MYLIMA MOTERIS IR VAIKAI.

PETRAS J. SAKAS 
East Chicago, Indiana

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
po trumpos ligos, vasario 26 
d., 2:20 vai. ryto, 1939 m., su
laukęs pusės amž., gimęs Me- 
steliškių kaime, Panemunėlio 
parap., Rokiškio apskr., Liet.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Teklę po tėvais Mika- 
lajunaitę, 2 dukteris: Aldoną, 
Mildą ir gimines.

Priklausė prie Liet. Ameri
kos Ukesų Kliubo, East Chi
cago, Ind.

Kūnas pašarvotas 4944 Ma- 
goon Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, kovo 1 d., 10:00 
vai. ryto iš namų bus nulydė
tas į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Petro J. Sako 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai esat kviečiami da
lyvauti) laidotuvėse ir suteikti^ 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris Dukterys ir Giminės.

Laid. Dir. Mysliwy, Tel. 
East Chicago 1418.

minklą. Jie šaukia kovo 1 d., 
(trečiadienį), 7:30 vai. valę, su
sirinkimą, Hollywood Irtif svet., 
2117 W. 43 St.

Visų, kurie pritaria šiam kil
niam ir draugiškam darbui, 
prašome dalyvauti. Susirinkime 
apart kitų svarbių reikalų šiuo 
reikalu, bus diskusuojama, apie 
busiantį parengimą Jono Bura- 
go paminklo pastatymo naudai.

BIZNIAVA NUOSAVYBĖ, bar- 
genas! 1444 West 18th St. 2 aukštų 
plytinis, .1 didelė krautuvė, 4 fla- 
tai. Kaina $4250. TeL STATE 7415.

S I I M •

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai Žemė Mainais

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

Frank Popovitch
Persiskyrė su šiuo pasauliu VASARIO 25 dieną, 12:05 vai. 

ryte. 1939 m., sulaukęs 52 metų amžiaus, gimęs Belgrade, Yu- 
goslavijoje. •

Pa’iko dideliame nuliudime du sunai: John, Peter; keturios 
dukterys: Ann, Mary, Hekn ir Margaret; dvi marčios: Kons
tancija, po tėvais Yonikaitė ir Ann, žentas Charles ir du anū
kai: Paul ir Thercsa.

Priklausė prie Slovakų Susivienijimo Amerikoje.
Kūnas pašarvotas koplyčioj, 1938 West 47th Street.
Laidotuvės |vyks ANTRADIENI, VASARIO 28 d., 8:00 vai. 

ryto. Iš koplyčios bus atlydėtas į šv. Juozapo parapijos baž
nyčią, 1733 West 17th Place, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į OUR LADY 
OF SORROVV kapines.

Visi. a. a. FRANK POPOVITCH giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 1

Nuliūdę liekame,
SUNAI, DUKTERYS, MARČIOS, ŽENTAS IR ANŪKAI.

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius KUBINA 
Te.’. LAFAYETTE 2191.

1 Laidotuvėmis rūpinasi sunai ir dukterys

AUGUSTAS 
STAPANAUCKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 26 d., 5:00 vai, ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Mariampolės 
Kalvarijos parap., 
kaime.

Amerikoj išgyveno
Paliko dideliame nuliudime 

3 brolius: Jurgį ir brolienę 
Juozą, Adomą ir brolienę ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 1505 N. 
Mason Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, kovo 2 d., 9:00 
ryto iš namų į St. Angelą, 
1331 N. Menard St., Chicago, 
parap. bažnčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. .a. Augusto Stapa- 
naucko giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą 

Nuliūdę liekame,
Broliai, Brolienės ir Giminės.

Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 
YARDS 0781.

