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KONFERENCIJOJ
Konferencija prasidės Į savaitę laiko

WASHINGTON, D. C., kovo 
1. — Darbo Departamento se
kretorius, p-lė Perkins, trečia
dienį pasakė, kad ji sušauks 
Amerikos Darbo Federacijos 
ir C.LO. komitetus taikos kon
ferencijai į trumpesnį nei sa
vaites laiką. Dar reikia išly
ginti keletą, detalių, dėl kurių 
Darbo Departamento sekreto
rius nori pasitarti su prez. 
Rooseveltu, kai jis sugrįš j Wa- 
shingtoną šeštadienį.

Daugiau nei 7,000,000 Jungt. 
Valstijų organizuotų darbinin
kų yra įvelti į A.D.F.—C.LO. 
kovą. Ruošiama konferencija 
bus pirmos C.LO. ir A.D.F. 
taikyti pastangos nuo spalio 
mėn. 1937 metų taikos konfe
rencijos, kuri nepavyko.

Advokatų sąj u n g a $5,000,000,000 Brita- 
priešinga fašistams nijos krašto apsau- 

ir komunistams gos reikalams
WASHINGTON„ D. C., kovo 

1. — Jungt. Valstijose yra na- 
cionalė advokatų asociacija. 
Yra taipgi paskirų valstijų ir 
miestų asociacijos. Kadangi ši
tas asociacijas, bendrai imant, 
dominuoja konservatyvus ad
vokatų profesijos elementai, 
tai Naujosios Dalybos metais 
susiorganizavo pažangiųjų Ame
rikos advokatų sąjunga — Na
tional Lawyers Guild.

Paskutiniuoju laiku pažan
giųjų šalies advokatų sąjungo
je pradėjo reikštis nesugyve- 
nimas. Padaryta kaltinimų, 
kad komunistai stengiasi “grę
žti” organizaciją “iš vidaus”. 
Trečiadienį sąjungos preziden
tas, Chicagos teisėjas John 
Gutknecht, pareiškė, jogei Na
tional' Lawyers Guild yra prie
šinga taip nacizmui, fašizmui, 
kaip ir komunizmui.

Nacių oro laivynas 
neįveikiamas c-

BERLYNAS, Vokietija, ko- 
vo 1. — Minėdamas ketverių 
metų sukaktį nuo to laiko, kai 
pradėta stiprinti Vokietijos oro 
laivyną, feldmaršalas Goering 
trečiadienį pareiškė, kad nacių 
oro galybė šiandie yra neįvei
kiama. Vokietijos oro galybė 
ateity dar labiaus stiprėsian- 
ti.

Apskaičiuojama, kad Šian
dien Vokietija turinti 10,000 
karo lėktuvų ir kad ji pajė
gianti statyti tiek naujų lėktu
vų viena, kiek Amerika, Fran- 
cuzija ir Britanija bendrai.

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

Giedra; šilčiau; lengvi ne
pastovus vėjai, pasikeičią į pie
tų vėjus; saule teka 6:25 v. r., 
leidžiasi 5:40 v. v.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green pa
skyrė taikos konferencijai ko
mitetą prieš porą dienų. John 
Lewis laiške prezidentui, pa
skelbtame trečiadienį, irgi pra
neša, kad jis paskyrė tris as
menis konferencijoj atstovau
ti C.LO.

Į C.LO. komitetą įeina pats 
John Lewis, Philip Murray ir 
kriaučių amalgameitų unijos 
prez. Sidney Hiliman. Išreik
šta nusistebėjimas, kad i tai
kos komitetą įėjo pats Lewis. 
C.LO. vadai duoda tokį paaiš
kinimą: jį, Lewisą, kaltino 
pernai sugriovus taikos kon
ferenciją užkulisuose, taigi da
bar jis dalyvaus asmeniškai 
konferencijoje.

LONDONAS, Anglija, kovo 
1. — Trečiadienį paskelbti ap
skaičiavimai išlaidų reikalingų 
Didžiosios Britanijos apsaugai. 
Visų išlaidų šiems metams su
ma sieks vieną bilioną svarų 
sterlingų arba $5,000,000,000. 
Britanijos karo pajėgos pasieks 
463,700 ginkluotų vyrų. Taikos 
metais Britanija nėra niekuo
met turėjusi tokio didelio biu
džeto krašto apsaugos reika
lams.

Pradėjo rinkti 
popiežių

VATIKANO MIESTAS, kovo 
1. — Trečiadienį popiet (Ro
mos laiku) prasidėjo naujo po
piežiaus rinkimas. 62 kardino
lai dalyvauja rinkime. Durys 
rūmų, kuriuose jie posėdžiau
ja, užrakintos ir užantspauduo
tos. Pirmus balotus jie paduos 
ketvirtadienio rytą. Balotai 
bus paduodami du kartus kas
dien. Tikimasi, kad naujas po
piežius bus išrinktas iki penk
tadienio vakaro arba šeštadie
nio ryto. Naujam popiežiui ap
vainikuoti apeigos numatytos 
kovo 12 d.

Užgyrė vokiečių pla
ną žydams išgabenti

LONDONAS, Anglija, kovo 
1. — Tarptautinis komitetas 
tremtiniams globoti trečiadieni 
paskelbė, kad jis priėmė na
cių planą žydams iš Vokieti
jos išgabenti. Planas reikalau
ja, kad visųpirma butų išga
benti iš Vokietijos jauni žy
dai, kurie gali dirbti. Toliau 
planas reikalauja sudaryti iš 
žydų turto Vokietijoje fondą. 
Iš šito fondo pasilikę Vokieti
joj žydai galės imtis pinigų 
pragyvenimui. Susiradę darbo 
svetimose šalyse jauni žydai 
atsiims senius. Tarptautinis 
komitetas tikisi, kad į vienus 
metus jam pavyks surasti už
sieniuose vietos 150,000 jaunų 
žydų.

Naujienų-Acme Telephoto
NEW YORKAS. — Isadore Greenbaum, kurį skau

džiai sumušė nacių smogikai Madison Square Gardens 
patalpose, kur Amerikos vokiečių bundas laikė pra
kalbas.

Prieš-komunistinis 
blokas laimėjęs 

Lenkiją
VARŠUVA, Lenkija, kovo 

1. — Italijos užsienių reikalų 
ministerio Ciano vizitui Len
kijoj baigiantis, trečiadienį iš
leistas lenkų-italų komunikatas. 
Komunikatas tarp ko kita sa
ko, kad italų ir lenkų pasita
rimai “patvirtino, jogei tvar
ka ir teisybė yra du pagrin
diniai lenkų ir italų politikos 
dėsniai”.

Diplomatai taip interpretuo
ja šitą pareiškimą: Lenkija su
pranta Italijos aspiracijas ko
lonijų; lenkų-italų komunika
tas atstojąs anti-komunistinės 
sutarties pasirašymą.

Anti-komunistinę sutartį yra 
pasirašiusios Italija, Vokietija, 
Japonija, Vengrija ir Maneliu-- 
kuo. Kadangi Lenkija, užuot 
pasirašyti sutartį, išleido ko
munikatą kartu su Italijos at
stovu, tai daromas ir kitas in
terpretavimas, —- kad ji nę- 
’’ėjo į prieš-komunistinį bloką.

Hitleris ir Mussolini 
pasimatys neužilgo

ROMA, Italija, kovo 1. — 
Romoje kalbama, kad artimo 
je ateity Adolfas Hitleris ir 
Benito Mussolini planuoja pa
simatyti. Kur pasimatymas 
įvyks _— Vokietijoj ar Itali
joj — kol kas nežinia. Nepa
tvirtintos nė kalbos, kad pa
simatymas įvyks.

Muštynės Holandi- 
jos parlamente

HAAGA, kovo 1. — Holan- 
dijos parlamento debatuose na - 
olų šalininkas Rost van Ton 
ningen įžeidė neįvardintą ka
talikų kunigą. Katalikai atsto • 
vai įsižeidė. Įvyko parlamento 
narių muštynės.

Hūll priešingas refe^ 
rendiirtiui karo pa

skelbimo reikalu
WASHING,TON; D. C., kovo 

1. — Dvylika Jungt. Valstijų 
senatorių įnešė senatan rezoliu
ciją, kuri reikalauja pataisyti 
'šalies konstituciją taip,... kad, 
norėdama paskelbti karą, Jungt. 
Valstijų vyriausybė turėtų ka
ro paskelbimo klausimą leisti 
šalies gyventojams nubalsuoti 
referendumu.

Trečiadienį užsienių reikalų 
sekretorius Hull spaudos at
stovus painformavo, jogei jis 
yra priešingas šitokiai konsti
tucijos pataisai. Hull sako, jo 
gei patyrimas rodo, kad da
bartinė tvarka, pagal kurią 
kongresas turi paskutinį žodį 
karui paskelbti ar neskelbti, 
tiksliausia atsako gyvenimo 
reikalavimams.

Žvalgybininkams pa
skirta iki 10 metų 

kalėti
MASKVA, Sovietų Rusija, 

kovo 1. — Keturiems buvu
siems žvalgybininkams mieste 
Leninsk-Kuznetsk,1 'vakarų Si
bire, teismas paskyrė bausmės 
nuo 5 iki 10 metų kalėti, žval
gybininkai buvo kaltinami tuo, 
kad jie be pagrindo areštavo 
daugiau nei 150 mokyklų vai
kų tikslu parodyti savo uolu
mą’ tarnyboje ir tuo budu pa
sistumti tarnyboje pirmyn.

Gub. Horner sugrįš 
balandžio 1 d.

MIAMI, Ela., kovo 1. — 
Dr. E. Sterling Nichol, guber
natoriaus Hornerio gydytojas, 
trečiadienį paskelbė, kad jo pa
či j en to sveikata žymiai pasitai
siusi ir kad gubernatorius Hor 
ner sugrįš į Springfieldą apie 
balandžio. 1.? dieną.

Užgyrė $500,000,000 
asignavimą karo de

partamento rei
kalams

WASHINGTON, D. C., kovo 
1. — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmų asignacijų komitetas tre
čiadienį užgyrė asignavimą ka
ro departamento reikalams 
$499,857,936. Į šitą sumą įei
na ir $300,000,000 numatytų 
išleisti oro laivyno sustiprini
mui.

Vokietijai trūksta 
darbininkų

BERLYNAS. Vokietija, ko- 
vo 1. — Vokietijai trūksta 
darbininkų. Nežiūrint darbo 
mobilizacijos, darbininkų tru
kumą vis labiau jaučiama. Vis 
didesni kadrai vokiečių, kurie 
iki šiol galėjo pasirinkti dar
bą, yra mobilizuojami valsty
bės reikalams, neatsižvelgiant 
kokio darbo darbininkai norė
tų.

Šiandien Vok’etija priėjo 
prie to, kad darbui mobilizuo
jami seniai, kurių amžius šie 
kia 70 metų ir kurie jau buvo 
pasitraukę iš darbo (rętired).x

■' y i-y 1;.;.--, .?■ r A1 « '

New Yorkas nupirko 
susisiekimo linijas
NEW YORK, N. Y., kove 

1. — The Brooklyn-Manhattan 
Transit Co. susisiekimo linijos 
tapo parduotos New Yorko 
miestui. Miestas nupirko lini
jas už $175,000,000. Ta suma 
miestas išleis bonus ir Bonų 
savininkams mokės po 3 nuo
šimčius palankų.

Tranzakcijon įeina požemi
nių kelių ir elevatorių linijos, 
basai ir elektros jėgos įmo
nės.

Ieško slaptos nacių 
radijo stoties Mek

sikoj
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, kovo 1. — Meksikos po
licija sulaikė baroną Hans 
Heinrich von Holleuferį, Ber
lyno policijos viršininko švoge- 
rį, ir kitus septynis vokiečius. 
Jie .sulaikyti ryšium su veikla 
slaptos radijo stoties, kurią, 
policijos manymu, operuoja 
Vokietijos šnipai Meksikoje. 
Meksikos 'vyriausybė ruošiasi 
Holleuferį deportuoti, bet už 
jį užsistojo Vokietijos pasiun
tinybė Meksikoj.

49 angliakasiai pa
baigė sėdėjimo 

streiką
HAZLETON, Pa., kovo 1. 

— Trečiadienį 49 angliakasiai, 
paskelbę sėdėjimo streiką ir iš
buvę kasykloje 160 valandų, 
pabaigė streiką. Jie reikalavo, 
kad Wblfe Collieries kompani
ja išmokėtų savo darbininkams 
$66,000 užvilktų algų. Kompa
nija išmokėjo $14,000. Dėl ba
lanso išmokėjimo angliakasiai 
kreipsis į teismą.

FRANCO PRAŠO ITALUS APLEISTI 
ISPANIJĄ

ISPANIJOS SUKILĖLIŲ PRAŠYMAS PASIŲSTAS
MUSSOLINIUI

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 1. — Ispanijos sukilėlių va
das, gen. Franco, prašęs Mus- 
solinį ištraukti italų kariuome
nę iš Ispanijos. Taip buvo pa
informuoti trečiadienį Francu • 
zijos parlamento užsienių rei
kalų komiteto nariai.

Tačiau ši žinia tą dieną pa
siliko nepatvirtinta.

Francuzijos atstovų rūmų 
užsienių reikalų komitetą apie 
generolo Franco prašymą iš
traukti italus iš Ispanijos pa
informavęs užsienių reikalų 
ministeris Bonnet.

Bonnet šitą pranešimą gavęs 
iš Rurgos, Ispanijos sukilėlių

Planuoja paskelbti 
generalų žydų strei

ką Palestinoje

JERUZALĖ, Palestina, kovo 
1. — Palestinos žydų Susirin
kimas (Assembly) įgaliojo na- 
cionalią žydų tarybą paskelbti 
Palestinos žydų generalų strei
ką, jei bus“ reikalas, tikslu pa
rodyti solidarią žydų nuotaiką 
prieš britų planą, kurs nori pa
daryti Palestiną nepriklausoma 
arabų valstybe.

įsakė uždrausti len
kų studentų protes

tus prieš nacius
VARŠUVA, Lenkija, kovo 

L — Varšuvos policininkai tre
čiadienį saugojo miesto gatves, 
apsiginklavę guminėmis buožė
mis ir sustiprinti ugniagesių, 
kurie buvo pasiruošę likviduo
ti studentų demonstracijas van
dens srovėmis.

Įsakymas uždrausti- studen
tų demonstracijas duota po to, 
kai antradienį vyriausybė pa
keistų savą užsienių politiką.

Prezidentas sugrįš į 
Washingtoną šešta

dienį
MIAMI, Fla., kovo 1. — 

Prez. Rooseveltas, stebėjęs 
Jungt. Valstijų karo laivyno 
manievrus pietų Atlante, grįž
ta į Charleston, S. C., o iš čia 
į Washingtoną. Jis painforma
vo savo sekretorių Charlesto- 
ne, kad miestą pasieks penkta
dienį o Washingtone bus šeš
tadienį.

Iki 15 kovo asmeniš
ki taksai turi būt 

sumokėti
WASHINGTON, D. C., kovo 

1. — Trečiadienį šalies iždine 
pradėjo intensyviai kolektuoti 
1938 metų pajamų (income) 
taksus. Pirmoji pajamų taksų 
dalis, turi būti sumokėta iki 
kovo 15 d. Iždo departamentas 
tikisi sukolektuoti pirmos me
tų dalies taksų $425,000,000.

sostinės. Italų kariuomenės va
das Ispanijoj, gen. Gastone 
Gambara, Franco prašymą pa
siuntęs Mussoliniui.

Kitos žinios sako, kad pir
muoju Francuzijos ambasado
rium sukilėlių Ispanijai busiąs 
paskirtas maršalas Petain, Pa
saulio kare pagarsėjęs kaipo 
Verduno apgynėjas.

Geoffrey Lloyd, Britanijos 
'vidaus departamento sekreto
rius pavaduotojas, . trečiadienį 
paskelbė, kad jo departamentas 
palankiai svarstysiąs aplikaci
jas tų Ispanijos lojalistų va
dų, kurie norėtų įvažiuoti į An
gliją.

Pašalino 5,000 iš 
WPA darbų

COLUMBUS, Ohio, kovo 1. 
— 5,000 svetimšalių (neturin
čių Amerikos pilietybės popie- 
rų) iki šiol pašalinta iš WPA 
darbų. Numatoma, kad iki šios 
savaitės galo bus pašalinta iš 
tų darbų dar 1,000 svetimša
lių. _________

Amunicija eksplo- 
davo Japonijoj

TOKIO, Japonija, kovo 1. — 
Trečiadienį mieste Osaka eki»- 
plodavo milžiniškas amunicijos 
sandėlis. Nuostoliai iš karto 
nenustatyti, bet manoma, kad 
jie bus dideli.

