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Nuvertė Negrių® Vadovaujamą Vyriausybes

SUDARYTA VYRIAUSIOJI ISPANIJOS 
RESPUBLIKOS TARYBA

Taryba ieško taikos su sukilėliais, bet ne
ketina pasiduoti besąlyginiai

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
6. — Ispanijos lojalistų vy
riausybe, kurios premjeru 
buvo Dr. Juan Negrin, tapo 
nuversta naktį į pirmadienį. 
Negrin ir buvęs užsienių rei
kalų ministeris Julio Alvarez 
dėl Vayo pirmadienį atlėkė 
į Toulouse, Francuzijoj. Su 
jais atvyko ir jų sekretoriai.

Vietoj Negrino valdžios su
daryta lojalistų taryba iš še
šių asmenų, kurion neįeina ne 
komunistai, nė Nnegrino Šali
ninkai. Tarybai pirmininkau
ja generolas Sigismundo Ca
sado.

Įvykiai privedę lojalistų Is
paniją prie perversmo buvo 
toki:

Sekmadienio rytų uoste Car- 
tagena mėginta iššaukti suki
limas. Sukilimas buvo greitai 
nuslopintas. Lojalistų laivy
nas, susidarąs iš 11 karo lai
vų, išplaukė į jurą, kai Neg
rin paskyrė jo viršininku ko
munistą Francisco Galan.

Tuomet Casado ir jo bend
rai nutarė veikti. Jie susirin
ko Casado, kaipo armijos va
do, patalpose ir paruošė pra
nešimą transliavimui per ra
diją, kad perversmas įvykęs. 
Casado atsiklausė, kaipo lojaV 
listų armijos vadai žiuri į pa
dėtį respublikos teritorijoj.

Sekmadienio naktį, kai tik 
dvylikta valanda išmušė, per 
radiją pasigirdo balsas, kad 
Negrino vyriausybė nuversta. 
Kalbėjo Juan Besteiro, žino
mas Ispanijos gyventojams 
socialistas. Jis pranešė, -kad 
tapo sudaryta Negrino vyriau
sybės vietoje respublikos ta
ryba. Paiškino kokie žmonės 
įeina tarybom

Pradėjo žmonės telefonuoti. 
Vieni sveikino Casado ir žadė
jo jo režimui paramą. Buvo 
ir tokių, kurie grūmojo.

Vienas pirmųjų telefonavo 
generolui Casado Paulino 
Gomez, buvęs Negrino kabine
te apšvietos ministeris. Jis te
lefonavo iš kito miesto ir no
rėjo tuojau atvykti į Madridą. 
Casado patarė jam nevykti.

Kitas tuojau telefonavęs as
muo buvo gen. Miaja, kurį Dr. 
Negrin pašalino iš vyriausiojo 
lojalistų armijų komanduoto
jo vietos. Casado pakvietė jį 
atvykti į Madridą.

Vyriausiąją lojalistų tarybą 
sudarė šie šeši asmenys: gen. 
Sigismundo Casado, pirm.; Ju
liau Besteiro, socialistas; Wen- 
ceslao Carillo, socialistų darbo 
federacijos atstovas; Miguel 
San Andrės, kairusis republiko- 
nas; Eduardo Vai, socialistas, ir 
Manuel Gonzales Marin, anar-

ebo-sindikalistų federacijos at
stovas.

Pranešdamas per radiją apie 
nuvertimą Negrino vyriausybės 
gen. Casado prabilo į sukilėlių 
arba, kaip jie save vadina, na
cionalistų vyriausybę:

“Jūsų rankose“, pareiškė Ca
sado, “yra taika, kurios Ispa
nija nori, kad galėtų atsistaty
ti ir pabaigti kraujo pralieji
mą... Pasirinkite! Jeigu jus siū
lote taiką, tai rasit atviras ispa
nų širdis. Jeigu jus tęsite karą 
prieš mus ir prieš save, jus su
tiksite opoziciją taip kietą, kaip 
kieti yra musų durtuvai.

“Arba taika Ispanijai, arba 
kova iki mirties! Mes pasiruošę 
ir taikai ir kovai.“

Toliau kalbėdamas Casado 
pasakė: “Mes nekariaujame lai
svu savo noru. Mes norime ma
tyti šalį nepavergtą imperialis
tinių troškimų.“

Lojalistų armijos, sako pra
nešimai, pilnai užgyrė Casado 
vadovaujamą tarybą. Civiliai 
gyventojai taipjau pareiškė pri
tarimo. Apleidęs Cartagena uos
tą lojalistų laivynas irgi paskel* 
jo, kad jūreiviai pritaria per
versmui.

Įvykusį Ispanijoj perversmą 
stebėtojai interpretuoja šitaip: 
Pasiduodamas komunistų įta
kai Negrin buvo užsispyręs ka
riauti toliau; naujosios vyriau
sybės priešaky atsistoję asme
nys nori taikos ir sutinka tai
kytis, tačiau jie neketina pasi
duoti generolui Franco besąly
giniai — jie pasiruošę arba tai
kytis, arba kovoti iki galo.

Mirimai dėl apendi
cito — Jungt. Valsti

jų skandalas
ATLANTA, kovo 6. — šio- 

mis dienomis čia yra laikomas 
pietų rytų valstijų daktarų 
chirurgų kongresas. Kalbėda
mas kongresui Dr. Mont R. 
Reed, Cincinnati universiteto 
profesorius, pažymėjo, kad dėl 
apendicito kas metai Jungt. 
Valstijose miršta tarp 25,000 
ir 30,000 žmonių. Turint ome- 
nėję, kad medicina šitą ligą 
gerai pažįsta, ir turint ome- 
nėje, kad ir plačiasias gyven
tojų minias galima užintere- 
suoti kova su mirtingumu dėl 
apendicito, sako Dr. Reed, tiek 
mirčių kas metai yra tiesiog 
Jungt. Valstijų skandalas.

Prezidentas vėl rei
kalaus $150,000,000 

WPA darbams

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

Debesuota; vidutinio stipru
mo Vakarų vėjai; saulė teka 
6:17 v. r., leidžiasi 5:46 v. v.

f ACMĖ-NAfrjIENV Photo J
BONNYSIDE, Cal.—Thomas Moohey lošia kriketą su 

p-ia Hammond.

ANGLIES KASYKLOS DIRBS 3 DIENAS 
PER SAVAITĘ

MINKŠTOSIOS ANGLIES KASYKLOMS REKOMENDUOJA- 
" MAS PANAŠUS PLANAS

HARRISBURG, Pa
— Pennsylvania valstijos kie
tosios anglies..kasyklų > savinin
kai arba <jų atstovai, United 
Mine Workers of America uni
jos trys viršininkai ir vadina
mų “butlegerių“ kasyklų atsto
vas pereitos savaitės gale pa
ruošė planą, pagal kurį kieto
sios anglies kasyklos bus ope
ruojamos tik tris dienas per 
savaitę. Planas bus išbandomas 
bent mėnesį laiko.

Darbininkų ir samdytojų pa
sitarime prieita išvadas, kad 
reikia sutrumpint darbo laiką, 
jeigu pramonė nori parūpinti 
daug maž tiek anglies, kiek 
marketas reikalauja ir jeigu

kovo G. .norima nors šiek tiek * stabi-
lizuoti samdą.

Kietosios '■ anglies pramonės 
atstovai kreipėsi- į Pennsylva
nia valstijos gubernatorių pra
šymu paskirti komitetą, kurs 
išdirbtų produkcijai kontro
liuoti programą, o taipgi ap
svarstyti galimiumus įvesti to
kią ar kitokią valstijos kon
trolę anglies kasimo pramonė
je.

f- Minkštosios anglies kasyklų 
savininkai arba jų atstovai ga 
vo iš žinomo West Virginia 
kasyklų operuotojo pasiūlymą 
įvesti keturių darbo dienų sa
vaitėje planą minkštosios ang
lies kasyklose.

EXTRA
MIAJA IŠRINKTAS ISPANI

JOS PREZIDENTU

GIBRALTARAS, kovo 6. — 
Naujoji Ispanijos apgynimo 
taryba, kuYi pirmadienį per ra
dijo pranešė sukilėliams, kad 
ji nori taikytis, išrinko gene
rolą ' Miaja respublikinės Ispa
nijos prezidentu. Pranešimas 
iš Madrido pirmadienį sako, 
kad komunistai yra priešingi 
naujai lojalistų vyriausybei ir 
mėgina sukelti betvarkę. Vy
riausybė imasi griežtų priemo
nių priešininkus suvaldyti.

Mahatma Gandhi 
badauja jau ket

virtą dieną
RAJKOT, Indija, kovo 6. — 

Mahatma Gandhi, Indijos šven-

Lietuvos Naujienos
HAGOS TRIBUNOLAS ATME- PRANCŪZIJOJE PASIMIRĖ 
TĖ ESTIJOS 14 MILIJONŲ BUVĘS PIRMASIS LIETU-

LITŲ PRETENZIJĄ LIE
TUVAI.

VOS PASIUNTINYS PARY
ŽIUJE POETAS MILAŠIUS.

WASHINGTON, D. C., kovo 
6. — Prez. Rooseveltas pirma
dienį painformavo kongreso 
vadus, kad į savaitę laiko jis 
vėl pasiųs kongresan prašymą 
paskirti dar $150,000,000 sumą 
WPA darbams, kurią kongre
sas nukapojo, kai jam buvo 
įteiktas pirmas sąmatas.

Prasideda A.D.F. ir 
C.I.O. taikos derybos

WASHINGTON, D. C. kovo 
6. — Darbo sekretorius, p-lė 
Perkins, pirmadienį painfor
mavo spaudos atstovus, kad 
prez. Rooseveltas pasimatys 
su Amerikos Darbo Federaci
jos ir Industrinių Unijų Kon
greso komitetu, kuris buvo, 
prezidento prašymu, paskirtas 
šių dviejų organizacijų taikos 
deryboms. *

Prezidentas neduosiąs ko
mitetui patarimų. Jis tur būt 
kalbės a^iie tai, kaip paveikė 
skilimas į kitas Amerikos gy
venimo šakas.