BARBORA STRIPINIENĖ 
(po tėvais Intas)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 26 d., 12:45 vai. po 
pietų, 1939 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Židikių parap., 
Mažeikių apskr.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Franciškų, sūnų Fran- 
ciškų, dvi dukteris, Sophie ir 
Kleofą šeškauskas, žentą Ste
poną, 2 anukus, Steponą ir 
Albertą, 3 brolius Antaną, 
Klemensą ir Joną, seserį Lucy 
Washington, D. C., ir gimines 
ir draugus, o Liet.—kitas 
gimines ;ir draugus.

Priklausė prie Susivieniji
mo Brolių ir Seserų Lietuvių 
ir Apaštalystės Maldos Dr-jos 

Kūnas pašarvotas 2816 So. 
Union Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., kovo 2 d. 8:30 vai. 
ryto, iš namų į Dievo Apvei- 
zdos parap. bažnyčią, kurioj 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėtą į Šv. Kazimiero kap.

Visi a. a. Barboros Stripi- 
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunuš, Dukterys, žen
tas, Anūkai, Broliai, Sesuo ir 

Giminės.
Laid. Dir. S. M. Skudas, 

‘ Tel. MONROE 3377.

PADĖKAVONĖ

ELEONORA ŽEKĮENĖ 
(pę tėvais Šliogeriu te)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 8, o po iškilmingų pa
maldų Šv. Jurgio par. baž
nyčioje, palaidota šv. Kazi
miero kapinėse vasario 13 d., 
1939 metais.

Šiuomi reiškiame širdingą 
padėką gtęrb. pralotui M. L. 
Krušui, kun. S. Petrauskui, 
kun. P. Gasiunui, kun. J. 
Mačiulioniui, ir kun. A. JeŠ- 
kevičiui už gedulingas pamal
das bažnyčioje. Dar dėkoja
me kun. S. Petrauskui už pri
taikintą pamokslą.

Dėkojame varg. A. vPociui, 
Šv. Kazimiero seselėms, ypač 
seserei M. Felicitai už vaiku
čių chorą, kuris giedojo laike 
pamaldų.

širdingą ačiū tariam drau
gijoms Tretininkų, Apaštaly
stės Maldos, Amžinojo ir Gy
vojo Rožančiaus, šv. Juozapo 
ir Neperimoj ančios Pagęlbos 
Dievo Motinos už mišių aukas 
ir maldas. Dar dėkojame vi
siems giminėms kaimynams 
ir draugams už šv. Mišias už 
lankymą pašarvotos velionės 
namuose ir už pareikštus už
uojautos žodžius musų nu
liūdimo valandose.

Dėkojame visiems dalyva
vusiems pamaldose ir lydė- 
jusiems į kapines.

Pagalios reiškiame nuo
širdžią padėką grąbnešiams 
ir laidotuvių direktoriui An
tanui M. Phillips už mandagų 
ir tvarkų laidotuvių surengi
mą.

O tau musų mylima ir 
brangį motinėle po ilgų kan
čių šiame . pasaulyje lai Gai
lestingasis Dievas suteikia 
amžiną atilsį.
Nuliūdus duktė Agota Ado
maitienė ir šeimyna ir Sūnūs 

Pranciškus Zekas.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

7:30 vai. vak. Uollywood Inn.
Brangus lietuviai, atjautimas 

draugo, kuris tiek daug veikė 
lietuviškame mene, yra būtina 
musų pareiga. Žmonės, kurie 
daugiausia rūpinasi savo kas
dieninio gyvenimo reikalais, su
sitaupo kelis centus ir nelaimė
je, greičiau atsiremia. Bet ki
taip su tais žmonėmis, kurie vi
są savo laiką praleidžia visuo
meniškame darbe.

Lauksime visų šitam susirin
kime. J. Stulgaitis

FARMS FOR SALE 
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 Harbor, 
Michigan.

COAL—WOOD—OIL
Anglys—Malkos—Aliejus

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

Jei Norit
Visas Būrys Jaunų 
Šokėjų Ruošiasi 
“N-nų” Jubiliejui

Juos mokina mokytojas A. 
Andrejevas

Kitoj “Naujienų” vietoj jau 
per kelias dienas eina straips
neliai apie žymesnius dalyvius 
sceniško veikalo, parašyto spe
cialiai “Naujienų” Jubilieji
niam vakarui, kuris įvyks ko
vo 12 d., Ashland Auditorijoj. 
Čia norim trumpai pranešti a- 
pie kitus programo dalyvius.