Ūkininkai Eina 
Uždarbiauti

LAZDIJAI. — šiuo metu 
dauguma apylinkės ūkininkų 
labai noriai eina uždarbiauti į 
miškus, kur ruošia ir veža 
miško medžiagą kurui ir sta
tybai. Daug ūkininkų jau an
tras mėnuo dirba kaimuose ties 
Kalvarija ir net Marijampole. 
Net kai kurie stambus, po €0— 
70 margų žemės turį ūkinin
kai, prie savo ūkio pasilieka 
dažnai vieną kurį sūnų, o ki
tus išleidžia samdiniais į kai
mus ties Krosna, Liudinavu ir 
net Keturvalakiais.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

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

Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo kvi
tas ir pinigų pasiuntimo 
ratas.
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KORESPONDENCIJOS
Miami, Florida

P*ai Nekrošiai ir Dr. Dran 
ge is išvažiavo Chicagon

Brooklyn, N. Y
Jau vėl kviečia į bendrą darbą 

. Tai jau musų komunistai 
pradeda susiprasti ir, vietoj Gri
gaičio galvą ištirti, jie pradėjo 
savo galvas tyrinėti ir jau ėmė 
prašyti atleidimo pas socialis* 
tus ir prašo vėl grįžti į bendrą 
darbą su jais. Ir jau sako, kad 
bus lygus su lygiu. Bet kas jais 
gali tikėti?

Jie pamatė, kad socialistams 
išėjus ir kitos draugijos išeina 
ir atšaukia delegatus; tai dabar 
jie suprato, kad apsigavo, jei 
pirma jie galvojo ką kita.

O socialistų kuopa atsakė, 
kad jei norite ką daryti, tai tu-

s tol lūs padarytus? šis klausi
mas dar stovi neišspręstas ligi 
ateinančio susirinkimo 17 d- 
kovo.

Ruošiamas ateinantį šeštadie
nį “Naujienų” jubiliejaus pami
nėjimo bankietas Grand Para
dine svetainėje, atrodo, bus la
bai gražus. Viskas eina neblo
gai, tik labai gaila, kad ban 
kiete negalės dalyvauti musų 
senas veikėjas drg. Viznis su 
savo mylima šeimininke, nes 
tas draugas susižeidė ir dar ne
pavijo, dar vis serga. Labai 
liūdna, kad tokioj dienoj jam 
teks būti namie, nes jisai vi
suomet mokėdavo labai gražiai 
tokius parengimus aprašyti. Vi-

Dr, K. 
praleidę 

Floridoj,

susirinkimą, kovo 17 d. — ta
da pasikalbėsime. Bet ką komu
nistai darys su musų draugu, 
kuris dėl jų buvo išmestas iš 
darbo? Ar jie atlygins jam nuo-

niui kaip galint greičiau pa 
sveikti.

ŠUOGA ’ *EUMATŠ*I^ 

SKAUSMAI MANE STAČIAI 
iš PROTO VARO AR NETURITE 

KOKIŲ VAISTŲ.
KAO MAN 

PALENGVINTŲ ’

AŠ MROUOOU DAUGIAU 
PAlN-f XMUtRK>. NtflU KITŲ 
VArtfUSfSlKANKlNAHnfMS 
RtUMATZMO SKAUSMAI 
TOKI$ PVKUS WU»>. S 'V 

KAO '» Aš PATS JĮ
NAUOOJU

r < /
Naudo!'.,- »q KnimeMo. lu»j įŪJU T.voi ir Tėvu H»ai nou- 
doįo nuo IW>T metų polengvinimui muskulų skoudėjimo. 
Nu»ipirkil» bonkuf. Poin-EupeHerio »u Inkoru ont d.iuTėl 

pos tavo vai0ininka *9

PAIN-EXPELLER

Vienas draugas pašalinis man 
vakar pakukždėjo į ausį: “Pa
matysi, kas atsitiks “N. Gady
nes” suvažiavime šiemet, nes 
Pruseika tuo tikslu atvyko į 
Brooklyną ir tarėsi su kitais su
kelti “revoliuciją” tame suva
žiavime ir sugriaut ‘skloką’.”

—Well — aš atsakiau tam 
broliui — kad Pruseika prisi- 
sėjo daug dilgelių, tai dabar jį 
patį tos dilgėlės dilgina, kur tik

žinė neduoda jam ramybės...APŽIŪRĖKITE ŠI PUIKŲ 
gyvenimą—pelningą namą, 

2850 BERVVYN AVĖ., 
Chicago, Illinois.

FIRST STATE MORTGAGE CO.
4752 Fullerton Avenue. 

Spaulding 1500.
10 N. Clark SL Dearborn, 1540

rengia LSS 19-ta

kovo 4 d. (šešta- 
Paradise svetainė-

P-nal Nekrošiui ir 
Draugelis, smagiai 
atostogas Miamioj, 
šiomis dienomis išvažiavo na
mo, Chicagon. Jie- čia atostoga
vo keletą savaičių. Daugiausia 
laiko praleido besimaudydąmi 
Atlantike ir besikaitindami 
karštuose Floridos saulės spin
duliuose. P-as Nekrošius pu
sėtinai apdegė saulėje, kad net 
oda pradėjo luptis nuo kūno. 
Girdi, jei kas kitas mane butų 
taip nudeginęs, tai bučiau trau
kęs teisman už kelis tūkstan
čius dolerių, o dabar...

Dr. Draugelis, kuris pirmą 
kartą žiemos metu maudėsi Al- 
lantike, mano, kad netolimoj 
ateity susikurs lietuvių koloni
ja Miamioj. Jis prisipakavęs 
kiek lik tilpo jo odoj vitami- 
nų “D” ir pusėtinai parudavęs, 
kartu su pp. Nekrošiais išvyko 
prie savo profesijos Chicagon.

Jie buvo atvažiavę mašina. 
Grįždami atgal mano dar su
stoti tai vienur, tai kitur ir ap
lankyti gražesnes vielas bei 
miestelius Floridoj ir kitur. 
Apie pabaigą vasario mėnesio 
jie tikisi būti namie.

Kaip jau chicagiečiams yra 
žinoma, p. Nekrošius yra vedė
jas Peoples Furniture krautu
vių. Dr. Draugelis turi dentis- 
terijos ofisą prie 63rd St. ir 
VVestern Avė., Chicago, III.

Išvažiavo namo pp. Spur-
giai ir pp. Jasaičiai

P-ai Spurgai ir Jasaičiai,

Kada Persivalgymas i
Sudaro Vidurių

Užkietėjimą
PASIGELBEK ŠIUO PAPRASTU, 

BET MALONIU BUDO!
Visi mes mėgstame gerą valgį. I 

Bet kai kada mes perlaisvai nau
dojamės riebiais ir SU įvairiais prie
skoniais valgiais. Ir tas dažnai su
daro vidurių užkietėjimą.

Kada jūsų viduriams reikalinga 
veikti, vartokite Ex-Lax. Tag duos 
jums gerą visišką išvalymą it ne
sukrės jūsų virškinimo sistemos.

Ex-Lax yra gerai veikiantis, 
švelnus ir lengvas priėmimui. Jis 
taip gardus kaip geras šokoladas. 
10c. ir 25c- dėžutės yra pas jūsų 
vaistininkus. ?

laikyti ateinančiais metais apie 
Kalėdas Miamoje. Vakarėlis 
baigėsi gražioj nuolaikoj su 
linkėjimais pasimatyti greitu 
laiku. Baigiant p. Rušinskienė 
uždainavo Lietuvos himną ki
tiems pritariant.

Stasė Grinius.

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI KITATAUČIAI

SAUGOKlTftS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKI! PAKEIČIANČIŲ!

Gaftiitiama tik vienas tikras Ex-Lax! 
įsidėmėkit raides *'E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Lax i

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

m m i trumparegystę ir toliregystę. Pri-
Ąf rengia teisingai akinius. Visuose at-

Įsitikimuose egzaminavimas daromas 
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE ?V„ ?lekt£a’ Parodančia mažiausias... ... .. . ............. klaidas. Specialė atyda atkreipiama

i mokyklos vaikus. Kreivos akys 
 . . atitaisomos.

. , (I VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.
tu laiku apsigyventi Miamoje, Nedėlioj tiktai pagal susitarimą, 
tad linkėtina jiems gražių pa- Daugely j atsitikimų akys atitaiso-

. , , t i i1 i • • y- y. mos be akinių. Kainos pigiau kaip sisekimų. Į khubą įsirašė šie pirma.
nariai: pp. Barkštiai iš Rock-|47i2 South Ashland Av. 
ford, Ilk, Dr. Draugelis, Mrs.
Lažėnas, Mrs. C. Nabor, pp. J. 
Nekraš, pp. Morkai, pp. V. ir 
J. Zigmont, pp. šarkunai, irgi 
chicagiečiai,' pp.’ Šarkiai ir pp. 
Bašinskai i$ hhinelander, Wis., 
Mrs. St. Grinius ir Mrs. S. 
Tvaron iš Philadėlpliia, Pa., pp. 
Jasaičiai ir pp. J. Spurgiai iš

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Drauyij^.Narijri^
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

12201 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
736 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Rešidence 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.

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone YARDS 1373.

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

niai (vietiniai).
Sekantį susirinkimą nutarta

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tol. 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 
Nedėliomis pagal sutartį.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

“Naujienų” 25 metų sukaktu
vių bankietą 
kuopa.

Jisai įvyks 
dienį) Grand
jo, 318 Grand St. Pradžia 7:30 
va’. vakaro.

Įžanga $1.25 asmeniui.
Tikimasi daug svečių ne 

iš Brooklyno bei apielinkės, 
it’ iš tolimesnių kolonijų.^

FRANK LAVINSKAS

Floridą, praleisti dalį 
ir pataisyti sveikatą.

tik 
bet

CRANE COAL COMPANY

Pei-kant toną ar daugiau

5332 So. Long Avenue
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $9-50

kaip ir 
Miami, 
žiemos 
P-as Spurga yra prezidentas
neseniai susitverusio klubo 
“Lietuvių Klubas Miami, Fla.” 
Jie visi kartu atvažiavči auto- 
mobiliu ir kartuMšvažiaVo na
mo į Long Island, N. Y. P-as 
Spurga yra biznierius, o p. Ja
saitis dirba vienoj ligoninėj. Jie 
po atostogų pusėtinai sustiprė
jo ir mano busią lengva pra
leisti likusią dalį New Yorko 
žiemos.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBVLANCL
n < DIENĄ IR NAKTĮ

Viši|TėIef onai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

7 South Fairfield Avenue
TMetonaa IAFAYETTE ma

-g__ , • koplyčios visose

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

Jos. C. Urkov, M. D.
VEIDO CHIRURGAS

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

E. MADISON ST., Chicago, III.
Suite 2008 Mallers Bldg.

Telefonas STATE 7792
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ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Taupyk
saugioje įstaigoje

Ir Floridoj “žiema”
Vasario 24 d. taip smarkiai 

atšalo oras Miamioj, kad net 
lapkočių prisiėjo ieškoti. Ter
mometras nupuolė žemiau 50 
laipsnių. Vakar niekas negalė* 
jo maudytis. Aplamai tempera* 
turą čia siekia tarp 75—80 
laipsnių. Tai buvo šalčiausia 
diena čia šią žiemą.

Floridietis.

Miami, Florida

■ BlonayMU mag, Lietuviu programų fieštadlenfie vakarais

P.1ALT

Laidotuvių Direktoriai

MOKAME W
vakarą
4331 U.
Florida.

NARIAI
Chicagos,
Cicero

> »

Lietuvių .
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDINC,
LOAN & SAVINGS ASS’N

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

Šių metų vasario 20 d. būrys 
naujieniečių ir kitų kolonijų 

turėjome susipažinimo 
pp. Bubnių namuose, 
W. 7th avė., Miami, 
Dalyvavo gražus būre

lis vyrų ir moterų. Besikalbant 
kilo sumanymas sutverti pirmą 
lietuvių turistų kliubą Miamoj. 
Kad jį įamžinti, vardas duotas 
Lietuvių Kliubas Miamoje. Val
dyba išrinkta: p. J. Spurgis, 
pirmininkas, p. W. Ritšinskas, 
sekretorius ir jo pa geibi įlinkas 
p. Bubnis (vietinis). Įžanginę 
kalbą pasakė Dr. Draugelis iš 
Chicagos, pirmininkavo p. J. 
Spurgis.

Kliubo tikslas gan gražus, 
jeigu kliubiečiai norės jį palai* 
kyti. Butėntv atvažiavę lietuviai 
turistai turės kur atsikreipti su 
visokiais reikalais, o p-as Bub* 
nis, kaipo to kliubo sekreto* 
riaus pagelbininkas ir vietos 
gyventojas, mielai patarnaus 
suradimui kambarių ir t. L 
Vis tiek smagiau, kad savas pas 
savą kreipiasi, ypač svetiniam 
krašte.

Besikalbant išsireikšta, kad 
kai kurie kliubiečiai žada grei-

L ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Ąvenue Phone Yards 4908

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

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

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

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tek: Prospect 1930

Tek 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 

Tek Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti

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 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tek Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 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 Tek CENTRAL 1824. 
Namų Tek—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.

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid for Itching of 

ECZEMA 
Daug; yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, švelninan
tis, antiseptinis skiedinys Zeino davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabią pa- 
gelbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesnį gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas, 
štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: **X 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 35 
metus.”

Neregimas, nodėmfitas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervlnes ir kitokius odos įdegimus. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus tr
inesnius vaistininkus.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd 

Auditorijoj

Kovo 12, 1939
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Clevelando ir Ohio Žinios
_______________ —---------------- ------- >

Lankėsi Kl. Jurgelionis. — Apsivedė Antanas Zdanys.
— Gansonas turėjo nelaimę. — Nauji profesiona
lai. — Susirūpino pilietybės reikalais, r— Dėl godu
mo darbo neteko. — Visokios žinios. — Mirė Anta
nina Kleiza. — Rūpinasi kitų reikalais, o į save ne- 
pasižiūri. — Vėl rengiasi mokesčių naštų užkrauti. 
— Bazaras. — Penkių dienų darbo savaitė. — Mo
kyklose buvo platinama komunistinė literatūra.

Vasario 19 dienoj musų kolo
nijoj įvyko nepaprastas paren
gimas. Šį šaunų vakarą buvo 
surengę SLA vietos kuopos 
bendrai. Dalyvavo ir “Tėvynės” 
redaktorius, brolis Jurgelionis.

Apie dvyliktą valandą die
nos buvo surengti pietus vieš
butyje, kur dalyvavo kelios de
šimtys vietos veikėjų ir profe- 
sijonalų. Po gardžių pietų buvo 
pasakytos ir kalbos. Kalbėjo 
vietos veikėjai ir musų svečias 
brolis Jurgelionis. Tostmasteriu 
buvo musų gerbiamas veikėjas 
Dr. J. T. Vitkus. Po pietų ir vi
sų ceremonijų viešbutyje visi 
nuvažiavo į Lietuvių Kultūrinį 
Darželį, kur Jurgelionis pasa
kė kalbų, ir nutraukė paveiks
lus. Paveikslus nutraukė foto
grafas Nauncikas.

Iš ten visi grįžo į salę, kur 
jau daug susirinkusios publi-

Tik ką gavome 
Kultūros No. 1
TURINYS:
Dabarties chaosas ir ateitis ...........
..................................... Kp. Petronis 
Nacionalizmo įrimas ......................
.......................... 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
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

kos laukė. Salėje programa 
prasidėjo apie šeštą valandą 
vakaro. Dainų programą išpil
dė musų vietos dainininkai, ku
rie mums visuomet pasitarnau
ja. Už tai mes jiems labai dė
kojame. Dainininkai dalyvavo 
šie: p. Krasnickas, p-lė Rožė 
Lukoševičiutė, p-lė Bronė Ra- 
siliutė, panelė A. Miliauskaitė 
ir p. Žitkus. Taipgi pianu solo 
paskambino jauna muzikantė 
p. Bendleriutė. Dainininkams 
pianu akompanavo ponia A. 
VVilkelis.

Pagaliau kalbėjo brolis Jur
gelionis. Galima visiems pasi
džiaugti, kad savo tarpe turime 
tokių žmonių kaip Jurgelionis. 
Jį išgirdęs kalbant žmogus ga
li daug pasimokyti savo gyve
nimo ateičiai. Jis kalba aiškiai, 
nuosekliai ir jausmingai. Kiek
vienas jo pasakytas žodis eina 
tiesiai kožnam į širdį. Tik la
bai daugelis apgailestavo, kad 
brolio Jurgelionio sveikata yra 
sumenkėjusi. Jeigu ne tas, tai 
jis dar daugiau gero musų or
ganizacijai padarytų. Bet tiki
me ir linkime, kad greitu laiku 
jo sveikata sugrįžtų, nes mums 
tokie žmonės reikalingi.

Taigi, komisija taria visiems 
labai ačiū, — tiek programos 
dalyviams, tiek ir visai publi
kai už tokį gausingą atsilanky
mą. O kuopoms yra pavyzdys 
ateities veikimui.

— o —
Apsivedė vietos lietuviams 

gerai žinomas veikėjas Antanas 
Zdanys su Magdalena Karpavi
čiūte. P-as Zdanys yra ilgame
tis šio miesto gyventojas ir 
daug pasidarbavęs lietuvių tar
pe. Savo jaunesnėse dienose 
yra daug prisidėjęs prie vaidi
nimo ir chorų, palaikymo. Tai
gi ir aš linkiu p. Zdaniui ir jo 
šonkauliui kuo geriausios atei
ties naujai sukurtame gyveni
me.