P-lė iPerkins taipgi pranešė, 
kad ji gavo 199 bendras C. L 
O. ir A. D. F. rezoliucijas, už
ginančias prez. Roosevelto 
pastangas suvesti taikos dery
boms abi kovojančias darbi
ninkų organizacijas.

Belgijoj paskelbti 
nauji rinkimai^

ERUSSELS, Belgija, kovo 6. 
— Karalius Leopoldas pirma
dienį paskelbė naujus Belgijos 
parlamento rinkimus. Rinkimai 
įvyks balandžio & d.

Siūlo pakeisti auto
mobilių unijos vadų

DETROIT, Mich., kovo 6. 
— Jau trečią dieną čia laiko
ma automobilių darbininkų uni
jos, Homer Martino frakcijos, 
konvencija. Jai paduota apie 
50 rezoliucijų. Tarp kitų vie
na rezoliucija -reikalauja pa
keisti senąjį unijos vardą — 
The United Automobile Work- 
ers Union — į naują. Naujas 
vardas siūloma priimti toks: 
The United Automobile and 
Aircraft Workers of America.

Kita rezoliucija pataria pra
dėti organizuoti lėktuvų staty
bos ir aviacijos darbininkus.

Dar viena rezoliucija reika
lauja pataisyti unijos konstitu 
ciją tytip, kad organizacija ne
priimtų komunistų ir kitokių 
grupių narių, kurie nori nu
versti Jungt. Valstijų valdžią 
smurto (force) priemonėmis.

Atidengė paminklą 
Cermakui

MIAMI, Fla., kovo 6 — Pir- 
madienį čia atidengtas pamink
las buvusiam Chicagos mėrui 
Cermakui, kurs tapo nušautas 
prieš 6 metus. Galvažudis taikė
si nužudyti prez. Rooseveltą, bet 
nušovė Cermaką.

KAUNAS, kovo 3 d.- Ha- 
gos Tribunolas atmetė Estijos 
14 milijonų litų pretenziją Lie
tuvai už Panevėžio-Saldutiškio 
geležinkelį.

VIETOJE MEČIO KVIKLIO 
SEIMO SEKRETORIUM IŠ

RINKTAS VILUŠIS.

KAUNAS, kovo 3 d. — Iki 
šiol buvęs Seimo Sekretorium 
Mečius Kviklys atsistatydino, 
o į jo vietą išrinktas atstovas 
Viliušls.

tasis žmogus, pirmadienį bada
vo jau ketvirtą dieną. Jo ko
jos sutino, jo pulsas pagreitė
jo. Daktaras mano, kad Gan
dhi vargiai beišliks gyvas.

Britanijos vice-karalius Lin- 
lithgow nutraukė kelionę Paj • 
putana provincijoje- ir atvyko 
į Rajkot. Manoma, vice-kara
lius mėgins paveikti į Rajkot 
provincijos valdovą, kad jis 
išpildytų Gandhi reikalavimus. 
O Gandhi reikalauja suteikti 
tos provincijos žmonėms stip
resnį balsą valdžios reikaluo
se.

Rumunija rems len
ku reikalavimus K*

VARŠUVA, Lenkija, kovo G. 
—Pasibaigė pasitarimai Ru
munijos vyriausybės atstovų 
ir lenkų užsienių reikalų mi- 
nisterio Becko. Painformuoti 
rateliai kalba, kad šitų pasi
tarimų pasėkoje Rumunija ne
besipriešins lenkų ir vengrų 
pastangoms turėti bendrą ru- 
bežių. Kitaip sakant, Rumuni
ja sutiks, kad Karpatų Ukrai
ną pasiimtų Vengrija, šian
dien Karpatų Ukraina pri
klauso Čeko-Slovakijai.

Teismas palaikė 
Darbo Tarybos 

sprendimą
WASHINGTON, D. C., ko- 

vo 6. — Prieš kurį laiką Nacio 
nalė Darbo Santykių Taryba 
įsakė Carlisle Lumber Co. (iš 
Onalaska, Wash.) priimti į 
darbą pavarytus 147 darbiniip 
kus. Taryba taipgi įsakė su
mokėti tiems darbininkams 
$185,000 užvilktų algų. Kom
panija apeliavo sprendimą į 
teismą. Circuit teismas palaikė 
Darbo Tarybos pusę. Pirma
dienį Vyriausias šalies teismas 
atsisakė bylą peržiūrėti, reiš
kia, patvirtino Darbo Tarybos 
ir žemesniojo teismo sprendi
mą.

Mirė Rumunijos 
premjeras

CANNES, Francuzija, kovo 
6. — Pirmadienį mirė patriar
chas Cristęa, Rumunijos grai
kų ortodoksų bažnyčios galva 
ir šalies premjeras.

NUBAUSTAS KLAIPĖDOS 
MIESTO SEIMELIO PIR
MININKAS BORCHERTAS.

KLAIPĖDA, kovo 3 d.— 
Klaipėdos Krašto Teismo Bau
džiamasis Skyrius nubaudė 
Miesto Seimelio Pirmininką 
Kultruverbando veikėją advo
katą Borchertą 2700 litų už 
savo kliento paslapties išdavi
mą.

LIETUVA PRIPAŽINO FRAN- 
, KO VYRIAUSYBĘ.

KAUNAS, vasario 28 d. — 
Lietuvą pripažino Franko vy- 
.iausybę Ispanijoje.

LIETUVOS ATSTOVAS VO
KIETIJAI PULK. ŠKIRPA 
ĮTEIKĖ KREDENCIALUS 

HITLERIUI.

BERLYNAS, vasario 28 d. 
naujai paskirtasis Lietuvos 
Įgaliotas Ministras Vokietijai 
pulk. Škirpa įteikė skiriamuo
sius raštus Reicho Kancleriui 
Hitleriui įprastu ceremonialu.

ATVYKSTA Į NEW YORKO
UGNAGESIŲ MOKYKLĄ 

MOKYTIS.

KAUNAS, kovo 2 d. išvyko 
į J. A. Valstybės kapitonas Pe
truškevičius mokytis New Yor- 
ko ugnagesių mokykloje.

PAKEISTAS KAREIVIAMS
APRŪPINTI ĮSTATYMAS.

PARYŽIUS, kovo 2 dien. — 
Prancūzijoje pasimirė buvęs 
pirmasis Lietuvos Pasiuntinys 
Paryžiuje poetas Oskaras Mi
lašius. Velionis buvo gimęs 
1877 met. gegužės 28 dien. 1899 
metais baigė Paryžiaus Uni
versiteto Rytų Kalbų Fakulte
tą* Į. Lietuvos užsienių tarybą 
įstojo 1920 met. gruodžio 1 
dien., kada buvo paskirtas 
Charge d’Affaires Prancūzijo
je. 1921 met. lapkričio 12 dien. 
buvo paskirtas Lietuvos Atstos 
vu Belgijai, o nuo 1925 metų 
buvo Lietuvos Pasiuntinybės 
Paryžiuje patarėju su Reziduo
jančio Ministerio titulu.

MINISTRŲ TARYBA PRIĖMĖ 
LIETUVOS SUMURINIMO 

PLANĄ.

KAUNAS, kovo 3 dien. — 
Ministrų Taryba patvirtino Mu
rinės Lietuvos statybos planą. 
Planui vykdyti steigiamas Kra
što Statybos Komitetas. Greitu 
laiku pradedamas platus Lietu
vos sumurinimo ir elektrifika
vimo darbas.

PENKTASIS KĘSTUČIO PUL
KAS ATŠVENTĖ SAVO DVI

DEŠIMTMETĮ.

KAUNAS, kovo 2 dien. — 
Penktasis Kęstučio Pulkas at- • 
šventė savo dvidešimtmetį. Ta 
proga prisiminta dideli pulko 
nuopelnai Lietuvos laisvės ko
voje.

Į LIETUVOS GENERALINĮ 
KONSULATĄ NEW YORKE 

PASKIRTAS VYTAUTAS 
STAŠINSKAS.

KAUNAS, kovo 1 dien. ’į 
Lietuvos Generalinį Konsulatą 
New Yorke paskirtas p. Vytau
tas Stašinskas, iki šiol dirbęs 
Lietuvos Pasiuntinybėje Briu
selyje.

KAUNAS, kovo 2 d. — Sei
mas priėmė kareiviams aprū
pinti įstatymo pakeitimą. At
stovas generolas Čaplikas at
rėmė Klaipėdos vokiečių skun
dus dėl kareivių maitinimo. 
Čaplikas pareiškė, kad kalorijų 
kiekio atžvilgiu Lietuvos karių 
maitinimas užima po Anglijos 
antrą vietą pasaulyje.

RADIO PROGRAMA APIE 
AMERIKOS LIETUVIUS.

NEW YORK, kovo 4 dien. 
— The Service Bureau for In- 
tercultural Education, 106 Wa- 
verly Place, New York City, 
savo programoje “Americans 
Ali — Immigrants AH” kovo 
mėn. 19 dien. 2 vai. po pietų 
duos specialią programą per, 
WABC apie Amerikos Lietu-- 
vius. Kreipiamas visų lietuvį, 
dėmesys pasiklausyti šios pro-' 
gramos.

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.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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Kas Rietave pasakojama
apie kuii. Oginskius

Iš Žmonių Lupų ir Archyvų

Irinėjus Kleopo sūnūs Ogim 
skis, gimęs 1808 metais Rieta
ve įsikūrė jau tėvui mirus. 
Vedęs caro rūmų freiliną Gi
gą Kalinauskaitę, Irinėjus O- 
ginskis suartėjo su rusų caro 
dvaru.

Pats Rietavo dvaras kituo
met dar yra priklausęs pa
čiam didžiajam Lietuvos ku
nigaikščiui. Vėliau jis buvo ati
duotas kunigaikščiams S apie- 
hanis. 1733 metais už nuopel
nus Lietuvos ir Lenkijos Res
publikai buvo atiduotas Pran
ciškui Ksaverui Oginskiui. Į- 
vykus Lietuvos ir Lenkijos pa
dalinimui, carienė Katarina 
atidavė Rietavą Zubovams, 
buk patiems Oginskiams su
tinkant. Iš Zubovo Rietavą vėl 
įsigijo 1812 
Oginskis.