Jubiliejinio Vakaro progra
mas bus taip platus, kad apims 
ne vien koncertinę dalį, veika
lą “Naujienų Istorijos Bruožai”, 
bet įkinkė į darbą ir visą būrį 
šokėjų — nuo mažyčių vaikų 
iki subrendusių šokėjų. Mat, vi
sokie amžiai ir visokie šokėjai 
bus reikalingi “Naujienų” Ju
biliejaus iškilmių atvaizdavi
mui.

Specialiai numeriai tam va
karui yra ruošiami po šokių 
mokytojo, A. Andrejevo prie-

• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

pašAukite mus tuojaus

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos pri

einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.

žiūra. Jisai jau nuo seno laiko 
lavina “Naujienų” iškilmėms 
visą būrį mikliakojų baletmeis
terių ir balerinų. Vera Budni
kas, Vera Powell, Betty ir Fan- 
ny Stradomskiutes, Aldoną Zu- 
bowich, Jennie Miščikaitytę, 
Aldoną Bastis, Jennie Sakalaus
kaitę, Jennie Brazaitis, Dolores 
Žalėm, Anthony Brasiškį Jr., ir 
daugelį kitų.

Iš A. Andrejevo pasirodymų 
praeityj, galima spręsti, kad jis 
paruoš “Naujienų” Jubilieji
niam Vakarui ką nors nepapra
sto.



8 NAŪJIENQSKChIcago, ffl. Antradien., vasario 28, 1939

Faktai apie šios dienos 
nominacijas

Balsavimo stotys atdaros lyra, paprašęs ar vienos ar an- 
nuo 6-ių ryto iki 5-ių vakaro, tros partijos balioto, negalės

Keikia balsuoti tiktai už vie- balsuotojas tos partijos keisti
ną kandidatą kiekvienam urė
dui.

Reikia nominuoti:
Kandidatus į merus
Kandidatus į miesto klerkus 
kandidatus į miesto iždinin
kus, ir

Reikia išrinkti:
Po aide r maną nuo kiekvie
no tvardo.
Nominacijos dalyvauja trys 

partijos;
1. Demokratų
2. Republikonų
3. “Trečioji” Partija
'Pirmosios dvi partijos turi 

po du sąrašu:
Demokratų-.
1. Reguliaris—Kelly sąrašas
2. Opozicinis—Courtney są
rašas
(Demokratai turi net ketu

ris kandidatus j merus, bet du 
kandidatai, Robertson ir Ry- 
an, yra “nepriklausomi” ir di
desnės įtakos neturi. Panašiai 
yra ir su ’ “nepriklausomais” 
kandidatais kitiems urėdams.)

Republikonų:
1. Reguliaris—Green sąrašas
2. Opozicinis—Thompson*© 
sąrašas
“Trečioji” partija stato po 
vieną kandidatą urėdams 
Nominacijos šiandien yra 

“atdaros“. Tai reiškia, kad bal
suotojas turi teisę prašyti to
kios partijos.balioto, kokio jis 
nori—^republikonų ar demo’kra 
tų. Bet šios dienos nominaci
jose pasirinkęs partiją—tai

NAUJIENŲ ‘
JUBILIEJINIO

KONCERTO
Tikietus Galite Nupi
ginta Kaina Iškalno 
Nrsipirkti Pas Seka
mus Naujieniečius:

A. DAINIS,
2957 W. 3Cth Street

JAMES SHOLTEMAN 
3227 W. LeMoyne

Mr. KARTANAS, 
2555 W. 69th St.

A. J. PAVILONIS
4025 Brighton Place

J. ROMANAS,
4152 S. Campbell

J. WOSKI,
1633 W. Jackson Blvd.

Mrs. M. ZOLP, 
3562 S. Halsted St.

