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Edward J. Kelly laimėjo 
nominaciją

REPUBLIKONŲ NOMINACIJĄ LAIMĖJO 
DWIGHT GREEN

Kelly balsų dauguma sieksianti 225,000
CHICAGO, vas. 28. — Ed-

ward J. Kelly, Chicagos m ė? 
ras, antradienio balsavimuose 
laimėjo nominaciją kaipo de
mokratų kandidatas merus1 Courtney.
ateinančiuose rinkimuose.

Chicagoje yra 3,648 balsa
vimų precinktai. Žiniomis iš 
900 precinktų, Kelly gavu bal
sų 137,586, o Courtney 75,- 
237.

Kai jau buvo suskaityti 1,- 
000 precinktų balotai, tai pro- 
porcionaliai Kelly balsų skai
čius pašoko daug aukščiau. Pa
siremiant vis didėjančia Kelly

Darbo Taryba su
spendavo savo 

agentą
VVASHINGTON, D. C., vas. 

28. — Nacionalė Darbo Santy
kių Taryba antradieni suspen
davo Kalifornijos Darbo Tary
bos Apskrities direktorių, Dr-ą 
To\vne Nylanderį.

Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba gavo informacijų, jo- 
gei Nylander pasakęs, kad, Ta
rybai tyrinėjant darbininkų- 
samdytojų ginčus, samdytojas 
neturįs mažiausios progos lai
mėti. Taryba dabar tyrinėja, 
ar iš tikrųjų Nylander padarė 
tokį pareiškimą, ir kol ištirs 
dalyką, Dr. Nylander bus su
spenduotas.

Darbo Santykių Taryba Wa- 
shingtone sako, jogei ji laiko
si kitokio nusistatymo, ne kad 
Dr-ui Nylanderiui primetami 
žodžiai reiškia. Faktinai Darbo 
Santykių Akto ir Darbo Tary
bos priešai daro priekaištus 
taip Tarybai, kaip ir Aktui, 
kad samdytojai esą skriaud- v • • Wziami.

Lenkai ir vokiečiai 
tariasi dėl mažu

mų teisių
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

28. — čia prasidėjo Lenkijos 
ir Vokietijos atstovų derybos 
dėl gyventojų mažumų teisių 
abiejose šalyse. Derybos apims 
kalbos ir prekybos teises ir 
kitokias problemas.

šitos derybos, manoma, ne
lies riaušių, kurias kėlė stu
dentai Dancige, Varšuvoje ir 
kituose miestuose. Vėlesnieji 
pranešimai sako, kad Pozna- 
niuje lenkai studentai išdaužė 
vokiečių valgyklos langus ir 
suže-dė keletą vokiečių. Kro
kuvoj studentai mėginę pulti 
vokiečių konsulatą, bet policija 
juos sulaikė.

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

Bendrai giedra; truputį šal
čiau; saulė teka 6:27 v. r., lei
džiasi 5:39 v. v.

—*—
balsų dauguma daryta spėji
mas, >kad meras Kelly laimėjo 
nominaciją 225,000 dauguma, 
palyginus su valstybės gynėju

Republikonų sąraše nomina
ciją laimėjo Dvvight Green. Pa
siremiant pranešimais iš 750 
precinktų, jeigu proporcija pa
siliks ta pati, tai nominacijoje 
bus gavę: Green 196,000 bal
sų, o Wm. Hale Thompson 49,- 
600 balsų.

Gautu 8:30 vai. vakare pra
nešimu Kelly surinko 473,000 
balsų, o Courtney 237,000.

Kaltina japonus stu
dentus užsiimant 

šnipinėjimu
LOS ANGELES, Cal., vas. 

28. — Apskrities prokuroras 
Benjamin Harrison, kurs at
stovauja Jungt. Valstijų val
džios pusę byloj iškeltoj trims 
rusams, kaltinamiems šnipine 
jimu- (Gorinams^ir Saličui), • 
antradienį pareiškė, jogei japo
nų studentai atsiunčiami į 
Jungt. Valstijas mokytis, už
siima taipgi šnipinėjimu.

15,000 lenkų studen
tų demonstravo 

prieš nacius
VARŠUVA, Lenkija, vas. 28. 

— Antradienį įvyko aikštėje 
prie universiteto studentų mi
tingas. Perskaityta pranešimas 
iš Dancigo, kaip ten vokiečiai 
persekioja lenkus studentus.

Po mitingo 15,000 studentų 
minia pasidalino į tris grupes. 
Viena jų nužygiavo į parla
mento rumus, kita į užsienių 
reikalų ministeriją, o trečia 
vokiečių ambasados linkui. Po
licija sulaikė demonstraciją. 
Tačiau įvyko ir muštynių. Kai 
kurie studentai gan skaudžiai 
nukentėjo. Minia šaukė: “ša
lin Hitlerį! Šalin Vokietiją!” 

ši demonstracija lenkų vy
riausybei buvus itin nemaloni, 
nes dabartiniu laiku lenkų ir 
vokiečių atstovai veda derybas 
dėl gyventojų mažumų teisių 
abiejose šalyse.

Reikalauja referen
dumo karui pa

skelbti
VVASHINGTON, D. C., vas. 

28. — Dvylika senatorių an
tradienį įteikė Jungt. Valstijų 
senatui rezoliuciją karo paskel
bimo klausimu. Rezoliucija 
reikalauja taip pataisyti šalies 
konstituciją, kad klausimą, ar 
kariauti užjūriuose ar neka
riauti, turėtų išlspręsti šalies 
gyventojai referendumu. Refe
rendumo karui paskelbti rezo
liucija nereikalauja tais atve
jais, kai ginkluoti priešai pul
tų Jungt. Valstijas, jos terito
rijas arba J<ai ne~amerikiečiai 
pultų bet kurią Amerikos val
stybę.

užsiėmimą prie senoviško ratelio.

OPOZICIJA KRITIKUOJA 
CHAMBERLAINĄ

/ • . ' ‘i . .

FRANCO PRIŽADA IŠLAIKYTI ISPANIJĄ 
NEPRIKLAUSOMĄ

LONDONAS, Anglija, vaš. 
28. — Britanijos atstovų rū
muose antradienį ėjo karšti de
batai. Opozicija — Darbo Par
tija — davė įnešimą nupeikti 
Chamberlaino politiką ryšium 
su pripažinimu Ispanijos suki
lėlių režimo.

Darbo Partijos vadas atsto
vų rūmuose, majoras Attlee, 
karčiai kritikavo Chamberlainą 
įrodinėdamas, kad besąlyginis 
pripažinimas Franco režimo 
yra įžeidimas teisėtos Ispani
jos valdžios, yra laužymas 
tarptautinių tradicijų, yra to
lesnis naikinimas demokratinių 
'valstybių pasitikėjimo Didžią
ją Britanija.

Attlee ataka prieš Chamber
lainą buvo taip pikta, kad

Trečiadieni prasidės 7 metų senumo so- 
popiežiaus rinkimas vietų “priešas”

VATIKANO MIESTAS, vas. 
28. — Trečiadienį prasidės nau
jo popiežiaus rinkimas. Dar 
aukiama atvykstant į Vatika
ną Bostono kardinolo O’Connell 
ir dviejų kardinolų iš vadina
mos Latino Amerikos, Leme ir 
Copello.

Numatoma, kad naujas po
piežius bus išrinktas iki atei
nančio sekmadienio.

Lenkija nepriža
dėjusi Italijai 

paramos
VARŠUVA, Lenkija, vas. 28. 

■— Neoficialiomis žiniomis, 
Lenkijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Beck paaiškinęs Itali
jos užsienių reikalų ministeriui 
Ciano, kad Lenkija neketina 
remti totalitarinių valstijų rei
kalavimo kolonijų. Lenkija pa
siliksianti Francuzijos-Lenki j os 
sutarčiai ištikima. Beck, be to, 
davęs suprasti Ciano, kad da
bartinėje komplikuotoje tarp
tautinėje diplomatijoje Lenki
ja nori pasilaikyti teisę 'veikti 
taip, kaip momentas reika
laus.

Ciano pareiškęs, kad jis su
pratęs Lenkijos orientaciją pil
nai. Ciano ir Beck išvyko me
džioti.

premjeras net nusiskundė, jo
gei ji esanti perdaug asmeniš- 
ka.

Debatuose, * gindamas savo 
laikyseną, Chambėrlain paskai
tė gen. Franco atsiųstą jam 
telegramą, kjiri sako, kad “Is
panija hėraHfrikuši priimti bet 
koki svetimą įsimaišymą, kurs 
gali jos (nacionalios valdžios) 
garbei arba- savistovumui pa
kenkti.”

Neabejojama, kad Chamber- 
lain ir šį kartą laimės parla
mento pasitikėjimą, nes kon
servatoriai turi jame daugu
mą. Tačiau, sako stebėtojai, 
kaip kitos, taip ir ši ataka prieš 
Chamberlaino politiką vis la
biau diskredituoja konservato
rių valdžią britų akyse.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
vas. 28. — Leninsk-ltuznetski 
mieste šiomis dienomis yra tei
siami keturi Sovietų Rusijos 
juvę žvalgybininkai. Jie ieško
jo sovietų priešų net mokyk
los 'vaikų tarpe. Antradienį 
teisme paaiškėjo įdomus inci
dentas.

Tie žvalgybininkai areštavo 
vaikiščią. Palaikytas keletą die
nų ir naktų kalėjime ir žval
gybininkų kamantinėj amas, vai
kas prisipažino: “Aš kaltas, aš 
prisipažįstu, aš priklausau 
priešvalstybinei organizacij ai. 
Aš pradėjau savo kontr-revo- 
liucinę veiklą 1935 metais.” O 
rekordai parodo, kad tas vai
kiščias 1935 metais buvo tik 
7 metų senumo.

Negrių sušaukė 
svarbų kabineto 

mitingą
MADRIDAS, Ispanija, vas. 

2'3. — Respublikinės Ispanijos 
premjeras, Juan Negrin, an
tradienį sušaukė ministerių ka
bineto nepaprastos svarbos mi
tingą. Kur mitingas įvyks, ne
pranešta.

Tuo tarpu pepki sukilėlių 
lėktuvai antradienį numetė <50 
bombų j Valencijos uoštą. 
žmonių neužmušta, bet turtui 
žalos bombos padarė daug.

P-nia Rooseveltienė 
pasitraukė iš D.A.R. 

organizacijos
WASHINGTON, D. C., vas. 

28. — P-nia Roosevelt, prezi
dento žmona, pirmadienį pa
skelbė, jegei ji rezignavusi iš 
tūlos nacionalios organizacijos. 
Ji nesuminėjo tos organizaci
jos vardo. Bet nužiūrima, kad 
ji rezignavo iš Daughters of 
American Revolution draugi
jos, kuriai ji priklauso ka'ipo 
garbės narė.

Kokia p-nios Roosevellienės 
rezignavimo priežastis? Ji to 
irgi nepaaiškino.' Tačiau spau
dos atstovai apie tai kalba es 
mėje šitaip: Tur būt gabiau
sia šiandien pasauly daininin
kė kontralto yra negrė Mariau 
Anderson. Dėl to, kad ji yra 
negrė, Amerikos Revoliucijos 
Dukterys atsisakė parenduoli 
jos koncertui salę Washingto- 
ne. Tai nepatiko p-niai Boose- 
veltienei ir ji rezignavo.

įnešė bilių sveikatos 
reikalu

VVASHINGTON, D. C., vas. 
28. — Senatorius Wagner įne
šė į Jungt. Valstijų senatą bi
lių sveikatos programai vyk
dyti. Bilius, tarp ko kita, žada 
federalios valdžios paramą kū
dikiams ir motinoms globoti, 
bendrai visuomenės sveikatai 
prižiūrėti, sveikatos interesuo
se tyrinėjimus daryti, naujoms 
ligoninėms ir Sveikatos cen
trams statyti ir darbininkų al
goms apdrausti, kai darbinin
kai suserga.

Senatorius Wagner sako, 
kad paskiros valstijos, pagal 
jo bilių, galės savus planus pa
ruošti sveikatos interesuose. 
Valstijos galės ir darbą tvar
kyti.

Programą vykdyti pirmus 
metus kaštuos $80,000,000. To
liau išlaidos šitam reikalui kas 
metai didės.

Nubaudė už algų 
įstatymo laužymą
BOSTON, Mass., vas. 28. — 

BroNvn Contract Stitching Co. 
(Lawrence, Mass.) ir jos vir
šininkai teisme prisipažino kal
tais dėl to, kad nemokėjo rei
kalaujamos algų-darbo valandų 
įstatymo algos darbininkams. 
Teismas nubaudė kompaniją ir 
viršininkus suma $1,500.

Franco dėkoja Hitleriui ir 
Mussohniui

PRIŽADĖJO TALKININKU NEUŽMIRŠTI
Ispanijos sukilėlių vado kalba sukėlė ne
ramumo Britanijos ir Prancūzuos vald

žios rateliuose
LONDONAS, Anglija, vas. 

28. — Pereitą pirmadienį Bri • 
tanija ir Francuzija • pripažino 
oficialiai Ispanijos sukilėlių re
žimą: Pripažinimas reiškia, 
kad franeuzai ir britai, užmez
gę diplomatinius ryšius, dės vi
sas pajėgas atitolinti nuo Is
panijos sukilėlių vyriausybės 
italus ir vokiečius ir stengsis 
patys užimti jų vietas.

Bet kalbėdamas apie pripa
žinimą pirmadienio vakare, 
gen. Franco, Ispanijos sukilė
lių vadas, aiškino: Šiuose 
triumfo momentuose, kuomet 
sukilėlius pripažįsta net tie, 
kurie pirma juos kovojo, ne
galima užmiršti tikrųjų sukilė
lių draugų, pasitikėjusių suki
lėliais nuo pirmos sukilimo 'va
landos.

Ir toliau Franco kalbėjo:

Jungt. Valstijos pri- Lewis priėmė taikos
pažins Ispanijos su

kilėlių režimą
WASHINGTON, D. C., vas.

28. — Vyriausybės atstovai 
antradienį davė suprasti, kad 
ilgainiui Jungt. Valstijos pri
pažins Ispanijos sukilėlių re
žimą. Pačios Jungt. Valstijos 
įsikūrė, kaipo nepriklausoma 
valstybė, revoliucijos pasėko
je. Nuo Thomas Jeffersono 
laikų Jungt. Valstijos pripažį
sta formulą, kad bet kuri val
stybė gali tvarkytis tokia val
džios forma, kokią pasirenka, 
ir pakeisti ją kaip nori.

Jungt. Valstijų lai
vyno manievrai 

pasibaigė
MIAMI, Fla., vas. 28. — 

Kreiseris Houston, kuriame 
randasi' prez. Rooseveltas, pra- 
nęša, kad Jungt. Valstijų ka
ro laivyno manievrai pasibai
gė pirmadienį 1 vai. po piet. 
Antradienį prezidentas ir vy
riausieji Jungt. Valstijų laivy
no admirolai susirinko apsvar
styti klausimą, ar manievrai 
parodė, jogei Jungt. Valstijos 
gali sėkmingai atremti priešų 
ataką West Indies srity.

Ispanijos preziden
tas Azana rezignavo

COLLOGNES - SOUS - SA- 
LEVE, Francuzija, vas. 28. — 
Ispanijos respublikos preziden
tas, Manuel Azana, antradienį 
paskelbė savo rezignaciją iš 
prezidento vietos laiške adre
suotame Ispanijos parlamento 
prezidentui, Diego Martinez 
Bario. Azanai rezignavus, jo, 
kaipo prezidento, vietą turėtų 
užimti Bario. Tačiau Bario, 
kurs dabar yra Paryžiuje, sa
koma, nesutikęs užimti tą vie
tą. Taigi Ispanijos respublika 
nebeturi prezidento.

“Seserims tautoms, musų se- 
serci Portugalijai, musų myli
mai Italijai, musų draugei Vo
kietijai ir Amerikos šalims, ku
rios mus taipgi drąsino, mes 
teikiame šiuo momentu savo 
draugiškumą ir atminimą.” 
Pasak Franco, sukilėlių Ispa
nija neužmiršianti tų šalių, ku
rios atėjo jiems pagalbon, kai 
civilis karas prasidėjo liepos 18 
d. 1936 m.

Francuzija ir Britanija pri
pažino gen. Franco režimą, pa- 
sitikėdamos laimėti jo palan
kumą. O Franco, džiaugsmo 
valandoje, visųpirma išreiškė 
padėką Italijai ir Vokietijai ir 
prižada savo talkininkių neuž
miršti. Jo kalba, sako prane
šimai, sukėlusi neramumo Bri
tanijos ir Francuzijos valdžios 
rateliuose.

derybas
VVASHINGTON, D. C., vas. 

28. — John Lewis, Industri
nių Unijų Kongreso pirminin
kas, antradienį paskelbė, kad 
jo vadovaujama organizacija 
priėmė prez. Roosevelto pakvie
timą atnaujinti Industrinių 
Unijų Kongreso ir Amerikos 
Darbo Federacijos taikos de
rybas.