Rietavas

storastijos būstine, buvęs nu- 
da- 
bo-

metais Kleopas

nors žinomas iš 
šimtmečio, kaipo

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

bartinio parko—tvenkinio 
se. Kur dabar yra kunigaikščio 
Oginskio kapinės ir koplyčia, 
ten buvę parapijos kapai.

Irinėjus Oginskis nupirko 
visus senuosius trobesius, ir 
juos nugriovė. Naują miestą 
pradėjo kurti toliau į pietus. 
Toje vietoje kur buvo mies
tas, iškasė prūdą, o buvusioje 
rinkos aikštėje pasistatė sau 
gražius trijų aukštų rumus. 
Prie rūmų buvo du aukšti bok
štai, kairiajame sparne ilgas 
pastatas dvaro administracijai 
ir svečiams kambariai. Deši
niajame sparne buvo įrengtos 
dideli -šiltadaržiai, kur buvo 
atgabenti įvairus pietų kraštų 
augalai, palmės ir kt. Pačiuo
se rūmuose buvo daug salių, 
jų įrengimas buvęs brangus. 
Buvo sutvarkyta apie 83 ha 
parko ir pats parkas aptver
tas 2 metrų aukščio ir apie 
pusantro metro pločio muro ir 
akmenų tvora. Prie įėjimo var
tų buvo pastatyti - trobesiai, 
kuriuose gyveno ir dvaro sar
gai. Prie pačių rūmų buvo į- 
rengti fontanai, gėlynai ir pa
statytos 7 mūrų statulos.

Taip sutvarkęs savo rumus, 
1859 metais Oginskis pagai 
vienos Milano bažnyčios pa
vyzdį ir garsaus architekto 
Gonsovvskio planą prižiūrint 
Berlyno architektui < štulcriui,

gos. Toms statyboms išpirki
mui, rūmų ir parko papuoši
mui, gėlynams, oranžerijoms 
Irinėjus Oginskis buvęs išlei
dęs apie tris milijonus auk
so rublių .

Matomai Irinėjus Oginskis 
Rietave įsteigė giedojimo ir 
muzikos mokyklas ir laikė or
kestrą, kuris su auklėtiniais 
kartais sudarydavo net iki 150 
žmonių.

Oginskis parodė susidomėji
mą ir pramone, Rietave buvo 
■įsteigęs kalkėms degti krosnį, 
plytines, parako fabriką ir 
keletą kitų įmonių.

Savo valstiečiams buvęs į- 
steigęs jiems taupomąsias ka
sas ir taupytojams mokėjęs 
aukštus nuošimčius, šį banką 
jis tvarkė pats ir visur išduo
tuose kvituose yra Irinėjaus 
Oginskio parašai. Kvitus pasi
rašydamas jis nedėdavo jokių 
titulų, tik pasirašydavo vardą 
ir pavardę. Jam rūpėjęs val
stiečių ūkių pagerinimas, kad 
butų gražus gyvuliai, derlingi 
laukai ir kt. Kartą pamatęs 
vieno ūkininko igražius pa
kinktus liepęs jam išmokėti 
100 rublių už gražų pavyzdį 
kitiems. Ir šiaip Oginskis ką 
pamatydavęs gero, gražaus, 
tam ūkininkui skirdavęs 5 
blius ir gorčių degtinės iš 
vo bravoro, 
laiku buvę 
tais turtingi

ir dabar tebestovi su jos vi
duje įmūrytais kunigaikščių 
Oginskių marmuriniais bius
tais. Bažnyčios viduje altoriai 
marmuriniai. Oginskiai, pa

niekdami žinias lenkų encik
lopedijai, sakosi šios bažnyčios 
statybai išleidę pusę milijono 
Kiblių, neskaitant darbo jo

sakojama, nunuodytas į jį pa
našus žmogus, o jis pats pa
sitraukęs į užsienius. •

(Bus daugiau)

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI

ru- 
sa- 
tuo 
ki-

jo valstiečiai 
palyginti su 
ir gerai ūkiniu-

ukiui pakelti jis 
agronomijos f oi-

getynus, vargšus ir pranešda- pasipylė visa eile paskalų. Pa- 
vo, kur ir kiek ręikia pašalpos. 
Apie valstiečių gyvenimą, var- 
gą ir neturtą ji jokio suprati
mo neturėjo. Pasakojo, kartą 
j'ds pavesta moteriškė, kažko
kia Petkevičienė, aplankė vie
ną gimdyvę; grįžusi prašė iš 
kunigaikštienės pinigų, peš a- 
na, moteris neturinti iš ko gy
venti ir ką valgyti. Kunigaikš
tiene pasisakė šiuo tarpu pi
nigų neturinti ir jai teksią 
palaukti iki jį jų gausianti iš
Petrapilio. Petkevičienė spy
rėsi ir įrodinėjo, kad sušelpti 
būtina tuoj. Tada kunigaikš
tiene pasakė:

—Na, nieko nepadarysiu. 
Kol gausiu pinigus, tegu ji val
go duoną su sviestu.

Kad šelptinoji moteris netu
rėjo nei duonos, nei sviesto, 
kunigaikštienė visai negalėjo 
Įsivaizduoti ir suprasti. Kitas 
atsitikimas: vienas choristas 
pasisako negalėsiąs chore da
lyvauti, nes jam, skaudanti ger
klė. Kunigaikštienė su tuo ne
sutiko ir parašė raštelį san
dėlininkui, kad išduotų jam 
vieną kiaušinį. Del to pradė
jo juoktis visas dvaras^ ir vė
liau kunigaikštienė išsipirko 
šį raštelį jau iš kelintų rankų 
už 5 rublius ir 8 aktainius 
malkų. Tokių pavyzdžių jos 
gyvenime pilna.

Oginskis 1863 metais mirė. 
Gyventojų tarpe pasklido gan
dų, kad jis nusinuodijęs, gel
bėdamas savo šeimai dvarus 
nuo konfiskavimo. Mat, ir jam 
primestas dalyvavimas 1863 
metų sukilime. Po jo mirties

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence Tel. BEVERLY 8244
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

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

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

Tel. Office Wentworth 6339 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO. ILL.

DR. HERZMAN
IŠ -RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
. Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St, netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos ‘telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

dorai valstie-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

8

Dr. Einelia J. Giryotas
GYDYTOJA IR CHIRURGE
8 South Michigan Avenue. 

Tel. Franklin 8484
Valandos: Kasdien nuo 1—4 v. p. p.
Rezidencija 1436 So. 48th Ct., Cicero

Valandos: 7 iki 9 vakaro. 
Antrad. ir Penktadieniais 

Tel. CICERO 3453 W.
Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO VAL.: 9-12; 1-5; 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—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2880.

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

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

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

59

ŪMIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visimiefonai YARDS 1741-1742
• A’ 't* ■

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue
,pi> THefonaa LAFAYETTE «2J

koplyčios visose

ADVOKATAI
K. P. GUG1S

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

f 4 *

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

BLACK BAN Tonas $Qa50
Perkant toną ar daugiau w

< Uansykite* Lietuvių radle, programų Seštadlezdo vakarais 
I vaL vakare H W. H. F. C.

F. ŽALT

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

įdi- 
su- 
pa-

Valstiečių 
1859 metais 
verke įsteigė pirmą Lietuvoje 
žemės ūkio mokyklą. Joje bu
vo mokomi valstiečių vaikai,
dėstomoji kalba šioje mokyk
loje buvo lietuvių—žemaičių. 
Šią mokyklą vedė buvęs jų 
namų mokytojas Laurynas I- 
vinskis.

Nusikaltusius
čius skaudžiai bausdavęs. Iš 
ūkininkų, kurie nesugebėdavo 
ūkį tvarkyti, jis mažindavo jų 
žemės plotus, arba atimdavo 
juos visai ir atiduodavo tiems, 
kurie sugebėdavo. Oginskio 
Rietavo dvaras tada turėjo 52, 
274 dešimtines, 9,176 baudžiau
ninkus ir apėmė 93 kaimus, 
1200 viensiedijų ir miestelius: 
Rietavo, Andriejavo, Vieviržė- 
nus.

Irinėjus Oginskis turėjęs pla
čių užsimojimų. Jis nuo Prū
sų sienos į Rietavą ir toliau 
buvo manęs plentą ir dalį jo, 
tiesimo darbų atlikęs. To plen
to žymės prie Rietavo dar ir 
dabar randamos. Naujas Že
maičių plentas įsijungė į Vė
žaičių Oginskio statytą plen
tą. Šis kelias turėjęs įeiti 
džiuosius Rusijos kelius ir 
rišti Rietavą su vakarais, 
juriu ir Rusijos centrais,
čiau Rusų valdžia strateginiais 
sumetimais šiems Oginskio 
planams pasipriešino. Turėjo 
jis ir vietoje tokių plačių už
simojimų. Iškasęs kanalus par
ke ir pasukęs Juros vagą dėl 
pennažo vandens jis iškasė 
Pajaujupio upelį ir pelkėtas 
Kalakutiškės. Pupšių ir kitų 
kaimų vietas, padarė ten už
tvankas ir tikrą iš jų ežerą, 
iš kur nuolatos tekėtų van
duo į jo parko prūdus ir Ju
ros upę.