J. AREŠKA,
1350 S. 50th Avė. 

Cicero, III.
F. J. DOWIAT,

5924 S. Maplewood
J. RŪTA,

3141 S. Halsted St.
Mrs. NORGAILA, 

2914 W. 45th St.
M. ŠEŠTOKAS,

1323 N. 35th Avė.
Melrose Park, UI.

FRANK STANIONIS
4950 Gadys Avė.

P. BALČIŪNAS,
4359 S. Artesian Avė.

FRANK LUKOŠEVIČIUS 
1618 So. 50th Avenue

ALEX STASULAITIS, 
1405 S. 49th Avenue,

Cicero
K. P. DEVEIKIS,

1518 S. 48 Ct., Cicero
A. NARBUTAS, 

1033 W. 103 St.

per 23 mėnesius laiko.
Nominacijose balsuotojai ga

li nominuoti tiktai vienos par
tijos kandidatus—arba demo
kratų arba republikonų. Bal
suotojai neturi teisės prašyti 
abiejų partijų baliotų.

Kandidatai į aldermanus 
yra sužymėti atskiruose balio- 
tuose, bet ne pagal partijas.

Aldermanai kandidatuoja 
bepartyviai, nors tikrenybėj 
jie turi ryšius ar su viena, ar 
su kita partija, o kartais su 
abiejom.

Kandidatai į aldermanus, 
pakarto jam, sužymėti ne ant 
didžiojo—“mero” nominacijų 
balioto, bet ant atskiro balio
to. Reikia balsuoti tik už vie
ną kąndidatą. Tas kandidatas, 
kuris gaus daugiau negu pusę 
balsų, bus išrinktas alderma- 
nu. Jeigu nei vienas negaus 
daugiau pusės balsų, tai balan? 
džio 4 d. balsuotojai turės iš
rinkti vieną iš dviejų kandi
datų, gavusių daugiausiai bal
sų šiandien.

Taigi, balsuotojai šiandien 
gaus du balintus:

1. Vieną partinį baliotą no- 
minavimui kandidatų į merus, 
klerkus ir iždininkus, ir

2. Vieną “aldermanišką” ba
liotą, išrinkimui aldermanų.

Nominacijose dalyvauti ga
li tiktai užsiregistravę piliečiai.

Kandidatai Nominacijose
DEMOKRATŲ

Į Merus
(Balsuokit už Vieną) 

THOMAS J. COURTNEY 
EDWARD J. KELLY 
JAMES FRED ROBERTSON 
JAMES J. RYAN

Į Miesto Klerkus
(Balsuokit už Vieną) 

HORACE G. LINDHEIMER 
JAMES H. FITZGERALD 
LUDWIG D. SCHREIBER

Į Miesto Iždininkus
(Balsuokit už Vieną) 

STANLEY A. HALICK 
ANTON JOSEPH VESĖLY 
THOMAS S. GORDON 
EDWARD P. GARRITY ....

REPUBLIKONŲ
Į Merus

(Balsuokit už Vieną) 
DWIGHT H. GREEN

. WM. HALE THOMPSON
Į Miesto Klerkus

(Balsuokit už Vieną) 
JOHN WM. CHAPMAN 
EUGENE CLYDE WEAFER 
WILLIAM J. SCHMIDT

Į Miesto Iždininkus
(Balsuokit už Vieną) 

CLEMENT A. NANCE 
REUBEN A. JOHNSON
“TREČIOJI” PARTIJA—
(Ji nominacijų kampanijoj 

nedalyvavo ir apie kandidatus 
ir jų tinkamumą nėra jokių 
žinių).

Į Merus
ARTHUR P. REILLY

, Į Miesto Klerkus
STANLEY R. PULASKI 

Į Miesto Iždininkus
OSCAR B. TALLACKSEN

Užsimušė Iškritusi 
Iš Lovos

Vakar numirė 80 metų se
nutė, Emma Jordan, nuo 6317 
So. Paulina st. Vasario 19 d., 
ji sunkiai susižeidė iškritusi iš 
lovos.