Kantoną paėmęs japo
nų auksai

Anglų laikraščiai praneša 
iš gerai informuotų šaltinių, 
kad Kantono paėmimas jau 
iš anksto buvo “gerai” paruo 
šias. Japonai jau lig laiku su 
kinų generolais vedę derybas, 
kurie turėjo Kantoną ginti. 
Pasitarimai buvę vedami dėl 
to, kad generolai rimtai turi 
ginti miestą, ar tik dėl žmonių 
akių. Kantonas pasidavęs, o 
generolai, iš japonų gavo di
deles sumas aukso ir išvykę 
per Honkongą į Ameriką ar 
kurią kitą šalį.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

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

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

NAUJIIENOS 

1739 S. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.
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KĄ LENKAI RANDA DABARTINĖJE 
LIETUVOJE

Užmezgus santykius su Len
kija, lenkų įvairių sričių vei
kėjai uoliai tiria Lietuvos gyve
nimo klausimus. Todėl lenkij 
spaudoje aptinkame daug raši
nių apie Lietuvą ir gvildenami 
lietuvių — lenkų tolimesnii} 
santykių galimumai. Šiuo at
žvilgiu gana įdomų straipsnį 
randame rimtame lenkų laik
raštyje “Mysl Polska”. Straips
nyje plačiai pasisakoma kultū
rinio, politinio ir visuomeninio 
Lietuvos gyvenimo klausiniais. 
Ne lik Lietuvos sostine, bet ir 
visas kraštas pakeitę savo vei
dą. Pasikeitę taip pat ir žmo 
nes; gyvenimas atrodąs turtin
gesnis, subrendęs. Esą, Lenki
joje buvę priprasta laikyti lie
tuvius žmonėmis, kurie esą di
džiausio antilenkiško nusistaty
mo ir kratąsi visu kuo, geru ir 
blogu, ką jie, per amžius su 
Lenkija bendradarbiaudami, 
buvo iš josios įgiję. Niekas ir 
negalvojęs, kad lietuviai galį tu
rėti ne tik aukštą, bet, apskri
tai, bent kokią kultūrą, šį reiš
kinį galima esą pateisinti iš 
dalies tuo, kad lietuviai buvę 
atsitvėrę “kinų siena’’, ir len
kai gana ilgą laikotarpį negalė-

APŽIURĖKITE ŠI PUIKŲ 
gyvenimą—pelningą namą, 

2850 BERVVYN AVĖ., 
Chicago, Illinois.

FIRST STATE MORTGAGE CO. 
4752 Fullerton Avenue.

Spaulding 1500.
10 N. Clark St. Dearborn * 1540

ję sekti kulturinį lietuvių gyve
nimą.

Lietuviai iš karto nutraukę 
visus ryšius su lenkų įtakomis 
ir pradėję kurti savąją, skirtin
gą kultuvą. Toks užsimojimas, 
žinoma, galėjęs daug ką suklai
dinti, net ir tuos, kurie kad ir 
gerai pažinoję Lietuvą, tačiau 
nettilrėdami kontakto su lietu
viškos kultūros kūrėjais, nega 
Įėję konstatuoti kultūrinio - 
kūrybinio tų žmonių subrendi 
rrio.

Užmezgus su tais žmonėmis 
ryšius, paaiškėję, kad atsigręži 
mas nuo bendros kelių amžių 
istorijos su Lenkija bei kraty
masis sulenkėjusiais senoliais 
buvusi tik laikina manifestaci
ja. Šiandien jau pradedama nu
sikelti ne tik į žilą senovę, bet 
taip pat palaikomas ryšys ir su 
paskutinių penkių amžių karto
mis. Tokį reiškinį iššaukęs kul
tūrinis sustiprėjimas ir supra
timas, kad Lietuva lenkiškos 
kultūros įtaką iš pagrindų pa
keitusi, pervirškinusi, suliejusi 
su žila, stipria tautine lietuvių 
kultūra, kurios nepaveikusios 
svetimos įtakos ir kuri suda
ranti sveiką, stiprų šių dienų 
lietuvių kultūros, iškeltos iki 
Vakarų Europos lygmens, bran
duolį. Lietuvišką kultūrą stipri
nęs ir tas faktas, kad Lietuva 
neužsinuodijusi Maskvos — ry
tų bakterijomis, nes nei caristi 
nė, nei sovietų Maskva nepali 
kusi ir nepadariusi jokių įtakų 
lietuvių gyvenimui, šitie faktai 
ir teikia Lietuvai milžinišką jė 
gą Vakarų Europos kultūros 
lenktynėse.

Baimė prieš Lenkiją ir josios 
nbapykanla (20 melų auklėji 
mas turėjęs turėti pasekmių) 
daugiau liečianti politinę, bet

VATIKANO MIESTAS.
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NAUJIENŲ-ACME Photo 
— Kaminas, iš kurio eis 

m a i deginamų balotų... ir šiaudų. Durnai reikš, kad 
piežius daf neišrinktas, nes vis bus deginami balotai, 
pagaliau iš kamino paliaus ėję durnai, tai tas reikš, 
kardinolai išrinko popiežių.
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CRANE COAL COMPANY | 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $CL50

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

Taupyk-
saugioje įstaigoje

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI-—

$5,000.00

■■ 

■

ne kultūrinę sritį. Kad Lietuva 
nebijanti lenkų kultūros įtakų, 
radąs tas faktas, jog lietuviai 
gana daug verčia lenkų rašyto 
jų. Be to, Lietuva tiek sukris
talizavusi savo kultūrinę indivi
dualybę (savitumą), kad apie 
bet kurių įtakų pavojų negali 
būti jokių kalbų. Jeigu nuošir 
dų politinį Lietuvos — Lenki
jos bendradarbiavimą dar kiek 
trukdąs lietuvių nepasitikėji
mas, tai kultūrinio abiejų tautų 
bendradarbiavimo klausimas 
jau esąs visiškai pribrendęs.

Iš Spaudos Aklo pranešimų 
ir referatų galima buvę įsitikin
ti, kad lietuvių literatūra pada
riusi milžinišką šuolį. Ji jau at
sikračiusi visokiomis svetimo
mis įtakomis ir žengianti savą
ja, skirtinga vaga, šiandien ji 
esanti tokia, kaip bet kuri k» 
ta Vakarų Europos iij&ratura. 
Iš viso, Spaudos Aktas'Cįrodos 
kad literatuvh, kulIii ra domisi 
ne atskiri lietuviški sluoksniai, 
bet visa Leituvos visuomene 
Tai taip pat patvirtinąs Spau
dos Akte visų sluoksnių atsto
vų dalyvavimas. Girdi, šių die 
nų lietuviškoji literatūra, mu 
zika ir daina įgijusios savo lie
tuviškąjį atspalvį.

Apskritai, politika Lietuvoje 
bendradarbiaujanti ir globojan
ti kultūrą bei meną. Politikas 
nusimanąs mene, artistas — 
politikoje. Galima esą net pa
vydėti tokios armpnijos. Gal 
būt, viena ir kita sritis esančios 
naujos, jaunos, bet jaunystėje 
užmezgamas geriausias bendra
darbiavimo ryšys.

Kalbėdamas apie Lietuvos po
litiką, autorius pabrėžė: “Tau
tine, visuomeninė ir valstybinė 
lietuvių konsolidacija kaskart 
labiau tobulėja. Už tai ji turi 
būti dėkinga, gal būt, ne tiek

ma istorijos pasikartojimo. Dar 
daug laiko praeisią, kol išnyk- 
siąs šis nepasitikėjimas — ga 
koks istorinis sukrėtimas pa
stumtų abi tautas bendrai akci
jai. Reikią laukti. Tačiau vė
liau ar anksčiau turįs būti už
megztas nuoširdesnis politinis 
lietuvių — lenkų bendradarbia
vimas. Tie patys istoriniai mo
mentai, kurie sukurę lietuvių— 
lenkų uniją, šiandien kaskart 
ryškiau pasirodą horizonte. Tik 
prieš tai buvęs klaidingas są-

linuos — unijos vykdymas. 
Pasiekus bendrą tikslą — su- 
riuškinus kryžiubčių galybę — 

užuot toliau bendradarbiavus, 
.taip dvi savarankiškos, suveve 
nes vasltybės, stipresnysis norė
jęs užvaldyti silpnesnįjį. Rczul- 
ate Lietuva netekusi kelių šim

tmečių savo tautinio ir vals ly
rinio gyvenimo klestėjimui, o 
Lenkija neturėjusi iš to jokios 

naudos. Įdomi), kaip butų pasi
sukęs istorijos ratas, jei tos a 
Iri valstybės solidariai visą lai
ką butų bendradarbiavusios.

Toliau straipsnio autorius na
grinėju “nemalonius” klausi
mus. Lietuvos valstybės santy
kius lenkų mažumos atžvilgiu 
autorius laiko nenormaliu klau
simu. Girdi, Libluvos valstybe 
asimiliuojanti ir nutautinanti 
arijų mažumas, kad tuo bud u 
valstybėje butų vienalytė tauta. 
Įvairus įstatymai ir taisykle’ 
varžą kulturinį lenkų mažumos 
veikimą. Politinio veikimo iš 
viso lenkai net nepaneštą.

Baigdamas autorius pareiškia 
viltį, kad geriems kaimyniniams 
lietuvių — lenkų santykiams 
besiplečiant, apie nemalonius 
klausimus vėliau gal neteks i ą 
rašyti. VDV.

LIETUVIAI AKIU SPECIALISTAI

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į 

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.1 

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Rėsidence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO VAL.: 9-12;l-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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.
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. GTsERNER
Į LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso-

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

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

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd., 

Auditorijoj

Kovo 12, 1939

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■SHB

P. SALT
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Klausykite muR Lietuvių radle programų fieštadtanle vakarais

AUŠIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

/įAMBULANCE
~—N£ IR NAKTĮ

Viši Telefonai YARDS 1741-1742 
1605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE na

koplyčios visose

».T> H:«N

KITATAUČIAI
Dr. F. Pulsuoki Le Van 

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

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Ilemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597
Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Telefonas . Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINOS ASS’N.

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

valstybes vairuotojų 
mams, kiek stipriems 
morales pradams bei tikrą j am 
patriotizmui. Monopartinis, tau 
tinis režimas neseka jokių ki
tų svetimų režimų pavyzdžiu, 
bet išplaukia iš pačių gyvento
jų psichikos. Svetimų agentūrų 
beveik nėra, opozicija yra silp
nesnė ir ramesnė, negu bet kur 
kitur. Paskutinė, voldemarinin- 
kų akcija, su neramumais uni
versitete, nepadarė žymesnių 
sukrėtimų politinėje arenoje”

Svarbiausias neramumų pun
ktas — Klaipėda. Jos suderini
mas aiškiai esąs jaučiamas. Tai 
kelią lietuvių neapykantą vo
kiečiams. Girdi, platesnėse ma 
sese, net inteligentijos tarpe, e- 
sąs jaučiamas keistas baimės ik’ 
rezignacijos mišinys. Vokiečiai 
ne mieli, tačiau savo jėga im
ponuoją, nes panorėsią, tai ir 
paimsią Klaipėdą — nei Len
kija, nei kas nors kitas to ne- 
užginsiąs. Tačiau intelektuali
niai sluoksniai tikį, kad Klaipė
da liksianti prie Lietuvos.

Lenkijos atžvilgiu lietuvių 
tarpe jaučiamas dar rezervuo
tumas ir nepasitikėjimas. Bijo-

tautos

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Yardis 1139
Yards 1138

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1276

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

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

Chicagos 
Cicero 
Lietuvių [ 
Direktorilj 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

8

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-

9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. ,P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 Sb. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Tark 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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS,

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

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

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

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

. . -nTel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. 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.

u
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Lietuvos Naujienos
GREIČIAU GAUSIME IŠ LIETUVOS ŽINIAS
Įvedamas oro paštas tarp Euro

pos ir šiaurės Amerikos
Amerikos lietuviai, laikraščių 

skaitytojai, iki šiol reikšdavo 
pamatuotų nepasitenkinimų, kai 
tekdavo skaityti iš Lietuvos gy
veninio žinias, pusėtinai pase
nusias. Be abejo, kad ir laikraš
čių redakcijos, ir žinių iš Lie
tuvos tiekėjai, gerai supranta ši
tų negerovę, tačiau jų buvo be
veik neįmanoma pašalinti. Tie
sa, yra jau priemonių greitai 
žinias perduoti, bet jos tiek 
brangios, kad prieinamos tiktai 
labai turtingai spaudai. Čia ge
riausiai gali patarnauti telegra
fas. Bet už telegrafo žodį ten
ka mokėti apie 2 Lt 70 centų 
(lietuviškų) (laiškų — telegra
mos žodis — 90 centų). Taigi 
telegrafu tegalima trumpai per
siųsti pačias svarbiausias žinias. 
Trumpųjų bangų radijas dar 
nėra tiek ištobulintas, kad juo 
galima butų naudotis laikrašti
nes medžiagos perdavimui per 
vandenynus.

Todėl iki šiol platesnei kores
pondencijai persiųsti teko nau
dotis paprastu paštu, perveža
mu laivais. O ir laivai iš Euro-

Tik ką gavome 
Kultūros No. 1
TURINYS:

Dabarties chaosas ir ateitis ..........
................................ Kp. Petronis I

Nacionalizmo irimas .....................
........................  P. Hulka-Laskowski
Geltonas Ratas   Vyt. Montvila 
Inž. S. Kairys   L. Purėnienė 
Pasakojimai apie Rembrandtą ......
....................................... J. Jurginis 
Žmogus ..................... P. Kalnietis
Katrina piauna meldus .....................
................................ Sally Salminen 
V. Krėvės “Skirgaila” ....P. Baublys 
Tolimas Kaimas .... Alb. Žukauskas 
Magnetinės Audros ........................
........................ A. N. Barchatovas 
Populiarusis Mokslas ir Apžvalga

GAUSIT Už 45 CENTUS

Naujienose

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 
• NAUDAI.

pos į Amerikų ir atgal paštų ve
ža ne kasdien, o tiktai porų 
kartų per savaitę. Tokiu bud u 
žinios, pasiųstos iš Lietuvos pa
prastu paštu, pasiekia Amerikos 
lietuvių laikraščius per 10—12 
dienų, o skaitytojus ir dar vė
liau.

Suprantama, kad Lietuva ne
gali tobulinti ir greitinti pašte 
susisiekimų per Atlantu, šis už
davinys tėra Įveikiamas tiktai 
didelėms, turtingoms valsty
bėms, kurios šiam reikalui tu
ri pakankamai medžiaginių iš
teklių.

Visi, kam rūpėjo ir rupi paš
to susisiekimo per Atlantu pa
greitinimas, visas savo viltis ir 
dėmesį nukreipė Į orlaivį. Nes 
šiuo metu lėktuvas šiam tiks
lui yra prieinamiausią priemo
nė.

Tačiau ir lėktuvui Atlanto 
nugalėjimas nėra lengvas užda
vinys. Kalbant apie Atlantu, 
tenka pažymėti, kad jo pietinė 
ir šiaurinė dalys yra gana skir
tingos oriniam susisiekimui. 
Pietinė dalis žymiai siauresnė, 
joje yra salų, kuriose lėktuvai 
gali nusileisti ir apsirūpinti de
gamąja medžią, ir oras pietinės 
šio vandenyno dalies aiškesnis 
ir pastovesnis. Todėl per pieti
nį Atlantą jau gana seniai vei
kia net dvi orinio susisiekimo 
linijos. Kas savaitę du kartus iš 
Europos į Pietų Ameriką ir at
gal vežiojamas paštas lėktuvais. 
Ir iš Lietuvos į Pietų Ameriką 
laišką galima oro paštu nusiųs
ti per 4 dienas. Tiesa, už tokią 
korespondenciją tenka kelerio
pai brangiau mokėti, bet vis 
tiktai yra galimumas ir kelerio
pai greičiau nusiųsti. Pavyz
džiui, iš Lietuvos paštas laivais 
nugabenamas į Argentiną ar 
Braziliją tiktai per 3—4 savai
tes, o oro paštu per 4* dienas. 
Už paprastą laišką tenka mokė
ti 60 lietuviškų centų, o oro 
paštu toks pat laiškas kaštuoja 
apie 4 Lt.

Per šiaurės Atlantą orinį su
sisiekimą įvesti daug sunkiau. 
Čia vandenynas beveik dvigubai 
platesnis; dažnai siaučia didelės 
audros, savaitėmis didžiuliai 
plotai esti padengti storu (iki 
2—3 kilometrų) rūkų bei mik
lų sluoksniu. Visai nėra salų, 
kuriose lėktuvai galėtų papil
dyti benzino ir tepalų atsargas. 
Tačiau jau eilę metų daromi 
drąsus bandymai ir šiaurės At- 
lantui nugalėti. Šiose pastango
se ir lietuvių tauta yra sudėju
si skaudžią auką, 1933 metų lie
pos mėnesį palaidodama “Litu- 
anicos” vairuotojus, didvyrius 
lakūnus Darių ir Girėną, o vė
liau suorganizuodama ir antrą
jį, Vaitkaus, skridimą per At
lantą. Daugelis lakūnų paguldė

NAUJIENOS, CIacago, TU.

' NAUJIENŲ-ACME Photo
PORTSMOUTH, ANGLIJA. — Laivas “Medea” pateko ant uolų-

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams
tiUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
riuj—John Kuprevičius, 3446 W 
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

EGG
NUT
B1G LUMP
MINE RUN .
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Spausdinam

NAUJIENOS 
1739 South HaliteJ Street 

CHICAGO* ILLINOIS 
Tet Canal 8500

PLAKATUS. BILIETUS 
.BIZNIO KORTELES 

DR-MS ATVIRUKUS 
'konstitucijas IR 
^DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

galvas bebandydami įvairiais 
laikais perskristi klastingąjį 
Šiaurės Atlantą ir betyrinėdami 
skridinio sąlygas virš plačiųjų 
vandenų. Jų pastangos ir aukos 
nenuėjo niekais. Tų didvyriškų 
žygių vaisiais ir mes jau netru
kus galėsime naudotis, turėda
mi žymiai greitesnį susisiekimą 
ir susižinojimą su savo senąja 
Tėvyne.