— o —
Ristikas Jack Gansonas lan

kėsi CIevelande ir pasakojo, 
kad jam grįžtant iš Floridos 
įvykusi nelaimė, kurioje jis 
kiek susižeidęs ir sudaužęs sa
vo automobilį. P-as Gansonas 
turėjęs grįžti traukiniu.

— o —
Kas keli mėnesiai vis prisi

deda daugiau profesijonalų. 
Dabartiniu laiku liko prisaikin- 
ta 108 nauji advokatai Ohio 
valstijoje. Didelis skaičius jų

AcmerNaujienų Telephoto 
NEW YORK. — Michael Katz, kurį buvo pagavę 

žmogvagiai. Berniuką žmogvagiai paleido gavę $250.

yra iš Clevelando. Advokatų i tų amžiaus. Palaidota su baž- 
sąjunga pareiškė, kad jau irmylinėmis apeigomis iš Šv. Jur- 
dabar esąs didelis perviršis ad-lgio bažnyčios. Liko vyras ir du

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu $_______ už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ______ ___ ______________________________
Numeris ir gatvė
Miestas ir valstija______________________________

vokalų ir daugelis jų vargiai 
gali sau pragyvenimą pasida
ryti. Taigi, kiek matyti, ateitis 
nelabai šviesi naujiems profe- 
iijonalams.

— o —
Ateiviai labai sujudo piliety

bės klausimu. Daugelis jų pra
dėjo rūpintis gauti pilnas po- 
pieras. Mano, kad iš viso šiais 
metais gaus pilietybės popieras 
apie dešimt tūkstančių ateivių. 
Jų tarpe bus ir daug lietuviu. 
Nežinia, dėlko tiek daug atei
vių iki šiol nieko apie piliety
bę nemanė, — viską leido juo
kais. Yra daug tokių, kurie 
Amerikoje išgyveno kuone visą 
savo amžių, o pilietybę įgyli 
nesistengė. Kiekvienas gali su
prasti, kad gyvenant bile šaly
je yra svarbu ir jos piliečiu 
būti.

— o —
Vienas Clevelando policistas 

nuėjo į banką pinigų mainyti, 
ir liko laimėtojas. Banko kler
kas jam padavė tūkstantinę 
vietoje šimtinės. Bet vėliaus 
banke susigriebė, kas1 atsitiko, 
ir kreipėsi į policislą, o šis no
rėjo užsiginti gavęs tokią su
mą pinigų. Tačiau viskas buvo 
surasta, bankui pinigai grąžin
ti, o policistas prarado savo 
darbą už neteisingumą.

— o —
Vasario 20 suėjo du metai 

kaip Bernardas Bartusevičius 
liko įšventintas į kunigus. Po 
įšventinimo jis buvo paskirtas 
į Akron, Ohio, bet netrukus li
ko perkeltas į Clevelandą, Šv. 
Jurgio bažnyčią, už asistentą 
kun. Vilkutaičiui. Parapijonai 
ir šiaip draugai linki jam ge
ros ateities.

— o —
Clevelando lankėsi katalikų 

veikėjas ir “Draugo” redakto
rius Leonardas šimutis iš Chi- 
cagos. Teko girdėti, kad p. ši
mutis lankėsi biznio reikalais. 
Nakvynę turėjo naujoje para
pijoje pas kun. Kazuziškį.

— o —
“Dirvos” kavalierius per sa

vo asilą “Dirvoje” myli žmo
nes pašiepti ir įžeisti nešvariais 
įtarimais. Taigi daugelis pra
deda manyti, ar tas kavalierius 
nėra tik didesnis asilas už tą 
nupieštą asilą. Kitaip jis butų 
kiek mandagesnis, negu dabar. 
Gal kaip kam Smetonos meda
liai ir gero padarė, bet tą vy
ruką tiesiog sugadino.

— d —
Grotto cirkas padovanojo di

delį slonį Clevelando Brook- 
side zoologijos sodui. Sloniui 
vardas duotas “trixie”. Parkas 
tokio gyvulio neturėjo jau per 
ilgą laiką.

— o —
Sako, kad White Motor Co. 

pradės išdirbti lengvesnius ir 
mažesnius trokus. Tokiu budu 
tikisi gauti daugiau užsakymų 
ir galės daugiau darbininkų į 
darbą paimti. Prie White Mo
tor Co. dirba geras skaičius ir 
lietuvių.

— o —
Mirė Antanina Kleiza (3402 

Ralph Avę.) sulaukusi 57 mė

sinius — Jurgis ir Juozas.
— o —

Nuo pirmos dienos šių metų 
automobilių nelaimėse jau žu
vo 16 asmenų. Pereitais me
tais iki to pat laiko buvo žuvę 
15 asmenų.

— o —
“Dirvos” kavalierius vis ban

dė visų pakraipų žmonėms pri
kaišioti neišdavimą apyskaitų 
iš surinktų aukų įvairiems rei
kalams. Bet kielę matyti, tai ir 
pats pilnų apyskaitų neišduoda. 
V. V. S. parengime buvo rink
tos aukos lyg tai ginklams 
pirkti. Buvo paskelbta, kad su
rinkta apie dešimt dolerių. Ta
čiau nėra pažymėta, kiek pil
nai aukų surinkta, lik paduo
ta abejotina apyskaita. Taip

darant, tai kam dar kitus žmo
nes užpuldinėti, kad jų a py? 
skaitos nepilnos ir neaiškios.

— o —
Miesto politikieriai vėl ren

giasi naujiems balsavimams, 
kad butų galima gauti sutiki
mą pakelti mokesčius. Esą, 
miestui trūksta pinigų. O ar 
kas yra kada girdėjęs, kad 
miestams ar valstijoms pinigų 
netruktų, nežiūrint kokios jų 
pajamos yra. Taigi, laikas pilie
čiams susiprasti ir atmesti vi
jus tuos bereikalingus mokes
nius. Žmonės mažai dirbdami 
su dideliu vargu begali užsimo
kėti tuos mokesčius, kuriuos 
labar turi mokėti.

— o —
Lietuvių Kultūros Darželio 

Sąjunga rengia didelį bazarą 
kovo 11—12 dienomis Lietuvių 
salėje. Komisija darbuojasi, 
kad jis butų sėkmingas ir pel
no kiek atliktų.

Miesto taryba nori pravesti 
visiems miesto darbininkams 
penkių dienų darbo savaitę ir 
10 valandų per savaitę. Miesto 
raštinėse dirba apie tūkstantis 
darbininkų. Tad numatoma, 
kad naujas patvarkymas pir
miausia palies raštinių darbi
ninkus, o paskui ir kitus, ku
rių priskaitoma kelios dešim
tys tūkstančių.

& « »
Miesto viešuose mokyklose 

buvo pradėta platinti komunis
tinė literatūra. Bet taryba sa
ko, kad dabar vėl yra sulaiky
ta. Viešai nebuvo pranešta, ko
kios rųšies ta komunistinė lite
ratūra buvo paskleista mokinių 
tąrpe. —Jonas Jarus.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams
JAUNU LIETUVIU AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
1S29 M.: Pirmininkas —Juozapas 

Rūta, 3141 So. Halsted St.: Pa- 
ge’b.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.: Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — .Feliksas 
Kasneras, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harn«r Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė.; Apekunas kasos —Jurgis 
Anginas. 362314 S. Emerald Av.; 
Anp^unas kasos—Franciškus Ku- 
nev’č’us, 3201 So- Green St.: 
Anpkunas ligonių —Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Frnerald Avė.: 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Un’on Avė. Laiko susirinki
mus kas pirma penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Sholteman—pirm., 3237 West 
Le Moyne st.; J. Stalioraitis — 
pirm, pagelbininkas: Miss- H. 
Chapas—nut. rašt.; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
Washtenaw avė.; Mrs. M. Warnis 
—kasierka, 3838 So. Kedzie avė.; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787: G. Menkas—patarėjas, 127 
N. Dearborn st., tel. Central 4410; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W- Pershing road; J. Stulgaitis 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kas pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hollywood svet., 2417 W. 
43rd St., Chicago, III.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė.

EGG ............................... $6.00
NUT ............................... $6.00
BIG LUMP .......... :...... $6.00
MINE RUN ................... $5.75
SCREENINGS ............ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENA IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

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

Išmokėjom zjy 
už padėtus /i 

pinigus

iki

1-mųDuodam Paskolas ant 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO

Galima

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-fiS

Šios Dienos Specialai
90 PROOF DEGTINĖ PO 9g^ KVORTA IR AUKŠČIAU 

VYNAI PO UŽ GALIONĄ IR AUKŠČIAU 
BUTELIUOSE BOND DEGTINĖ 97 0 UŽ PAINIU ir, aukščiau. 
PRIE MŪŠŲ BARO: 4 metų senumo Straight Bourbon—10c už 
stikleli. Sendintas Kalifornijos vynas 10c didelė stiklinė, 11 me« 
tų straight Bourbon degtinė 15c už stiklelį. Musų garantija—43 
metai biznyje. Draugijos, Ložos, Klubai, kurie rengia šokius ir 
puotas, gali pirkti senesnį vyną ir likerius urmo kainomis.

JOHNSTON & HUNT
1375 MILWAUKEE AVENUE

35 metai ant Miltyaukee Avė.
Tel. ARMITAGE 1346 ({steigta 1896 m.) Pristatymas Dykai

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

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

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

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- '

ninku, 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.

Preferred by millions 
to mayonnaise..

JUSTIN MACKIEWICH 
President

HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

“NAUJIENOSE’-

NAUJA
TA VASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

; Vardas----- ------------- -----------------

Ad resas..................... .........................

Miestas..........—..... ...........................

Valstija---------------------- - ----------
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Užsakymo kaina:
Chicago j e — paštu:

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

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ___ ______
Savaitei ..................... ......

... $8.00

..... 4.00

.... 2.00

..... 1.50
......... 75

KAM TO HUMBAGO 
REIKIA?

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

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

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

8c
18c

Mėnesiui .... .................... ----- 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

paštu:
(Atpiginta)

Metams ............................ ...... $5.00
Pusei metų .... ................ ........ 2.75
Trims mėnesiams .......... ____ 1.50
Dviem menesiams .......... . ...... 1.0i0
Vienam mėnesiui ........ ............... 7

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

Orderiu kartu su užsakymu. ♦

Klaipėdoje, kaip žinoma, veikia vadinama Lietuvių Aktyvistų Sąjunga, kuri leido “Žygį”, paskui “Bendrą Žygį” (antrąjį jo numerį policija sukonfiska- vo). Vienas tos sąjungos komiteto narių yra Dr. Pajaujis, buvęs Lietuvos vai. liaudini nkų

Taikos derybų įgaliotiniai paskirti
Ir Amerikos Darbo Federacija, ir Industrinių Orga

nizacijų Kongresas (CIO) sutiko priimti prezidento Roo- 
sevelto paraginimą, kad jie taikytųsi. Abi unijų grupės 
jau paskyrė savo įgaliotinius taikos deryboms vesti, ir 

, darbo sekretorius p-le Perkins paskelbė, kad ji sušauks 
taikos konferenciją, kai tik turės progos pasitarti su pre
zidentu, kuris šeštadienį grįžta į Washingtoną.

Savo įgaliotiniais taikos deryboms CIO paskyrė pre
zidentą Lewisą ir vice-prezidentus Murray ir Hillmaną, 
o Amerikos Darbo Federacija paskyrė vice-prezidentus 
Woll’ą, Bates’ą ir Tobiną. Butų geriau, jeigu Federaci
jos komitete dalyvautų pats prezidentas Green, nes be 
jo sutikimo kiti įgaliotiniai vis tiek negalės pasakyti ga
lutino žodžio konferencijoje. Tačiau šis trukumas, gal 
būt, dar bus išlygintas vėliau.

Industrinių Organizacijų Kongresą taikos derybose 
atstovaus patys įtakingiausieji jo vadai. Iš to galima nu
manyti, kad CIO deda šitoms deryboms labai daug svar
bos. Reikia tikėtis, kad šį kartą jos nebus bergždžios.

Dabar komunistų spaudoje a- pie Pajaujį rašoma, kad jisai esąs “tikras lietuviškas Gobel- sas” ir kad visa Liet. Aktyvistų Sąjunga esanti “hitlerininkų finansuojama”. Tai yra grynas humbugas. Jau tas faktas, kad aktyvistų laikraštį sukonfiska- vo Klaipėdos policija, kurią šiandien kontroliuoja naciai, rodo, kad ta organizacija nėra hitlerininkų finansuojama.Aktyvistų programą galima ir reikia kritikuoti. Bet skelbti apie juos nebūtus kus ? kam ■daly-
POPIEŽIAUS RINKIMAI

Įstatymai diktatūroje neturi vertės
Kiekviena diktatūra yra sauvaliavimo viešpatavi

mas. Nors diktatūros daro įstatymus, bet jie neturi jo
kios vertės. Kiekvieną kartą, kai įstatymas pasirodo ne
patogus diktatoriui, jisai tą įstatymą sulaužo arba tie
siog ji ignoruoja.

Štai Rusijoje prieš dvejetą metų buvo paskelbta nau
ja, neva demokratiška konstitucija, su žmonių renkamu 
parlamentu, visuotinu balsavimu, atstovų neliečiamybe 
ir t.t. O kas tos konstitucijos paiso? Užsimano Stalinas 
arba jo žvalgyba “likviduoti” kokį nors asmenį — ir lik
viduoja, nepaisant, ar tas asmuo yra atstovas, kuriam 
konstitucija “garantuoja” neliečiamybę, ar jisai yra ko
misaras (vadinasi, ministeris), armijos generolas, ar kas 
kitas. Prieš diktatoriaus galią visi lygus, visi beteisiai.

Šio mėnesio 10 dieną susirinks Maskvoje Visos Są
jungos Komunistų Partijos suvažiavimas. Jisai nebuvo 
šaukiamas per penkerius metus, — nors partijos kons
titucija reikalauja, kad suvažiavimai butų šaukiami kas 
antri metai. Bet diktatūroje ne “valdančios” partijos 
konstitucija nieko nereiškia.

Paskutinis Sovietų Sąjungos komunistų partijos su
važiavimas, 1934 metais, buvo išrinkęs centro komitetą 
iš 71 nario ir 68 pavaduotojų. Jie buvo išrinkti vienbal
siai. Bet iš tų centro komiteto narių beliko gyvi ir ne ka
lėjime tiktai 21. Trys mirė “natūralia mirtim”, o kiti 48 
buvo sušaudyti arba “dingo be žinios”..

Kas turėjo teisę šitaip “likviduoti” daugiau negu du 
trečdaliu išrinktų partijos suvažiavime viršininkų? 
Bergždžias klausimas, nes diktatūroje veikia diktato
riaus valia, o ne teisės.

Šituo atžvilgiu visos diktatūros yra vienodos — ir 
raudonosios, ir rudosios, ir juodosios.Hitlerio bėdos

Vakar prasidėjo popiežiaus rinkimų “konklave” (ar konklava), kurią vienas katalikų laikraštis aprašo taip:“Popiežiai renkami vien Kardinolų, kurie rinkimų metu yra visiškai izoliuojami arba atskiriami nuo susisiekimo su pasauliu. Tai daroma šitokiu budu. Du ar trys didžiulių Vatikano rūmų ko ridoriai būna užmūryti siena, kurioje paliekama tik vienos durys. Jos užrakinama, ir raktas yra žinioje vieno Kardinolo, kurs nešioja titulą Camerlengo, t. y. namų tvar- k ytojas-šeimininkas. Kiekvienas Kardinolas turi po du- tris kambarėlius, kuriuose rinkimų metu apsigyvena. Visi jų tarnai, gydytojai ar šiaip kokiam patarnavimui reikalingi žmonės yra prisai- kinami, kad jokio susinešimo su pasauliu neturės. Į užmu- rintus kambarius nieko neįleidžiama, išskyrus Kardinolų, kurie kiek vėliau į rinkimus atvyksta.”Tas užmurinimas, prisaikdinimas ir t. t. tai — tik iš senovės užsilikusios ceremonijos, kurios tikrumoje jokios reikšmes nebeturi. Nežiūrint kardinolų izoliavimo, vistiek į juos padaro įtaką tie, kurie turi ryšių su Vatikanu.Iki pasaulio karo popiežių rinkiniuose nulemiančią įtaką turėdavo Austrijos karalių Habsburgų dinastija. Sakoma, kad po Leono XIII mirties kardinolai buvo išrinkę popiežium tokį asmenį, kuriam kaizeris Francas Juozas buvo priešingas. Tuomet kaizeris pareikalavo, kad rinkimai butų padaryti iš naujo, ir buvo išrinktas kitas asmuo, kuris pasivadino Pium Dešimtuoju.
Rinkimų procedūraVakar vakare kardinolai vo užrakinti “konklavėje”.nas kardinolų kolegijos skaičius yra 70, bet šiandien jų tėra tik 62. Iš jų 35 yra italai.Rinkimai prasidėjo šiandien. Jų procedūra aprašoma taip:“Patys rinkimai įvyksta Sikstino koplyčioj. Kiekvienas Kardinolas turi rašomąjį staliuką, prie kurio parašo

bu-Pil-
Pastaruoju laiku gandai apie Vokietijos agresingus 

planus aptilo. Po “Miuncheno” buvo manoma, kad rudo
ji diktatūra tuojaus maršuos i Klaipėdą ir į Ukrainą, 
bet kolkas ji dar nemaršuoja. Ne tik nemaršuoja, bet 
bando susitarti su sovietų Rusija, derasi su Balkanų vals
tybėmis, stengiasi nesusipykti su Lenkija.