Turi Lietuviu Parama

EDWARD J. KELLY, 
kandidatas į merus

Tarp lietuvių populiariškiau- 
sias kandidatas į merus yra 
Edward J. Kelly, dabartinis

‘Prikėlė” iš 
Numirusių
Naujas Medecinos “Stebuklas"

Atrodo, kad medicina yra 
taip toli nuprogresavusi, jog 
daktarai dabar gali “stebuk
lus” daryti.

Prieš penketą dienų 6 me
tų mergytė Joyce Ann Vana 
susirgo plaučių uždegimu. Kol 
atvyko tėvų pašauktas dakta
ras, kūdikis atrodė negyvas. 
Širdis buvo sustojusi plakti. 
Mergytė pamėlynavo ir nusto
jo kvėpuoti.

Pašauktasis gydytojas John 
F. Bartizal, iš Rivcrside tuo
jau įleido į “negyvą” kūną 
vaistų širdies stimuliavimui ir 
nuvežęs mergytę ligoninėj įdė
jo ją į deguonio kamerą.

Po kelių minučių kameroj, 
kūdikis atsiduso ir pradėjo 
kvėpuoti.

Šiandien ji sveikutė.
Joyce A. Vana yra duktė 

chicagicčių pp. Robcrt Vana, 
nuo 2520 S. Austin Blvd.

Algos Illinois 
Valstijos

Illinois Darbo Departamen
tas skelbia, kad vidutinė savai
tinė alga vyrams per sausio 
mėnesj buvo $26.11, o mote
rims — $15.89.

Pildom
Income

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Garsinkites “N-nose”

Chicagos meras, kuris vėl sta
to kandidatūrą.

E. J. Kelly remia Cook Ap
skričio Lietuvių Demokratų 
Lyga ir visos kitos lietuvių po
litinės organizacijos. Už Kelly 
stovi ir didele didžiuma visų 
lietuvių balsuotojų.

Meras Kelly turi daug pri
tarimo ir tarp kitų Chicagos 
tautinių grupių, tad galima jau 
iš anksto spėti/ kad jis šian
dien laimės demokratų nomi
naciją didele balsų dauguma, 
ir balandžio 4 ląiinės rinkimus, 
pasilikdamas injjįro vietoj dar 
4-iems metams. •» •

PIRKIT TIKIETUS DABAR
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10 CENTŲ PIGIAU!
Prie durų—75c ir $1.00. Dabar 65c ir 90c
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PRAŠOME VISUS!

IR DRAUGIJŲ ATSTOVŲ IŠKILMINGĄ PASIRODYMĄ SCENOJE.

KOVOSeku 4 V AL.
POPIET

ASHLAND BLVD. AUDITORIJOJ
KAMPAS VAN BUREN IR ASHLAND BOULEVARD

DALYVAUTI “NAUJIENŲ” SIDABRINIO JUBILIEJAUS IŠKIL
MĖSE. PAMATYTI GRAŽŲ, ĮDOMŲ, LINKSMĄ IR ĮSPŪDINGĄ 

PERSTATYMĄ—

NAUJIENŲ
ISTORIJOS BRUOŽAI'

Išvyko .
New Yorkan

Adv. K. P. Gugis
Advokatas K. P. Gugis va

kar išvyko į New Yorką daly
vauti S.L.A. Pildomosios Ta
rybos posėdyj, kuris prasidės 
kovo 1 d. Adv. Gugis yra 
S.L.A. Centro Iždininkas.

Rado Du Jaunus 
Studentus Negyvus 
Automobilyj

Pilcher Parke, apie keturias 
mylias nuo Jolieto, Arthur 
Enigman rado .automobilyj sa
vo jauną sūnų negyvą ir kū
ną šešiolikos metų mergaitės, 
su kuria sūnūs draugavo.