Jau prieš porą metų anglai, 
prancūzai, vokiečiai ir ameri
kiečiai pradėjo lenktyniuodami 
ruošti orinį susisiekimą per 
Šiaurės Atlantą. Buvo statomi 
naujų konstrukcijų keleiviniai 
hidroplanai (lėktuvai, kurie ga
li nusileisti ant vandens). Iki 
šiol tos pastangos nebuvo labai 
vaisingos. Įvykdyta per vande
nyną eilė bandomųjų skridimų, 
kurie nedavė pageidaujamų re
zultatų. Tebetęsiami tolimesni 
bandymai ir pasiruošimai. Čia 
gal buvo perdaug užsimota, nes 
norėta iš karto įvesti; keleivių 
ir pašto orinį susisiekimą. Tuo 
tarpu apie vokiečių, prancūzų 
ir anglų pasiruošimus tikslesnių 
žinių nėra. Matyti, norima stai
ga savo pasiekimais pasireikšti 
ir nustebinti konkurentus. Bet 
amerikiečiai pasirodė esą prak
tiškesni. šiomisz dienomis Euro
pos spauda paskelbė džiaugs
mingą žinią, kad amerikiečių 
“Pan-Amerikos oro kompanija” 
jau nuo šių metų vasario mėn. 
18 dienos atidaranti liniją tarp 
New Yorko ir Bordo (Prancū
zijoje). Dideli šios kompanijos 
hidroplanai tuo tarpu skraidy
sią per Šiaurės Atlantą vieną 
kartą per savaitę ir vežiosią tik
tai paštą bei prekes. Lėktuvai 
iš karto galėsią pervežti 7 to
nas (7000 kilogramų) siuntinių 
bei korespondencijos. Vėliau 
lėktuvai skraidysią po 3—4 kar
tus per savaitę. Šių metų pava
sarį atidarysią orinio susisieki
mo liniją per Šiaurės Atlantą ir 
anglai, tur būt, tuo tarpu taip 
pat tiktai paštui ir skubioms 
nesunkioms prekėms vežti. Ga
limas daiktas, kad artimiausiu 
laiku pasireikš šioje srityje vo
kiečiai ir prancūzai.

Šiaip ar taip, bet mes jau 
esame oro pašto įvedimo tarp 
Europos ir šiaurės Amerikos 
išvakarėse. Turėsime žymiai 
greitesnį susižinojimą su Lietu
va, ir pirmiausia tuo pasinau
dos spauda. VDV.

Nuodijimosi Epidemija
PANEVĖŽYS. — Sekmadie

nį, sausio 22 d. 16 vai., actu 
nusinuodijo ščepanavičius-čes- 
navičius Mykolas, 56 metų am
žiaus, gyv. Panevėžy, Margių 
g-vėj 18 Nr. Neatgavęs sąmo
nės, sausio 23 d. 1 vai. mirė. 
Nuodijimosi priežastis nežino
ma.

Tą pat dieną, 21 vai., Tilvy
čio gatvėje, rasta apsinuodiju
si vitrioliu Čivilytė Marijona 
19 metų amžiaus, gyv. Klaipė

dos g-vėj 55 Nr., kuri Raudo
nojo kryžiaus Panevėžio sky
riaus sanitariniu automobiliu 
nugabenta į Panevėžio apskr. 
ligoninę. Nuodijosi nepasise
kus meilėje, tačiau Čivilytės 
gyvybei pavojaus nėra.

Statys Plentą
PRIENAI. — Prienų mies

tas dėl blogų kelių neturi tie
sioginio susisiekimo su Mari
jampole. Tatai labai apsunkina 
prieniečius, turinčius reikalų 
apskrities centrinėse įstaigose. 
Apskr. s-be jau prieš kelerius 
metus pradėjo plento Prienai 
—Marijampolė tiesimą. Dabar 
yra žinių, kad jau šiemet ap* 
skr. s-bė gyvina plento darbus, 
juos pradėdama ir iš Prienų 
miesto. Tam tiksįui kertamas 
miškas, kur praeis plentas, o 
ūkininkai įspėjami, kad jau

pavasarį turės prie plento tie
simo prisidėti natūraline prie
vole. Manoma, kad jau 1942 
m. prieniečiai turės tiesioginį 
autobusais susisiekimą su Ma
rijampole.

u. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P

Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas 
4015 W. 13th St.; Nut. rašt. —J 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė 
Cicero, IU.; Finansų rašt. —Ant 
Osher, 1329 N. Dearborn St.; Fi
nansų rašt. pagelb. —E. Rama- 
šauskas, 1218 So. Independence 
Blvd.; Kasierius —St. Niprikas 
852 West 33rd St.; Kasos globė
jai: Adolf Mirovitz, 2539 Wes1 
46th PI. ir F. Povilaitis, 10051 S 
La Šalie St.; Korespondentas —J. 
Salakas, 1414 So. 49th Ct., Cice
ro, III.; Maršalka—Chas. Gasper, 
931 W. 34th PI. Susirinkimai lai
komi vieną kartą į mėnesį, kas 
ketvirtą sekmadienį pirmą valan
dą popiet, Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St., Chicago, III.

TIKTAS
S2,JOO,uOO

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00
iki

DUSULYS
Taip balniai puola 
Ji negalėjo Ir per trobą pereiti.

Cambrldge, Mass. Aš kenčiau 
nuo dusulio per 3 metus. Ant- 

K'Puoliai buvo dideli. Aš bu- 
■ VftU 8ilPna- negalėjau ir per

troba pereiti. Pamatome ju- 
sų nuostabaus gydymo skel- 
bimą Ir papraššine prisiųsti 
bute!}. Išgėriau keturius bu

telius h’ ' pasigelbėjau. Jūsų vaistai verti 
man auksu dvigubai. P-ia Ann Janeliunas— 
Rugsėjo. 1D3(J.
PRAŠYKITE KNYGUTĖS APIE DUSULĮ 
DYKAI.

Jei kenčiate nuo dusulio antpuolių, ko
sulio, troškulio, šniokštimo vieno cento at
virukas gali plačiai atidaryti duria į tikrą 
pagalbą. Tūkstančiai kitų ligonių praneša 
apie nuostabias pasėkas vartojant Nacor bū
dą—pilnai ir nuostabiai išaiškinamą naujoj 
KNYGOJ DYKAI. Siųsk skubai vardą ir an
trašą šiandien.

NACOR, 838-M State Life BIdg. 
INDIANAPOLIS, INDIANA

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm.
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell S t, tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma
nikes, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

J. Svitorius, 4000 So.
Išmok ėjom A zj/

už padėtus Zį yn
pinigus

1-mų

Galima

Duodam Paskolas ant 
Morgičių

Safety Deposit 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.

STANDARD FEDERAL SAV-
INGS & LOAN ASSOCIATION

,of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

KLAUSYKITĖS 
Š A L T I M I E R O

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— _ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

NAUJIENŲ JUBILIEJINE 
EKSKURSIJA LIETUVON

Laivu GRIPSHOLM

Gegužės 31 d., 1939
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO

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

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.: Wal- 

ter Lėkis,- 
sian Avė.
pagelb., 3223 So. Green St.; A- 
Kaulakis—nut. rašt., 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; ' D. Antanaitils—maršalka.. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

pirm., 6935 So. Arte- 
A. Lazauskas—pirm,

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 So. Lowe 
Avė-; A. Kaulakis — nut. rašt. 
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rašt.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. .Hals
ted St.: L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesi antrą (2) sekmadieni, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

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

BRIDGEPORTO NAMU SAVININ
KU SĄJUNGOS VALDYBA 1939 
METAMS: Pirmininkas— Antanas 

Šimkus, 3120 So. Lituanica Avė-; 
Pagelb.—John Begin, 3400 So. 
Lowe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė.; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Avė.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesi, pirmą 
trečiadieni, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’-

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. • —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. Ža- 
sytaitė; Prot. rašt.—B. M. Bur- 
bulytė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

ŽEMAIČIU KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—-Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot. 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekt. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

PAVASARINIŲ
MADŲ

PATTERN BOO*

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St
Chicago, I1L

VardasAdresas
Miestas.Valstija



NAUJIENOS, Chicago, m.

N^UJIEHOS
The LHhuanian Daily Newa

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Subscription Rates: 
per 
per 
per

year 
year 
year

$8.00
$5.00
$8.00
3c per copy.

in Canada 
outside of Chicago 
in Chicago

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

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

Užaakymo kainai
Chicagoje* — paštu:

Metama _______________
Pusei metų ___________
Trims menesiams _____
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui .... ......

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ______________  8c
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.

LIETUVOS GYNIMO 
KLAUSIMU

A. Bimba nori žinoti, ko no- 
“broliai socialistai”, kurie

$5.00
2.75
1.50
1.00

Teismas pasmerkė “sėdėjimo streiką”
Vyriausias teismas Washingtone pripažino 5 balsais 

prieš 2, kad Fansteel dirbtuvės darbininkai buvo teisėtai 
atleisti iš darbo už “sėdėjimo streikų”, nes toks streikas 
reiškiųs priešingus įstatymams “jėgos ir smurto” žygius.

Šituo teismo sprendimu tampa panaikintas Nacio
nalinės Darbo Santykių Tarybos įsakymas Fansteel kor
poracijai, kad ji priimtų atgal į darbų 92 darbininku ir 
užmokėtų jiems už visų laikų, kai jie buvo pašalinti va
sario mėnesį 1937 m.

Streikininkams Vyriausias teismas sudavė dar ir ki
tų skaudų smūgį, pripažindamas, kad 37 iš jų turi atlik
ti bausmę už “teismo paniekinimų”, nes jie pasipriešino 
“indžonkšenui”, kuris jiems draudė tęsti “sėdėjimo strei-

Du Vyriausiojo teismo nariai, teisėjai Reed ir Black, 
kurie nesutiko su daugumos opinija, nurodė, kad šitie 
teismo sprendimai duoda galių darbdaviui pašalinti dar
bininkų už bet kurį neteisėtų elgesį, kilusį industrinio 
konflikto eigoje, nors ir pats darbdavys butų elgęsis ne
teisėtai. ; j ; į , ,1 ,'&| t

Bet, deja, mažumos nuomonė nėra įstatymas. Wag- 
nerio aktas apie darbininkų algas ir darbo valandas pra
monėje dabar turės tų prasmę, kurių jam davė teismo 
daugunlos sprendimas. Prieš jį apeliacijos nebėra. Jį ga
lėtų panaikinti tiktai naujas kongreso aktas.

Tačiau stebėtis nereikia, kad Vyriausiojo teismo 
dauguma taip nusprendė apie “sėdėjimo streikų”. Tos 
rųšies streikai buvo visuomet labai piktai smerkiami 
spaudoje. Į juos šnairai žiurėjo ir Amerikos Darbo Fe
deracija. Todėl buvo galima laukti, kad anksčiau ar vė
liau jie bus paskelbti “nelegališkais”. Tas laikas dabar 
atėjo, kai opozicija prieš Naujųjų Dalybų pasidarė stip
resnė kongrese ir visame krašte.

Imperialistinės valstybės
Mes nuolatos stebimės ir piktinamės, žiūrėdami į tai, 

kas šiandien dedasi “senamjame pasaulyje”; Matėme, 
kaip Japonija užpuolė ir pagrobė Mandžurijų. Matėme, 
kaip Italija užkariavo Etiopiją, kaip Vokietija įsilaužė į 
Austriją ir paskui apiplėšė Čekoslovakiją. Dabar regime 
paskutinį aktų Ispanijos dramos, kuri ėjo per 31 su vir
šum mėnesį prieš viso pasaulio akis, iškeldama aikštėn 
tiek daug melo, apgaulės ir veidmainybės didžiųjų vals
tybių politikoje, kad darosi šlykštu apie tai galvojant.

Kiekviename atsitikime nukenčia silpnesniosios tau
tos. Jas žudo, plėšia ir pavergia didžiosios, galingosios 
valstybės, kurias mes vadiname puolikais arba agreso
riais. O kitos didžiosios valstybės tų agresorių ne tik ne
bando sustabdyti, bet neretai jiems dar ir padeda. Pa
vyzdžiui, Čekoslovakija vargiai butų atidavusi be kovos 
Sudetų kraštų Hitleriui, jeigu jos nebūtų vertę pasiduoti 
jos “sąjungininkai” francuzai. Ispanijos respublika butų 
atsigynusi nuo fašistų, jeigu Francuzija ir Anglija ne
būtų trukdžiusios jai apsiginkluoti.

Didžiosios valstybės, kaip agresingosios, taip ir “tai
kiosios”, nepripažįsta jokių teisių mažomsioms tautoms. 
Jos iš viso nesivadovauja tarptautiniuose santykiuose 
teise ir teisingumu. Joms rupi tiktai savo imperijų inte- 
resai- ..... . ' ! *‘Ąi:• ItJMjgIR

Yra imperializmas karingai ir yra imperializmas ra
mus. Ramusis imperializmas yra tas, kuris yra “sotus”, 
— nes jisai tiek prisiplėšė, kad daugiau plėšti tuo tarpu 
nenori. Tai visas skirtumas tarpe jo ir agresorių.

Bet tegu kas pareikalauja, kad tas taikusis imperia
lizmas atsižadėtų to, kų jisai yra pagrobęs — tuo jaus ji
sai parodys savo vilko iltis. Ar anglai sutinka grąžinti 
laisvę Indijai? Ar Rusija sutinka atsteigti Gruzijos, Ar
mėnijos ir Azerbeidžano nepriklausomybę?..

Imperializmo, politika, tiek taikaus, tiek agresingojo, 
yra paremta jėga, o ne teisingumu. Todėl demokratijos 
principams ji visuomet buvo ir bus priešinga. Net ir de
mokratinė valstybė, vykindama imperialistinę politikų, 
negali elgtis teisingai.

Bet jėgos politika veda prie nuolatinių konfliktų ir

rimo įrodė, kad komunistai 
Brooklyne ir New Jersey vals
tijoje bruko ALK konferenci
joms tokius dalykus, kurie ne 
tik neįeina į Kongreso progra
mą, bet ir savo esme yra prie
šingi Kongreso nusistatymui.

Komunistiška kontrabanda
Įdomu tačiau yra tai, kad A. 

Bimba visai neužsimena apie 
tai, kokį pasiūlymą buvo užsi
spyrę pravesti komunistai ALK 
Chicagos skyriaus konferenci
joje.

Jie čia reikalavo, kad į rezo
liuciją butų įdėta, jogei Lietu
vai yra “patartina” dėtis į blo
ką su Lenkija, Sovietų Sąjunga 
ir Rumunija. Šitą savo pasiūly
mą komunistai laikė taip svar
biu, kad jų atstovas V. Andru
lis pareiškė, jogei be tų žodžių 
rezoliucija apie demokratijos 
atsteigimą Lietuvoje busianti 
“be vertės”!

Dabar pažiūrėkite dar kartą 
į Scrantono konferencijos nu
tarimo žodžius, kurie buvo ci
tuoti. Tame nutarime griežtai 
pareiškiama, kad “Vilnius ir 
Vilnija yra Lietuvos ir privalo 
būti Lietuvai grąžinta.” Toliaus 
tenai sakoma, kad “mes stovi
me su visa Lietuvos liaudimi jo
sios kovoje ... už Vilniaus ir 
Vilnijos išlaisvinimą”.

Tuogi-tarpu komunistai Chi
cagos skyriuje reikalavo, kad 
draugijų delegatai pasisakytų 
už Lietuvos karo bloką su Len
kija, kuri atplėšė nuo Lietuvos 
Vilnių ir begėdišku ultimatumu 
privertė Lietuvą sustabdyti vi
sas pastangas dėl Vilniaus atga
vimo!

Matote, kur nueita: nuo ko
vos “dėl Vilniaus išlaisvinimo” 
— į bloką, su Vilniaus pavergė
jais! Bet ar Bimba kada nors 
pasakė, kad toks Chicagos ko
munistų , ‘‘pasukimas” reiškia 
visišką suląužymą to nusistaty
mo, kurį Ą. L. K. priėmė Scran
tono konfęrencijoje? Ar bent 
vienas komunistų laikraštis tai 
nurodė? Ne.

Kada komunistai Chicagojc 
sutiko griežtą pasipriešinimą 
savo pastangoms, po priedanga 
Lietuvos nepriklausomybės gy
nimo, paversti Amerikos Lietu
vių Kongresą imperialistinės 
lenkij ir rusų politikos birbyne, 
tai jų vienminčiai rytuose ėmė 
elgtis truputį atsargiau. Savo 
rezoliucijų pasiūlymuos Brook
lyne ir. New Jersey’je jie jau 
vengė įvardinti Lenkiją, sovie
tų Rusiją ir Rumaniją, bet sa
ke miglotais žodžiais, kad Lie
tuva turinti kooperuoti arba dė
tis “su kitomis tautomis, kurios 

' kovoja prieš nacių siekimus” 
arba “kurios bendrai kovoja 
prieš agresorius”.

“Keleivis” numaskavo 
komunistų šmugelį ir visai 
singai pastebėjo apie New 
sey’s rezoliuciją, kad —

“Čia aplinkiniu keliu pasa
kyta, kad Lietuva dėtųsi prie 
Sovietų Sąjungos. Tai yra ki
šimas komunistų politikos j 
Amerikos Lietuvių Kongre
są.”
Tai neužginčijama tiesa, ir 

i jeigu komunistai neveidmai- 
- niautų, tai jie prisipažintų, kad, 

1 rašydami tuos nekaltus žodžius 
; apie tautas, kurios “kovoja 
• prieš nacių siekimus” arba “ko

voja prieš agresorius”, jie ture* 
jo gąlvoje visų pirma Sovietų 
Sąjungą, o paskui — ir Lenki
ją.