Kodėl Vokietijos valdžia pasidarė tokia “nedrąsi”?
Washingtone gauti iš Amerikos diplomatų praneši

mai sako, kad Hitleris turi daug vargo su tais kraštais,
kuriuos jisai pernai taip triukšmingai, nors neiššovęs nė 
vieno šūvio, užkariavo.

Vokietija pagrobė Austriją, kurios užsienio preky
bos balansas visuomet rodydavo deficitą. Dabar ir Vo
kietijos prekyba su užsieniu kas mėnesis neša nuostolius.

Sudetų krašte, atplėštam nuo Čekoslovakijos, jau se
niai siautė chroniškas pramonės krizis (dėlto tenai buvo 
gera dirva nacių propagandai). Dabar, atskyrus to kraš-

kortelės atdarą (kur yra pažymėtas kandidato vardas). , Dabar, kuomet vienas kandidatas gauna lygiai du trečdaliu balsų, tai balsų skaitymo komitetas, susidedąs iš trijų kardinolų, klausia jo, kokį tekstą ir skaitlinę jisai parašė savo kortelės apačioje. Jisai turi pasakyti. Tuomet komitetas atplėšia į balotų apatines dalis ir to teksto ieško. Suradęs jį, komitetas atplėšia to baloto viršutinę dalį ir žiuri, ar tai nėra tas pats kandidatas. Vienas lietuvis kunigas tai aprašo “Darbininke” šitokiais žodžiais:“Kuomet įvyksta, kad vienas kandidatas gauna lygiai du trečdaliu, tuomet šis kandidatas turi viešai pasakyti kokią skaitlinę ir teksią jis yra užrašęs ant savo balsavimo lakšto. Tuomet išrinktieji trys kardinolai, ieškodami pareikštos skaitlinės ir teksto, atplėšinėja lakštų tik trečiąją arba apatinę dalį, iki kol randa ieškomą tekstą; Radę, jį tikrina, atplėšdami pirmąją dalį. Tai daroma sužinoti, už ką kandidatas balsavo, nes pats už save negali balsuoti.”

NESUSIPRATIMAI
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)kandidato vardą ir įmeta į kieliką. Popiežiui išrinkti reikia dviejų trečdalių balsų. Jei stipriausias kandidatas tiek balsų negauna, tai kortelės yra sudeginamos. Išeinantieji iš koplyčios durnai praneša lauke susirinkusiems žmonėms, kad Popiežius dar neišrinktas. Tada balsuojama iš naujo, kol reikiamas balsų skaičius nebus pasiektas. Išrinktąjį Popiežių aprėdč popiežiškais rūbais ir visi Kardinolai atiduoda jam reikiamą pagarbą. Už'kelių dienų įvyksta iškilminga karunaci-! ja, ir tada Popiežius suteikia palaiminimą Urbi et Orbi — miestui ir pasauliui.”Dar reikia čia pridurti, kad balsavimai įvyksta kiekvieną dieną du kartu — ryte ir popiet. Jeigu nė vienas kandida-* tas nėra gavęs dviejų trečdalių balsų, tai prie balsavimo kortelių primaišoma pluoštas drėgnų skiedrų arba žolės ir uždegama: tuomet per kaminą išsiverčia juodi durnai, kurie rodo, I Vadinasi, dar ir kandidatas, kad popiežius dar neišrinktas.gavęs du trečdaliu balsų, yra į- O kai įvyksta paskutinis baisa- tariamas, kad jisai, gal būt, vimas, tai sudeginama lik ba- bandė pasielgti apgavingai, balintai, ir durnai būna balti — suodamas už save. Ir tiktai tuo- reiškia, kad popiežius išrinktas. meb bai kardinolų komitetas suranda, kad jisai taip nepasi-

Nepasitikejimas kardinolų elgė, tai jam pasiūloma šv. Pe- 
sąžiningumu tro vietininko titulas — ir jei-Kardinolų uždarymas “konklavėje” ir kitos priemonės, vartojamos jų izoliavimui nuo pasaulio, rodo, kad pati bažnyčia nepasitiki kardinolų sąžiningumu. Tai yra keista, bet tai yra faktas. Juk jeigu kardinolai butų tikrai pasiryžę laikytis priesaikos, kurią jie padaro, ir nepasiduoti pašalinėms įtakoms, tai jų nereikėtų užmūryti “konklavėje”. Jie prisiekia rinkti tą, , kuris jų įsitikinimu yra “tinkamiausias valdyti visą katalikų bažnyčią”.Kardinolai, beje, turi teisę rinkti popiežium ir ne kardinolą, net ir ne kunigą. Bet paprastai jie renka vieną iš savo “kolegijos”.Tačiau bažnyčios įstatymas reikalauja, kad nė vienas kardinolas nebalsuotų už save.Tai, rodos, yra labai paprasta taisyklė, kurią kiekvienas kardinolas gali lengvai suprasti ir atlikti. Bet ir čia pasireiškia bažnyčios nepasitikėjimas kardinolų sąžiningumu. Tai matyt iš sekančio patvarkymo:Jeigu atsitinka taip, kad vienas kandidatas gavo lygiai du trečdaliu balsų, lai jisai dar nėra laikomas išrinktų. Dar yra daromas patikrinimas, ar tas kandidatas nebalsavo pats už save. Jeigu balsavo už save, tai jo balsas numetamas, ir tuomet jisai jau neturi reikiamo balsų skaičiaus!Vadinasi, kardinolai ieško, ar kandidatas į popiežius, gavęs du trečdaliu balsų, jų neapgavo! Tai daroma tokiu budu.

Kaip susekama, ar balsa
vimas teisingasKiekvienas balotas susideda iš trijų dalių: viršuje yra viela parašyti balsuojančio vardą-pa- vardę, viduryje — vieta kandidato vardui, o apačioje — vieta kokiam nors sakiniui iš šventraščio su skaitline. Kai balsuojąs kardinolas įrašo kas reikia į kiekvieną baloto dalį, tai jisai užlipina baloto viršų ir apa- i čią, palikdamas tiktai vidurį

to pramones nuo čekų teritorijos, krizis pasidarė dar 
skaudesnis.. Berlynas turi rūpintis tūkstančiais bedarbių 
“išvaduotame” krašte.

Hitlerio rūpesčiai po tų užkariavimų padidėjo. Štai 
dėlko jisai neturi laiko skelbti naujus “didvyriškus” žy
gius.

Trumpai sakant, Hitleris prarijo daugiau, negu
gali suvirškinti! v \ -

kad

Jau kaip žinote, tautininkai sugalvojo savotišką tautišką organizacijų tariamąją konsolidaciją, tai yra į tautininkų sąjungos centro komitetą pakvietė artimų tautiškų organizacijų atstovus.Šaulių sąjungos vadas taip pat įstojo į tautininkų sąjungos centro komitetą sprendžiamuoju balsu. Dėl šito iškilo visa eilė nesusipratimų.Mat, kaip kas įžiūrėjo, kad Šaulių sąjunga, šioji pusiau kariška organizacija, lyg ir inkorporuojama į tautininkų sąjun-

tro vietininko titulas gu jisai jį priima, tai jisai paskelbiamas “Šventuoju Tėvu”.Tokia sistema galėjo tikti viduramžiams. Bet šioje gadynėje galėtų būti vartojamas paprastesnis ir — garbingesnis popiežiaus rinkinių būdas.
Margumynai
Kas tai yra Niurember- 

go įstatymas?Niureinbergo įstatymas, vokiečių paskelbtasis Niurember- ge, nustato santykį tarp žydų ir valstybes. Tie įstatymai leidžia žydams gyventi tam tikrose ribose, turėti savo tikybines, kultūrines ir ekonomines įstaigas, bet draudžia dalyvauti Vokietijos politikoje, kultūriniame gyvenime, įslatymda- vystėje ir ekonominėse įstaigose.Pagal tą įstatymą, arijai (vadinasi ne žydai) turi išsikraustyti iš tų namų, kuriuose gyvena žydai — kitaip sakant, žydai iškraustomi iš tokių namų, kur yra mišrių tautybių gyventojai. To įstatymo tikslas išlaikyti vokiečių rasę lyrą ir saugoti ją nuo žydų kraujo priemaišos, dėl to Vokietijoje griežtai uždrausta mišrios santuokos su žydais ir žydėmis ir šiaip artimas santykiavimas su žydais draudžiamas.Po to, kai 1938 m. prie Vokietijos buvo prijungta Austrija, Niureinbergo įstatymas taikomas ir Austrijai. Tuo įstatymu, sakoma, žydai ir vokiečiai yra amžinai išskiriami. Įstatymo šalininkai sako, kad įstatymas, nustatydamas tų dviejų tautybių santykius, nors ir žemina žydus, vis tiktai ateityje ir juos apsaugos nuo neteisėto persekiojimo, kurį jie patiria iš atskirų nacių — išsišokėlių pusės.

Šaulių sąjungai priklauso na- 1 riais daug žmonių, kurie alvi- • rai šnairomis žiuri į tautininkus, todėl kaip kas iš jų išgirdę, kad tos sąjungos vadas įeina į tautininkų sąjungos centro komitetą panūdo iš šaulių sąjungos visai išstoti, o kiti net protestuoti pradėjo, dėlko Šaulių sąjunga painiojasi su tautininkais. Teko net aukštiems krašto apsaugos ministerijos pareigūnams viešai aiškintis ir įrodinėti, kad šaulių vado į tautininkų sąjungos centro įstojimas padaryta vien tik takto sumetimais ir kad šaulių sąjunga kaip buvo, taip ir ateityje pasilieka bešali organizacija.Tai tikrai krašto nuotaika šie pergyvenimai yra labai reikšmingi ir jie daug ką pasako, kaip krašte žiūrima į tautininkų sąjungą.Nors tautininkai visokiais budais aiškinasi, kad jie esą ne politikos organizacija, o vienok visi kitaip supranta ir daiktus savais vardais vadina. Jautresni šauliai nieko bendro nenori*turėti su tautininkais ir nori, kaip iki šiol, dirbti visai nepriklausomai nuo tautininkų.Taip pat reikšminga, kad akademinio jaunimo tarpe tautininkai taip pat praranda savo įtaką, štai Klaipėdoje komcrci-

Iš pupų virkščių paga
mins geriausią šilkąNeseniai vienas japonų inžinierius išrado naujos rųšies šilką, jinių šiam jama labainamas.Mandžiurijoje sojos pupų esti labai daug sėjama.

kuris gaminamas iš so- pupų virkščių ir stiebų, naujam šilkui pranašau- graži ateitis, nes jis yra geras ir pigiai pagami- Japonijoje, Kinijoje,

niame institute tautininkų akademinis jaunimas į studentų atstovybę nei vieno nepravedė savo atstovo! V. D. universitete Kaune tautininkų akademinis jaunimas taip pat renkant studentų atstovybę prakišo ir pasiliko žymioje mažumoje.Žemės Ūkio Akademijoje Dotnuvoje tautininkų akademinis jaunimas taip pat studentų atstovybėje turi tik mažumą savo atstovų.Tai tenka daryti išvadą, kad tautininkų įtaka Lietuvoje, ir ** taip jau iki šiol buvusi visai menka, dabar dar sparčiau d ilsta. štai Klaipėdoje nacionalsocialistai giriasi, kad jau turi per keturiasdešimts tūkstančių narių, tuo metu kai visoje Lietuvoje tautininkai turi vos trupučiuką daugiau kaip dešimts tūkstančių narių.Jei turėsime galvoje, kad Klaipėdos krašte esama per šimtą trisdešimts tuksiančių gyventojų, o visoje Lietuvoje du su puse miliono gyventojų, tai tektų daryti išvadą, kad vokiečių nacionalsocialistų įtaka žymiai . stipresnė, negu tautininkų visoje Lietuvoje.Tiesa, sunkiai įtikėtina, kad Klaipėdos krašte vokiečiai nacionalsocialistai gali turėti keturiasdešimts tūkstančių narių, nes jei gyventojų tenais esama šimtas trisdešimts tūkstančių, tai bent keturiasdešimts tuksiančių reikia atmesti mažamečiams, kurie juk organizacijoms dar negali priklausyti, o be to, moterų taip pat žymi dalis vengia dėtis į draugijas, o ir lietuvių daug lokių, kurie nesideda vokiškoms organizaci- ų joms, bet vis dėlto tektų skaityti, kad tenai jau ben du kartu tiek esama nacionalsocialistų kiek visoje Lietuvoje tautininkų.Tai tokie dabar nesusipratimai Lietuvoje. —B.

Vilniaus Krašto Lietu
vių Vargai Del Mokyk.

norėdami, kad butų mokomi gimtąją nusisamdę šikšniškių dirbančią naminio mo- mokyt. Vandą Siniutę,

VILNIUS. — Dzivolniu kai- vmo (Lentupio valse.) gyventojų dauguma (jei neskaityti vienos sugodojusios šeimos) yra lietuviai. Tačiau valstybinės pradžios mokyklos mokytoja Dzievano'vka lietuviškai nemoko, net ir tikyba dėstoma lenkiškai. Susirūpinę dėl šio reikalo tėvai ir vaikai kalba, kaime kymokuri ateina lietuviškai pamokyti vaikų.Policija graso jei jie ir toliau mokyti lietuvių rašys, protokolus visas kitas priemones, policijos nuomoje, “nelojalumui išrauti”.Tėvai yra nusistatę kreiptis į mokyklų inspektroatą ir reikalauti,4 kad mok. Dzievanov- ska butų atšaukta, ši mokytoja be jokio nusikaltimo vaikus palieka po pamokų, pertraukų melu jiems ir tarpusavyje draudžia lietuviškai kalbėti. Be to, jos veikla taip toli pažengė, kad ji uždraudė mokinėms žaliu kaspinu susirišti kasas, nes, girdi, tai yra nelojalumo demonstravimas.Jei mokyklų inspektoratas Dzievanovskos neatšauks ir toje mokykloje neįves lietuvių kalbos, tėvai yra pasiryžę kreiptis į Lenkijos švietimo ministeriją.

žmonėms, kad norėsią vaikus kalbos, tai j ie ir pavartos

Panaikins Mokestį Už 
Laikymą KalėjimeKAUNAS. — Kaip žinoma, Teisingumo ministeris p. šilingas buvo išleidęs taisykles, kad už kalinimą reikia mokėti po* 3 Lt per parą.Dabar Teisingumo ministerijoje rengiamas tų taisyklių pakeitimas.Numatomas kompromisas, t. y., mokestį už kalinimą panaikinti tik dalinai, būtent, nubaustieji privataus kaltinimo keliu turės mokėti už kalinimą; turėtų mokėti ir tie, kurie nubausti nedidelėmis baudomis, pav., ligi 6 mėn. kalėjimo. Be to, jeigu žmogus bus nubaustas ir maža bauda, bet neturtingas ir kalinimo išlaidų iš jo ieškojimas gali medžiagiškai labai pakenkti jo šeimai, tai ir iš tokio piliečio kalinimo išlaidų nebusią ieškoma. Bet geriausia butų visai tuos mokesčius panaikinti.

Baigiami Plento DarbaiRIETAVAS. — Nors dar oficialiai plentas neatidarytas, bet visu naujuoju ruožu nuo Kryž- . kalnės iki pat Gargždų eina susisiekimas automobiliais, sunkvežimiais ir vežimais. Nebaigtų darbų dar yra likę lik VII distancijoje ir šiaip kuriose vietose dar reikia likti nereikšmingų darbų,bar ir valdinė priežiūra sumažinta ir įstaigų, Rietave, rėš visųei jų darbus ir stebės jo sugedimus, jei tokie atsirastų.

kai at- Da-vietoje buvusių dviejų paliekama tik viena kuri tikrins ir prižiu- keturių plento distan-
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KVEPALAI

iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)
(Tęsinys)

Taip teko gyventi sunkių 
mano gyvenime įvykių belau
kiant gal kokią savaitę. Ėjau 
savo pareigas vaistinėje ir vi
sur apsimesdama esanti didžiai 
rami, nors viena palikusi kad 
ir trumpą akimirksnį galvojau: 
galvojau vis apie vieną ir tą 
patį dalyką iki apsvaigdavau... 
Kaip man teks susidurti su tuo, 
ko labiausiai bijojau ir kuo 
daugiausia biaurėjaus gyveni
me? Nesmagu buvo, kad dėl 
manęs turėjo tiek nesmagumų 
patirti ir tėvelis, 75 metų am
žiaus senelis, matęs savo gyve
nime daug vargo, sielvarto, 
sunkių likimo smūgių kėlęs, 
visą amžių be galo daug dirbęs 
ir dar dabar daug besidarbuo
jąs, ir vis su didžiausia meile, 
ypač vargstančiai žmonijai. Ži
nojau, kad man tėvelis niekuo
met neprikiš to jam dėl mano 
priežasties daromo nesmagu
mo; žinojau, kad jei dorai elg
siuos bėdon įkliuvusi, tai jis, 
tėvelis, mane dar didžiai bran
gins, nes į visus įvykius žiūrė
davo ne siauro egoisto akimis, 
bet visuomenininko, nesigailin
čio nei turto, nei sveikatos au
koti bendram labui. Tačiau ne
jaukus mano jausmas vis liko 
jausmu.