Yra žinoma, kad L Oginskis 
palaike santykius su Valan
čiumi, davė pinigus Laurynui 
Ivinskiui leisti pirmuosius ka
lendorius ir lietuvių judėjime 
nors ir nedalyvavo, bet prašo
mas lėšų nepašykštėdavo. Pats 
save mėgdavo vadinti žemai
čių kunigaikščiu, gerai mokė
jo žemaičių kalbą ir su vals
tiečiais kalbėjosi tik žemaitiš
kai. y

Jo žmona Olga Kalinauskai
tė buvo visai kito budo. Ji ša
lindavosi nuo valstiečių. Šiaip 
jį buvo uoli katalikė ir steng
davosi būti labdaringa. Ta
čiau vargšai patys pas ją ne
galėdavę ateiti, ji jų nepriim- 
davusi, jais šlykštėdavosi. To
dėl ir vargšams šelpti tarpi
ninkėmis turėjo pasirinkusi 
tris moteris. Jos lankydavo ei-

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Węstern Avc. Phone Lafayette 8024

NARIAI
Chicagos
Cicero
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

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 Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phoue 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 SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tek Pullman 1279

iv*# •♦Įvz.

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

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

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

Telefonas CICĘRO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
. arti 47 Street

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

____ Kiti Lietuviai Daktarai____

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir pedėlioj 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

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minej’imo ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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Antradienis, kovo 7, 1939 NAUJIENOS, Chicago, UI.

IŠ LIETUVOS
LIETUVOS ENERGIJOS ŠALTINIAI

Čia kalbame apie šiluminę 
energiją, kuri šiais laikais taip 
vra būtina kiekvieno krašto 
pramonei, susisiekimui ir ben
drai civilizaciniam kilimui. 
Svarbiausi šiuo metu energijos 
šaltiniai yra akmens anglis ir 
nafta (benzinas, žibalas). Kas
kart didesnės reikšmės įsigyja 
ir vadinamoji baltoji anglis — 
elektra, kurios gamybai varto
jama ir vandens varomoji jėga. 
Mėlynąją anglimi vadinama jė
ga, kurią sudaro vėjas. Raudo
nąja anglimi vadiname saulės 
spindulius, kurie sudaro neiš
sekamą energijos šaltinį, dar 
neišnaudojamą. Pilkoji anglis 
bus iš žemės iškasamos durpės. 
Žaliąja anglimi vadina miškų 
medžiagą, naudojamą kurui.

Už energijos šaltinius tautos 
ir valstybės yra daug kariavu
sios ir kraują bėjusios, ypatin
gai už naftą, kurios vertė buvo 
suprasta ir reikšmė išaugo tik
tai pereitam šimtmetyje.

Lietuva, deja, neturi nei ak
mens anglies, nei naftos. Vė
jus ir saulės spindulius energi
jos gamybai žmpnija dar nesu
geba panaudoti (Nebent vėjas 
pasuka malūno sparnus). Lie
tuva turi tiktai miško, durpių 
ir tinkamų sąlygų elektros ga
mybai panaudoti vandenį. Ta
čiau ir šie energijos šaltiniai 
dar nėra tinkamai išnaudoja
mi.

Iki šiol labiausiai išnaudoja
mas miškas. Jo kasmet gana 
daug iškertama statybai, eks
portui ir kurui. Kurui suvarto
jama apie 60% iškertamo miš
ko. Bet šis kuras eina tiktai 
butų apkūrenimui. Vandens 
jėga dar beveik neišnaudota. 
Yra jau pastatyta keletas ma-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

žų elektros stotelių, kurių tur
binas varo vandens jėga. Ener
gijos komitetas jau keletą me
tų tyrinėja ir paruošė planą 
vandens jėgai panaudoti elekt 
ros gamybai. Tas planas jau 

|pradedamas įgyvendinti. De'a, 
čia didelę kliūtį sudaro lėšų 
trukumas. Lietuvos elektrifika
vimui reikėtų tuojau išleisti 
bent 50 milijonų litų. Tokią su
mą galima skirti tiktai per ke
letą metų. Žinoma, elektrifika
cijai lėšas turi surasti vyriau
sybė, nes Lietuvoje nėra tiek 
pinigingų ir pramoningų žmo
nių, kurie į elektros gamybą 
galėtų sudėti milijonus litų. 
Tuo tarpu esamosios elektros 
stotys daugiausia vartoja įvež
tinę akmens anglį ir dalinai 
durpes. Tačiau upių vandens 
tėkmės įk ink imas į elektros ga
mybą jau dalinai vykdomas, ir 
yra didelis susirūpinimas gali
mai greičiau ir tiksliau vandens 
jėgos šaltinius išnaudoti.

Labai žymius ir lengviau pri
einamus šiluminės jėgos šalti
nius sudaro Lietuvos durpynai. 
Jų išnaudojimas gana sparčiai 
plečiasi, bet turėtų būti paspar
tintas. Lietuvoje durpynų yra 
apie 60,000 hektarų; šaplų dur
pynų juose esą apie 2 milijar
dus tonų. Taigi durpių ištekliai 
yra tiek dideli, kad jų užteks 
porai šimtmečių.*

Anksčiau durpes naudojo ku
rui tiktai nemiškingų rajonų 
ūkininkai, paprastu rankiniu 
budu jų prisikasdami ir prasi- 
džiovindami. Dabar jau pripa
žinta, kad durpės tinka ir dau
geliui pramonės įmonių. Dabar 
nuolat kyla mašininis durpių 
kasimas ir paruošimas. Maši
nomis pagaminamos durpės ge
riau tinka pramonės reikalams. 
Pažymėtina, kad durpių gamy
bą mašinomis pradėjo ameri
kiečių lietuvių sukurta bendro
vė. Amerikos Lietuvių Bendro
vė jau prieš 15 metų Šiauliuo
se įsteigė elektros stotį tiktai 
durpėmis kūrenamą. Bendrovė 
Šiaulių rajone pradėjo durpių 
gamybą moderniomis priemo
nėmis. Kaip augo durpių ga
myba, matyti iš šių skaitlinių. 
Pav., 1921 m. buvo pagaminta 
tiktai 42,000 tonų durpių, 1934 
m. — 98,000 tonų, 1938 m. jau 
180,000 tonų. Mašininiu budu 
buvo pagaminta 1921 m. 4,500 
tonų, 1934 m. — 37,000 tonų, 
o 1938 m. 110,000 tonų. Mato
me, kad pramoninių durpių 
gaminimas jau yra pusėtinai 
išaugęs. Dabar pagaminama žy
miai geresnių (sausesnių) dur
pių, ir jos pigesnės. Mašinomis 
paruoštos durpės sunaudoja
mos Kauno ir Šiaulių elektri
nėse, Pavenčio cukraus fabrike, 
Palemono plytinėje ir mažes
niais kiekiais kitose pramonės

Ar Vaikai Turi 
Užkietėjimą?

PADEKITE JIEMS PAPRASTU, 
MALONIU BUDU.

Kai tik reikės jūsų vaikučiams 
liuosintojų, darykite taip,’ kaip mi- 
lionai modernų motinų kad daro... 
duokite jiems Ex-Lax!
Ex-Lax yra veiklus, ir švelnus. Jis 
paveikia greitai — be pastangų ir 
nepatogumo. O beto, Ex-Lax yra 
lengvas vartoti—skonis kaip gardaus 
Čokolado.
Ex-Lax yra Amerikos labiausiai 
parduodamas liuosintojas — geras 
suaugusiems lygiai kaip ir vai
kams. 10c ir 25c dėžutė pas jūsų 
/aistininką.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JJ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminamą tik vienas tikras Ex-Lax 1 
ĮsidCmčkit raides “E-X-L-A-X” ant 
dCžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Lax!

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

Įmonėse. Rankomis iškasamas 
durpes patys ūkininkai ir su
naudoja kurui bei pakratams.

Nors durpių gaminimas ir 
suvartojimas jau yra gerokai 
pakilęs, tačiau tenka pripažin
ti, kad dar šis darbas eina silp
nai ir pasenusiomis priemonė
mis. Kituose kraštuose jau dur
pės kasamos, džiovinamos 
ir paruošiamos mechaninėmis 
priemonėmis. Gaminant durpes 
naujoviškais budais iš jų gau
nama žymiai vertingesnė kuro 
medžiaga. Presavimu (suspau
dimu) iš durpių gaminami 
briketai-plytelės, kurie nedaug 
tesiskiria savo verte nuo bri
ketų, gaminamų iš akmens 
anglies nuotrupų. Briketai, kaip 
kuras, jau galėtų tikti visoms 
pramonės įmonėms ir net gar
vežiams. Briketai žymiai atpa
laiduotų Lietuvą nuo akmens 
anglies jsivežimo iš užsienio. 
Be to, iš durpių galima pasiga
minti net benziną ir kai ku
riuos kitus dalykus. Taigi dur
pės galėtų Lietuvai pavaduoti 
net akmens anglį ir naftą (ben
ziną), šiuos moderniausiu^ da
barties energijos šaltinius. Be
rods, naujieji durpių gaminimo 
budai tuo tarpu reikalauja di
delių ir brangių įrengimų, taip 
<ad durpiniai briketai ir benzi
nas butų brangesni, negu šie 
produktai pagaminti iš akmens 
anglies nuotrupų ir naftos. Bri- 
<etų ir kito pagerinto durpinio 
euro gamybos budai dar nėra 
ištobulinti ir perbrangųs.

Tačiau Lietuva jau nėra taip 
labai gamtos nuskriausta šilu
minės energijos šaltiniais, kaip 
gali atrodyti. Ne už kalnų tas 
laikas, kai Lietuva iš durpių 
gaminsis briketus ir benziną, o 
vandens jėga varys elektros 
turbinas. Tada galės visai su
mažėti iš užsienio akmens ang
lies ir naftos produktų įsiveži- 
mas. —VDV.