Bet visvįen, ar komunistai ki
ša tą mintį apie bloką su sovįe-

ri 
kaltina komunistus nešant savo j 
partinę politiką į Amerikos Lie- i 
tuvių Kongreso darbą. Jisai gi
nasi, kad komunistai to neda
rą ir Kongreso neardą. Taigi 
pažiūrėsime.

Susikirtimai su komunistais 
kilo daugiausia vadinamuoju 
“Lietuvos nepriklausomybės gy
nimo” klausimu. Keliuose ALK 
skyriuosę komunistai tuo klau
simu siūlė tokius dalykus, ku
riems socialistai pasipriešino. 
Kokie buvo tie pasiūlymai? A. 
Bimba mini jų du — vieną, 
kuris buvo komunistų padary
tas Brooklyne, antrą — New 
Jersey’s valstijoje.

Brooklyne komunistai siūlė, 
kad į rezoliuciją butų įdėta žo
džiai: “taipgi butų naudinga 
Lietuvai didesnė kooperacija jr 
su kitomis tautomis, kurios ko
voja prieš nacių siekimus”. O 
New Jersey’s konferencijoje 
komunistai įdėjo į rezoliuciją 
(ir ją pravarė) tokį p tink tą:

“kad Lietuvos valdžia, iš
laikymui Lietuvos nepriklau
somybės dėtųsi su tom vals
tybėm, kurios bendrai kovoja 
prieš agresorius, mažųjų tau
tų smaugikus-neprietelius.” 
Šitie žodžiai, kaip A. Bimba 

teigia, ne tik nesipriešina A. L. 
Kongreso tikslams, bet juos pil
nai išreiškia, ir todėl socialistai, 
jiems priešindamiesi, patys da
ro tą nusikaltimą, kurį jie pri
meta komunistams, t. y. “lau
žo Kongreso tarimus”. Ir jisai 
bando savo teigimą paremti 
Scrantono konferencijos nuta
rimu.

Kas buvo nutarta
Scrantone i

Scrantono konferencijoje, ku
ri įvyko pereitą vasarą, buvo, 
anot A. Bimbos, Kongreso pro
gramas “gerokai praplėstas”, į- 
dedant į jį Lietuvos nepriklau
somybės gynimo klausimą. 
Konferencijos priimtoje rezoliu
cijoje pasakyta:

“Amerikos Lietuvių Kon
gresas griežtai •pasisako už 
gynimą Lietuvos nepriklauso
mybės, už teikimą visokiario- 
piausios pagalbos Lietuvos 
žmonėms nepriklausomybę 
ginti. Jis taip pat pasisako, 
jog Vilnius ir Vilnija yra 
Lietuvos ir privalo būt Lie
tuvai grąžinta. Mes stovime 
su visa Lietuvos liaudimi Jo
sios kovoje išlaikyti nepri-į 
klausomybę ir kovoje už Vi!-! 
niaus ir Vilnijos išlaisvini
mą...”
Dabar palyginkite šitą pareiš

kimą su aukščiaus paminėtais 
Brooklyno ir New Jersey’s re
zoliucijų sakiniais. Ar jų pras
mė ta pati?

Aišku, kad ne, ir reikia ste
bėtis, kad Bimba to nemato.

Scrantono konferencijos nu
tarime Lietuvos nepriklausomy
bės gynimas buvo suprastas, 
Amerikos Lietuvių Kongreso at
žvilgiu, kaip pagalbos teikimas 
Lietuvos žmonėms; o Brookly
no ir New Jersey’s rezoliucijo
se jau sakoma visai kas kita: 
jose kalbama apie tai, kokia už
sienio politiką turi vesti Lietu* 
vos valdžia. Tai jau visai nau
jas klausimas, kurio nei Cleve- 
lando kongresas, nei Scrantono 
konferencija nesvarstė,.

Tokiu badu pats A. Bimba 
ištraukomis iš Scrantono mitą- tų Rusija ir Lenkija atvirai, ar

contrabandos (šmugelio) keliu, 
vis tiek tai yra jų partinė poli
tika, neturinti nieko bendro su 
ALK programų ir nusistatymu.

Patys muša, patys rėkia
Ne gana to, kad komunistai 

bando įpiršti A. L. Kongresui 
savo partinę politiką, jie dar 
nesisarmatija prikaišioti “Kon
greso griovimą” tiems, 
tai jų politikai priešinasi, 
jau yra tiesiog nepadoru.

Komunistai užmiršta, 
Kongreso veikimo pagrindas y- 
ra srovių susitarimas. Jeigu so
cialistai atsisako pritarti jų pa
siūlymams tuo ar kitu plačiąją 
visuomenę liečiančiu klausimu, 
tai aišku, kad tas klausimas ne
privalo būti bendrosę konferen
cijose nė keliamas. Juo labiau, 
jei toks klausimas yra naujas 
ir į Kongreso programą neįei
na.

Bet komunistai' elgiasi kaip 
tik atbulai. Jie ne lik bando 
pervaryti savo partyviškus su
manymus ALK skyriuose, bet 
jie stengiasi įvesti ALK skyriuo
se “partijos discipliną”, štai pa
sivadinęs Brooklyno skyriaus 
sekretorium Kuodos “Laisvėje” 
per dienų dienas vedė to sky
riaus vardu polemiką prieš so
cialistus. Dabar jo pėdomis 
bando eiti jau ir centro sekre
torius L. Jonikas.

kurie
Tai

kad

Argi jau taip susiaurėjo ko
munistų protas, kad jie nebe- 
alskiria savo partijos nuo 
suomenės?

vi

lu-

pa-

Bimba ir jo vienminčiai 
retų, galų gale, suprasti, 
Kongresas nėra diktatūros 
daras. Jeigu Kongrese išnyks
susitarimas, lai išnyks pats 
Kongresas, — nors komunistai 
ir bandys su pagalba kai kurių 
prisiplakėlių jį palaikyti savo 
partijos tikslams. Dalį žmonių 
galima mulkinti tam tikrą lai
ką, bet negalima mulkinti visų 
žmonių visą laiką.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

čir-
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šitą
lei-

Jer-

. L. Jonikui. —
kuliorio nedėsime. Be reikalo 
Tamsta mokini socialistus. Bu
tų geriau, kad Tamsta atidžiai 
perskaitytum Scrantono konfe
rencijos nutarimą: jame kalba
ma apie pagalbą Lietuvos žmo
nėms nepriklausomybės gyni
me, bet ne apie kokius nors 
Lietuvos valdžios susitarimus 
su kitomis valstybėmis. Komu
nistai, piršdami ALK skyriams 
“blokus”, “kooperacijas” ir ki
tokius ryšius tarp Lietuvos ir 
kilų valstybių, viena, visai išei
na iš ALK programo ribų; an
tra, temdina klausimą apie de
mokratinės santvarkos atsteigi
mą Lietuvoje; trečia, bando pa
versti A. L. Kongresą rusiško 
(ir lenkiško) imperializmo įran
kiu. Pagalios, L. Jonikui, kaipo 
ALK sekretoriui, visai netinka 
eiti į ginčus su ta arba kita sro
ve Kongreso klausimais. Jo pa
reiga tais klausimais būti beša
liškam.

Iš Lietuvos
Pradėtas Upės 

Tvarkymas
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galų gale, prie karo. O kadangi karas tolyn darosi vis 
baisesnis dalykas visai žmonijai, tai turės ateiti laikas, 
kada žmonija bus priversta imtis priemonių, kad tai po
litikai butų padarytas galas, Kol tai nebus padaryta, ne
bus pasaulyje nei užtikrintos taikos, nei saugumo ma
žomsioms tautoms.

PANEVĖŽYS.—Sausio mėn. 
23 d. pradėti dideli viešieji 
darbai tiesinant Nevėžio upės 
vagą. Darbai pradėti ties ap- 
skr. ligoninės laiptais sąryšy 
su miesto kanalizacija. Pirmoj 
eilėj supilamas pylimas, o vė
liau bus tvarkoma upės vaga 
įr krantinės. Čia bus paklotas 
kanalizacijos kolektorius kana
lizuojant pietinę miesto dalį. 
Naujai supilama krantinė jung
sis su Laisvės tiltu ir tuo 
du Jakšto prospektas tęsis 
senojo iki naujojo tilto.

Pifae šių darbų dirba
Panevėžio miesto bedarbių 
dviem grupėm po 3 dienas į 
savaitę.

bu- 
nuo

160

Be vargo ir skurdo jos vaiz
duojamame Lietuvos kaimo gy
venime veik kita nieko neaptik
si, bet kartu junti, kad tie žmo
nės visi ne tik trokšta laisvės, 
bet ir dėl jos kovoja. Čia kova 
eina ne dėl pavydo kitiems, bet 
dėl skaistesnio, gražesnio gyve
nimo visiems, šia prasme Si. 
Vaineikienės visi romanai yra 
labai vertingi ir kariu prasmin
gi. Ir reikia tvirtai sakyti, • kad 
jie artimiausi gyvenimo tikro
vei, nes jei praeityje butų buvę 
kitaip, vargu šiandien mes turė
tume nepriklausomą Lietuvą. 
Taigi St. Vaineikienė savo ro
manais liečia musų tautos ne 
taip jau tolimą praeitį, kuri 
žmonių prisiminimuose dar yra 
gyva, nes tos kartos žmonės dar 
nėra visi mirę.

St. Vaineikienės kaimas — 
tai ne P. Cvirkos vaizduojamas 
kaimas. Tiesa, vienas jų liečia 
ne tolimos praeities kaimą, o 
kitas jau vaizduoja šių dienų 
kaimą. Praeities kaimas atrodo 
žymiai malonesnis, nors skur
desnis, gal tamsesnis, bet tame 
praeities Lietuvos kaime junti 
pragiedrulius, žmogų supralusj 
savo vertybę kaipo žmogaus, ir 
trokštančio visas gyvenime pa
sireiškusias blogybes nugalėti. 
Tuo metu kai P. Cvirkos šių 
dienų kaimas vaizduojamas pil
nas pavyduliavimo, paskendęs 
materializme, aklas pasidavi
mas likimui ir net nenoras 
skinti kelius į šviesesnį gyveni
mą. čia žmonės niekšingi, žiau
rus, nekenčia savo tėvų, brolių, 
artimų giminių ir kiekvienas 
tyko paglemžti artimo turtą, ir 
šiokių norų vedami tikrai žiau
rius darbus vykdo iki visai są
moningai apgalvotos žmogžu
dystės, kad tik artimo turtą pa- 
veldėjus.

Kai perskaitai P. Cvirkos 
“Kasdienines Istorijas”, lai jau
ties lyg butum 
kokios biaurios

Neabejotinai 
premiją gali ir 
Mediniai Stebuklai, arba Diev- 
dirbio Vinco Dovinės gyveni
mas ir darbai — tai neabejoti
nai gražiai ir vykusiai parašy
tas romanas, bet ir čia vaizduo
jamas kaimas labai panašus į 
P. Cvirkos kaimą. Bet vis dėl
to šiame veikale jau daug dau
giau junti gyvenimo pragiedru
lių, sutinki nemaža taurių ir 
kilnių asmenybių, kurios tik 
dėl nelemtų gyveninio aplinky
bių žūva savo gabumų iki galo 
neišvystę.

Dicvdirbis — lai romantiška 
Lietuvoje asmenybė, kuri jaut
riai jautė visas gyvenimo blo
gybes ir stengėsi bent smuike
lius drožiant gražinti ir įpras
minti Lietuvos gyvenimą.

Tai ne vien tikybos jausmo 
vedami jie drožė smuikelius ir 
Lietuvos pakeles jais puošė, 
gražino Lietuvą. Lietuvių tauta 
iš visų pusių kamuojama ir 
praradusi savo tikėjimą, o pri
mesto krikščioniško Lijvn rei
kiamai nesupratusi didelio nu
sivylimo pagauta, varguose at
sidūrusi savo širdies gelmės 
jausmą mėgino Įkūnyti į me
džio drožinius ir tuo pačia pa
puošti kasdieninį pilkąjį gyve
nimą atsitraukti nuo jo tik
rovės ir bent valandėlę kažkam 
nežinomam pasiguosti, nuo tų 
vargų atsipusti.

Kazys Boruta kaip tik atpa
sakoja tokio dievdirbio gyveni
mą ir net dar daugiau parody
ti kaip tasai prastas visų užgui
tas mergos vaikas tapo garsiu 
dievdirbiu, liesa, ne pasaulio 
garsenybe jisai tapo, bet lik pil
kojo Lietuvos kaimo įžymybe.

Tik garsusis Lietuvos meni
ninkas V. Čiurlionis tą pilkąjį 
Lietuvos kaimo gyvenimą nuga
lėjo, praskynė savo vardui pa-;

šaulio varius ir tapo dievdirbiu 
dievdirbiu.

Taip, tarp K. čiurlionies me
no darbo ir tarp eilinio dievdir
bio esama daug bendro.

Tai tema, kuri dar laukia vi
sos eilės gabių rašytojų, kurie 
nušvies tų nežinomų kaimo me
nininkų sielos patamsius ir juos 
mums parodys visame savo 
grožyje. Kazys Boruta bene pir
mas bus šią dėkingą temą pa
lietęs, ir palietęs gana vykusiai, 
sultingai ir gražiai.

Baigiant šias kelias mano pa- ** 
stabėles noriu pažymėti, kad vi
sai neturėjau tikslo rašyti bet 
kokią kritiką, o tik kaip ką pa
stebėti, kai kuriomis mintimis 
pasidalinti kaipo eilinis litera
tūros skaitytojas.

Neabejotinai, kas visas čia 
suminėtas knygas perskaitys, 
lai daug gero įgis ir turės pro
gos arčiau pažinti Lietuvos gy
venimą.

Gal teks tais pačiais klausi
mais netolimoje ateityje bent 
kiek plačiau parašyti. Dabar 
tiek galima pasakyti, kad visos 
tos knygos yra vertos skaityti 
ir jos nei kiek nėra menkiau ’ 
parašytos už geresnius didesnių 
tautų žymesnių rašytojų veika
lus.

Jei jos butų išverstos į anglų 
kalbą, neabejotinai sulauktų ge
ros ir rimtos kritikos, kuri vi
sai teigiamai tai įvertintų. Ma-

• žoms tautoms neabejotinai žy
miai sunkiau yra prasiveržti į 
pasaulio garsenybes ir susilauk
ti savo veikalų rimtos kritikos.

Jei visi šitie veikalai butų pa
rašyti anglų kalba, neabejotinai 
turėtų tikrai milžinišką pasisc-

išlindęs iš kaž- 
duobės.
kandidatuoti j

Kazys Boruta—

II—3.
(GALAS)

Margumynai
Šių dienų Robinzonas
Atlanto vandenyno pietuose, 

vienoje Scndviečių salelėje ne
seniai pavyko užtikti žmogų, 
kuris atskirtas nuo pasaulio 
pragyveno vienui vienas arti 35 
metų, šis musų dienų Robinzo
nas buvo užtiktas, nubloškus 
audrai į tą salelę vieną 
binį laivą Laivo įgula 
lė į salą. Jurininkų čia 
ko nė vienas žmogus.
aišku, kad salelė yra negyvena
ma. Tačiau po kurio laiko ju
rininkai pastebėjo besislapstan
tį krūmuose keistą padarą. 
Keletas pramuštgalvių užsima
nė jį sugauti ir sugavo. Suga
vus, paaiškėjo, kad tai esama 
žmogaus. Žmogus iš karto blaš
kėsi, bet paskui apsrraiųino.

pneky- 
išsikė- 
nesuli-

BllVOr

atplaukė į Angliją, kartu atsi
gabendami ir rastąjį žmogų. 
Būdamas ligoninėje, rastinis 
atsigavo ir net papasakojo sa
vo istoriją. Pasirodė, kad tai 
yra Rideris Jaksonas, “Monta
nos” laivo jurininkas. “Monta
na” paskendo 1903 m. Atlanto 
vandenyno pietuose. Buvo ma
noma, kad žuvo visa šio laivo 
įgula. Tačiau vieno žmogaus, 
šio Jaksono, stebuklingu bildu 
išsigelbėta. Kaip pats Jaksonas 
pareiškė, jį bangos išmetė į 
krantą, jau netekusį sąmonės. 
Atsigavęs, šis laimingas žmo
gus manė, kad sugrįžti į civili
zuotą pasaulį pavyks netrukus, 
o arti nepasirodė nė vienas lai
vas. Pagaliau vienišas jurinin
kas išsigelbėti nebeteko jokios 
vilties. Nusiminimas ir lauki
nė aplinkuma paveikė jį taip, 
kad jis pats pasidarė kaip lau
kinis. Dabar, kurį laiką pabu
vęs ligoninėje, jis jau vėl tapo 
žmogumi, tačiau daugelio daly
kų nesupranta, 
stabu. Jis juk 
gyveninio yra 
35 metais.

Bct ir nenuo- 
nuo šių dienų 
atsilikęs visais
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IŠ TORONTO PADANGES
Ir vėl netekome vienos 

lietuvės
Kai kurį laiką sirgusi toron- 

tiečiams žinoma Damošienė, 
sveikatai neinant geryn, liko 
išvežta į džiovininkų sanatori
ją. Ten būdama gavo nervų pa
krikimą, kas privedė ją prie 
saužudystės. Vieną gražią die
ną nutarė, kad gyventi nėra 
prasmės ir nutarimą įvykdė iš
šokdama per sanatorijos 
apie/ 50 pėdų aukštumo, 
mifeė vietoje.

Kadangi velionė buvo 
atsidavusi katalikybei,
bar žmonės bando daryti viso
kias išvadas dėl jos nusižudy-

Toks jau musų lietuvių, 
neduoti ra-

langą
Užsi-

aklai 
tai da-

gyvybę 
Taigi 

žmogui

giausia imdavo. Žinoma, kaip 
kiekvienas biznis, taip ir Mika
lajūno kepykla, ėmė laiko, kol 
ištobulėjo.