Vieną nekviestų svečių lau
kiamą dieną atvyksta musų 
knygnešys, tada Bieliaku vadi
namas Bielinis, su savo knygų 
vežimu. Paprastai jo atsilanky
mas musų namuose buvo iškil
mė. Visi juo džiaugėmės, ypač 
jį dar sveiką ir gyvą matyda
mi, nes jam nuolat gręsė pavo
jus. Bet šįkart, jį išvydusi, 
ėmiau iš tolo kratytis:

—Nepriimsiu! Nieko nepri
imsiu! Važiuokite kuo greičiau 
iš musų, nes ir jums gali būti 
bėdos ir mums!

Bieliakas supyko:
—Kur užvažiuoju, visur da

bar taip kratos. O jus manote,

man gera knygas vežioti?! Ne- 
imsite dabar knygų, daugiau jų 
nebematysite! Nustosiu gabe
nęs! Jei jums nereikalingos, tai 
kam man baladotis su tokia 
manta? Aš ir nuolat sekamas 
nesibaidau, savo vagą varau. O 
jums!., paslėpsite ir šuo nelos...

Šitaip barama, noroms neno- 
roms čiupau pundą raštų iš se
nio ir raginau:

—Važiuok tik iš musų kuo 
greičiau! Važiuok! Gyvename 
juk prie pat vieškelio, 
nevidonams užklupti 
susemti...

Nusinešusi raštus
kambarį, skubotai išsirinkau iš 

paskutinį “Varpo“ nu- 
dar kelias brošiūrėles, 
man pasirodė įdomes- 

kitus spausdinius suver- 
paprastą drobinį javams

nesunku 
ir visus

savo

(Tęsinys)
“Pone“! ' atsakė linksmai

dirbtinai nusišypsodama. “Pa
prastai pone pažįsti moteris. 
Nežinai dėlko moteris gelbsti 
gyvybę vyriškiui? Ha, ha, ha“. 
Palinksmėjęs senis, šoko apka
binti. “Maria“! jaudinančiu bal
su suriko. “Aš klydau!“ “Pone! 
Prieš keturias savaites buvau 
karinėj parodoj, sėdėjai ponas 
puikiam vežime, taip puikus ir 
išdidus kaip dievaitis. Ar ponas 
nesupranti apie ką galvoja mo
teris tokioj valandoj? Kaip tai 
veikia? Užtenka kibirkštėlės, 
kad užsidegtų ugnis... o tuoj 
liepsnoj... tam vulkane sudega 
viskas...“ Gen. Gubernatorius 
pasižiurėjo, lyg nenorėdamas 
įtikėti. “Net revoliucija, Ma
ria?“ Net revoliucija“, pakarto
jo išsigandus tyliai jinai.

“Klausyk! Išduok man! Tu 
turi žinot
to“. Jinai išdidžiai, energingai 
papurčius 
su manim ką nori! Išdavike ne
busiu... ne! Tai butų negarbin
ga... tai butų, Tu nežinai kas 
butų!“ “Psst“ išdykaudamas 
pridėjo pirštą prie jos lupų. 
“Turi tiesą, Marija. Esi teisin
ga ir išdidi!“

Nutilo trenksmas parodos. 
Maria išsigandus pasižiurėjo iš 
balkono. Gen. Gubernatorius 
suprato tylų jos prašymą. Ry- 

. v. ...tojaus dieną pasirodė jaunas
skiriančio gyvenamąjį apdriskusiu munduru studen- 
... ------ Tarp vaisių žarijos brolis. Jaunikaitis

narius rev. komite-

Karnauckui, 
Amerikoje,

gabenk iš 
Slėpk gerai!

(v. i galvą, “Ne I Daryk

inerį, 
kurios 
nes, o 
čiau į 
piliamąjį maištą, įdaviau savo
vežikui (Kaziui 
dabar Chicagoje, 
gyvenančiam):

—Kuo greičiau 
namų ir paslėpk!
Žinai, kad nelabieji moka ieš
koti !

O pati, kaip visuomet, “Var
po“ sulaukusi, iš džiaugsmo 
veik karščiuodama, nudūlinau 
sodan, kuris mums priklausė 
bendrai su liaudies mokytojais 
rusais ir kuris tęsėsi už didelio 
kiemo, i............
namą nuo sodo. 
me<lžių, pasodintos musų bųl-1 
bes šiemet puikia, vėsėjo tarpo i nodamas kame iežastis> kod6l 
išrodė tiesiog bulb.enojų g.re-L atvedc? Ro .j fiia? Ne;
le. Ibndau j ją, atsitūpiau va- ..Maria 8£suo mano!»
goję ir, pasijutusi kaip kokioje I, riko t .
priešams neprieinamoje tvirto- , .. . , . ,i .. * - . . .. “Jaunuoli, esi laisvas! Padėvėję, skaitau, gėrėdamasi skai- , ’ , Tv 1V. .
, •, iii kuok savo sesutei . Išdidžiaitomuoju dalyku... o

Vos spėjau akimis perbėgti PratarS Gen; Guber- Mana 1,nk: 
vieną antrą puslapį, pasigirdo lsma' nusišypsojo. aip, esi 
miestely rusų pašto skainbelis. *a*svas> kro e i .
širdis ėmė smarkiau plakt. Elkit dabar ab«d« l.” 
krutinėję- raštinę, Juozas judu Įleis, aš

-Jau nevidonai, - pagalvo- tu°j sugrįšiu.” Brolis, ir sesutė
jau linksmai nusiteikę, snekuciuo-

(Bus daugiau) dami skubėjo į paskirtą jiems
___ vietą.

linksmai link kalbančių vyrų. 
“Taip, taip, tarė nusišypsuo- 
jus“, “Lengvabūdis vaikas“... 
Visi ruošėsi gert vyną. Maria 
tarsi nerimavo, o jauniklis ta
rytum išalkęs pirmasis 'griebė 
stiklinę, bet sesuo greitai sulai
kė ir pastūmėjo link Gen. Gu- 
bern. “Ne! broleli, pirmenybe 
priguli musų'geraširdžiui, lai 
gyvuoja!“ Gen. Gubern. lyg 
jaudinosi laikydamas stiklinę 
rankoje, ir vis žiurėjo į tarną 
Juozą... “Sveiki”! Pridėjo Ma
ria. “Už jų dviejų sveikatėlę!” 
lengvai tardamas šilagalvis pir
masis ištuštino stiklinę. Maria 
tėmiio jį su paslėptu linksmu
mu, tėmijo kaip gėrė, kaip iš
gėrė, paskui ištuštino savąją. 
Jaunuolis irgi išgėrė. Išsiėmęs 
nosinukę Gen. Gubern. šluošlė 
prakaitą, kuris pusėtinai kanki
no jo skruostus. Paskui pradė
jo kažkaip balt, sunkiai atsidu
so, bandė da išlaikyt lygsvarą, 
lupos Šnibždėjo kažkokius ne
suprantamus žodžius, galop 
pargriuvo ant grindų. Nejau
kiai sužibėjo akys Marijos. Pa
silenkė link jo, “Taip tu šunie! 
Ant galo... O dabar klausyk, 
kol da girdėt gali: Matai, čia 
yra tavo tarnas Juozas ir tas 
kitas. Neateis tau jie į pagal
bą, nes tai musų žmonės! Sekė 
kiekvieną tavo žingsnį. O da
bar, tur būt, norėsi žinot kas 
yra musų komitete? Dažinosi. 
Taip, tu šunie! tu... ale... kas 
tai?“ Nutilo. Neapsakomai iš
balus. Gen. Gubernatorius pa
kilo nuo grindų, nusidulkino 
plosčių ir... “Ačiū tau, Maria!“ 
tarė ramiai/ “Už dešimties mi
nučių busite visi areštuoti, tarp 
jų ir tu“!-

“Kaipgi“? Aimanuodama su
riko Marija./‘^aip!“ Pašiepian
čiai nusijuokė Gen. Gubernalo-

Bukim
L Gražios
Rašo MADAME X

E

PRIŽIURĖKIM SAVO AKIS

Neužmirškim prižiūrėti savo

pa- 
ne-
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Dabar Amerikos ekrane eina 
patriotinė propaganda. Ji vik
riai, skambiai platinama Nel
son Eddy, gabaus geltonplau
kio dainininko vėliausiam vei
kale “Let Freedom Ring“ Uni
ted Artists teatre. Virginia

akis. Be gerų, akių sunku gy~iBruce pagelbsti jam sujaudin-

KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖTAS PAVEIKSLAS Gen. Gubernato- 
puikiais baldais 
brangus paveiks- 
dažais piešti ant 
dabina raštinę ir 

susirietęs ant 
Jau

* CROSS STITCH SAMPLER____ PATTERN ^17.12
No. 1712 — štai gražus paveikslas, kurį galite pakabinti 

prieangyje.

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

No. 1712
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riaus raštinė 
išdekoruota, 
lai aliejiniais 
sienų gražiai < 
didelis Margis 
puikaus kauro snaudžia, 
nuolis lyg kokį nerimą jausda
mas, “sakyk! ką jisai su mud
viem čionais darys?“ “Nesvar
bu, broleli, ką su mudviem da
rys. Tu jau laisvas. Ta laisvė, 
nors nelabai garbingai iškovo
ta, bet... ot geriau vienai žinot, 
arba... Ne! geriaus žūt, negu 
Judošiui parsiduot.” Rodo bon- 
kytę su rožių kvepalais... “Ma
tai! Pažiūrėsi ką aš padarysiu. 
Jo du svarbiausi sargai musų 
žmonės, manau pasiseks.” Jau
nuolis nedrąsiai pastebėjo: 
“Buk atsargi, sesute, nes gali 
daug prarast.“ Abudu nutilo iš
girdę žingsnius.

Gen. Gubernatorius sveikino 
juodu,-lyg butų geriausi drau- 

| gai. “Ei, Juozai“, šuktelėjo, 
“Vyno!“ Išgersime už gražią 
ateitį jaunuolio. Jaunatvė daro 
klaidas, linkiu kad jos butų pa
skutinės. Niekad nežinai žmo
gus ar esi arčiau mirties, ar gy
vybės, juk tiesa?“ Juozaš statė 
stiklines ir pilstė vyną. Gen. 
Guber. kalbėjosi su jaunu stu
dentu, o Maria žaibo greitumu 
pasislėpus už Juozo pečių išsi
ėmė iš ridikiulio bonkutę su 
“kvepalais“ ir supylė visą ; 
vieną stiklinę vyno, paskui vė- 
dyluodama pirštinaite atsisuko

dinami špiegai, mano Juozas ir 
tas kitas tarnas yra mano žmo
nes. Jie tave, Maria, sekė. Juo
du sumainė kulkas tavo šautu
vui valandėlę' prieš pasikėsini
mą. Puikią istoriją sugalvojai 
apie meilę. Tik, matyt, dar per 
jauna, per mažai gudri esi, nes 
nuodai vyne, kuriuos įpylei, ne
veikė dėl to, kad Juozas, kuris 
matė tavo manevrus veidrody
je, sumainė stiklus.“

Tuo tarpu Marijos brolis pa
sviro ir krisdamas pavertė sta
lą. Veidas pasikeitė, pamėlyna
vo, per kūną perbėgo konvul
sijos ir... “Kazyti! Kazyti!“ Su
riko išbalus Maria. “Kas atsiti
ko?“ “Nuodai!“ Ramiai tarė 
Gen. Gubernatorius. “Išgėrė 
nuodus, kuriuos tu man sky
rei. Ha, ha, ha! tavo manevrai 
nevykę!“

Šaukdamas 
na torius suriko 
— tą

Rašo M. L.

Šio skyriaus bendradarbių 
raštai apima įvairius dalykus, 
kaip tai: grožio, vaikųxauklėji
mo, valgių gaminimo ir kt., 
kurie moterims yra labai svar
bu ir naudinga žinoti.

Todėl šiame straipsnely  j, kai
po nauja bendradarbė, aš para
šysiu apie kvepalus.

Kadangi ši kosmetikos indus
trija yra beveik išimtinai mo
terų palaikoma ir duoda tūks
tančiams žmonių darbus, tad 
aš manau moterims bus nau
dinga žinoti ir iš ko tie pro
duktai padaromi.

Paskutiniu laiku mokslas at
rado kaip cheminiu budu 
daryti kvepalus. Jau dabar
reikia poros dešimtų tonų ži
buoklių arba kelių šimtų sva
rų rožių, kad pagaminti vieną 
unciją kvepalų. Suminėtų aug
menų kvepalai dabar cheminiu 
budu taip gerai padaroma, kad 
liktai cheminis analizas gali 
surasti skirtumą.

Įdomiausia, kad šiandien la
boratorijose padaromi kvepa
lai tokių gėlių, iš kurių tikre
nybėje visiškai negalima gauti 
natūralaus aliejaus. Pav., pir- 
miaus visiškai nebuvo žinomi 
alyvų (lilacs) ir konvalijų kve
palai. Tiktai per dideles chemi
kų pastangas šios dvi kvepalų 
rūšys atsirado, kurias dabar 
galim įvairiose krautuvėse gaut.

Tačiau chemijos magikai ne
pasitenkina vien gėlių imitaci
ja, bet eina dar toliaus. Jie pa
gamina tokius kvepalus, kurių 
nė Kleopatrą,,, nė Shcbos kara
lienė visiškai nežinojo, bet ku
rie dabar yra prieinami kiek
vienai moderniškai moterei.

Šių dienų poniutės gali pasi
rinkti iš tūkstančių įvairių rū
šių tokius kvepalus, kurie la
biausiai jos ypatai atatinka.

Pagaminimui kai kurių bran
gių kvepalų būdavo reikalinga 
tokia medžiaga (muskus), ku
ri liktai buvo gaunama iš tam 
tikrų gyvūnų liaukų. Bet kaip 
kuriems tų gyvūnų išnykus, o 
kitiems baigiant nykti, kvepalų 
mėgėjoms pasidarė pavojus, 
kad tie kvepalai tiek pabrangs, 
jog pasidarys neįperkami. Ta
čiau kvepalų laboratorijų che
mikai surado dirbtiną junginį, 
kuris pavaduoja natūralų jun
ginį.

Visi 
mums 
laima.
bu tume susilaukę tokios gady
nės, kad mums butų reikėję 

' apsieiti be kvepalų ar įvairių 
kitų pasigražinimų.

Tiesa, įvairios žolės ir gėlės 
dar ir dabar kvepalų 
je savo rolę lošia, bet 
giau ir daugiau savo vietą už
leidžia cheminiams gaminiams. 
Pav., švelniausi franeuzų iš- 
dirbysčių kvepalai gaunami iš 
kokosinių riešutų aliejaus (co- 
conut oil). Didžiuma rožių kve
palų paeina iš anglių deguto. 
Gvaizdikų (carnation) kvepalai 
yra produktas gvaizdikų alie
jaus (oil of eloves).

Ilaroun Al Raschidas mums 
pavydėtų musų kvepalų pada
rytų iš tokių medžiagų, kurios 
yra toli nuo malonaus kvapo. 
Jis manytų, kad tai yra burti- 
ninkystė ir gali būti, kad jis 
butų netoli tiesos.

venti, todėl pasirūpinkim, kad 
jos karts nuo karto atsilsėtų. 
Ncvarginkim jų per daug. Nors 
sykį į dieną atsisėsk i t kur į 
kampelį, užmerki! akis ir sėdė
kit ramiai. Duokit joms pasil
sėti. Atsiminkit, kad jei regė
jimą prarasit, bus skaudu gy
venti.

Taipgi kasdien su drungnu 
vandeniu plaukit akis. Paim- 
kit į saują vandens ir pridėkit 
prie atidarytų akių, paskui nu- 
sišhiostykit ir padarykit trum
pą akių gimnastiką: pakreipki! 
akis į kairę, paskui į dešinę, 
pažiūrėkit į viršų ir į apačią. 
Pakartokit tą keletą sykių. To
kią akių gimnastiką darykit 
kasdien, pamatysit, kad jūsų 
akys sutvirtės ir neabejoju, 
kad ir kai kurios raukšlės pra
žus.

KAIP TINKAMAI IŠKEPTI 
KIAULIENĄ

Kadangi, daugelis vyrų labiau 
mėgsta kiaulieną, negu kurią 
kitą mėsą, tai štai paduodant, 
kaip tinkamai ją iškepti, kad

rys

viišminėli atradimai 
moterims yra tikra pa- 

Be chemikų gal mes

sargybą, guber- 
“Suimkite ją 

brolžudę!..“ (GALAS)

Lietuves Mote- 
Veikia Svetur
dideliu malonumu skaito-bu

me Lietuvos spaudoje aprašy
mus apie Unę Babickaitę (ku
ri yra musų Dr. A. L. Graičiu- 
no stiliaus, Vytauto žmona) i* 
jos nenuilstantį darbavimąsi 
dramos srityje.