ŽMONA
Galva Bastučio, 

(Versta iš italų kalbos)
Pasistatę prie skelbimo 

‘Rink meru Kelly”, čia pat prie 
tavernos, du širdingi draugai 
sąžiningai taisė draugui snukį. 
Sekmadienio saulė pirmą kartą 
po viduržiemio taip jaukiai 
prašypiTino Čikagą ir budriai 
paukščjo draugų kumštis rau
doną airišką marmūzę. Kaip 
angelas- “Žaliųjų ganyklų” fil- 
moje, sočiai laimingai girtas 
.įrangas savo snukio nuo tų 
primityviškų bausmės įrankių, 
iiimščių, nė netraukė. Priešin
gai, atrodė, kad girtai būtybei 
vienas malonumas tokią puikią 
lieną laikyti savo nugara sieną, 
.ikrą žodžio prasme remti bur
mistrą Kelly ir su šypsena 
’aukti vis retėjančių užsimoji
mų iš vargstančių draugų pu
sės. Rodos, štai, draugas išlauks 
savo laiką, mušantieji draugai 
pails, nulejs kumštis, o jis, mu
šamasis, tada ims ir nusikvatos 
kaip pavasario saulė juoku — 
“Ehe, vyručiai, matote, kad tik
rai juokias tas, kas juokias pa
skutinis!..” Bet kol kas iš ger
biamo prie sienos pastatytojo 
tebetiško ir baltos seilės ir tru- 
ni'tis kraujo, — bus kur nors 

šiurkštumą sienoje nusibrau
kęs vienas iš mušančiųjų savo 
ranką, kai nepataikė į žydintį 
veidą, ir tuo trupučiu kraujo 
jus stovintį džentlemeną sute
pęs... Į visą šią ramią idiliją 
straksėdamas žiurėjo pavasarį 
jaučiąs žvirblis, turbūt nedaug 
teraštingas, galėjo manyti, kad 
išsitiesę ant savo paties plaka
to kas nors muša merą Kelly... 
Pravažiavo šonais blizgėdamas 
policijos automobilis,, kuriame 
sėdėjo patenkinti džentelmenai, 
jet ir jie testabtelžįjo tik tiek, 
dek reikia skersgatvį kertant. 
Trijų batalija jų nedomino. Jie 
matė savo tautiečio laimingą 
veidą, kurį viena ranka taisė, 
tad stovėtų lygiai, o kita vis 
stengėsi įkalti į /i^ią,' —~ bet 
dėl to nesusi jaudino, nesustab
dė savo mašinos, neiššoko kaip 
jutai į gatvę, nesuširškė nesu- 
jirzgė švilpukais, — nieko pa
našaus neįvyko. Idilija buvo 
jerstipri ir jos pabaiga buvo 
numatoma tokia lengvai ro
mantiška, kad tautiečiai nepa
norę j O', trukdyti sakiesiems pa
vasario šventės. Juk ir žvirb- 
liui pasidarė aišku, kad visa ta 
batalija pasibaigt vėl tavernos 
viduje ir draugai išeis iš ten 
gal tik uždarant ir gal vienas 
kitą apsikabinę verks, kad pir
ma buvo susimušę, ir, kas 
linksmiausia, tas, kuris buvo 
mušamas, dabar visai jau už-

pridėti prie sienos ir laukti, 
kad jis gerai laikytųsi.. Spirle- 
lęję kojele, du draugai nuėjo 
atgal į taverną, o susniukusis, 
pasičiupinėjęs apie smakrą 
(dabar turbūt jam pačiam bus 
įkirtę neatsargiai lupą...), ėmė 
raudoti, kam jie jį vieną palie
ka... Jie ten, gyvatės, gers, o 
čia galbūt žmogus jau kojų ga
li sakyt nebepavelka, pilnas... 
Pilnas ir privanotas... Ir suplo
tas, gali sakyt. Ir nuo viso to 
vaistas tebūtų vienas: draugų 
palaikomam, gražiai prasiplau- 
ti lupų vidujinę pusę stipria 
škotiškąją... Uhuhu! draugai 
paliko vargšą vieną!

Ar jus matėte, draugai gir
tuokliai ir kiti tautiečiai, kai 
staiga užeina audra? Ne? Tai 
pasakysiu...

Drąsiai iškėlusi koją iš auto- 
mobiliaus ir su piktumu tren
kusi duris, Audra Suliveniene 
jau buvo šaligatvyje ir už se
kundės su įnirtimu kratė po 
skelbimu sėdinčio Suliveno fi
gūrą. Sulivenas atmerkė žibu
rius, pamatė jau nebe juokus 
ir apalpo. Draugai nusisuko 
nuo tavernos lango.

a

-----::i

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAkTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

PASALINK
RAUMENŲ SKAUSMUS! |

Johnson’s Red Cross Plaster yra 
vartojamas per 50 metų pagel
tai nuo raumenų skausmų, su- 
stipimų ir nikstelėjimų. Milio- 
nai mėgsta jo raminantį, šildan
tį, paremiantį veiksmą. Lengvas 
vartoti. Ekonomiškas.

RED CROSS
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

OBE tZfflES

Remiate Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

DIDELE EKSKURSIJA
Del informacijų kreipkitės į:

J. & B. AMBRAZIEJUS 
168 Grand St., Brooklyn. N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St. Newark, N. J.

JOHN SEKYS 
904 Broad St., Hartford. Conn.

VIENYBE TRAVEL BURBAU 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., Worcester. Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Brockton, Mass.

PAUL MOLIS
1982 — 25th St., Detroit, Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

OHIO LITHUANIAN PUB. CO. 
K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ava.i'

Cleveland, Ohio

A. VARASIUS 
2316 Sarah St., Pittsburgh, Pa.

J. P. WASILAUSKAS 
814 Bank St., Waterbury, Conn.

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 S. O akle y Avė., Chicago, III.

į LIETUUU
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE 
f

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EURO
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽĖS 13, 1939

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

Whamrvrg-american line M 
OnORTH GERMAN LLOYDU

NAUJIENŲ JUBILIEJINE
EKSKURSIJA LIETUVON

k

Rezervą* 
$220.000

TIKTAS 
$2,900,000

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

Išmokėj om ny
už padėtus /I 

pinigus *

iki

1-mųDuodam Paskolas ant 
Morgičlų

Safety Deposit Dėžutės 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
IMS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Galima

Sophie
Barčus

...RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

iki 9:15 v-
Išgirsit vėliausias žinias, 

. muziką ir kitus įdomius 
pranešimus

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Atkaklus savižudys
BIRŽAI. — Sausio 31 d. va- 

karą, užėjęs į Preiso kirpyklą, 
esančią Vytauto gatvėj, mėgi
no nusižudyti Juozas Balau- 
skas, gyv. Valakėlių km., Va
balninko vals. Kol kirpėjas dir
bo muilo putas, Balauskas pa
ėmęs nuo staliuko skustuvą 
perbraukė sau per kaklą. Kir
pėjas atėmė skustuvą, tuomet 
savižudys griebė antrą, kurį 
norėdamas atimti kirpėjas su
laužė. Bet atkaklus savižudys 
norėjo dar tretį skustuvą grie
bti, bet subėgę žmonės atėmė. 
Savižudys nugabentas su per
plautu kaklu i ligoninę. Gyvy
bei pavojaus nėra. Balauskas 
mėgino nusižudyti būdamas 
girtas. Tą dieną jis pragėrė 
arklį su rogėmis ir kailinius.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 

KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj 
Kovo 12, 1939

įniršęs savo krucijadą, mauros, 
apsikabinęs storą kaip kuilio 
draugo kaklą, šiais maždaug 
žodžiais: “Dovanok, pupyte tu 
mano brangi, kad aš tave šįry- 
tą primušau!..” Mauros ir bu
čiuos į cementinio rentinio šu
liniui storio kaklą...

Kas gi galėjo būti toks bešir
dis ir išdraskyti tą jautrią idi
liją, kai draugai taiso snukį 
savo mielam draugui?! Kas ga
lėjo pasakyti, kad ne, neateina 
Čikagai vėl pavasaris, kad šian
dien nešviečia saulė, kad žvirb
lio prie kojų visai nėra?! Kas 
toks niekšas butų! Jeigu koks 
blaivininkas visą tą neigtų ir 
sakytų, kad Čikagą šiandien 
pusto pusnys ir automobilius 
reikia iš sniego kalnų iškasti 
kaip kokius mineralus... Ne, 
draugai ir broliai, niekas, kas 
dar turi žmogišką širdį po šal- 
bierka, negalėjo paneigti, kad 
švietė saulė, kad Čikagoj ve 
bus pavasaris, kad draugai tru
putį keistoku budu, bet vis dėl-
to ne ką kitą, o tik meilę rodo 
savo sanpiliečiui, į kurį drau
ge ką tik buvo pylę, ir santau- 
tieČiui, nes ką gali žinoti, ga 
Airijoj yra, jeigu ne tiesiai Sin
tautai, tai bent Santautai... O 
tas sanžmogelis, štai, ką tik su
krito prie sienos, kaip nukrin
ta apsunkęs sienų popieris, jėi- 
gu jo neištepus gerais klijais

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

Laivu GR1PSHOLM

Gegužes 31 d., 1939
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO

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

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Lai v. Agentų 
Sąjungos Amerikoje.

Del platesnių informacijų ir sutvarkymo 
dokumentų, kreipkitės į

NAUJIENAS
Jeigu norite turėti smagią kelionę

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

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, UI.

Vardas--------------------------------------

Adresas---- ----------------------------------

Miestas------------------~------------------

Valstija_________________________
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1739 South Halsted Street 
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Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams ___ __________
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Trims menesiams ____ ...
Dviem mėnesiams ....__

_ $8.09
__ 4.00
__  2.00

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
cf Chicago, ]1L under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
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Iii. Telefonas Canal 8500.

Subscription Rates:
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Mėnesiui __ ___ _______

_____ 8c 
—18c 
___  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

(Atpigintai
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LENINO “PUČAS”

Armijos valdžia Madride
Ispanijos respublikos sostinėje Madride valdžią į sa

vo rankas paėmė krašto gynimo taryba, kurios priešaky
je atsistojo gen. Segismundo Casado ir prof. Julian Bes- 
teiro, kuris pirmaisiais respublikos metais buvo parla
mento pirmininkas, ir keturi kiti įvairių partijų ir dar
bininkų organizacijų atstovai (bet komunistų nėra nė 
vieno).

Naujoji valdžia skelbia, kad Negrino kabinetas esąs 
pašalintas, nes jisai veikęs “neteisėtai”. Po to, kai atsi
statydino prezidentas Azana (kuris dabar gyvena Pran
cūzijoje), turėjęs būti ne vėliaus, kaip per aštuonias die
nas, išrinktas kitas respublikos prezidentas.