Jaunuolis buvo William En
igman, 18 metų studentas ir 
“football“ herojus Joliet Town- 
ship High mokykloj. Jo negy
va drauge, 16 metų Ruth 
Underwood, taipgi lankė tą 
mokyklą. Spėjama, kad jau
nuoliai nusižudė, bet jų tėvai 
nei policija negali pasakyti ko
dėl.

Automobilio motoras buvo 
užsuktas, tai iš to sprendžiama, Paskutinėmis žiniomis teisė- 
kad januoliai mirė ne nuo nuo- jas, Pecora savo rezignaciją iš- 
dingų gasolino dujų, bet nusi- traukė ir pasiliks toliau Lygos
žudė kitu budu.

Sveikinimai “Naujienoms
PASVEIKINIMAS IŠ ANOS PUSES MARIŲ 

NUO GRUZDIEČIO
Rodos, yra patarlė, kuri sako, kad tikro draugo nei 

migloj nepamesi. Taip pasirodo ir su naujieniečiais.
Chicagietis Kazimeras Bračas buvo vienas iš pirmų

jų jaunučio “Naujienų” laikraščio skaitytojų. Dabar su
grįžęs į tėvynę, jis seka “NAUJIENAS”, taip kad sida
briniam jubiliejui artinantis, jis prisiuntė sekantį pasvei
kinimą iš Lietuvos:

“Aš labai linksmas, kad NAUJIENOS išsilaikė ligi 
25-tų sukaktuvių ir nuo širdies linkiu, kad jos sulauktų 
ir auksinį jubiliejų, mokindamos ir šviesdamos žmoniją 
per <’°r kitus 25-erius metus.”

Advokatų Lyga 
Besąlyginiai už 
Demokratiją
Dėl gandų apie “komunizmą”

Pažangus Jungtinių Valstijų 
advokatai yra susispietę į or
ganizaciją vardu National Law- 
yers Guild, kurios prezidentas 
yra Chicagos miesto teisėjas 
John Gutknecht.

Pereitos savaitės pabaigoj 
New Yorko teisėjas ir buvęs 
Lygos prezidentas, Ferdinand 
Pecora, paskelbė, kad rezignuo
ja, kadangi Lygoj pradeda įsi
galėti “komunistai”.

Vakar Lygos Chicagos sky
rius ir centralinės valdybos na
riai padarė pareiškimą, kad

“Nacionalė Advokatų Lyga 
yra priešinga kiekvienai ideo
logijai ir politinėms filozofi- 
joms ar “izmams”, ar tai iš 
kairės, ar iš dešinės, kurie yra 
priešingi demokratinei tvar
kai.” 

nariu.

Vakar Iškilmingai 
Palaidojo Harry 
Harvey
Buvo Apie 44 Metų Amžiaus

BRIDGEPORT. — Vakar ry
lą iš A. M. Phillips koplyčios, 
3307 Lituanica avenue, į šv. 
Kazimiero kapines buvo išvež
tas ir ten palaidotas apie 44 
metų bridgeportietis, Harry 
Harvey, kuris mirė pereitos 
savaitės pabaigoj.

Laidotuves tvarkė jaunasis 
Bridgeporto laid. direktorių;, 
Antanas M. Phillips. Iš koply
čios kūnas buvo pirmiausiai 
nuvežtas į šv. Dovido bažny
čion skaitytoms mišioms. Dvi 
giesmes bažnyčioj sugiedojo 
dainininkė p. Genovaitė Gied
raitiene.

Šv. Kazimiero kapinėse ve
lioniui karišką pagarbą atida
vė Dariaus-Girėno Amerikos 
legiono kuopa, prie kurios jis 
priklausė.

Velionis buvo didžiojo karo 
veteranas. Jis paliko žmoną, 
Bessie Šegždaitę-Harveyienę, 14 
metų sūnų Howard ir 7^ mėn.
sūnų David, taipgi daug kitų 
giminių Bridgeporte ir kitur.

Laidotuvėse dalyvavo didelis
būrys žmonių. R.