Vėliaus ji dirbo Amerikos 
scenoje ir Francuzijoj, kur ji, 
be abejonės, įgijo daug įvai
raus patyrimo ir dar gilesnio 
supratimo savo parinktoj pro
fesijoj.

Rodos, 1036 metais p-lė Ba- 
bickaitė sugrįžo Lietuvoj ir 
šaulių Sąjunga pakvietė ją ves
ti' jų teatrą. Per tą laiką ji pa
statė keletą dramos veikalų ir 
paskutinis jos nuopelnas buvo

gamybo- 
vis dau-

jos surežisuota premjera Gasse- 
lo Ferris trijų veiksmų dra
mos “Mirties atostogos“, šį 
veikalą Šaulių Sąjungos Teat
ras statė Valstybes Tci?fre ir 
jame vieną svarbiausių rolių 
vaidino pati režisore, p-lė Ba- 
bickaitė. —N. G.

ti publiką.
Nelson Eddy dainuos Chica- 

goj šį šeštadienį, jeigu norit jį 
ypatiškai išgirsti. Koncertas 
bus pildomas Civic Operoj.

. Jeigu seniai bematė! jojan
čių, rėkiančių, šaukiančių indė
nų, užsukit į Roosevclt teatrą 
ir pasidžiaukit su “Stage 
Coach”. Veikalas parodo pasi
ryžimą baltųjų užlaikyti susi-

Kaip kad paprastai vakarų 
dramose, herojus šaudo į prie
šus ir užmuša gaujas indi jonų, 
bet jam kulkos nė plaukų nesu
drasko. Bet visa tai išeina ant 
gero — veikalas gerai sutvar
kytas, praleidi malonią valandą 
teatre. Atsižymi John Wayne, 
Claire Trevas, Thomas Mit- 
chell, John Carradine, Donald 
Meek, George Boucroft ir Andy 
Devine. Taip kad lošėjai 
tomai yra kuo geriausi.

Jei maloniai atsimenat 
nų, gražų balselį Deannos
bin veikale “Three Smarl 
Girls“, tai žingeidi! bus žinoti, 
kad ji ir “dvi sesutės“ vėl pa
sirodys ekrane, šį kartą kiek 
augesnės “The Smart Girls 
Gro\v Up“. —Suzanna Viliutė.

Gerai Šeimininkėms 
Žinoti, Kad:

q Jeigu pyragai dega grei
tai naujose blekcse, tai ištepk 
blekę gerai su sviestu, įdėk ją 
į šiltą pečių ir palaikyk ten 
kokia 15 minutų. Tuomet py
ragai jau nedegs.

ma-

švcl-
Dur-

virškinama.

Atsiminkit, kad kiaulieną rei
kia kepti ant mažos ugnies ir 
gan ilgą laiką. Pirmiau paim
kit ir sušildykit skauradą ir ant 
jos padėkit “pork čapą“ arba 
suraikytą šolderiuką. Pakepin
ki! iki truputį parus, paskui 
užpilkit truputį verdančio van
dens ir įdėkit pipirų ir svogū
nų. Jei patinka, skauradą 
tampriai uždengkil ir tušinkil 
apie valandą laiko. Paduokit su 
virtom bulvėm, tomatėm, pu
pom, žirniukais, viriais buro
kais ir t. t. Be jokių daržovių 
valgyli netinka.

Greit iškepta ir nusausinta 
kiauliena yra nuodai. Kiaulieną 
sunkiau suvirškinti, negu kurią 
kitą mėsą, todėl reikia ją būti
nai tinkamai prirengti, kad ji

O Kuomet negali suplakti 
saldžią Smetoną, įdėk truputį 
druskos, arba gerai suplak 
kiaušinio baltymą, ant to už
pilk smetoną, įdėk į šaldytuvą 
ir kuomet gerai sušals, tada 
lengvai galėsi padaryti tą 
“whipped cream“. Patariama 
plakti smetoną ąsotyj, tada 
darbas daug greitesnis ir ma
žiau Smetonos išsitaško.

Kaiminka.

MEKSIKONIŠKO MOTYVO IŠSIUVINĖJIMAI
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NAUJIENOS;'Clucago, UI. Ketvirtadienis, kovo 2, 1339————————X 
Diena Iš Dienos

®
Apsivedė Jonas Gabrienas 
su Alena Kaščiukiene

Šiomis dienomis suėjo į “sto
ną moterystės” Jonas Gabrie
nas ir Alena Kaščiukiene.

Alena Kaščiukiene, 4158 So. 
Campbell avė., yra visiems 
brightonparkiečiams gerai pa
žįstama, nes jau seniai su sa
vo pirmutiniu vyru; Jonu Raš
čiuku, sėkmingai varė biznį. 
Jonas Raščiukas mirė suviršum 
metai atgal.

Dabartinis jos vyras Jonas 
Gabrienas atrodo'irgi gabus ir 
energingas biznierius.

Linkiu seniems naujienie- 
čiams kuo geriausios kloties ir 
gerų pasekmių gyvenime ir 
darbuotėj. —Steponas Narkis.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Pavyzdingas Biznierius
Kaip matote šios dienos 

“N-nų” laidoj yra pasveikini
mas “Nnaujienoms” Tonio Lu
košiaus, Brighton Parko dra
bužių valytojo, 2555 W. 43rd 
S t. Kas dauginus?

Steponas.

Nominacijų Rezultatai
• (Laimėtojai Juodomis)

Kandidatai Į Merus
Demokratų Republikonų

EDWARD J. KELLY 607,183 DWtGHT H. GREEN 211,965
Thomas J Courtney 319,169 Wm. Hale Thompson 62,352
J. F. Robertson 2,585 *
James J. Ryan 2,170

Į Miesto Klerkai /

LUDWIG G. SCHREIBER JOHN WM. CHAPMAN
426,579 165,072

Horace G Lindheimer 295,145 Wm. J. Schmidt 60,062
James H. Fitzgerald 125,689 Eugene C. Weafer 13,194

Į Miesto Iždininkus
THOMAS S. GORDON

433,482
CLEMENT A. NANCE

158,660
Stanley A . Haltck 258,589 Reuben A. Johnson 78,554
Edvvard P. Garrity 95,448
Anton J. Vesely 51,209

]<aip “Lietuviški” Wardai Balsavo
(Už Kandidatus Į Merus)

Demokratų Republikonų

Wardas Cc-urtney Kelly Green Thompson
9 5,802 9,103 4,875 947

10 5,081 9,397 2,651 1,622
11 6,356 14,232 1,925 675
12 6,788 11,201 2,815 1,063
13 8,391 14,587 3,212 958
14 5,765 14,982 763 1,133
15 7,053 15,777 2,934 876
19 6,100 10,062 8,882 1,327
PI 4,900 12,442 2,849 • 396
32 6,228 12,521 1,717 568

NAUJIENŲ .
JUBILIEJINIO

KONCERTO

“Lietuviškų” Wardų 
Aldermanų Rinkimų, 

Rezultatai

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

A. DAINIS, 
2957 W. 3Cth Street

JAMES SHOLTEMAN 
3227 W. LcMoyne

Mr. KARTANAS, 
2555 W. 6£th St.

A. J. PAVILONIS
4025 Brighton Place

J. ROMANAS,
4152 S. Campbell

J. VVOSKI, 
1633 W. Jackson Blvd.

Mrs. M. ZOLP, 
3554 S. Halsted St.

J. AREŠKA,
1328 So. 50th Avė. 

Cicero, III.
F. J. DOWIAT, 

5924 S. Maplewood
J. RŪTA,

3111 S. Ha’.stcd St.
Mrs. NORGAILA, 

2914 W. 45th St.
M. ŠEŠTOKAS, 

1323 N. 35th Avė.
Melrcse Park, III.

FRANK STANIONIS
4950 Gadys Avė.

P. BALČIŪNAS,
4359 S. Artesian Avė.

(Lietuviai Kandidatai 
Juodomis)

9- tas Wardas 
(Roselandas)

r indeli ............................. 17,946
Draus ..................   3,022

10- tas Wardas
(South Chicago)

Rowan ............................. 11,33'7
Michalak ........................... 3,942
O’Connor ........................... 2,537
Szarkowski ....................... 1,142

11- tas Wardas
(Bridgeportas)

Conrelly ......................... 13,261
Kaminski ......................... 5,326
Lynch ................................. 3,974
Azukas ................................. 681
Reed ...................................... 252
Ciok ...................................... 116

,12-tas Wardas
(Brighton Park) 

rlartnett ......................... 13,133
VVolnak ............................. 7,579
Kenny .................................... 845

13- tas Wardas 
(Marųuette Park)

Hogan ............................. 15,002
Egan ................................. 8,726
Narvid .............................. 2,036
Colby ...................................... 336
Antonides ............................. 263
Zwolinski ............................. 232
Pulaski .................................. 229
Carnahan ............................. 182
Buckley .................................. 163
Kinnerk ................................. 115

14- tas Wardas
(Town of Lake)

McDennott .................... 15,56.3
O’Toole ............................. 4,033

Wozniak ............................. 1,476
Wojciechowski ........... ,........ 484
Shields .................................. 410
Piotrowski ........................... 269

15-tas Wardas 
(Dalis Marųuette Parko)

Kovarik ............ ,........... 16,589
Clarke .................................. 2,306
Gaynor ............................. 2,983
Senka .................................. 1,004
Wick ..........   834
Barrett ................................. 597
Blackowiak ...................1..... 537
Carroll • ......... i....................... 5.13

rr* t....... ' • '

Meagher ’............ .'.2.'2....i...S. 190

19-tas Wardas 
(Mt. Greenwood ir Be'verly 

Kilis)

Duffy ........................... i..... 14,471
Bradley ............................. 7,535
Carlson ..........................  4,358
Collier .................................... 407
Townsend ............................ 32’7

21-mas Wardas
(“18-ta” ir Westside)

Ropa ................................. 13,395
Phillips ............................. 6,610
Lutynski ............................. 847

32-tras Wardas 
(Northside)

Rostenkowski ................ 14,114
Mytnik ............................... 4,138
Gordon ............................... 1,398
Lewandowski ....................... 919

35-tas Wardas
» (Northside)

Orlikoski ........................ 14,186
Listug .................................. 4,458
Cwik .................................. 4,169
Wolfe .................................... 712
Ciesielski ............................. 495
Novak .................................... 319
Warynczak ......................... 225
Kishun ................................. 209

William

James

William

Joseph

Thomas

Dorsey

Joseph
Henry

R—Repubiikonai;
D—Demokratai;
N—Nepriklausomi

24— Aid.
25— Aid.
27— Aid.
28— Aid.

12—Aid.
* (D.) 

14—Aid. 
■6—Aid. 
.9—Aid.

John J.
William V.

Wardas
1—Michael Kenna 

Thomas J.
Arthur

30— Aid.
(D.)

31— Aid.
(D.)

32— Aid.

(D.)

DWIGHT H. GREEN

Nauji Chicagos 
Miesto Tarybos 
Nariai

Tel. Victory 4965. i 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turtj 
pilną apdraudą už darbus Leng ; 
vųs išmokėjimai jei norite. ! 
BR1DGEPORT ROOFING AND .

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

EDWARD J. KELLY

Antradienio Aldermanų Rinki
mų Rezultatai

(“Lietuviški” vvardai juodo-

Lindell

Rowan

Hugh R. Ccnnelly

Bryan Hartnett (D.)

7—Aid.
9—Aid.

(R.)
10— Aid.

(D.)
11— Aid.

(D.)
12— Aid.
13— Michael P. Hogan (D.)
14— Aid.

(D.)
15— Aid.

(D.) 
17—Aid.

James J. McDermotl

Kovarik

T. Murphy

Ir Žagariečių 
Kliubas Ruošiasi 
Steigti Savo Chorą

19— Aid.
20— Aid.

(R.)
21— Aid.
22— Aid.

(D.)
23— Aid.

Duffy (D.)
Pacelli

F. Rc-pa (D.)
Sonnenschein

Kacena Jr.

J. M. Arvey (D.) 
James B. Bo\vler (D.) 
Harry L. Sain (G.) 
George D. Kelis (D.)

29—Joseph S. Gillespie
Edward

Joseph P. Rostenkow- 
ski (D.)

Malt Porlen (D.) .
Walter J. Orlikoski

34— Aid.
35— Aid.

(D.)
37— Aid.
38— Aid.
39— Aid. 
10—Aid. 
41—Aid.

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.
J. MAČIULIS,

906 Prescott St., 
Waukegan, III.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 

KONCERTAS
Ashland Blvd. 

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

S U S I R I N K I M AI
----------------------------------------------------- ------- —--------------- -

Roselando 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 atsilankyti laiku, nes yra daug svarbių da
lykų aptarti. M. Chepul, rašt.

SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks penktadienį, ko
vo 3, 7:30 valandą vakare, J. Petrausko salėje, 1750 S. 
Union Avė. Visi nariai būtinai atsilankykite į šį susirinki
mą. Nariai užsimokėkite savus mokesčius, kad nebūtumei 
suspenduoti. Be to, yra daug naujij sumanymų, kuriuos rei
kės aptarti. -—Valdyba

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks panktadienį, kovo 3 d. 7:30 v. v. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai malonė
kit susirinkti laiku, nes randas daug svarbių reikalų, ku
riuos būtinai turit aptarti ir malonėkit apsimokėti nario 
mokesčius. S. Kunevičius, nut. rašt

Rytoj pirma repeticija; kliubas 
dalyvaus “Naujienų” jubilie
jaus iškilmėse.

Žagariečių Kliubas vasario 26 
dieną turėjo savo susirinkimą 
Hollywood t- svetainėje. Susirin
kimas buvo skaitlingas.

Į klubą įstojo 4 nauji na
riai: J. Bagavicl&> Natalija Mic
kevičienė, A. Micols ir A. Pu- 
kinskas. Vienas pašnibždėjo 
man į ausį, kad kliubui garbe 
priimti tokius narius.

RaŠt. J. Keturakis perskaitė 
pereito susirinkimo protokolą, 
o p. Arlauskas išdavė raportą 
iš parengimo, kuris įvyko va
sario 19 dieną. Iš raporto pa
aiškėjo, kad nuo to parengimo 
kliubui liko pelno $66.00. Pir
mininkas padėkojo visiems, 
kas tik kuom nors prisidėjo 
prie to taip pasekmingo paren
gimo. O ypač visiems lošėjams, 
kurie taip puikiai savo parei
gas atliko ir nereikalavo atly
ginimo.

Dalyvaus “Naujienų” 
parengime

Buvo skaitytas nuo “Naujie
nų” laiškas. Kvietė kliubą da
lyvauti jubiliejiniam parengi
me, kuris įvyks kovo 12 die
ną Ashland Auditorijoj. Nutar
ta dalyvauti. Atstovais liko pa
skirti A. Niprikas ir M. Miera- 
vičienė. Pirmininkas ragino vi
sus narius dalyvauti kuo skait
lingiausiai. Visi pasižadėjo tai 
padaryti.

Jau seniai buvo sumanyta 
tverti žagariečių chorą, bet vis 
buvo atidėliojama. Bet šį kar
tą galutinai liko nutarta, kad 
Žagariečių Kliubas turi turėti 
savo chorą. Chorvedžiu liko 
paskirtas Jonas Pukinskas, o 
pagelbininke p. Dvilaitienė.

Susirinkimui užsidarius, tuo
jau susispietė gražus būrelis ir 
nusitarė pirmas repeticijas tu
rėti penkiadienio vakare, kovo 
3 d., pas pp. Dvilaičius, 1342 
S. Cicero avė., Cicero, 111.

Skelbimai Naujienose 
h’oda nauda dėlto, 

■>ri nacios Naujienos

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak (Tel. Lafayette 4560.

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)
- >• 1 - . -.................. ■ - -- ..... —- ...............

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 ištaiga 
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
,. i Karpenterio, konkrito ir muro dar- 
UplOll į)aį) perdirbimo ir taisymo visų rū

šių. Gaisro nuostolių apskaičiavi-
Keane | Pilelė Nuolaida Stogų Taisymui.

3427 S. Emerald Avė.
CHICAGO, ILL.

Roger J. Kiley (D.) 
P. J. Cullerton (D.) 
H. L. Brody (D.) 
Joseph C. Ross (R.i
William J. Cowhey

Crowe

Grealis (D.)John J.
James F. Young (D.)

Frank N. Keenaa

(Šituose Warduosc reikės 
naujų rinkimų, nes nei vienas 
kandidatas negavo reikalauja
mos absoliutės didžiumos bal
sų. Čia paduoti du aukščiausi 
kandidatai, kurių vienas bus 
išrinktas aldermanų balandžio

Wardas
2’—Earl B. Dickerson (D.) j’ 

William E. King (Rep.)
3— Benjamin Grant (D.) ir 

Oscar De Priest (Rcp.)
4— Abraham H. Cohen (Rep.) 

ir Alex Kieferstein (N.)
5— Paul

Aid.
(C.)

6— Aid.

H. Douglas (D.) ir 
James J. Cusack Jr.

8—Aid.

16—Aid.
(D.)