Dabar jo duona išeina kuo- 
geriausia ir labai skani. Mums 
lietuviams, dar neužmiršusiems 
lietuviškos duonos, yrą geriau
sias pasitenkinimas Mikalajūno 
kepama duona, kurią pristato į 
namus. Patartina jo duoną val
gyti visiems lietuviams. Kas 
neima į namus, tas gali gauti 
lietuvio J. Grubevičiaus krau
tuvėje. Duona tikrai gera.
Serga delhietis SLA narys 

V. Treigis
Visai netikėtai, baigiant šias 

žinutes rašyti, patyriau, kad 
musų kuopos narį, gyvenantį 
Delhi, gerokai vargina gripas, 
dėl kurio jau antrą savaitę ran
dasi lovoje. Linkiu Vincui kuo 
greičiausiai pasveikti ir atlan
kyti sekamą kuopos susirinki
mą bent su pustuziniu naujų 
narių. —O. L

o

$

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
ROMA. — Paskutinės popiežiaus PiusXI laidotuvių ceremonijos.

Winnipeg, Manitoba

todėl

ŠIS TAS IS ŠEN IR TEN

mo.
matyt, paprotys, 
mybės nė įnirusiems... Įvairios 
ligos apninka visus, neboda
mos jokių tikėjimų, ar netikė
jimų. Jos kartais priveda žmo
gų prie galutino netekimo lyg
svaros, ir atimti sau 
jaučia būtimi reikalu, 
leisti visokius gandus 
mirus — jau pervėlu.

Dėl sutikto vargo ir palies
tų nepasisekimų šioje šalyje 
jau daug musų tautos narių at
ėmė sau gyvybes ir dar neži
nia kiek atims. Velionės Damo- 
šienės gyvenimas irgi nebuvo 
laimės klotas; buvo artima var
gui, kurs jos sveikatą gerokai 
pakirto priveliamas prie sau
žudystės. i ,

Šiurpiai mirusią Damošienę 
palaidojo vasario 20 d. jos vie
nintelis sūnūs ir būrelis lietu
vių.

Tai jau trečias asmuo šiais 
metais pasitraukęs iš musų tar
po.

Smarkiai siaučia gripas

tikti beveik kiekvienoje šlubo
je, kaip kur serga net ištisos 
šeimos. Ši liga palietė daugelį 
ir lietuvių. Daugumas juo per
serga lengvai, bet kas nepasi- 
saugo, tai tam išsivysto įvai
rios gripo komplikacijos, bu-j 
tent, gripinis plaučių uždegi
mas, kurs nemažai nuvaro ir į 
kapus, šiai ligai apėmus, žmo
gus pradeda jausti raumenų ir 
sąnarių skaudėjimą, jaučiasi 
kaip sumuštas, ima skaudėti 
galva, turi slogą ir t. p. Todėl 
nežiūrint kokia gripo forma 
sirgtumėt, tuojau reikia atsi
gulti į lovą ir saugotis peršali
mų. Geriausia pasitarti su gy
dytoju ir pildyti jo nurodymus. 
Dar nesirgusiems šia liga pa
tartina pasisaugoti, ypačiai vai
kai yra įspėjami net per radi
jo ir spaudą nelankyti viešų 
vietų ir kitokių pramogų.

Sergančiai P. Markau
skienei

Teko nugirsti, kad torontielė 
P. Markauskienė, gerokai nu-

riintai operacijai, po kurios bu
vo gana silpna ligonė. Dabar 
jau pradėjusi stiprėti ir tikima
si greit grįš į namus., Linkiu 
Markauskienei tikrai greit pa
sveikti ir grįžti namo, kur lau
kia mažoji Aldutė.

Užuojauta SLA 236 kuopos 
narei J. Brazauskienei
Prieš savaitę musų kuopos 

narę J. Brazauskienę ištiko liū
desys, nes gavo žinią, kad mirė 
jos tėvelis Antanavičius, gyve
nęs Westville, Ilk, į kurio lai
dotuves ji ir išsiskubino.

Tėvelio netekusiai Brazaus
kienei reiškiu gilią užuojautą.

Remtina lietuvio duonkepio 
duona

Jau kelinti metai kaip Mika- 
lojunas atidarė savo duonos 
kepyklą. Iš pradžių duona ne
labai sekėsi iškepti tikrai lietu
viškai, todėl lietuviai neperdau-

Winnipeg, Manitoba
Ir mes minėjome 16 vasario 

Lietuvos 21 m. neipriklau- 
somybės sukaktį.
Komunistų smarkavimo lai

kais tokios sukaktuvės kaip 
minėjimas 16 vasario Lietuvos 
nepriklausomybes nebuvo gali
ma, ir niekas jų neminėdavo. 
Neminėdavo dėl to, kad bijo tą
si būti apšauktais judošiais, 
prakeiktais fašistais ir kitokiais 
komunistiško leksikono burno- 
jimosi žodžiais. Seniau čia ga
lėjai minėti tik Leniną, Rožę 
Liuksemburg, Karolį Lebknek- 
tą arba švęsti visas kitas ko
munistų “misijas”. Visi kiti pa- 
rengimai, susirinkimai buvo 
boikotuojami, provokuojami ir 
prakeikiami. Dabar, kai Anga- 
rietis įsake demokratiją šlovin
ti, Lietuvos nepriklausomybę 
švęsti, priedui ir tautos himną 
“Lietuva tėvynė musij” giedoti, 
tai su musų komunistais išeina 
nei šiaip, nei taip. Nenorėtų tą 
neseniai Vadinamą fašistų him
ną giedoti, bet įsakyta — turi 
būti klausoma; na, žinoma, ir 
bezdžionaujama, giedama him
nas. Iš praeities stiprybė semia
ma, karstoma tautiškos vėlia
vos ir ženklai (seniau už tau
tiškos spalvos ženklelio prisi* 
segimą muštynių piknikuose 
būdavo). ’

žodžiu, Lietuvos nepriklauso
mybė švenčiama su visais jos 
pridėčkais ir priedais. Ir šiais 
metais vasario 19 d. lietuvių 
klubo salėje komunistinis “ben
dras frontas” (sakau, komunis
tinis todėl, kad tas frontas yra 
sudarytas komunistų su komu
nistais) rengė 16 vasario minė- 

Įjimą. Kadangi komunistai dar 
ncišsispecializavę tautiškų iš
kilmių švęsti, tai tas minėjimas 
buvo skystas, neįspūdingas, 
nes nerūpestingai atliktas. Pub
likos nedaug tesusirinko dėl 
dviejų priežasčių: dėl biauriai 
šalto oro ir dėl nusibodimo 
klausyti komunistiškų falšyvų 
bliuznijimų. Tačiau šiaip ar 
taip, bet tų lietuvių, kurie ne
sirūpina savo tautos ir valsty
bes reikalais, už neatsilankymu 
negalima pagirti. •

Tame minėjimo koncerte bu- 
vo vaidinamos dvi juokingos 
komedijėlės. Artistai kaipo mė* 
gėjai ir darbo žmonės, patenki* 
namai. Iš publikoje juokų rei
kia spėti, kad susirinkusieji bu
vo patenkinti šiais lošimais. 
Turint galvoje, kad vaidinto
jai yra darbo žmonės ir artis
tiško darbo tinką lavintis atlie
kamomis nuo darbo valando
mis, daug reikalauti niekas ne

Kalbėtojai buvo net penki. 
Keturi komunistų ir drg. K. 
Beniušis. Kadangi K. Beniušis 
atsitiktinai pakviestas sutiko 
keletą žodžių pasakyti,
daug nekalbėjo. Bet jei butų 
kviestas specialiai kalbėti, lai 
prisiruošęs butų galėjęs neblo
gą prakalbėlę pasakyti. Del ko
munistų “kalbėtojų” tai tik M.

si laikytis temos ir šiuo atsiti
kimu nekraipė faktų ir nede
monstravo “demokratiškiausi©” ! 
komunizmo. Tačiau didelis ko- I 
munizmo žinovas K. Plečkaitis 
nubliužnijo. Jis rodydamas į 
B. Keksuio paveikslą šaukė, ' 
kad tas vyras yra geras, o ro-* 
dydamas pirštu į antroje salės 
pusėje kabantį Dariaus-Girėno 
paveikslą rėkė, kad Darius ir 
Girėnas esą fašistai ir jis juos 
išniekino. Aš nežinau tų dviejų 
vyrų politinės nepriklausomy
bes, todėl negiriu ir nepeikiu 
jų, bet jei draugas K. Plečkai
tis žino, kad Darius ir Girėnas 
’ašistai, tai kam Jis su savo 
draugais tą Dariaus-Girėno at
vaizdą pasikabino?

Komunistinis “bendras fron
tas”, jei jis butų norėjęs tinka
miau atžymėti 16 vasario mi* 
liejimą, tai jis turėjo pakviesti 
lafbėtojais tuos žmones, kurie 
daugiau yra susipažinę su Lie
tuvos respublikos istorija, kurie 
vaizdingiau butų papasakoję 
smetoninio fašizmo atėjimo bu
dus prie valdžios, ir to fašisti
nio režimo priespaudą Lietu
vos liaudžiai kronologinėje 
tvarkoje. Bet tas komunistų 
fronto komitetas vengė tų žmo
nių; mat, jie nekomunistai ir 
kalbėdami apie demokratiją ga
lėjo priminti faktą, kad kai bu
vo Lietuvoje demokratinė vai* 
džia ir kai tos valdžios dėka 
Lietuvos liaudis turėjo laisvę, 
tai musų draugai komunistai 
kovojo prieš demokratinę val
džią, kad ją nuversti. O tai 
reiškė, kad komunistai padėjo 
įsigalėti tam biauriam fašiz
mui, kurio jie dabar lik neap
kenčia. Jie bijojo žodžių, kurie 
primintų jų aklą politiką, štai 
kodėl tas komunistų bendro 
fronto komitetas nekvietė kal
bėtojais tų žmonių, kurie dau
giau žino ir išmano.

Pertraukoje buvo renkamos 
politiniams Lietuvos kaliniams 
aukos. Jų surinkta apie $14.

Antrą komediją baigus vai
dinti pranešama, kad tuo šis 
minėjimas pasibaigia. Kai žmo
nės pradėjo skirstytis — nei iš 
šio, nei iš* to — viename salės 
kampe moterys sustojusios pra
dėjo Lietuvos himną. Publika 

, susilaikė, daugelis pritardami 
, giedančioms moterims.
. . Nežinia, ar tos moterys gie- 
. dodamos Lietuvos himną norė- 
, jo tą komunistų bendro fronto 
. komitetą išgelbėti iš blogos si- 
. tuacijos, ar tai dar daugiau jį
- išjuokti? Kaip matote, nelabai
- sekas komunistams tautiškas
- iškilmes minėti.

Taip šventėme 16 vasario

Literatūros draugija ir 
melagiai

WinnipcgQ; komunistėliai sa
vo literaturką, lyg žydas prekę, 
reklamuoja ir giria įvairiais 
budais, o daugiausia meluoda
mi. Gyvename progreso gady
nę, taigi ir musų literaturka 
nuo progreso neatsilieka. Ji tuo 
progreso keliu yra tiek pažen
gusi, kad nepakanka jai ša- 
lomskio parašytos knygos par-

l “veterina- 
ro”-velerano titulas. Beniušis 
nei vieno iš tų titulų nenori, 
bet jei musų komunistai turė
tų bent kiek padorumo, tai 
nors taip biauriai nemeluotų.

Paišelis.

Gili žiema
TORONTO, Ont. — šiais me

tais žiema pas mus ne tik labai 
nepastovi, bet ir sniegu turtin
ga; sninga ir sninga kasdien, 
štai kad ir šiandien, sekmadie
nis, vienintelė laisva diena sa
vaitėje, kurią norėtum žmogus 
išnaudoti kur nors išeidamas, 
o čia sninga ir pusto per visą 
mielą dienelę! O kartais reika
lai priverčia žmogų, kad ir pus
nyną klampoti; taip ir šian
dien beklampodama, bestebė
dama žmones Valant šaligat
vius ir takelius, rimtai prisi
miniau Rusiją, rogių kelią, ku
ris dabartinėms patogumams 
civilizuotam susisiekimui ne 
tik nereikalingas, bet net labai 
kenksmingas. Keista, kaip kar
tais gamta civilizaciją pasiža- 
boja ir tiek. Kas blogiausia, 
kad ši sniegipga žiema nešė 
su savim daug įvairių epidemi
jų k, t. gripą, influenzą, tymus,

rakinti spintoje kaip seniau 
yra buvę. Literaturkos tobulin- 
tojai tiek ją ištobulino, kad ji 
šiandien gali eiti ir eina komu
nistų frakcijos, sekcijos, biuro 
ir “bendro fronto” pareigas. 
Pagal reikalą neatsisako ir nuo 
kitų pareigų.j jį dabar ir seniau 
peikiamą demokratiją apsiėmė 
ginti, jei tik. ją ginant doleriui 
už uodegos galima bus nutver
ti. ‘ bi j

Sakosi tą 'nepaprastą paten
tą literaturkėi ‘ gavę iš Mask
vos. Nenuostabu, — juk šian
dien gudriausių vyrų tik Mask
voj gyvenahl'ar

stengia sustiprinti savo valią ir 
nesunaudoja savo laiką ir ener
giją gražesniems, garbinges- 
niems tikslams, štai vasario 25 
dieną du lietuviai ten susigin- 
činę smarkiai susipliekė, lan
gus išdaužė, palys save sužalo
jo... Nėra abejonės, kad jie pa
tys dabar gailisi taip darę. Lai 
tai būna jiems paskutinė pamo
ka, rodanti geresnį kelią.

Teisinga pastaba
Praeitos savaitės K. L. Žinio

se Miško Paukštis duoda pasta
bą “N.” ir “K.” koresponden
tams, kad rašytų daugiau ko
respondencijų gilesniais politi
niais klausimais. Esą, spėjama, 
kad korespondentai “vogdami” 
nuo pailsio ar miego kelias mi
nutes nesuspėja gilesnių klau
simų pajudinti. Pasitenkina 
smulkutėmis, kasdieninėmis ži
nutėmis.

Tai labai teisinga pastaba, 
nežiūrint iš kurio “miško 
paukščio” ji butų atėjusi. Kas 
liečia smulkutes žinutes, tai 
jos rašomos tam tikro pašau
kimo žmonių, kurie gilesniems 
raštams ar politiniams klausi
mams spręsti nėra pasirengę, 
bet jie visuomet trokšta, kad tą 
spragą užpildytų tie, kurie tai 
sričiai turi pašaukimą. Na, o 
kaip gi apie patį Miško Paukš
tį? Prašome/

Iš “Aušros” Choro veiklos
Vasario 20 d. choro dalyviai 

ir nemažai simpalikų turėjo su
sirinkimą, kuriame buvo aptar-

labai išsiplėtusios.

Nekultūringas elgesys
Biliardas yra savo rųšies 

sportas, kuomet jis yra lanko
mas laiku ir su saiku. Bet dau
gelis žmonių užsikrečia tuo pa
pročiu taip giliai, kad visi kiti 
jų gyvenimo klausimai pasilie
ka užmiršti ir idealu virsta 
“pulruimis”. Biaurus, prirūky
tas, prispjaudytas, keiksmais ir 
ginčais skambantis, žmogaus 
sielą juodinantis urvas, kuria
me dažnai sutiksi ir musų bro-

Montreal, Kanada
Aida’’ Vytauto Klubo Cho
ras estų 21 m. nepriklau
somybės paminėjime.
Montrealo Lietuvių Klubas 

sietuvos nepriklausomybės mi
nėjimui buvo užkvietęs estus 
atsilankyti, šiuo atsitikimu lie
tuviai savo draugiškumu ir vai
šingumu padarė didelį įspūdį, 
todėl estai atsikartotinai kvietė 
lietuvius ant jų parengimo, 
ypatingai klubo chorą, kuris 
savo dainomis juos suįdomino.

Penktadienio vakare, vasario 
24 d. įvyko vokiečių klube 
“Harmonia” estų 21 m. nepri- 
|<lausoniybtįs. minėjimas.

Vakarą pradėjo konsulato; at
stovas (Montrealo estų reikalus 
atlieka olandų konsulas, kuris 
yra estų garbės konsulas), nu- 
piešdamas estų ir kilų ateivių 
perspektyvas šiame krašte, nu
rodydamas, kad Kanados val
džia labai palankiai žiuri į at
eivius, kurie savo gražiais pa
pročiais ir tradicijomis turtina 
geras Kanados savybes, taip 
pat pasisavindami Kanados ge
ras ypatybes.

Po to buvo perstatytas latvių 
atstovas, kuris trumpais bruo
žais apibudino draugiškus san
tykius tarp latvių, estų ir lietu
vių tautų ir žmonių.

Visiems sustojus buvo su
dainuotas estų tautos himnas. 
Vienas estų solistas sudainavo 
estų ir anglų kalbomis keletą 
dainų.

Suomių (finlandų) atstovas

u

kad tie musų broliai nepasi-

. Giriasi, kad tą kailį mainy- 
kaujanti draugija daug nuvei
kusi, nes per dešimts melų eg
zistencijos perleidusi 170 narių. 
Taigi, taigi, nej uokai tiek žmo
nių įrašyti ir išrašyti dargi ne
mokant rašyti. Sakosi 70 narių 
turį dabar. Faktas yra toksai, 
kad Winnipege tiek lietuvių iš 
viso nėra. Stebuklai, ar ne? Ne, 
tai nestebuklai, o paprastas me
las. Viena komunistų devinake 
bemeluodama apie tai priėjo 
prie tokio absurdo, kad pradė
jo pasakoti buk tą draugiją su
tverę veterinarai. Tik gaila, esą, 
kad jų čia nesą šiuose iškilmė
se.