Apie gen. Miaja, kuris buvo vyriausias lojalistų karo 
jėgų vadas centralinėje Ispanijoje, negirdėt nieko.

Kodėl respublikos gynėjų armija sukilo prieš Negri
no vyriausybę, aiškių žinių nėra, bet galima numanyti, 
kad premjeras Negrinas su savo bendradarbiais buvo 
linkę sustabdyti karą ir pasiduoti generolui Franco. O 
generolo Casado vadovaujamoji armijos dalis ir daugu
ma darbininkų organizacijų tam pasipriešino.

Sunku įsivaizduoti, kaip naujoji Madrido valdžia ga
lės atsilaikyti prieš fašistus, kuomet ji yra iš visų pusių 
atkirsta nuo susisiekimo su išoriniu pasauliu, ir didžio
sios valstybės jau suteikė pripažinimą gen. Franco klikai.

Bet respublikos gynėjai centralinėje Ispanijoje, gal 
būt, kitokios išeities ir neturi. Juk gen. Franco nesutiko 
duoti žodį, kad prieš, tuos, kurie gynė teisėtąją respubli
kos vyriausybę, nebus daroma kerštas. Ar jie pasiduos, 
ar jie kovos toliaus, vistiek daugeliui jų teks žūti. Tai ge
riau mirti su ginklu rankoje, negu būti nugalabytiems 
fašistiškų budelių.

Kaltė dėl šitos ispanų tragedijos puola- daugiausia 
ant Anglijos ir Francuzijos valdžių, kurios begėdiškai 
pardavė Ispanijos respubliką fašistams.

Mirusi šiomis dienomis Le
nino našlė, Nadežda Krupskaja- 
Uljanova, savo atsiminimuose 
trumpai aprašė, kaip jos vyras 
ruošė rudenį 1917 m. ginkluo
tą sukilimą prieš Laikinąją Re
voliucinę Vyriausybę.

“"Reikia atsiminti, kad Laiki
nąją Vyriausybę rėmė Rusijos 
Darbininkų ir Valstiečių Atsto
vų Tarybos (t. y. sovietai). Tai
gi Leninas planavo ginkluota 
jėga nuversti darbo žmonių 
valdžią.

Pirmą ginkluotą sukilimą Le
ninas bandė padaryti 1917 lie
pos mėnesį, bet tas “pučas” ne
pasisekė, ir Leninas buvo pri
verstas bėgti į Suomiją, kad Ke- 
renskis jo nesuimtų. Spalių mė
nesį jisai slaptai sugryžo į Pet
rogradą ir sušaukė bolševikų 
partijos centro komiteto susi
rinkimą. Krupskaja apie tai sa
vo atsiminimuose pasakoja:

Pietų “feodalizmas”
Pietinėse Valstijose demokratų partija visą laiką bu

vo priešinga Roosevelto naujajai dalybai, o paskutiniu 
laiku ji ėmė kovoti prieš ją visai atvirai. Daugelis už tai 
vadina tuos demokratus ne tik atžagareiviais, bet ir “fe
odalizmo” (viduramžių tvarkos) palaikytojais.

Feodalai buvo stambus žemvaldžiai, susikrovę dide
lius turtus iš baudžiauninkų darbo ir iš plėšimų.

Pietinėse Valstijose irgi vyrauja žemdirbystė. Kitą
syk tų valstijų žemdirbiai buvo labai pralobę iš vergų 
darbo. Bet šiais laikais jie yra pusėtinai nusigyvenę. Jų 
ekonominę galią sunaikino Pilietinis Karas, ir jie dar 
iki šiol nėra atsigriebę. Su šiaurės pramonininkais ir fi
nansininkais jie negali nė iš tolo lygintis.

O dauguma tų žmonių Pietinėse Valstijose, kurie 
balsuoja už demokratus, yra dargi visai neturtingi. Net 
negrai juos vadina su panieka “baltuoju šlamštu” (white 
trash).

v

Tačiau tie baltieji žmonės nenori pripažinti teisių 
negrams ir visomis keturiomis priešinasi kiekvienai re
formai, kuri gręsia panaikinti jų privilegijas. Skurdas 
daro baltuosius farmerius Pietuose desperatiškus. Patys 
ekonominiai suvargę, jie nori, kad negrai butų už juos 
dar vargingesnį.

Kol pramonė nepakeis ekonominių gyvenimo sąlygų 
Pietuose, tol reakcija tenai nebus nugalėta.

Klaipėdos Krašte Su
varžomi Išpardavimai

KLAIPĖDA.—Klaipėdos kra
što direktorija išleido polici
nius nuostatus, kuriais suvar
žomi išpardavimai. Dabar bus 
tik sezono pabaigos ir inven
toriniai išpardavimai. O kiti 
išpardavimai bus leidžiami tik 
Doliciiai sutikus.

4,000 tonų taukų iš Lie
tuvos j Lenkijr

Leninas dalyvavo partijos 
Centro Komiteto posėdy j, ku- 

, ris įvyko Suchanovo kamba
ryj; ten buvo priimta rezo
liucija, kad pradėti revoliuci
ją. Dešimts Centro Komite
to narių (Leninas, Stalinas, 
Sverdilovas, Dzeržinskis, U- 
rickis, Kolonlai, Bubnovas, 
Lomovas, Sokolnikovas ir 
Trockis) balsavo už ginkluo
tą sukilimą. Zinovjevas ir Ka- 
menevas prieš.” (“L.” kovę 
4 d., 1939 m.).
Tokiu budu, kaip matome, tą 

pučą nutarė daryti 10 žmonių. 
Du iš jų — Sokolnikovas ir 
Trockis — vėliau buvo apšauk
ti “judošiais”. Trečias, Bubno
vas, rodos, irgi buvo “likviduo
tas”.

Net bolševikų partijos centro 
komitetas, pasirodo^ ne vienbal
siai pasisakė už sukilimą, nors 
reikia pasakyti, kad į tą komi
tetą buvo parinkti tiktai Leni
no pakalikai. Žmonių su nepri
klausoma nuomone . bolševikų 
vadas šalia savęs nepakęsdavo.

Tačiau Leninui pakako to, 
kad mažame partijos komiteto 
būrelyje jo sumanymui pritarė 
“dauguma”. Jisai nepaisė, Rą 
mano partijos nariai, o dar ma
žiau paisė, ką mano Rusijos 
liaudis. Dabar Leninas pradėjo 
dirbti, kad tas centro komiteto 
daugumos nutarimas butų “už- 
girtas”. Bet jisai ėjo ne į orga
nizuotų darbininkų mases. 

»

Sukilimo “užgyrimas”
Krupskaja toliau rašo, kad 

už keleto dienų po C. (K. posė
džio įvyko Petrogrado bolševi
kų organizacijų konferencija. 
Kiek delegatų tenai dalyvavo ir 
kiek narių jie atstovavo, ji ne
pasako. Bet ji pamini, kaip la
bai reikšmingą faktą, kad “bu
vo delegatai nuo Viborgo rajo
no (aštuoni žmonės)”.

Konferencijoje kilo labai aš
trių ginčų, bet Lenino sumany
mas, galų gale, paėmė viršų:

“Balsuojant, milžiniška 
dauguma pasisakė už gink
luotą sukilimą”, sako Lenino 
našlė. “Visas Viborgo rajonas 
balsavo už revoliuciją.”
Svarbiausia, kad “visas Vi

borgo rajonas” (t. y. 8 žmo
nės!), balsavo už sukilimą! Kad 
Viborgo rajone Petrograde gy
vena desėtkal tūkstančių darbi
ninkų, kurių, nuomonės Leni
nas ir nebandė atsiklausti, p-iai 
Krupskajai neatrodo verta pa- 
minėjimo.

Taigi vienas “užgyrimas” 
vo gautas. Dabar sąmokslo » 4 • • •

tru kartu Centro Komiteto po- ' 
sėdįs, tik jau “praplėstas”. 
Krupskaja apie jį rašo:

“Sekančią dieną, spalių 16, 
įvyko praplėstas Centro Ko
miteto posėdis Lesname, tai 
yra, Lesno parajonio Durnoj, 
kur be C. K. narių dalyvavo 
Petrogrado Komiteto, karo 
organizacijų, nuo darbininkų 
sąjungų, fabrikų komitetų; ir 
geležinkeliečių ir Petrogrado 
apygardos. (okrugo) komite
tų nariai. Čia buvo svarsto
ma pasiūlymai tų, kurie sto
jo už būtiną ginkluotą suki
limą, ir mažumos — kurie 
buvo prieš ginkluotą sukili
mą. Lenino revoliucija už su
kilimą gavo milžinišką dau
gumą — 19 balsų; 2 buvo 
prieš ir 4 susilaikė. Klausi
mas buvo išspręstas. Tada 
Centro Komitetas" išrinko Ka
rinį Revoliucinį Komitetą.”
Tai šitaip tapo tas sukilimo 

klausimas “išspręstas”.
Skaitant Lenino našlės atsi

minimuose apie tai, kad tame 
“praplėstame” Centro Komiteto 
posėdyje dalyvavo ir Petrdgra- 
do komiteto atstovai, ir įgalio
tiniai nuo karo organizacijų, ir 
nuo darbiiiinkų profesinių są
jungų, ir . nuo fabrikų, komite
tų, ir nuo geležinkeliečių ir Pet
rogrado apygardos komitetų na
riai,, — susidaro įspūdis, kad 
čia buvo skaitlingas susirinki
mas, atstovavęs dideles mases 
žmonių. Bet pasirodo, kad viso 
tenai posėdžiavo tik 25 asmens, 
įskaitant ir 12 
to narių! .

pr i tarė J^įdno . 
jo viso W žmonių: 
balsavo dU|-— tai, matyt, buvo 
tie palys G| K. nariai (Kamene- 
vas ir Znrovjevas), kurie prie
šinosi Lenino sumanymui pir- 
niesniame?-icentro posėdyje. O 
keturi susirinkimo dalyviai ne
drįso savo nusistatymo aiškiai 
pareikšti, bet už Lenino rezo* 
liuciją atsilakė balsuoti.