John F. Healy (D.) 
ir Patrick S. Smith (R.)

Michael F. Mulcahy 
ir Roy E. Olin (R.) 
Terrence F. Moran 
ir John S. Boyle (C.)

18—B. J. O’Hallaren (D.) ir 
Aid. Harry E. Perry (C.) 

26—Alex J. Sobota (D.) ir 
Anton A. Pociask (C.) 

33—Aid. Z. H. Kadow (D.) ir 
Vincent S. Zwiefka (C.)

George- W. Robinson 
ir Richard M. Walsh

36—Aid.
(D.)

Mathias Bauler (D.) 
ir* James B. Waller (R.) 

45—Aid. Edtfin F. Meyer (D.) 
ir John Haderlein (C.) 

47—Aid. Albert F. Schulz (C.) 
ir Frank O. Hilburn (D.)

43—Aid.

48—Robert E. Quirk (D.) ir 
Aid. John A. Massen (R.)

50—Aid. James R. Quinn (D.) 
ir Jena M. Jensen (R.)

Garsinkitės “N-nose”

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVĖ

VISKAS DĖL VYRŲ
Marškiniai, kalinės, 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 štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ j g.50
GYDYMAS......................  $EH OO

LIGONINĖJE ............... wU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena Ligoninėje ___  $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama .... " 
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So* Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. «3rd St 
Tel. ENG. 5883-584*



Ketvirtadienis, kovo 2, 19&) NAUJIENOS, Chlcago, Ui,

BESIRENGIANT PRIE “NAUJIENŲ” 
SIDABRINIO JUBILIEJAUS

“Naujienų” Istorijos Bruožų Vaidintojų Sąstato Dalyviai

Laikas bėga dideliais žings- daugelis ir 
niais.

Rodosi, visai neseniai turėjo
me pirmą “Naujienų” koncer
tą, kuriame taip* džiaugsmingai 
sveikinome viens kitą, kad ir 
mes, lietuviai, susilaukėm pir
mo pasaulyje lietuvių dienraš
čio, “Naujienas”.

Bet štai jau reikia rengtis ir 
prie dvidešimts penkių metų 
jubiliejinio koncerto, kuris bus 
daug skaitlingesnis ir linksmes
nis, negu pirmasis, nes tai bus 
svarbus jubiliejus pirmo ir di
džiausio pažangaus lietuvių 
dienraščio Amerikoj. Nežiūrint, 
kad per šiuos dvidešimt penkis 
melus gyvavimo “Naujienoms” 
reikėjo gintis ir kovoti su vi
sokiais priešais ir užpuolikais, 
kurie nepaliaujamai danė viso
kių atakų, dar ir po šiai dienai 
dienraštis neprašė iš viusome- 
nės jokių aukų.

Nors šis “Naujienų” jubilie
jinis parengimas bus daug 
skaitlingesnis, bet pirmojo kon
certo dalyvių bus daug mažiau. 
Vieni nuėjo j amžiną poilsį, ki
ti apsikrėtė Trockio, o dabar 
ir Stalino biauria liga ir pri
darę daug visokių nekultūringų 
komedijų gal nedrįs pasirodyti. 
Treti

Ką jaučia pirmojo “Naujienų” metinio 
koncerto dalyvis 25-tam atėjus

“dviračius” ant no
sių užsidėjo. Bet nežiūrint tų 
visų permainų, bus smagu ne 
tik apvaikščioti jubiliejų pirmo 
ir didžiausio pasaulio lietuvių 
dienraščio “Naujienų”, bet da 
ir tuo pasidžiaugti, kad skaity
dami “Naujienas” nei vienas 
neapsirikom. “Naujienos” nuo 
savo užgimimo ir iki šiai die
nai skleidė apšvietą ir kultūrą 
ir siekė aukščiausio žmonių gy
venime idealo — tai demokra
tijos. Kas tą kilnų idealą nuo
širdžiai gerbia, tam bus smagi 
ši “Naujienų” jubiliejine suei
ga.

Kaip medicinos mokslas ne- 
atlaidžiai kovoja su visokiom 
ligom ir bakterijom, kurios 

žmogaus sveikatą ir 
ir pateikia visokius 

ir patarimus kaip ap- 
žmonių gyvybę, taip ir 
nos” kovoja su žmoni- 
spauda. Jos kiekvieną 

dieną suteikia visokius paaiški
nimus ir patarimus kaip žmo
nijai, o ypač darbininkams,

naikina 
gyvybę 
vaistus 
saugoti

kad ir su geriausiais no
kei gyvenimo aplinkybės 
ncdaleis atsilankyti, 
abejonės, kad ir

jiems 
nėra 
džiaugsis širdyse su visais.

Bet 
jie

Daug permainų įvyko
Betgi ir atsilankiusių tarpe 

bus nemažai atmainų, nes per 
dvidešimt penkis metus visi 
jau paseno, pražilo, nupliko, o

Naujienų” istoriniai 
nuopelnai

ir liaudies teisių priešų, kurie 
veržiasi besąžiningai pavergti 
ir išnaudoti žmoniją. Bet kurie 
nepajėgia ar nenori suprasti 
kilnių “Naujienų” nurodymų 
bei patarimų, tiems prisieina 
iraidyti kruvinam dumblyne ir 
būti išnaudojamais visokių 
meklereologų ir žmonių laisvės 
priešų. Butų labai sunku suro- 
kuoti kiek “Naujienos” pateikė 
lietuvių žmonijai visokių nuro
dymų bei patarimų kasdieni
niame jų gyvenime ir kiek sy
kių nurodinėjo teisingą ir pla
tų kelią į geresnę visų žmonių

Kazys Liutkus Xaveras saikus

Ona Dovginienė

įspūdžius spaudoj, 
bus scenoj ir jį galės 
“kritikuoti”, jiors aš esu 
ra, kad visa kritika bus 

perstatyme. Tik už-į lanki. Toks tai vaidintojas 
Kazys Liutkus.

Šis senas Naujienietis 
anais, senais laikais, gyvenda
mas tolymuos rytuos, jau bu
vo žinomas, ne tiek jau labai 
kaipo vaidintojas, bet tikras 
dailės mylėtojas ir jos rėmė
jas. Begyvendamas Chicagoje 
jisai tiktai sustiprino šią re
putaciją, 4

“Naujienų” Istorijos Bruo-

Tiktai kelios sąvaitės atgal 
mes gėrėjomės kaip gražiai 
Ona Dovginienė suvaidino tą 
ilgą ir sunkią rolę “Lietuvio 
Daktaro 
baigus vieną rolę, Ona Dov
ginienė tuoj aus ėmės antros ir 
šiame “Naujienų” Istorijos 
Bruožuose perstatyme ji vai
dins perstatyme tą charakte
ringą našles, Barboros Urb- 
šienes, rolę.

šio vaidinimo proga, vienas 
sąstato dalyvis pakeis savo 
rolę. Vieton to, kad sėdėti 
publikoj ir vėliaus aprašinėti

tautos įvykius, štai kaip lai 
garbingų vyrų Dariaus ir Girė
no ir leitenanto Vaitkaus žy
gius su Lituanica Pirmąją ir 
Antrąją, Lietuvių dieną Chica- 
gos Pasaulinėj Parodo ir “Pir
myn” choro kelionę į Lietuvą 
paminėjimui dvidešimts metų 
Lietuvos nepriklausomybės. Ir

savo • ♦ Jis 
kiti 
tik- 
pa- 
bus

dar

Nuo “Dėdes” Bene 
dikto Vaitekūno

[ CiaSSIFIED APS

žuos jis vaidins rolę Čalio, 
kuris yra Naujienų namo pri
žiūrėto j as.

Musų' geras draugas Ksave
ras Saikus, tas kuriuo visuo
met galima pilnai pasitikėti, 
kad noriai prisidės prie kiek
vieno naudingo veikimo, irgi 
turi palinkimą prie dailės vei
klos. Suvaidins dvi skirtingas 
roles šiame perstatyme. Vie
ną, to visuomet laukiamo sve
čio “pastoriaus” ir “antrą” 
“piktojo grūmotojo.”

— Taitikaš.

Padėka draugams ir rėmėjams
Dėdės B. Vaitekūno visiems 

rėmėjams ir rengėjams vakaro 
mano pagerbimui ir •parėmi
mui Joniškiečių L. ir K. Kliu
bo rupesniu buvo surengtas 
mano pagerbimui ir parėmimui 
vakaras su programų vasario 
12 d. p. J. Juškos (Hollywood) 
svetainėje, 2417 W. 43rd St.

Kaip rengimo komisijai, bū
tent, draugams: N. Mickevicz, 
M. Miravicz, Jonas Gasparaitis, 
pirmininkui kliubo, J. Jonkus, 
taipgi ir visiems draugams, dir
busiems tame vakarėlyje, kaip 
tai Baltams, Rimdžiams, Dan- 
tienei, Gurskienei, Čepuliai, Mi
ravicz, V. Linkai, V. Kazimie
raičiui, tariu širdingiausią ačiū.

AČiu už dovanas

PERSONAL 
Asmenų Ieško

IEŠKOMAS JUOZAS STAL- 
PENN. Amerikon atvykęs prieš 42 
metus. Laikė saliuną Čikagoje prieš 
pat karą. Žinantieji tegul praneša 
arba tegul atsiliepia—Arėjui Vit
kauskui, 2138 W. Coulter St., Chi
cago, III.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

Nevada 7399.

MOTERIS bend-

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

REIKALINGA MERGINA namų 
ruošai ir į taverną, pagelbėti. Rei
kalingi paliudymai — gyvenimas 
vietoje. Atsišaukit 4548 Wentworth 
Avenue.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PASIKALBĖJIMAS DZŪKO SU 
DRAUGU

Apie SLA 226 kuopos 
susirinkimą

Iš gilumo širdies dėkoju s u-'J 
teikusiems man dovanas: p-ms 
Juškams už suteikimą svetai
nes veltui; Jos. F. Budrik Fur- 
niture Mart, Alcx Miller la- 
vern, 4258 S. Western avenue, 
Stanley Drigott, Pop Manufac- 
turing, John Pauga, Michael 
Narvid, Bakery, Uršula Ncdva
ras, Preikšą, Bakery, Stella Šal
kauskas, Eva Gasparai lis, Ja- 
cob Maskolunas, Jos Jokantas, 
Geo. Norbut, A. R. Juniewicz 
Zwiry ir ponams Simonavi-

REIKALINGAS BARTENDERIS 
ir porteris. 3359 So. Halsted.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

3 ŠVIESUS KAMBARIAI su 
maudyne—mažai šeimynai. Pečium 
šildomi—antros lubos. 3554 South 
Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

KAZIMIERAS BACELUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 28 d., 1:45 
1939 m., sulaukęs 
metų amž., gimęs 
Kėdainių apskr., 
parap., Grabvos kaime.

Paliko 
pusbrolį 
dukterį 
pusbrolį 
draugus, gimines 
mus.

Kūnas pašarvotas pas vieti
nį laidotuvių direktorių. Lai
dotuvės įvyks ketvirtadienį, 
kovo 2 d., 8:30 vai. ryto, iš 
kopi. į Holy Cross parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į miesto kapines.

Visi a. a. Kazimiero Bace- 
luno giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti 
ir suteikti 
tarnavimą

Nubudę 
Pusbroliai

Dėl smulkesnių žinių pra
šai’ kreiptis į Mike Bacelu- 
nas, 138 S. Van Buren St., 
Batavia, Illinois.

Betgi “Naujienos” su plačia 
savo visuomenėj pajėga užre- 
kordavo ir istorinius lietuvių

vai. ryto, 
54 metų 
Lietuvoj, 
Josvainių

dideliame nubudime 
Mateušą

Mikaliną
Juozą

Baceluną, 
Savickienę, 

Baceluną, 
ir pažįsta-

laidotuvėse 
jam paskutinį pa- 
ir atsisveikinimą, 

liekame,
ir kitos Giminės.

Metinės Mirties Sukaktuvės

JONAS BUDRECKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 1 d., 11:30 vai. ryto, 
1939 m. sulaukęs 34 metų 
amž., gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Prancišką, po tėvais 
Kazaitikę, tėvą Joną, seserį 
Francus Grish, 2 brolius — 
Pranciškų ir Juozapą ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, kovo 6 d., 10 vai. ryto. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Budreckio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir‘suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Tėvas, Sesuo, Broliai 

ir kitos Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

BARBORA NIPRIKIENĖ 
(Po tėvais Žurauskaitė) 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 13 d., 1938 m., sulau
kus 38 m. amž., gimus Ame
rikoje.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Pranciškų, 2 sūnūs, Ka
zimierą ir Jurgį, dukterį Ce
ciliją, motiną Helen Žuraus- 
kienę, brolį Joną žurauską 
ir dvi seseris Heleną Serpe- 
tauskienę, švogerį Antaną ir 
jų šeimyną, Prancišką Bara
nauskienę, švogerį Juozą ir jų 
šeimyną, 2 švogerkas Helen 
SimanaviČienę, ir Marijoną 
Vitkienę ir jų šeimynas. 2 
švogerius Juozapą ir Antaną 
Nipriką ir jų šeimynas ir 
daug kitų giminių.

Liūdnai atminčiai musų 
brangiosios moters ir motinė
lės bus laikomos Šv. Mišios 
šv. Gabrieliaus 45th ir Wal- 
lace St. par. bažnyčioje, 3 d. 
kovo, 1939 m., 8:00 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus į pa
maldas ,o paskui ir į namus 
po num. 4451 So. Halsted st.

Mes tave musų brangioji 
moteris ir motinėlė niekuo
met neužmiršime. TU pas mus 
jau nebesugrįši, bet mes ank
sčiau ar vėliaus pas tave 
ateisime. Prabėgo meteliai, 
prabėgs ir kiti; diena po die
nelei nueisime visi. Lauk mus 
ateinant!

Nubudę liekame, 
Vyras, Sunai, Duktė, Motina, 

Seserys, Brolis ir Giminės

užrekorduoti tik dėka “Naujie
nų” su jų pritarėjais. Tad 
“Naujienos” atliko milžiniškus 
darbus lietuviams ir visai lietu
vių tautai, nežiūrint, kad kiek
vienas jų pasiryžimas buvo 
priešų trukdomas.

Smagu Rengtis Jubiliejui!
Todėl man, kaipo buvusiam 

dalyviui pirmo “Naujienų” 
koncerto, smagu yra rengtis ir 
prie jubiliejinės sueigos, kuri į- 
vyks kovo 12 dieną Ashland 
Auditorijoj ir siųsti nuoširdžius 
linkėjimus “Naujienoms”, o la
biausiai jų redaktoriui P. Gri
gaičiui tvirto ir ištvermingo pa
siryžimo ir ilgiausių, ilgiausių 
metų, o lietuvių liaudžiai linkiu 
ir patariu dabar dar daugiau, 
šiam Jubiliejui atėjus skaityti 
ir platinti “Naujienas”. X. š.

NORTH SĮDE. — Dzūkas: 
Aš, nūnai, gavau gromatų nuo 
SLA 226 kuopos sekretoriaus, 
ku rašo, kad aš jau kaltas lai 
kuopai už tris menesius ir jei
gu aš neužsimokėsiu, tai liesiu 
suspenduotu. Aš, bracia, nei ųe- 
pačiujau, kap'cie trys mėnesiai 
prabėgo. A

Draugas: Taip, laikas bėga 
greitai ir tinginio žmogaus ne
laukia.

Dzūkas: Bet aš necinginys.
Dzūkas: Jeigu netinginys, tai 

apsileidėlis. Tik žiūrėk, per sa
vo apsileidimą tu padarei be
reikalingo 
toriui ir 
kuopai.

Dzūkas:
bu tau a jis šitam mitingai! ir 
užsimokėjis, dai jam ir nerei
kėjo rašyci man gromatų.

Draugas: Tąip, bet sekreto
rius nėra kokis visažinąs as-

darbo kuopos sekre- 
bereikalingas lėšas

Ale aš visciek jau

kad tu jau esi skolingas kuo
pai už tris mėnesius ir jeigu 
neužsimokesi, lai liksi suspen
duotu. Todėl jis, atkreipdamas 
tavo dėmesį į tą faktą, patarna
vo tau, o ne sau. Beje, sekre
torius nusiskundė man, kad jis 
turėjo išsiųsti apie 75 laiškus 
tiems nariams, kurių duoklės 
yra užsivilkę. Tai žiūrėk, kiek 
jam buvo darbo ir kuopai išlai
dų! Todėl yra labai pageidau
jama, kad kiekvienas narys pri
būtų sekamai! susirinkime, ku
ris įvyks balandžio 5-tą, va
kare, Grigaičio svetainėj, 3804 
Armitage Avė., ir užsimokėtų 
užvilktas duokles. Taip pat, aš 
girdėjau, bus trumpas, bet žin
geidus programėlis, kuris pa
linksmins narius.

Dzūkas: Taigi, bračia, aš ne- 
atbucinai aisiu tan mitingai! ir 
užsimokėsiu savo skolų. Man 
net sarmata, kad aš tap apsilei
dau, kad kiči turi rupycis ma
no gerovi. Bet aš daugiau tap 
nepadarysiu: aisiu ant kožno

čiams.
Taipgi dėkoju laikraščiams: 

“Naujienoms”, “Vilniai” ir 
“Sandarai”. Radio leidėjams: 
Jos. F. Budrik, Ine., Pcoples 
Furniture Co., Progress Furni- 
ture Co., Margučiui, Paul Šal- 
timierui ir p-iai Sophia Bart
kus.