Atrodo, kad lai komunistų 
devinakei išėjo tikra nesąmonė. 
Juk sakyti, kad veteranai tvėrė 
tą draugiją (jei jis žino veteri- 
naro prasmę) yra juokinga. 
Matyti, tam komunistų “spyke* 
riui” liežuvis sustreikavo, — 
vietoj tarti veteranai, jis tarė 
veterinarai. Bet tai pusė bėdos; 
tikra bėda yra ta, kad tas “spy- 
keris” priklausydamas litera- 
lurkai ir jai vadovaudamas ne
žino tos literąturkos istorijos. 
“Veterinarų”—-veteranų jis pa
sigedo iškilmėse, o tuo tarpu 
literatūros įkūrėjas ir tikrasis 
veteranas K. Beniušis tam 
“spykeriui” buvo tiesiai nuo 
scenos matomas. Drg. K. Be
niušis ir Trinka (pastarojo Ka
nadoje jau nėra) įsteigė Am. 
Liet. Darb. Literat. Draugiją, 
bet ne tam, kad ji butų stebuk
lų, melo ir šmeižtų fabrikėliu, 
bet kad butų apšvietus organi
zacija ateiviams.

Kai iš apšvietos organizaci- 
jos pasidarė komunistų gūžta, 
K, Beniušis pasitraukė, štai ko
dėl tikrajam draugijos organi-

Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį. —Engelsistas, .

ungarų giminingumą. Nurodė 
estų ir suomių rasišką ir kal
bų giminingumą; pažymėjo, 
kad suomiai kaip žodžiu, taip 
ir darbu buvo estų užtarėjai ir 
bus. Faktas, kad nekartą šuo
reliai gynė estus nesigailėdami 
savo gyvybių rodo, kad ir atei
tyje bus draugai.

Toliau apibudino Suomijos- 
Estijos-Latvijos ir Lietuvos 
draugiškus ir taikingus koope* 
ravimus, kad los valstybės tarp 
savęs taikiai gyvena nenorėda
mos viena kitos užgrobti arba 
užpulti, kuomet šiuose nera
miuose laikuose viena valstybė 
kitą jėga ir ginklu spaudžia.

Pakvietus lietuvius: Aido 
Choro pirm, štrimas pareiškė, 
kad lietuviai prisidėdami prie 
estų nepriklausomybės pagerbi
mo sudainuos keletą lietuviškų 
(lainelią. O jis nuo savęs linki 
estų tautai amžino gyvavimo.

“Aido” clioras po vadovyste 
prof. Bassa pradėjo su Lietuvos 
himnu, Paskui sekė daina “Kur 
bėga Šešupė”, ir dar viena dai
nelė. Choras labai gražiai ir 
harmoningai sudainavo, tai su
lėtindamas, tai pagreitindamas

lempą. Kartais taip smarkiai, 
kad net visa salė skambėjo, ir 
vėl sulėtindami, rodos, tik ai
das skamba. Labai gražiai vy
rai su moterimis sustodami ir 
keisdami išvedė savo partijas.

Estų atstovai ir svečiai al- 
kartotinai džiaugėsi lietuvių 
gražiu dainavimu. Labai pui
kiai atrodė lietuvaitės tautiš
kais rūbais, — daugelis svečių 
gėrėjosi jų apsirengimu. Dau
gelis estų ir anglų nori važiuo
ti į Vytauto Klubą arčiau su 
lietuviais susipažinti. Buvęs 
choro pirm. Vaškys padare 
daug pažinčių su estais ir jų 
svečiais užkviesdamas arčiau 
susipažinti su lietuviais ir at
vykti į Liet. Klubą.

Po programos buvo vakarie
nė. Didžiulis puikiai padabintas 
stalas stovėjo apdėtas visokių 
valgių. Kai kurie estoniški. 
Kiekvienas dalyvis pasiėmęs 
lėkštę ir šakutę ėjo aplink sta
lą kraudamas į lėkštę kas pa-; 
tinka. Paskui visi susėdę prie 
savų stalų gardžiai valgydami, 
alučiu arba kitu kokiu gėrimu 
nugerdami, džiaugėsi puikiu 
vakaru. Valgių buvo tiek daug, 
kad daugelis ėjo po keletą kar
tų papildyti ištuštėjusią lėkštę, 
ir dar liko.

Laike šokimų buvo lošimai 
įvairių gražių praizų. Choriste 
Šmitienė laimėjo butelį geros 
degtinės.

Dažnai teko išgirsti gražių 
žodžių apie “Aido” choro dai
navimą. Vytauto Klubas gali 
didžiuotis savo choru, kuris ne< 
svetimtaučių tarpe randa susi
domėjimą ir kelia Klubo ir vi
sų lietuvių vardą savo gražiu ir 
mandagiu elgesiu ir puikiu dai
navimu.

Energingas choro pirm, štri- 
mas ir prof. Bassa linksmino 
choristus. Labai gražu žiūrėti, 
kaip choro mokytojas su cho
ristais, lyg tėvelis su vaikais, 
linksminosi ir gražią nuotaiką 
palaikė.

Daugelis, girdėti, norėtų atsi
lankyti Vytauto Kluban ir iš
girsti chorą dainuojant. \ 

i Buvęs,

Buvo sprendžiamas klausi-

lų. Choro valdybos pirm. Pr. 
Motiejūnas ragino visus choris
tus būti vieningiems, neskirs
tyti pažiūrų ar partijų; tas vis
kas galima atlikti už choro ri
bų, o choro ribose visi vieno
di.
mas, ar choras sutiks dainuoti 
kitų organizacijų parengimuo
se, jeigu tokį pakvietimą gau
tų. Buvo nutarta dalyvauti šio
mis išlygomis:

1) choras turi būti kviečia
mas iš anksto, kad turėtų pa-, 
kankamai laiko pasiruošti;

2) prieš kiekvieną tokį suti
kimą valdyba turės tą klausi
mą aptarti ir numatyti dalyva
vimo galimumus;

3) nežiūrint kas kviestų, 
choras pasilaiko sau teisę dai
nų repertuarą tvarkyti.

Buvo daug kalbėta apie va
žiavimą į New Yorką Pasauli
nės Parodos Lietuvių dienon. 
Daugumas pasisakė už važiavi
mą. Iš choro komiteto narių 
pasitraukė St. Dervinienė. Jos 
vieton buvo pririnkta M. F. 
Yokubynienė. Buvo siūlyta su
rengti šeimynišką choro vaka
rienę. šiam pasiūlymui visi pri
tarė ir pavedė rūpintis komite
tui, iškeltas pageidavimas, kad 
šalia choro įsteikti choro rėmė
jų sekciją, kurioje galėtų pri
klausyti tie, kurie mėgia meną 
ir nori jį remti, nors patys ir 
nedainuoja. Pavesta komitetui 
išdirbti planą.

Kadangi Lietuvos garb. kon
sulas Kanadai ponas Grant- 
Sutlie yra didelis choro simpa- 
tiząlorius, jo garbės narys ir 
jau keliais atvejais chorą parė
męs, taipgi finansavęs kelionę, 
16 vasario paminėjimo kalbėto
jui žurnalistui p. V. Uždavi
niui — nutarta pasiųsti jam 
raštišką padėką viso choro var
du.

Vėlesniame pasitarime nu
matyta turėti viešą choro pa
rengimą, susidedantį iš veika
lo, dainų ir kitų muzikos ka- 
valkų. Tas šaunus vakaras 
įvyks balandžio 1 dieną para
pijos svetainėje. Taigi visi To
ronto lietuviai įsitėmykite ba
landžio 1 d. —Frances.
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Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Matas Civas, 23, su Marjo- 
rie Steinhauff, 20

ALbert Lerner, 21, su Pau
line Mankus, 21

Reikalauja
Perskirų

K. Daugiallo nuo Anna Dau- 
giallo

Iš Cicero Lietuvių 
Namų Savininkų 
Kliubo

Ruošia Vakarėlį
Lietuvių Namų Savininkų 

Politikos Kliubas * turės savo 
parengimų, Bunco Party, sek
madieni, kovo 5, 4 valandų po 
pietų, Lietuvių Liuosybės Sve
tainėj, 14th St. ir 49th Ct., 
Cicero. Bus gerų daiktų išlai
mėt! ir keli durų prizai.

Dėl Vandens Sąskaitų
Cicero miestelis išleido nau

ją “ordinansą”, kad vandens 
bilos butų užmokėtos į 60 die
nų, o po 60 dienų užtrauks 
lyną ant namo. Broliai lietu
viai, stokim prie Lietuvių Na
mų Savininkų Kliubo. Išneškim 
protestą kovo 6, prieš Town 
Board’o tokius pasielgimus.

Geo. Pocius.

SUSIRINKIMAI
Susirinkimas Jono Burago Paminklo reikalu įvyks kovo 1 d., 

7:30 vai. vak. Ilollyvvood 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
lyti. .Taipgi atsiveskite ir naujų narių. Kviečia Valdyba 

SLA 226 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks kovo 1-mą, 7:30 
vai. vakare, Grigaičio svetainėj, 3804 Armitage Avė. Po su
sirinkimo bus programas. J. Naujalis, rašt.

SLA 100 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 daug 
svarbių reikalų aptarti. S. Kunevičius, nu t. rašt.

Rosclando Lietuvių Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį kovo 2 d. 7:30 v. v. Liet. Darb. svet., 
10413 So. Michigan Avė. Nariai pasirūpinkite mokesčiais, 
nes jau metų ketvirtis. S. Dilis, rašt.

Morning Star Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks kovo 2 d.
8 vai. vak. Grigaičio svetainėj, 3800 West Armitage Avė. 
Malonėkite visi atsilankytiylaiku, nes yra daug svarbių da
lykų aptarti. » M. Chepul, rašt.

COPR. •<»«, N6EDLECRAFT SERVICE, INC.

JIFFY FILET CROCHET PATTERN 1857

No. 1857 — Naujoviškos mados mezginys stalui apdengti.
p-• — — — — — — —
j NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., ' No. 1857
! 1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. I
I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.............. '
I 1
, Vardas ir pavardė ________________  I

1 Adresas _____________________„___ ___ I
1 Ii Miestas ir valstija .................................... ........._....................... ..............

Gražus ir Linksmas 
Tai Buvo Vakarėlis

Kaip musų Vyrų Choras 
linksminosi

Praeito šeštadienio vakarą, 
vasario 25 d., W. Neffo svetai
nėje Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras turėjo surengęs savo 
vakarėlį. Kiek atrodo, vakarėlis 
nusisekė iš visų atžvilgių labai 
gerai.

Publikos buvo pilna svetainė. 
Ji susidėjo daugiausia iš cho 
ristų, giminių, draugų bei pa
žįstamų.

Daug ir jaunuomenės buvo, 
kuri susidėjo daugumoj iš Pir
myn choro. Iš profesionalų tik 
vienas Dr. Montvidas tebuvo; 
mat, jis yra Vyrų Choro geras 
pritarėjas.

Programas
Apie 10:30 vai. prasidėjo 

programas, kuris buvo neilgas, 
bet įdomus ir gražus. J. Čepai
tis pirmiausia padainavo porą 
dainelių visai vykusiai ir gra
žiai. Jonai, pasirodyk tankiau 
ant scenos. Panelės S. Rimkai- 
tė ir L. Stuparaitė labai gražiai 
sudainavo dvi daineles duetą, 
kas publikai labai patiko. Du 
broliukai šumakeriai, vienas 
kokių 10, antras 12 metų pa
dainavo duetą apie mergužėles. 
Tai, matyt, gražiai auklėjami 
vaikučiai ir gali būt geri dai
nininkai. Panelė A. Budrytė 
dar jauna savo amžiumi mer
gaitė, bet gana vykusiai padai-

žmogus jų kelius per vos išlendamus raistus pavęrlė autovieškeliais, dingo ir 
tie aro plunksnų papuošalai. Vaizdely matome tą madą “grįžtant”.' Mažytė Sal- 
ly Jean Scoggins pasilipusi ant Chevrolet’o vainikuoja žiemos karnivalo kara
lienę—p-lę Janna- May Loeks iš Petoskey, Michigan.

navo solo dvi daineles. Dainos 
gana sunkios ir reikalauja ge
ro išsilavinimo. J. Čepaitis ir 
V. Ascilla gražiai padainavo 
duetą. Kaip visuomet, taip ir 
dabar jiedu juokų padarė užė
ję ant scenos.

Pabaigai sudainavo kelias 
daineles Chicagos Lietuvių Vy
rų Choras, vadovaujamas ga
baus muziko ir chorvedžio p. 
K. Steponavičiaus.
. Kiek atrodo, Vyrų Choras 
padaręs didelę pažangą daina
vime per paskutinius metus. 
Abelnai, vakarėlis buvo jaukus, 
draugiškas ir gyvas. —A. V.-, .

Vienas Skaudus 
Smūgis Paskui 
Kita

Vėl nelaimė Mačiukevičių 
šeimoj

BURNSIDE. — Marė Maciu- 
kevičienė gavo iš Lietuvos liūd
ną pranešimą apie mirtį savo 
mylimos mamytės, M. Maciu- 
kevičienės. Motina gyveno Lie
tuvoje Bališkių kaime, Lukšių 
valsčiuje, Šakių apskrityje.

Pranešama, kad molina mi
rė gruodžio 17 d., o gruodžio 
19 d. buvo palaidota Lukšių 
kapinėse.

Ir vėl ašaros ir liūdesys Ma
rei Maciukevičienei. Neseniai 
nelaimėj žuvusį vyrą Juozą pa
laidojo, dabar gauna žinią iš 
Lietuvos apie mirtį mamytės, 
kurios ji labai ilgėjosi ir tikė
josi progai pasitaikius aplan
kyti. Dabar ta saldi svajonė žu
vo. —N.

NA UJIENŲ-ACME Telephoto
MICHIGAN CITY, IND.— 

Paul Pierce, kuris “nežinia 
kur dingo”. Jis sėdėjo vie
tos kalėjime už nužudymą 
detektyvo.

Laimėjo
Republikonų 
Nominaciją

Dwight H. Green
Repųblikonas Dwight H. 

Green, kuris 'vakar laimėjo re
publikonų partijos nominacijas 
į merus. Green yra Chicagoj 
praktikuojantis stambių kor
poracijų advokatas. Jo oponen
tu buvo William Hale Thomp
son, kuris ėjo Chicagos mero 
pareigas per tris terminus 
prieš Cermako laikus.

=<abio=i
BUDRIKO RADIO VALANDA

Pereitą septintadienį Budri- 
ko radio valanda buvo ypatin
gai gera. Buvo gera muzika ir 
geros dainos. Simfonijos orkes
trą davė gerų muzikos gabalė
lių — buvo gražus valcai, suk
tiniai ir polkos, nuausti iš 
skambių, jausmingų lietuviškų 
melodijų, o skaitlingas choras, 
duetai ir solistai padainavo 
gražių liaudies ir klasiškų dai
nelių. Buvo visi geri balsai ir 
gerai suderinti. Ypatingai ge
rai padainavo p-lė Malelaitė.

Budriko radio valanda ištik- 
ro kas kartas eina geryn ir 
suteikia didelio malonumo 
klausytojams. Ilgainiui ji taps 
tikruoju oro teatru, jei vis taip 
eis geryn ir geryn. Lauksim.

Kitas svarbus Budriko Ra
kandų ir Radijų Krautuvės 
programas bus ketvirtadienį 
vakare, nuo 7 iki 8 vai., iš sto
ties WHFC.,—1420 k. Progra
mą išpildys geri dainininkai 
ir akordeonistai. Be to bus

' I
svarbus asmenų ir draugijų 
pranešimai. Nepamirškite pasi
klausyti. — J.

Lietuvių Jaunimo 
Kultūros Ratelio 
Naujienos
Platina “N.” jubiliejaus bilie

tus. — Ruošiasi piknikui
Vasario 22 d. 1939 Lietuvių 

Jaunimo Kultūros Ratelis laikė 
antrą šių metų susirinkimą.

Susirinkimą atidaro ir vedė 
naujas pirmininkas, B. Lėkšna. 
Protokolą perskaitė raštininkė 
B. Burbytė. Protokolas labai 
sklandžiai surašytas ir tapo pri
imtas be pastabų.

Veiklos komisijos raportai: 
A. Jakutis pranešė, jog yra pa
imtas daržas piknikui, kuris 
įvyks liepos 23 d. šių melų. 
Tai bus naujame Liberty dar
že, pirmiau buvusioj Dambrau
sko farmoj. V. Raila pranešė, 
jog negalėjo gauti prelegento 
dėl šio susirinkimo paskaitos, 
bet užtikrino, jog kitame susi
rinkime bus tikrai įdomi pa
skaita.

Įteikė “N-oms” $10
Antanas Povilonis pranešė, 

jog Veiklos Komisija turėjo sa
vo posėdį ir pasiskirstė parei
gomis. V. Raila išrinktas komi
sijos pirmininku, A. Povilonis 
sekretorium. Toliau pranešė, 
jog 18 kovo įvyks Ratelio šei
myniškas vakarėlis Hollywood 
svetainėje.

Taipgi pranešė, jog yra pri- 
davęs “Naujienoms” dešimt do- 
derių pasveikinimą jų 25 me
tų sukakties proga, ir pareiškė, 
jog pas jį randasi “Naujienų” 
jubiliejinio koncerto bilietų. 
Nariai turėtų pasipirkti per jį, 
nes tai bus Rateliui kreditas už 
pasidarbavimą.