Taigi išeitų visų organizacijų, 
iš kuriui Leninui ir jo pakali
kams pasisekė gauti “atstovų”, 
tik 9 jo sumanymą parėmė, o 
4 ne. i x i

Bet Leninui tokio “milžiniš^ 
ko” parėmimo užteko, kad bu
tų nuspręstas visos Rusijos re
voliucijos likimas, ir jisai, nie
ko nelaukdamas, ryžosi organi
zuoti “Karinį Revoliucinį Ko-- 
mitelą”. h

šitaip buvo suplanuotas tas 
kriminalis pasikėsinimas prieš 
Rusijos darbo žmones, kurie 
neseniai buvo nusikratę carizr 
mo jungo ir tikėjosi galėsią su
kurti laisvą gyvenimą savo kra
šte.

Jeigu tuos įvykius ‘butų apra
šęs koks nors komunistų prie
šas, lai galėtum pamanyti,, kad 
faktai čia yra tyčia •nupiešti ne
palankioje bolševikams švieso
je. Bet čia rašo pati Lenino 
našlė, kuri^ galėjo greičiau pa
dailinti, o ne apjuodinti bolše
vikų vado veikimą; ir ji žinojo 
apie tą veikimą daugiau, negu 
kas kitas.

kodėl taip skubinosi Leninas?
O dalykas tas, kad Petrogra

de rinkosi Antrojo Visos Rusi
jos Sovietų Kongreso delegatai. 
Sovietų Kongresas turėjo tuo
jau prasidėti ir 
punktas jo 
Laikinosios 
riausybės 
klausimas.

Leninas žinojo labai gerai, 
kad Sovietų Kongrese bolševi
kai mažumoje, ir kad Kongre
sas ne tik nesutiks pavesti “ga
lią” į garbės trokštančio Leni
no rankas, bet kad jisai grei-

vyriausias
dienotvarkėj e buvo

Revoliucinės Vy- 
perorganizavimo

M. A. Sharka

Iš Rhinelanderioj Floridą

labai

(Tęsinys) •

Oras
Floridos klimatas yra 

palankus, štai žiemos metu čia
temperatūra gana dažnai sie
kia 90 laipsnių šilumos. Vadi
nasi, oras dabar toks, kaip lie
pos mėnesį Wisconsine. Sąlygos 
tad, rodosi, yra labai palankios 
ir viskas turėtų gražiausiai aug- 

čiausiai bolševikus pasmerks už I ti» Kartą teko važiuoti iš St. 
jų ardantį veikimą. Todėl bol- Petersburgo į Miami keliu 94. 
ševikui vadui buvo svarbu, kad Padarėme 145 mylias ir niekur 
“pučas” įvyktų tuojaus — pir- n-ė vieno paukščio nematėme, 
ma negu Rusijos darbininkų ir Kur žvelgi, visur baltas smėlys 
valstiečių atstovų suvažiavimas lyg šiauriuose sniegas. Žolės be- 
prades savo svarstymus. Jisai ve^£ n*e^ur nesimato. Vargu 
jautė, kad jo sąmokslas gali pa- pakaktų 1,000 akrų, kad butų 
sisekti tiktai dabar —- arba nie- galima karvę ar avį išmaitinti, 
kuomet nepasiseks. Floridos pietinėje dalyje ak-

Krupskaja savo atsiminimuo- mens nerastum nė už pinigus, 
se nenurodo nė' vienos masinės P Pr*e van^eny110 Yia savoliš- 
darbininkų organizacijos, kuri pakmenų, kurie labai pana- 
butų dalyvavusi sukilime. Yra|^s i bičių korius, atseit, jie 
faktas, kad nė viena jų ir ne-Hra skysti.
dalyvavo. Sukilimas buvo atlik- Turistai yra pragyvenimo 
tas grynai kariuomenės burių 
ir karo laivyno jėgomis. Tas 
jėgas suorganizavo Trockis. 
Trockis, o ne Leninas buvo tik
rasis “pučo” inžinierius! bet ka
dangi Trockis seniai yra pra
keiktas, kaipo “fašistų agen
tas”, tai Lenino našlė kiek pla
čiau nupiešti Trockio vaidmenį 
tose spalio-lapkričio dienose ne
galėjo.

Trumpai pastebėjus apie są
mokslininkų zujimą naktį iš 
spalių 24 į 25 d., ruošiantis prie 
“pučo”, ji pasakoja:

Centro Komite-

dauguma”, kuri 
”pučui”, susidė- 

. Pxieš irios

gal naują kalendorių, lapkri
čio 7 d.) 1917 metais, Laiki
noji Rusijos Vyriausybė bu
vo nuversta. Valstybės galia 
perėjo į rankas Karinio-Re- 
voliucinio Komiteto, kuris 
buvo išrinktas Petrogrado 
Sovieto (? — “N.” Red.) ir 
pastatytas priešakyj Petro
grado arini jos ir proletariar 
to. Tą pat dieną Kariniai-Re- Į 

. voliucinis Komitetas perdavė Į
visą galią Antrajam Sovietų I
Suvažiavimui (!—“N.” Red.}, ** 
tai yra atstovams nuo darbi
ninkų, valstiečių ir kareivių. Kaip dirba pinigų 
Sudaryta darbininkų-vaistie-Į kontrabandininkai 
čių valdžia, Liaudies Sovie
tai (? — “N.” Red.), išrink
ta Liaudies Komisarai, kurių 
pirmininku išrinktas Vladi
miras Leninas.”

šaltinis
Pramonės Floridoje beveik 

jokios nėra. Stambiausia pra
monė — tai gaminimas cemen
tinių “blaksų”, iš kurių yra sta
tomi namai. Prie Atlantiko gy
veną žmonės vyriausiai išsilai- 

• |ko iš turistų, kurių suvažiuoja 
ne tik iš visos Amerikos, bet 
taip pat iš Kanados ir kitur.

Šiaip vietos gyventojai, kurie 
nedaro biznio iš turistų, yra la
bai suvargę ir suskurę. Niekui' 
kitur nemačiau tiek daug senų 
automobilių, kurie paprastai 
vadinami “skrepais”, kaip Flo
ridoje. Ir vargu yra kita valsti
ja, kur butų tiek daug \VPA 
darbininkų, kaip Floridoje, čia 
tikrai daug yra federalės val
džios finansuojamų darbų.

Ir vis dėlto Floridos keliai vi
sai nekokie. Jie siauri, nelygus 
su smala išpilti. Tai tikrai di-

delis apsileidimas neturėti ge
rų kelių, kuomet didžiausias 
biznis yra padaromas iš turistų. 
Keista taip pat yra ir tai, kad 
daugelyje vietų nėra tinkamo 
vandens žmonėms gerti. Užtai 
turistai, kurie mėgsta vienokį 
ar kitokį sportą, čia turi viso
kiausių parankumų. Reikia tik 
atsivežti daugiau “šiaurinių” 
dolerių, tai čia visokiausio ma
lonumo galima turėti.

Butų brangumas ir kiti 
dalykai

Maistas Floridoje, palyginti, 
nėra brangus. Manau, kad pra- 1 
gyventi čia bus pigiau nei Chi
cagoje. Bet tai tik maisto at
žvilgiu. Visai kitoks reikalas y- 
ra su butais. Pavyzdižiui, kiek 
įmanomesniame viešbutyje už 
kambarį per dieną reikia mo
kėti $10 ir daugiau. Vasarna
mis (katedžius), jei jis yra mo
derniškas ir turi parankumų, 
per savaitę atsieina nuo 35 iki 
50 dolerių. Tai vis dėlto pusėti
nai sūrios kainos.

Leidimo žuvauti juroje nerei
kia. Tačiau Floridos upėse ir 
ežeruose be leidimo (laisnio) 
žuvauti draudžiama. Trims die
noms toks žuvavimo leidimas*1 
atsieina $1.65, o visam sezonui 
— $5.50. Tas patvarkymas yra 
griežtas, ir jei ■ kas bando nuo 
laisnio pirkimo išsisukti, tai pa
prastai apsigauna. O tai reiškia, 
kad leidimas jam daug bran
giau atsieina, kai jis lieka pa
gautas.

Miami mieste už namą, ku
rio vertė nėra aukštesnė kaip 
$5,000, mokesčių nereikia mo
kėti. Bet tai tik tuo atveju, jei 
pats savininkas jame gyvena. 
Tačiau jei jis iš to namo biznį 
daro (vadinasi, nuomoja turis-K 
tams), tai tada turi mokėti itin 1 
didelius mokesčius.

Tai tiek iš saulėtos Floridos.
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MARGUMYNAI

KAUNAS. — 
lenski” praneša 
kad lietuvių — 
bos susitarimo 
riebalų pramonė 
tuvoje 4,000 tonų 
200,000 zlotų.

Wi-“Kurjer 
iš Varšuvos, 
lenkų preky- 
rįbose lenkų 
užpirko Lie- 
taukų už. 1,~

bu- 
va-< 

dąs siekia savo poziciją sustipk 
rinti. Bet ar jisai bent dabar 
paduoda savo sumanymą ap
svarstyti organizuotoms darbi
ninkų masėms, kurių vardu juk 
tas sukilimas buvo planuojamas 
daryti? Ne. Buvo sušauktas anr *

Ginkluotas perversmas 
pasisekė

Daug-maž už savaitės laiko 
Lenino “pučas” įvyko. Jo eigos 
Krupskaja neaprašo. Ji trumpai! 
pasakoja tiktai, kaip po minė
tojo “praplėsto” Centro Komi
teto posėdžio ji pati, Leninas ir 
artimiausieji jo padėjėjai bė
giojo šen ir ten — daugiausia 
į tą Viborgo rajoną, kurio visi 
aštuoni bolševikų organizacijos 
nariai pasisakė už sukilimą.