Ačiuoju įžymiems atsilankiu
siems į vakarą svečiams, bū
tent: Stasiui ir N. Valančiams, 
dainininkui Jonui Romanui, 15 
wardo
deniui p. Dovvialt 
Jonui Pailgai, 
Adomui Mažeikai, 
kanklininkui p. Šimkui
mierui ir Klemensui Strakšams 
ir visiems atsilankiusiems, ku
rių vardų čia suminėti nėra 
vietos.

Galiau gilios padėkos žodį ta
riu draugams Rokui Šiliukui ir 
Kaziui Baltas už puikias kores
pondencijas.

Dėdė B. Vaitekūnas.

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

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

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
mėsos marketas, 2 aukštų namas, 
2—4 kambarius viršuj, 3—užpaka
ly, pečius—karšto vandens Šiluma, 
2 karų garažas, geros sąlygos. Ima 
mainais didelį apartmentinį namą. 
1847 W. 67th St. Republic 1978.

v

Demok. Kliubo prezi- 
su žmona, 

Jos. Jokantas, 
dainininkui- 

Kazi-

REAL ESTATE FOR SALE 
Naniai-ženie Pardavimui

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

4027 NORTH CRAWFORD. 
Independence 6870.

f) R A Gėlės Mylintiems 
11 K K 11 Vestuvėms, Ban- U II Uit kietoms, Laido

tuvėms, Papuoši- 
gėlininkas “
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

I
B * B IBI I If 1 SlUIlCiaiH GdCS

LOVEIKIS BF-J-
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
, ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
jj Tel. YARDS 7308

$1,300 PILNA KAINA 6 kamba
rių katedž su aukštu beismentu.

PETERS BROS, and CO.,
1647 W. 47th St. 2-ras aukštas.

Nauja Suvalkiečių 
Draugijos Valdyba 
Perėmė Pareigas

FARMS FOR SALE 
■ IJ k i ai Pardavimui

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.

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

82 ir Kean Avė. 
(Prieš Tautiškas Kapines) 

Piknikams dienos dar nevisus 
užimtos.

Kas pirmas, tas galės pasirinkti 
dieną.

PABST ALUS ir Užkandžiai 
visados.

JOS LIEPA
Telefonas Willow Springs 45.

inuo, kad jis galėtų žinoti ta
vo mintį. Jam knygos parodo,

Labdaringas Vaka
ras Neregiui
Jaunuoliui Nusisekė • r

Įteikė jam dovaną ir pinigų

mitingo ir užsimokėsiu čėsu.
J. Naujalis.

Income

Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Remkite Tuos Biznierius, ku 
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

BRIGHTON P ARK. — Kelio- 
liką metų ątgal nelemta liga 
atėmė jaunuoliui Bill Roy re
gėjimą. Nereikia nei aiškinti, 
kaip nuskriaustas minimas jau
nuolis ir jo artimieji šiandien 
jaučiasi. Kad suraminus mini
mą jaunuolį ir jo artimuosius, 
jų draugai surengė vakarienę 
ties num. 4155 So. California 
Avė. Parengimas įvyko praeitą 
subatvakarį, vasario 25 d.

šiam labdaringam tikslui pa- 
sidarbavo sakančios ponios: 
Mrs. Teresa Warnis, Mrs. Ma- 
rie Neifert ir Mrs. Zelmar.

Buvo išplatinti tikietai, ku
riuos geros valios žmonės no
riai pirko. Apart to, biznieriai 
suaukavo daug įvairių produk
tų, pavyzdžiui: Midland alaus 
distribiuteris Mike Dzimidas 
pristatė alaus, kiek tik reikėjo.

Aukotojai
Mr. Joe Rusli aukavo minkš

tuosius gėrimus. Yankee Pola- 
to Chips aukavo reikmenų, ko
kias jie turi savo biznio šakoj. 
Jonas Balnis, Real Rye Bread 
savininkas, 2910 W. 40th St., 
aukavo duoną. Jonas Barškie- 
tis, Wholesale Meals, 2939 W. 
Pershing Rd., aukavo dešras. 
Saldainius aukavo Mrs. Mur- 
phy, Mrs. Ruby ir Mrs. Pavlik. 
Gėlininkas Urba aukavo gėles. 
Kelly High School davė keturis 
keksus. Aldermanas Hartnett 
aukavo $10.00.

Iš vakaro įplaukų rengėjos 
nupirko nelaimingam neregiui 
jaunuoliui siutą ir typewriter, 
o likusius pinigus įteikė cash.

Dėkui!
Mrs. Teresa Warnis ir kitos 

rengėjos širdingai dėkoja vi
siems aukautojams ir daly
viams. Dėkoja visiems ir pats 
nelaimingas jaunuolis už tokią 
gausią moralę ir materiąlę pa
ramą. -—Steponas Narkis.

Rpmkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Sako, Ateity Klaidų Nebus
Vasario 26, Gerčiaus svetai

nėje įvyko Suvalkiečių susirin
kimas. Narių atsilankė nevisai 
mažai. Daugelis skundėsi, kad 
negavę atviručių. Iš daugelio at
žvilgių matėsi daug menkos 
vertės klaidų. Klaidos pateisina
mos, nes nauja draugija nebu
vo susitvarkius ir, lokiu bildu, 
klaidų nebuvo galima išvengti.

Dabar užėmė vielas naujoji, 
1939 metų, valdyba. Ji pasiža
dėjo vengti kiek galima klaidų. 
Pirmininkas Vilkelis, užimda
mas vietą, pareiškė, kad dės vi
sas pastangas atlikti viską ge
rai. Ona Vilienė tą patį pareiš
kė. Ir J. Miliunienė dirbs drau
gijos labui.

Draugija turi apie šimtą na
rių ir tikimasi sekantį mėnesį 
gauti 50 naujų narių.

Nutaria surengti dar vienas 
balius ir vienas piknikas.

Susirinkimai nuo dabar bus 
pastovus, paskutiniais ketvirta
dieniais kiekvieno mėnesio. 
Hollywood Imi svetainėje, 2417 
W. 43 St. Sekantis susirinki
mas bus šaukiamas tik prane
šimais per spaudą.

Pataisymui klaidingų antrašų 
yra padarytos aplikacijos, ku
rias malonėkite visi pripildyti, 
paduodami gerą antrašą.

Jūsų koresp. J. M.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS

VISI SKAITO.
•

PASAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

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

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 

KONCERTAS

Ashland Blvd.
Auditorijoj

Kovo 12, 1939



Ketvirtadienis, kovo 2, 1939

O Dabar Lauksime 
Rinkimų

Kampanija Balandžio 4-tai Jau Prasidėjo
Dar nespėjo Chicagos pre- son, pasiliko toli užpakalyj su 

cinktų balsavimo stočių tar
nautojai suskaityti nominaci
jų balsus, bet rinkiminė kam
panija balandžio 4 dienos 
rinkimams jau prasidėjo.

Vakar rytą republikonų par
tijos nusamdyti darbininkai 
skuto per Chicagą lipdydami 
afišas ant tvorų ir sienų, 
dalindami literatūrą ir šū
kaudami, kad nušluos merą 
Kelly, taip kaip jis nušlavė 
savo oponentą Courtney.

Bet atrodo, kad tai tik šnek
ta, kurios
nacijų skaitlinės 
tvirtina.

Pasirodo, kad 
mūras Kelly turi 
Chicagos gyventojų 
Nominacijose jisai

Lietuviai—už deruokratus.

Lietuvių wardai, kaip pa
rodo nominacijos skaitlingu, 
paduotos kitoj vietoj, balsavo 
perdėm “demokratiškai”. Gal 
todėl tie lietuviai, kurie kan
didatavo į aldermanus; ir ga
vo labai mažai balsų. Jie buvo 
kaip ir “susidėję” su republi- 
konais, o republikonai, kas jie 
nebūtų, lietuviams, matyt, ne
labai patinka*

Iš lietuvių kandidatų ge
riausiai pasirodė Mykolas R. 
Narvidas. Jisai kandidatavo j 
13-to wardo aldermanus ir 
viso surinko 2,036 balsus. Pir
mą vietą užėmė Kelly remia
mas kandidatas Hogan — su

TTAlTJTENpS^ClJcgRo, UI. 

Dalyvaus Naujienų 
Jubiliejiniam 

Koncerte

antradienio nomi- 
visai nepa-

dabartinis 
milžinišką 
pritarimą, 
gavo dau-

mokratų ir republikonų-kan- 
didatai sudėti į daiktą.

Už Kelly kandidatūrą balsų 
paduota—607,180, o už Court
ney, jo stipriausio oponento 
demokratų sąrafh — '319,169.

011 balsais. Kiti du demokratų 
kandidatai gavo “trupinėlius’’ 
—Robertson—2,542, ir Ryan—

Už Dvvight Greeną—laimė
jusį republikonų kandidatą į 
mūrus —chicagiečiai padavė 
211,965 balsus. Jo oponentas, 
buvęs mūras, W. H. Thomp- dienj gavo daugiausiai balsų.

62,352 balsais.
Taigi, oponentai balandžio 

4 d., rinkimuose bus dabarti
nis mūras Kelly ir republiko
nų “vėliausia viltis” Chicagoj 
—Dwight H. Green.

Kiti Kandidatai.
Kaip jau vakar rašėm, su

Kelly ant balioto bus Gordon-115,000 balsų, o antrą, Court- 
kandidatas į miesto iždiniu- *ney šalininkas Egan, su 8,- 
kus ir Schreiber, kandidatas į 726 balsais. Narvidui teko 
klerkus. Abu yra Kelly prita- trečia vieta.
rėjai. Su Dwiglit Greenu “ru- j M. Ažukas, kandidatas į 
nys” Nance—į miesto iždinin- il-to wardo aldermanus, pa
kus ir Chapman—j klerkus. siliko (oIi užpakalyje. Laimė- 

Thompson’as ir Courtney jęs kandidatas Connelly ,gavo 
abu nevicn pralaimėjo nomi- 13,264. balsus, Kaminski— 5,- 
nacijas, bet ir nepravedė nei 326, Lynch—3,974, o Ažukas 
vieno savo kandidato mažės- laimėjo ketvirtą vietą su 681 
niems miesto urėdams. balsų.’

Kadangi už demokratų par- 35-tam vvarde kandidatas 
tijos kandidatus antradienį į aldermanus Viktoras Kishu- 
buvo paduota apie tris kartus nas susižvejojo vos 209 baL 
daugiau balsų, negu už re- kus. Tame warde laimėjo Or- 
publikonus, tai beveik visi ai- Iikowski su 14,186 balsais. Iš 
dermanai, kurie buvo išrinkti visų aštuonių kandidatų tame 
(31-nas) yra demokratai ar-| warde Kishunas gavo mažiau- 
ba republikonai, susidėję su 
demokratais. 19-ka wardų al- 
dennanų antradienį neišsirin
ko. Tuose warduose nei vie
nas kandidatas negĮavo rei
kalaujamos absoliutės dau
gumos balsų. Ten balandžio 
4 d., įvyks antri aldennanų 
rinkimai. Ant baliotų bus tik 
po du kandidatu, kurie antra-

šiai balsų.

Ką Darąs Courtney?

Vakar buvo visokių spėlio
jimų ką dabar darys skau
džiai prakišęs demokratas 
Courtney. Republikonai kvie
čia jį remti Green’ą, o Kelly 
šalininkai netiesioginiai vilio
ja pas save. Galimas daiktas, 
kad Courtney nenusileis ir

Ona Skeveriutė

Be mažiausios abejonės gali
ma sakyti, kad. Ona Skeveriutė 
šiandien yra viena iš populia
riausių musų jaunųjų daminin-

prezentuos tą chorą, kuriame ji 
dirbdama pasidarė sau tiek 
malonių pažinčių ir draugų.

Rašo—Nora

kandidatuos į merus nepri
klausomai. Bet 'jo šansai lai
mėli butų gana maži.-

William Hale Thompson, 
kuris antradienį menkiausiai 
pasirodė iš visų “didžiųjų” 
kandidatų, vakar kur tai pa-

leido. Jisai pasiryžęs visiškai 
pasitraukti iš politikos.

Mergaitė Su 
Perlais Prašoma
Atsišaukti!
Musų prašo padaryti sekamą 

pranešimą.

Sekmadienį, vasario 26 d., 
9 valandą vakare, iš gatveka- 
rio prie 19-tos ir Halsted išli
po vyras, moteriškė su maža 
mergaite.

To gatvekario konduktorius 
užpakalinėj platformoj buvo 
radęs perlų virtinę. Nei vienas 
iš keleivių neatsišaukė tuos 
perlus atsiimti.

Taigi, mergaitei su tėvais 
lipant iš gatvekario, konduk
torius jai tuos perlus atidavė. 
Tai buvo pigus dirbtini perlai 
ir konduktorius 
mergaitė labai 
juos gavusi.

Netrukus po to 
viena moteriškė
perlų reikalauti. Tai buvę jos. 
Perlų negavusi ėmė kondukto
riui grąsinti bylomis ir daryti 
visokius nesmagumus.

Taigi mergytė, kuri perlus 
gavo, arba jos tėvai, yra pra
šomi tų perlų reikalu pašau
kti telefono numerį GRACE- 
LAND 7150 arba perlus atneš
ti ir palikti “Naujienose”. Už 
perlų sugrąžinimą bus duotas 
atlyginimas. —“N.

Komunistai Stato 
Kandidatus

mane, kad 
apsidžiaugs

ir pradjėo

Admin.

Komunistų partija Chicagos 
rinkimų tarybai įteikė 58,769 
parašų peticiją, reikalaudama 
uždėti partijos kandidatus ant
balinto balandžio 4 d. miesto skrities ligoninės 
rinkimams.

Sveikinimai “Naujienoms
Waukegano Lietuvių Kultūros Draugija sveikina 

‘‘Naujienas” su jų 25 metų sidabriniu jubiliejum. Linkim 
“Naujienoms” ir jų darbuotojams ilgiausių metų ir siun
čiam nors mažą auką, penkis dolerius jubiliejiniam nu
meriui. Lai gyvuoja “Naujienos” ir jų visas štabas.

JUOZAS MAČIULIS
Valdyba 1939 metams: pirm. — Povilas Dauderis, 

pagelb. — Kazys Ambros, Rašt. Užrašų — Jennie Lau- 
rel, Sekr. Ižd. — Suzana Gabris, Iždo Globėjai — V. Kri
pes, Vera Dauderis, maršalka — antanas Lukauskas.

Lietuvių Laisvės Mylėtojų Draugija sveikina “Nau
jienas” kaipo pirmą ir didžiausi dienrašti Amerikoj, su
laukus} savo sidabrinio jubiliejaus, tai yra 25 metų gy
vavimo sukaktuves. Mes prisidedam nors su maža dalele 
prie to darbo ir siunčiam penkis dolerius dėl jubiliejinio 
numerio.

Tegul gyvuoja dienraštis “Naujienos”.
Valdyba 1930 metams: pirm. — Juozas Mačiulis; pa- 

gelb. — Felix Seder; rašt. — Suzana Gabris; Fin. Rast. 
— E. Kernagis; ižd. — Chas. White, iždo glob. — Domi- 
nik Lauraitis, Chas Ambrose; marš. — Pranas Rukštfi- 
’is, Jonas Jarušaitis. J

Sveikinu “Naujienas” su 25-kių metų Jubiliejum* ii" 
linkiu kuogeriausių pasekmių ateityje. Skiriu auką $5.00

TONY ir ONA LUKOŠIUS, |
Rūbų Valytojai Brighton Parke.

2555 W. 43rd Street, Chicago, III.

Viešieji Darbai PRANEŠIMAS

U

B

LAZDIJAI. — šiemet Seinų 
apskr. s-bė viešiesiems darbams 
iš vyriausybės gavo 22,000 Lt. 
Iš šitos sumos 11,000 Lt ski
riama miestelių tvarkymui ir 
kelių grindimui, 7000 Lt ap- 

statybai ir
4000 Lt kelių tvarkymui.

“Naujienų” Jubilieji
nio Koncerto, kuris į- 
vyks kovo 12 d., įžangos 
bilietų galite gauti pas 
A. Dainį, 2957 W. 39th 
St. Perkant iš kalno— 
parsiduoda pigiau.
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v pamatyti gražų, įdomų 
ir linksmą perstatymą
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Kuriame dalyvauja geriausi lietuvių scenos mėgėjos 
ir mėgėjai ir, kurie atvaizduos ir atpasakos svarbiau
sius “Naujienų” gyvenimo momentus ir darbus. Pro-

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

PRAŠOME VISUS ATSILANKYTI!

Bus mdomus ir Muzika Ii s
10 Centą Pigiau!

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

PO KONCERTUI ŠOKIAI PRIE PUIKIOS ORKESTROS

ASHLAND BOULEVARB «IWIT1IJOJ
Kampas Ashland ir Van Buren 4 Vai. Popiet
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