Dalyvaus šaltimiero vakare
Toliau pranešė, jog su Povi

lu šaltimieru yra sutartis, kad 
Ratelio choras dalyvaus jo ra
dio šurum-burum Ashland 
Bvld. Auditorijoj balandžio 16 
J. šių metų. Šurum-burum bi
lietų galįma gauti pas Ratelio 
finansų sekretorę E. Žasytaitę.

Buvo pakeltas klausimas apie 
choro nusifotografaVimą. Pa
likta choro pamokose galutinai 
tą klausimą išspręsti.

Buvo apkalbėtas korespon
dento klausimas. Pasirodo, jog 
esamasis korespondentas nesi
lanko ant susirinkimų ir neat
lieka tų pareigų. Nutarta, kad 
pirmininkas sužinotų kame 
priežastis.

Tai tiek šį kartą. Sekantis 
Ratelio susirinkimas įvyks ko
vo 22 d. toj pat Hollywood sve
tainėj. —-Povas.

DIDELE 
NUOLAIDA

DABAR
Perkant Rakandus, Pečius, 
Elektrines Ledaunes, Radijas 

Akordijonus

Naujos, mažos Radijos po I 
$6.95

6 tūbų Radijos Victor, ver
tos $25.00 po $12.50

7 tūbų 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.
Pečiai: Universal, Norge, 

Crovvn, Monogram ir kiti 
su didele nuolaida

Dabar pirkdami Elektrinę 
Ledaunę: Norge, General 
Electric, Hotpoint, Westing- 
house, Crosley Shclvadore, 
sutaupinsite dauginus kaip 

*?50.00 and naujo 1939 
Refrigeratoriaus

Suteikiama Lengvi Išmokė
jimai Ilgam Laikui

Jos. F. Sudrik
Ine.

3409 So. Halsted St.
Tel. Yards 3088

WCFL—970 k. Radio Valanda 
leidžiama kas nedėlios vakaras 
5:30 iki 6:30 P. M. Chicagos laiku

Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.
•

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

po pietų.

Tel. Victory 4965. I
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tur t ’ 
pilną apdraudą už darbus- Leng ; 
vųs išmokėjimai jei norite. t 
BRIDGEPORT KOOFING AND .

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted S t.

A

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA. KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų.

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

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

kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną

gyvenate, ne- 
progos- Mus

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 KRAUTUVE

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 

MOVING
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
Saukit Tel. YARDS 3408

LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $1 0.50
GYDYMAS $Kn.OO
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje_ $ I5.00
REUMATIZMAS $0.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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NAUJOS LIETUVIŠKOS KNYGOS CHICA 
GOS VIEŠAJAM KNYGYNE

šias knygas iš Viešojo Kny- Smetona, Antanas (pres 
gyno Centralinės ar skyrių ga
li skolintis nemokamai kiekvie
nas Chicagos lietuvis. Tereikia 
išpildyti aplikaciją, priduodant 
vieną garantorių, ir išsiimti 
knygoms skolintis kortelę.

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

(Tęsinys)
Smetona, Antanas (pres. Lith- 
uanian Republic)

Lit947.5 Sm3L
Lietuvių santykiai su len
kais. (Kaunas, “Spindulys”, 
1930).

Smetona, Antanas (pieš. Lith- 
uanian Republic)

Lit947.5 Sm3s
Šviesos takais. (Kaunas, 
“Spindulys”, 1930).

Smetona, Antanas (pres. Lith- 
uanian Republic)

Lit947.5 Sm3v
Vienybės gairėmis. (Kaunas, 
“Spindulys”, 1930).

MISCELLANEOUS

uanian Republic)
Lit308

, Pasakyta parašyta,
1934. Kaunas, Pažanga,

Lith-

Sm3p
1927-
1935.

Daugėla, Juozas.
Lit325

Lietuviai Brazilijoje.
nas, Nepriklausumų rašyto
jų ir žurnalistų grupės leid., 
1933.

D26L 
Kau

Ruseckas, P. (ed.)
Lit325 R8p

Pasaulio Lietuviai, red. P. 
Ruseckas. Kaunas, Draugija 
Užsienio Lietuviams Remti, 
1935.

Merkelis, A. Lit360 M5j 
Jaunoji Lietuva; L. T. J. 
“Jaunosios Lietuvos” s-gos 
siekimai, idėjos, vadai ir 
penkerių metų veikimo ap
žvalga. 
1932.

Smulkmeniai
Keru ežys, V. (ed.)

Lit070 K31p
Pirmasis Lietuvos žurnalis
tų sąjungos metraštis 1934. 
Redagavo V. Kemežys ir J. 
Paleckis. (Kaunas, “Spindu
lys”), 1934.

Šakenis, K.
“Auszra” ir 
penkių dešimtų
ros”, sukaktuvėms paminėti. 
Kaunas, “Dirva”,

Lit070 Sa2a
jos gadynė;
metų “Ausz-

Lamb, Charles. yLit822 ShlL 
Šekspyro raštai jaunimui... 
Kau , Sakalas, 1931.

Loftjfog, Hugh, 1886- 
yLitF L8d

Daktaro Dolitlio plaukiojan
ti sala. 1930.

Lofting, Hugh, 1886- 
yLitF L8do

Daktaras Dolitlis grįžta iš 
mėnulio.

Mackevičius-Nord, J.
yLitF Mis

Samojedų berniuko nuoty
kiai. 1935.

Mackevičius-Ncrd, J.
yLitF Ml.v

Velnio lašeliai; pasaka. 1935.
Michaelis, Kariu, 1872-

yLitF M58b
mergytės isto-Bebė; vienos 

rija. 1934.
Mukerji, Dhaii 
1936.

Margakaklis;
nuotykiai.

Gopal, 1890- 
yLitF M89rti 

vieno karvelio

Johanna HeuS-
yLitF Sp9h

Heida, kaip ji mokėsi 
lia'vo.

Kaunas, “Lietuvys”, Spyri, (Frau) 
|ser, 1827-1901.

Aleksander Pavlovich, 
Lit550 N28u

ir ledo galybės; nuo- Į Spyri, (Frau) Johanna 
šėmės gyvenimo apsi-Įser, 1827-1901.

Heida, kaip 
ko išmokus.

Sekmadienį Koncertuos Chicagoj
Mil

$

B

i

ii’ ke-

$

1

■

Civic Opera rūmuose, koto 5 d. 8 v. vak įvyks garsaus 
Chicagoj e. Jis 

Bilietai 
nuo 83c., iki $2.75. Galima gauti operos rūmuose koncerto die
ną, Marshall Field krautuvėje ir rengėjo Harry Zclzer rašti- 

|Swift, Jonathan. yLitF Sw5g|nčj> 20 N. Wacker Drive, kambarys 303. 
.. Gulivero kelionės; verte Pr.Vaikų Knygos v. , TZ AMašiotas. Kaunas, A. Pta- 

Clemens, Samuel Langhorne. šek, 1935. 
yLitF C59t _ ,Valančius, Motiejus.

Tomo nuotykiai. 1928. Į yLitF V2v
Vaikų knygelė su dailininko 
K. šimonies paveikslėliais, 
red. L. Kuodis. Kaunas, 

A. Ptašek, I Sakalas, 1928.

Nechaev,
1866-

Ugnies
stabus
reiškimai. Vertė P. Šinkū
nas. Kaunas, Dirva, 1927.

CHILDREN’S BOOKS

Defoe, Daniel. yLitF D36r
Robinzono gyvenimas ir nuo
tykiai; atpasakojo Pr. Ma
šiotas. Kaunas, 
1936. Vogusevičius

yLitF 
ji naudoja 

1936.

Heus-
Sp9he| tenbro Jan Kiepuros koncertas, bene pirmas 

tai, skaitomas geriausiu iš jaunesnių tenorų Amerikoj.

ŠITAS ŠTAI GARBĖS NARYS NEKAIP 
BUVO DRAUGIJOS PAGERBTAS
Kitos Žinutės Iš 18-tos Apylinkės 

Gyvenimo

Dovydėnas, Liudas.

Kelione i pievas.

Wilde, Oscar.

Kovo 12, 1939

šv. Kazimiero

YOTKUS
šiuo pasauliu
1939 m., su- 
amž., gimęs

Pasakos, 
ros”, 1924.

(GALAS)

yLitF D7k Vestuvės.
1937. I gusevičius. 

sek.

• T

r

popiet, 
į Liet.

Drau- 
ir pa-

įvyks penktad 
1:30 vai. 
nulydėtas

PRANCIŠKUS

Persiskyrė su 
vasario 18 d., 
laukęs 48 metų 
Kėdainių apskr., Krakių pa- 
rap., Pakarklių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nubudime 

2 brolius, Kazimierą ir bro
lienę Marijoną, Antaną ir 
brolienę Michaliną ir kitas 
gimines, Canadoj brolienę 
Oną Yotkienę, Lietuvoj 3 
seseris Anelę Marcinkienę, 
Marijoną Sinkevičienę ir Mi
chaliną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litu- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, kovo 2 d., 8:30 
vai. ryto iš namų į šv. Jurgio 
parap. banyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į 
kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Yot- 
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nul.udę liekame,
Broliai, Brolienės ir Giminės.

Laid. Dir. A. M. Phillips, 
Tel. YARDS 4908.

JUOZAPAS DRAUGELIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 27 d., 6:30 vai. vaka
re, 1939 m., sulaukęs 39 m. 
amžiaus, gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Oną, po tėvais Leš- 
kauskaitę, 2 brolius: Antaną 
ir Daniel ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas 3339 So. 
Lowe Avė.

Laidotuvės 
kovo 3 d., 
Iš namų bus 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo 
gelio giminės, draugai 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir

Nuliūdę
Moteris,

atsisveikinimą.
liekame,
Broliai ir Kitos 

Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tol. YARDS 1138.

Metinės Mirties Sukaktuvės 

A.T A. 
ADOMAS STRODOMSKIS

Gyveno adresu: 3357 So. 
Morgan St. Persiskyrė su 
šiuo pasauliu vasario-28 d. 
1938 m., sulaukęs pusam
žis us. Gimęs Raseinių aps., 
Karklienų par., Užkalnio 
kaime. Paliko dideliame 
nuliud:me moterį Petronė
lę, po tėvais Urbikaitę. Du 
sūnūs, Sander ir Silver, tris 
dukteris dvynukes: Fanny 
ir Betty, Vera Reiher jr 
žentą Carl; brolį Juozapą 
(Joe Stock) ir daug kitų
giminių Amerikoj ir Lietu voje.

Liūdnos dienos, tamsios naktelės, 
Brangiausis 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, 
Liūdime valandą kiekvieną. 
Mes lankysim kapą visados, 
Neužmiršim, brangiausis, niekados.

MYLIMA MOTERIS IR VAIKAI.

Viktoras (illus.) .
yLitF V8v (Tęsinys)

Iliustravo V. Vo- žema pagarbu “garbės nariui” 
Kaunas, A. Pta- .Neseniai įusų Bynsui teko 

patirti visai Aau j o viskas alsiti- 
1854-1900. kimas. Tas įsitikimas yra tik- 

yLitF W64p ras^bet tik įfei tam tikrų išro- 
Šiauliai, “Kultu-1 kavimų aš neminėsiu nei 

vardų, nei pavardžių. Paliksiu
taip. Kas iu: 
nematė, tas 
niėje yra daFtokių žmonių, ku
rie vieton progresuoti regre
suoja. Bet kuomet kas pašiepia 
jų lietuvišką elgesį, jie pyksta. 
Čia aš jums pasakysiu, kad vis
kas atsiliko musų Chicagoje.

kad neišleidus narį su degtine 
išleptu veidu, ta pati “barten- 
deris” pagriebusi “garbės na
rio” kepurę, su ja nušluosto 
jam veidą.

Žmogus spėjęs ištrukti kuo- 
greičiausiai (.spruko namo. Jam 
išbėgus, lyg ir su
v o išlydėtas žodžiais:
gavo dešimkę ir tas, tas žino, kas 

10$, kad musų že-

“NAUJIENŲ”
JUBILIEJINIS

KONCERTAS

maršu” bu
riatai, 

rup... ne-

bci mat 
pagerbia- 

draugijos garbės narį, 
“bylina te” mane.

Bynsas.

te kur nors “geriau 
maC

jus

AUGUSTAS 
STAPANAUCKAS

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

Amerikoj išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nubudime 

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 

Nubudę liekame,
Broliai, Brolienės ir Giminės.

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

tanti kelis šimtus narių, turi 
savo įstatuose patvarkymą, kad 
pagerbti narius, kurie išbuvo 
draugijoje tam tikrą skaitlių 
melų ir neėmė pašalpos. Reiš
kia, nėra sirgę. Tokiems na
riams draugija suteikia su ap- 
garba kokią dovaną, paprastai 
duodama 10 dolerių pinigais.

Štai vienam nariui prieina 
gauti viršminėtą1 dovanų ir 
draugija surengia balių-šokių 
vakarų. Muzika iš peties groja 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Žmonės linksminasi, 
kaip svetainėje — šokdami taip 
prie “baro” gerdami. Ateina 
dešimta valanda. Komitetas pa
sikviečia sa'čo garbės narį į 
užbarį, čia baro šinkorė-barlen- 
deris su sijonu prirengia “gar
bės vietą”, sustato dvi kėdes ir 
tuoj sodina garbės narį, žmo
gus kiek ir nedrąsus, bet “bar- 
tenderis” jį mėgina ”padrUsin- 
ti” visokiais “dailiais” žodžiais; 
kurių spaudoje negalima minė
ti, ir elgesiu, kurio negalima 
nei karčiamoje

1

G 8 H H Gėlės Mylintiems I i 64 »fl Vestuvėms, Ban- įj H ILS kietams, La i d o-
tuvėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

■ Siunčiam GėlesIIVCIH Telegramų įL U V LI n IU Visas Pasaulio

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietamš

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

matyti.
Mužikiškai ji balsiai klausia, 

Ar tu nori 10 dolerių, rup... 
ar tu nori dešimt dolerių?” Čia 
“garbės narys” pasakb taip. 
Jam atiduodama pinigai. Tuoj 
“barlenderis” pagriebus nuo 
baro kieno nors gertą, bet ne- 
dągertų stiklelį degtinės po 
prievarta verčia “garbės narį” 
gerti. Šis purtosi, nebenori, su
kandęs dantis laikosi, o jam 
pilama ta degtinė per prievar
tą. Žmogui aplieja rubtiš su 
degtine ir ištepa veidą. Čia 
žmogus veržiasi bėgti laukai!, 
bet jam neleidžia pasprukti, o

cc

rūpinta kiek nors anksčiau tap
ti piliečiais? Laikraščiai seniai 
jau pranašavo tokius dalykus.

“Stora, didelė klaida” '

Vietos Brolių ir Seserų Susi- 
vienijimas-Draugystė buvo ga
vus laišką iš “Naujienų” su pa
kvietimu prisidėti prie “Nau
jienų” jubiliejinio numerio su 
pagarsinimu. Pakvietimas buvo 
skaitytas draugijos susirinkime 
ir po karštų ginčų tapo atmes
tas.

Tas padaryta ačiū vietos da
vatkoms, bet labai kvailai, nesi laiku atsišaukti laišku: 
tos davatkos tikėjosi kokio ki-' 1739 So’ Halsted 
to dalyko. Tame pačiame susi
rinkime buvo skaitytas laiškas 
ir iš Marijonų.. Tai davatkos ti-i mergina BENDRAM NAMŲ 
kėjosi, kad jeigu duos “Nau- darbui—be virimo. Lengvas skal- 

nairnrsini- bimas* Buti vakarais» Seri namai.j ienoms draugijos pagarsini Alga $22 00 mėnesiui. Tel. Sheld- 
mui, tai gal nieko neteks Ma- rakė 3227 tarpe pirmos ir antros 
rijūnams. Bet kada prisiėjo |val- P°Piet- 
balsuoti klausimą, ar duoti 
rijonams, tai čia dauguma 
su nutarta ne.

Tuoj jie patys pamatė, 
padaryta stora ir labai kvaila 
klaida, nes draugija tankiai pa-1 darbui—buti—nėra 
aukodavus katalikiškiems rei
kalams.

Kitame susirinkime davatkos 
pačios pasiūlė vėl iš naujo 
apkalbėti tą reikalą, bet paabe
jojo, ar nebus tik per vėlu. Nu
tarė, kad raštininkas parašytų 
Naujienoms laišką atsiklausda- 
mas ar dar yra laiko.

Keisti žmonės, raštininkas 
gyvena nuo “Naujienų” lik 
pusantro bloko ir nueiti užima 
2 ar 3 minutes, kuomet laiškas 
turi buti pašto dėžėje rytą — 
prieš 8, kad “Naujienos” gautų 
tą pačią dieną. Stebėtini žmo
nės, galvoja ir piš... Dabar net 
pats raštininkas “sarmatijasi”— 
sako, kaip aš galiu rašyti pra
nešimus j Naujienas ar Drau
gą? Tie laikraščiai visuomet 
musų pranešimus talpino vel
tui, garsino draugijos balių, ap
garsinimus neduodavome, bet 
korespondencijas rašėme, o 
laikraščiai jas talpindavo vel
tui. Dabar, kada reikia duoti 
laikraščio paramai, draugija at
sisako — sarmata. Aš daugiau 
nerašysiu. Gal iš tos sarmatos 

paklausimo — ar ne per vč- 
nerašė.

CLASSIFIED AUS.
PERSONAL 

A^enų Ieško
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 

Box 940,

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

Mn-1 , MERGINA VAIKAMS prižiūrėti 
bal- —prie namų padėti—nėra viri

mo nei skalbimo. Savas kambarys 
t , ir vana. Buckingham 5193.kad__________________________

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
i virimo, maža 

šeima—geri namai.
Independence 0643.

MERGINA — MOTERIS bend
ram namų darbui, savas kamba
rys, maža šeima—geri namai.

Ne vada 7399.

MERGINA bendram namų dar
bui; mokyklinio amžiaus—vaikas— 
būti. $8.00. Hollycourt 5833.

FURNISHED ROOMS—TO RENT

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

BUSINESS CHANCES 
^^^J?ardayimui  ̂Bizniai

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

PARDAVIMUI MAISTO KRAU
TUVĖ labai nebrangiai. Rašyti. 
1739 So. Halsted St., Box 942.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

tai

ku-

kiekvienas WPA 
nežiūrint kas jis 

išpildyti dvi blan-

WPA ir nepiliečiai
Visi nepiliečiai, net ir tie 

rie turi pirmus popierius, 
atleidinėjami nuo valdžios dar
bų — WPA. Taip elgiamasi pa
gal kongreso nutarimą.

Apart to, 
darbininkas, 
nebūtų, turi 
kas. Viena,
jis yra pilietis, antra, kokias 
jis įplaukas ir išlaidas turi, 
kiek šeimynos ir ką jis užlai
ko. Išpildžius aplikacijas, jis 
turi pereiti per “egzaminą”- 
kvotimus.

Daug musų žmonių netenka 
darbo, bet, deja, kodėl nepasi-

IACME-NAUJIENV Foto]
CLEVELAND, O. —Char

les M. Dileli (po dešinei) 
priklauso Alex j. McCrea 
{po kairei) investuoti $&,- 
OOO aliejaus šulinio gręži
mui. Prie Burbauk, T)„ liko 
išgręžtas šulinis, kuris per 
dieną duoda 250 bačkų alie- 

McCrea per 
iš aliejaus turės 

$7,000 pajamų. Investmentas 
jam tikrai šauniai apsinio-

jaus. Dabar 
hYenesį

ir
lu

“Kelionė į Šautus”
Veikiai tilps Bynso kelionė į 

Šautus — Į Pietus. Tame apra
šyme įeina Chicagos gyveni
mas ir tautos, o važiuojama 
Halsted gatvekariu, nes jis per
eina pro visas Chicagos tautas. 
Bynsas kiek nors apsistos ir ki
tose tautose-karalystėse ir ap
žiūrėjęs jas viską jums atpasa
kos. Pradėsime ateinantį ket-

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
tis Į

4027 NORTH CRAWFORD. 
Independence 6870.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
NamaiŽemėMainais

DU FLATAI 5—6 kambarius 
f raine South Sidėj, mainysiu ant 
farmos Wisconsine. Rašykite 1739 
So. Halsted St., Box 941.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

daun” — Bynsiškai.
Jūsų Bynsas.

Lietuvos Ūkininko 
Draugijos Metinis 
Balius Pasisekė

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

Gavo 15 Naujų Narių
Jaunuoliu

Lietuvos Ūkininko Draugija 
turi išsidirbus tradicijų kas 
metai rengti balių. Tai buvo 
atlikta užpereitą šeštadienį. 
Balius labai gerai pavyko vi
sais atžvilgiais. Programų iš
pildė nortsajdiečiai—Maskolai • 
čių grupė. Veikalas buvo už
vardintas “Meilė ir Apkalbos”. 
Artistai atliko savo užduotis 
labai gerai. Per pertraukas bu
vo kalbos. Kalbėjo Ieva Luko
šiūte ir Dr. G. I. Bložis. Jų 
kalbos buvo apie draugijas ir 
lietuvybę.

Taipgi dalyvavo West Side 
panevėžiečių moterų choras, 
kuris labai gražiai sudainavo 
keletą dainelių.

Rytojaus dieną, sekmadieni, 
buvo Draugijos susirinkimas, 
kuris buvo nepaprastai skait
lingas. Prisirašė net 15 naujų 
narių, taipgi, reikia pastebėti, 
kad tie visi nariai yra jaunuo
liai. Jaunuolių draugija norė
tų visuomet gauti.

. Korespondentas.

30 AKRŲ, prie grįsto vieškelio, 
2 geros karvės ir ūkio įrengimas už 
$1,600.00. Patrauklus namas ir bar- 
nė, corn crib, viŠtininkas, netoli 
2 miestelių. Puikus pirkinys.

HANSON—OSBORN, 
Hart, Michigan.

COAL—WOOD—OIL 
^^jAnglys—-Malkos—Allejog

GAUKIT NAUDOS maksimumą 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovol” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4360.

Jei Norit
• 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.
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Chlcngo, TU Trečiadienis, kovo 1, 1939

Kelly ir Green Laimėjo 
Nominacijas

Balsavo Apie 1,200,000 Chicagiečių

Kelly Šalininkai Nušlavė Demokratą Courtney
Vakarykščių miesto valdinin

kų nominacijų triukšmui pra
ėjus, pasirodo, kad meras Kelly 
su savo šalininkais laimėjo de
mokratų pusėj, o Dvvight 
Green’o sąrašas — republiko- 
nų.

Balsavimo stotims vakar ne
suspėjus suskaityti visus bal
sus, pilnų skaitlinių negalime 
paduoti, bet einant į spaudą 
jau buvo aišku, kad kandida
tų sąrašas balandžio 4 d., bus 
štai koks:

į merus

Edward J. Kelly .......... Dem.
Dwight II. Green ........... Rep.

Į MIESTO KLERKUS
Ludwig D. Schreiber . . Dem. 
John W. Chapman .... Rep.

Į MIESTO IŽDININKUS
Thomas S. Gordon .... Dem. 
Clement A. Nance ....... Rep.

Iš nepilnų nominacijų rezul
tatų galima daryti spėjimą, 
kad nominuotieji demokratų 
kandidatai yra beveik kaip ir 
išrinkti. Iš suvirš miliono bal
sų, paduotų už kandidatus va
kar iki 2-ros po pietų, — apie 
72% teko demokratams, o apie' 
27% republikonams. Taigi, “de
mokratų” Chicagoj yra apie 3 
kartus daugiau negu “repub
likonų”.

Rinkimuose, kurie šį kartą 
Chicagoj įvyks balandž o 4 d., 
beveik visuomet pasitaiko, kad 
nemažas nuošimtis demokratų 
pereina į republikonų pusę, ir 
šiek tiek republ'konų nueina 
pas demokratus, bet paprastai 
tas kandidatas, kurio partija 
gauna daugiausiai balsų nomi
nacijose, laimi ir rinkimuose.

Nominacijose vakar dalyva
vo didelis skaičius piliečių. 
Prieš 11 vai. ryto (balsavimo 
stotys atsidarė 6 vai. ryto) 
balsus buvo padavę 623,000 
chicagiečių. Per visą dieną sto
tyse ėjo gyvas judėjimas. Kai 
stotys užsidarė 5 vai. vakare, 
balsus buvo padavę suvirš mi- 
lionas, 200,000 žmonių. Apie 
900,000 teko demokratams, 
daugiausiai už Kelly ir jo ša
lininkų kandidatūras, ir apie 
350,000 už republikonus.

Balsavimai Triukšmingi
Balsavimai vakar buvo ga

na triukšmingi. Buvo mušty
nių, susišaudymų, dvokiančių 
bombų, teroro ir smarkių gin
čų. Demokrato Courtney šali
ninkai per visą dieną siuntė 
skundus policijai, kad mero 
Kelly šalininkai prie balsavimo 
stočių, tai jiems antausius dau
žo, tai neįleidžia į stotis arba 
išveja, etc.

LAIMĖJO DEMOKRATU NOMINACIJAS

Thomas S. Gordon

Pranešimas Brighton- 
pai’kicčiams

gas,
į miesto iždinin

Luchvig D. Schreiber E. J. Kelly
Nors oras vakar buvo blo- Schreiber, kandidatas į miesto 

bet suvirš milionas bal- klerkus, ir ThGįmas S. Gordon 
suotojų dalyvavo miesto valdi- kandidatas
ninku nominacijose. Pilnos kus. Pilnos aldermąnų rinkimų 
skaitlinės nebus žinomos iki skaitlines paaiškės tik šiandien, 
•šio vakaro, bet jau vakar va- o iš vakarykščių skaitlinių 
kare buvo aišku, kad apie 200,- sunku kas spręsti., Viena aiš- 
000 balsų dauguma demokra-.ku, kad 12-to Wardo aldernia- 
tų partijos nominaciją į mūrus nu vėl bus Bryant Hartnett, 
vėl laimėjo dabartinis meras 'o 14-to — McDermott, abu de- 
— Edvvard J. Kelly. Kartu su mokratai, ir 
juo laimėjo ir kiti du jo są- reguliarių demokratų remiamas 
rašo kandidatai, Ludwig D. republikonas.

is

9-to — Lindell,

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIO

KONCERTO

Daugiausiai triukšmo buvo 
27-tam ir 44-tam warduose. 
iVestsidės 21-mam warde 
Courtney šalininkai triukšma
vo, kad kiti darbininkai išva
rė juos iš balsavimo stočių ir 
oagrąsino “nešdintis, 
jiems miela gyventi.”

jeigu

Depozitoriai 
Prašomi Tuojau 
Atsiimti Čekius

18 Metų Motutė 
Nori Parduoti 
Viena Akį

re- 
bu

Midland National Banko 
ceiveris W. J. Garvy prašo 
zusių banko depozitorių, kurie 
dar neatsiėmė paskutinius di
videndų čekius, padaryti tai 
neatidėliojant.

mo- 
vie-

nuo 
par-

Republikonų partijos nomina
ciją į merus laimėjo — Dwight 
H. Green.

Jo šalininkai bene bus lai
mėję ir kitas kandidatūras 
miesto valdybai: John Wm. 
Chapman — į klerkus, ir Cle
ment A. Nance — į iždinin
kus.

Smulkesnes žinias apie no
minacijas rasite gretimoj ži
nioj.

Reikia kreiptis i receiverio 
raštinę, kuri randasi buvusiam 
Midland National Banko trio- 
besyj, prie Archer ir Califor- 
nia avenue.

čekiai, kurių depozitoriai ne- 
atsiims, bus perduoti Washing- 
tonui, Valiutos kontrolės biu 
rui. Depozitoriai galės juos at
gauti iš ten, bet susidarys tam 
tikri keblumai. Tad visi depo
zitoriai, daugiausiai brighton- 
parkiečiai, kurie neatsiėmėt 
čekius, padarykit tai neatidė
liodami.

iš mažos algos turi 
ne vien save, bet ir 
motiną, ir du anu-

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, III.

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.

Lietuvių Kandidatūros
Šią žinią rašant nežinia kaip 

pasirodė lietuviai kandidatuoją 
į aldermanus. Jų yra trys:

J. M. Ažukas—11-tam war- 
de; M. R. Narvidas—13-tam, 
ir Viktoras Kishun—35-tam 
(Northsidėj). Jie greičiausiai 
pralaimėjo, bet pirmieji du 
turbut gaus po tukstantį-kitą 
balsų, nes turėjo pritarimą ne- 
vien kai kurių lietuvių, bet ir 
svetimtaučių. Ažukas yra po
puliarus tarp airių 11-tam war- 
de, o Narvid — tarp Marųuctte 
Parko lenkų ir vokiečių.

Iš parinktų lietuviškų war- 
dų ir atskirų precinktų balsa
vimo eigos, atrodo, kad beveik 
visi lietuviai balsavo už demo
kratus, 
te, 11 
kartus 
jaliotų 
12-tam
6 už demokratus, 1 — už re
publikonus. R.'

Apiplėšė Du Kartu 
12 Valandų

Visas Grobis — $7.00

Nežinomo jauno plėšiko va
karykščiai žygiai buvo gana 
drįsųs, bet nepelningi.

Užvakar naktį jis įsibrovė 
į Ford Skalbyklos raštinę, ties 
500 N. State St., ir atėmė nuo 
kasierės $5.00.

• • 4- 4 /1

Vakar anksti - tytą, nepraėjus 
nei 12-kai valandų, jis vėl pa
sirodė skalbyklos^raštinėj ir šį 
kartą atėmė $2.Q0.

Pavyzdžiui', 11 precink-J Viso pelnė $7.00. 
warde buvo devynis 
daugiau demokratiškų 
negu republikoniškų, o 
warde proporcija buvo

tu-

Po dvokiančią bombą kas tai 
metė į stotį ties 432’ Surf St. 
r į vieno politiko butą prie 
2914 Pine Grove Avenue.

Kraujo praliejimo ar sunkiau 
sužeistų žmonių nebuvo.

Nominacijų Kandidatai
Demokratai nominacijose

rojo keturis kandidatus į mė 
rus, tris į miesto klerkus ir 
keturis — į iždininkus. Aštri 
kova ėjo tarp dabartinio mero 
Kelly ir aspiranto į merus — 
Thomas J. Courtney, dabarti
nio Cook apskričio prokuroro. 
Kiti du kandidatai į merus įta
kos balsuotojų tarpe 
nominacijose vakar 
rolės nelošė.

Merą Kelly rėmė

neturi ir 
didesnės

reguliari 
demokratų organizacija, Lietu
vių Demokratų Lyga Cook ap- 
skrityj ir kitos “reguliarės” 
organizacijos. Courtney kandi
datavo su “atskalūnų” demo
kratų pritarimu. Iš lietuvių jo 
naudai darbavosi advokatas 
Rudy Vasalle, kuris buvo be- 
statąs savo kandidatūrą į 13- 
to Wardo aldermanus, bet vė
liau ją ištraūkė ir perėjo Court- 
ney’o rėmėjų pusėn. Už patar
navimą tam kandidatui Va
salle, turbut, bus paskirtas 
prokuratūros asistentu.

Republikonų pusėj buvo du 
kandidatai į merus — regu
liarės organizacijos remiamas 
Dwight H. Green, Chicagos ad
vokatas, ir “atskalūnas” Wil- 
liam Hale Thompson, kuris ke
lis terminus jau buvo Chica
gos meru.

Reguliariai demokratų kan
didatai j miesto klerkus ir iž
dininkus buvo Schreiber ir 
Gordon, o Courtney’o kandida
tai toms vietoms — Lindhei- 
mer, senas Chicagos politikie
rius ir lenkas Hallick. Kiti 
kandidatai buvo silpni “nepri
klausomi” demokratai.

Pirmoji 
Balsuotoja

Kalbamas dividendas buvo 
paskelbtas vasario 1 d. Depo
zitoriai jau buvo atgavę visus 
savo pinigus prieš tai, bet šis 
dividendas atstovauja
kurį davė Midland banko 
vidacija.

Vargo prispausta 48 metų 
chicagietė, dviejų anūkų 
tutė, vakar pradėjo ieškoti 
nos akie3 pirkėjo.

Tai Mrs. Mabel Foster, 
7224 Woodlawn Avė. Ji
duos vieną akį už $5,000.00.

Štai kodėl. Per visą gyveni
mą ji malė vien vargą. Ji da
bar jau pradeda senti, ir ne
begali dirbti. Turi vieną dūk 
terį, kuri turi menką \VPA 
darbą ir 
užlaikyti 
ją, savo 
ku.

Mrs. Foster nori savo šei
mynai pagelbėti. Gavusi už akį 
$5,000 ji atsidarys krautuvėlę 
ir tada ji pati, duktė ir abu 
anuku turės geresnį rytojų.

Moteriškė propoziciją daro 
nejuokais. Gydytojai jau turi 
išradę būdų akis “persodinti” 
iš matančio žmogaus į neregį, 
akies mechanizmui nepadary
dami jokios žalos ir neregiui 
suteikdami regėjimą.

pelną, 
lik-

69 metų senelė Anna Schif- 
ferle, nuo 3211 Washington 
Blvd., buvo pirma vakarykščių 
nominacijų balsuotoja. Atsikė
lusi ankščiau už kitus, ji jau 
buvo savo distrikto balsavimo 
stoty j prieš 5-tą.

Nominacijos Ir 
Už Chicagos

Pildom
Income

PRANEŠIMAS
“Naujienų” Jubilieji

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

Kartu su Chicago, beveik vi 
si kiti miestai Illinois valsti
joj vakar turėjo nominacijas 
merų ir kitų miestų 
kų urėdų užpildymui.

Champaign, Elgin, 
ir kituose miestuose
steliuose ėjo smarkios prieš
rinkiminės kovos.

valdiniu-

Harvey 
bei mie-

Myron M. Lehman, Elgin 
meras, kuris statė kandidatū
rą kitam terminui, turėjo net 
devynis oponentus.

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Už

187,000
45,000

jtnl

(Skaitlinės apypilnės)
; Demokratų Kandidatus 

į merus:
Kelly 473.000

237,000
Už Republikonų Kandidatus 

į merus:
D. II. Green ..........
W. H. Thompson ...

R

Vakarykščių
Nominacijų
Rezultatai

NAUJIENŲ-ACME Telophoto
MORRIS, ILL. — Abner 

Nelson, kurį nušovė ir į upę 
įmetė jo draugas Elvin 
Wood. Nelson buvo savi
ninkas gražios ir pavyzdin
gos farmos.
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PRAŠOME VISUS!
DALYVAUTI “NAUJIENŲ” SIDABRINIO JUBILIEJAUS IŠKIL
MĖSE. PAMATYTI GRAŽŲ, ĮDOMŲ, LINKSMĄ IR ĮSPŪDINGĄ 

PERSTATYMĄ—

NAUJIENŲ
ISTORIJOS BRUOŽAI

IR DRAUGIJŲ ATSTOVŲ IŠKILMINGĄ PASIRODYMĄ SCENOJE.

Sekai 4 VAL. 
POPIET KOVO

ASHLAND BLVD. AUDUORIJOJ
KAMPAS VAN BUREN IR ASHLAND BOULEVARD

PIRKIT TIKIETUS DABAR
10 CENTŲ PIGIAU!

Prie durų—75c ir $1.00. Dabar 65c ir 90c