Pagalios, spalių 24 d. Leninas 
parašė laišką Centro Komitetui, 
reikalaudamas “šiandien imti 
galią į savo rankas”.

Matyt, net ir po galutino “nu
sprendimo” bolševikų Centro 
Komitetas dar vis svyravo. Bet

Jeigu bolševikai butų tikrai, 
norėję perduoti valdžią Ant- 
ramjam Sovietų Suvažiavimui, 
tai kam reikėjo daryti ginkluo
tą perversmą prieš pat suva
žiavimo atidarymą?

Perversmą padarę, bolševikai 
jėga išvaikė Sovietų Suvažiavi
mo daugumą, taip kad suvažia
vime paliko beveik tiktai vieni 
bolševikai. Taigi jie “perdavė 
galią” ne darbininkų ir valstie
čių atstovams, bet — sau.

Tokiu budu buvo ne tik pa* 
darytas smurtas prieš darbo 
žmonių atstovus, bet buvo at
likta ir biauri apgavystė: savo 
diktatorišką valdžią, įgytą gink
luotos jėgos keliu, Leninas pri
dengė autoritetu “sovietų”, 
prieš kuriuos jisai pavartojo 
smurtą.

Šitaip prasidėjo Rusijoje bol
ševikų viešpatavimas. Rusijos 
darbo žmonės laipsniškai buvo 
vis labiau ir labiau pavergti, ir 
šiandien jie turi mažiau politi
nių ir pilietinių teisių, 
kad turėjo prie caro.

negu

Iš Lietuvos
Degė Adutiškis

d.
Iš

KAUNAS. — Sausio 24 
Adutiškyje kilo gaisras, 
pradžių /užsidegė vaistinė,, iš 
ten ugnis persimetė į kitus tro
besius. Iš viso sudegė 6 gyve
namieji namai, 6 tvartai ir 2 
daržinės. Nuostolių priskaito- 
ma 64,750 zlotų.

Kadangi pinigų išvežimas į 
užsienius beveik visose val
stybėse suvaržytas, tai pasku
tiniu metu visur prasidėjo di
delė valiutos kontrabanda, ku
ri šmugelninkams duoda gra
žaus pelno. Kontrabandinin
kai sugalvoja įvairiausių būdų. 
Italų policija pastebėjo, kad 
iš užsienio įvežama labai daug 
pašto karvelių. Buvo pastebė
ta, kad tie karveliai paskui iš
skrenda atgal per sieną į kai
myninę valstybę. Tas sukėlė 
įtarimą. Keletas karvelių bu
vo nušauta ir prie kiekvieno 
paukščio kojos buvo rasta 
maži siuntinėliai, kuriuose bu
vo po 2-3 tūkstantinius bank
notus- Tuo budu kontrabandi
ninkai su pašto karvelių pa
galba gabeno pinigus iš Itali
jos. Austrijoje vienas dvari
ninkas nuolat pradėjo rengti 
didelius pasilinksminimus sa
vo dvare, esančiame prie sie
nos. Pramogų metu jis’ leisda
vo raketas, kurios vis krisda
vo į kaimyninės valstybės lau
kus. Pradėjus sekli, buvo nu
statyta, kad dvarininkas ra
ketomis siuntė pinigus į ki
tą valstybę. Sudėjęs į rutu
liuką keletą tūkstantinių, pri
rišdavo jjas prie raketos ir iš
šaudavo į orą taip, kad rake
tos krislų kitapus sienos. O 
ten jau laukė dvarininko sė
brai, kurie surasdavo oro ke
liu atsiųstus pinigus. Už tą 
nusikaltimą buvo konfiskuotas 
visas dvarininko turtas.

Neseniai Vengrijoje buvo 
išardytas vienas iš apyvartos 
išimtas geležinkelio vagonas, 
kuriame rasta slėptuvė, o jo
je 20,000 kronų svetimos va-

Kiek visame pasaulyje 
žmonių?

Tautų Sąjungos sekretoriato 
statistikos departamentas pra
neša, kad 1936 metų pabaigoje 
pasaulyje buvo du milijardai 
šimtas trisdešimt keturi milijo
nai žmonių. Neskaitant Kinijos, 
1937 metais pasaulio žmonių t 
skaičius padidėjo aštuoniolika 
milijonų, tai yra 11%. Pusė 
visų žmonių gyvena Azijoje. 
Indijoje gyvena 374 milijonai 
žmonių. Kinijoje skaitoma 450 
mik gyventojų; 
72 milijonai, < 
imperijoje — apie 100 milijo
nų. Sovietų Sąjungoje gyvena 
178 milijonai žmonių. Europo
je, be Sovietų Sąjungos, iš vi
so yra 397 milijonai gyvento
jų. Iš jų Vokietijoje gyvena 79 
milijonai, Didžioje Britanijoje

47 milijonai, Italijoje —- 43 
milijonai, Prancūzijoje — 42 
milijonai, Lenkijoje — 35 mili
jonai. Jungtinėse Amerikos 

t

Ja ponijoje — 
o visoje japonų

liutos. Matyti, tuo vagonu 
kontrabandininkai pergabeno 
nemaža pinigo, tik paskutinio 
siuntinio negalėjo pasiimti. 
Čekoslovakijoje neseniai buvo 
suimtas vienas pasienio ūki
ninkas, kuris kasdien veždavo 
mėšlą į kitapus sienos esantį 
jo lauką. Kai savo mėšlo jis 
nebeturėjo, pirkdavo iš kai
mynų ir vis gabendavo per 
sieną. Ir čia policija susekė 
pinigų kontrabandą. Ūkinin
kas tarpininkavo stambiems 
šmugelninkams, kurie jo, mėš
le gabendavo į užsienius auk
są. Dviejuose mėšlo vežimuose 
buvo rasta aukso už 10,000

I
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VALDYBA
K. AUGUSTAS, iždininkas
J. DEGUTIS, trustisas
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA

JUBILIEJINIS KONTESTAS
kon-

kon-

Daugėja bedarbių

BAZARO EIGA

John Petkus, Aurora, III. ...............................   10
Juozas Ascilla, Chicago ................................................ 9
Petras Galskis, Chicago ................................................ 8
Frank Bulaw, Chicago .................................................... 7
Adomas Markūnas, Chicago ......................................... 7
V. B. Ambrose, Chicago ............................................. 4
Juozas Žukas, Chicago .................................................... 3
Senas Petras, Chicago ..................................... ........... 1

V. B. AMBROSE, kuris yra 
pasiryžęs įrašyti nemažą skai
čių narių. Pereitame konteste 
drg. Ambrose įrašė apie 90 na
rių. Nėra abejonės, kad to skai
čiaus jis pasieks ir šiame kon
teste.

Stanley J. Petrauskas, Rockford, III.............................
Bruno Arlauskas, Chicago .........................................
S. Mockus, Racine, Wis..................................................
V. černauskas, Springfiekl, III.......................................
Petras Lapenis, Chicago .............................................
Joseph Augaitis, Cicero .............................................
Frank Klikna, Chicago .................................................
S. Yurchis, Chicago ....................................................
Mike Senko, Chicago .....................................................
Jonas Kaulinas, Chicago .............................................
Bcnedict Vaitekūnas, Chicago .....................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.........................
Marijona Ascilla, Cicero .............................................
Thomas Šalkauskas, Chicago .............,........................
Constantin čepulevičius, Chicago ............... ............. .
Anton Marshall, Maywood, III.......................................
J. Cinikas, Cicero ........................................................

' Miss Josephine Miller, Evanston, III.............................
Pavieniai nariai įrašė ......................................... ....... 13
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokomai visi tie 
draugijas nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemoka
mai užkandžiams ir gėrimui.

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų.

įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

Pauline Paulson
Paul Pučkorius
Lucy Pučkorius 
Leon E. Boyd 
Louis Petkus.
Kont. Juozas Ascilla įrašė:
Lapinskas Barbora 
Chernauskas Vytautas
Galmmas Antanas
Swažas Ona
Budrick Charles J.
Rodgers Dominick 
Lutkauskiene Ona 
Petronis Barbora
Kont. V. B. Ambrose įraše:
Pa v denis Herman
Kazik Anton
Jonės Gari 
Masaitis Walter

Paskutiniu laiku apsiėmė 
darbuotis konteste kaipo 
testantai šie asmenys:

Jonas Cinikas
Miss Josephine Miller 
Anton Marshall 
Senas Petras.
Jonas Cinikas įstojo j

testą ir mano Jubiliejiniame 
Konteste daugiau pasidarbuoti, 
negu pirmiau kad darbavosi. 
Cinikas pradžioje pereito kon
testo smarkiai rašė narius, bet 
vėliau, aplinkybėms susidėjus, 
negalėjo daug pašvęsti laiko, 
vienok |rašė apie 20 narių. Ju
biliejiniame Konteste tikisi įra 
šyti apie 100 narių. Pabaigoje 
Kontesto turėsim progos pa
matyti ar Jonas savo užbrėžtą 
tikslą atsieks.

Anton Marshall, Maywood, 
Ilk, pirmą kartą įstojo j Kon- 
testą ir tikisi gauti kelis de- 
sėtkus narių. Anton Marshall 
yra Melrose Parko Kultūros 
Draugijos finansų raštininkas, 
turi biznį, būtent, bučemę ir 
grosernę, 153 So. 13th Avė., 
Maywood, III. ir todėl aš ti
kiu, kad turėdamas plačią pa
žintį jam bus lengva įrašyti 
kelis desetkus narių.

Pereitą savaitę dovanų ba- 
zarui gavom mažai. Artinan
tis bazarui gal Draugijos 
riai pradės gausiau atnešt 
vanų. Lauksim.

Aukojo bazarui
Mrs. A. Judvietis aukojo ran

kų darbo mėgstą paketbuką.
Juozas Gaivins aukojo pui

kų baksuką su degtine.
Mrs. O, Vizgirdas aukojo 

dvi paduškaites.
Mrs. B. Shultz aukojo du už

valkčiu gražiai apsiuvinėtus.

KENOSHA, WIS.

Iš Kultūros Draugijos
Veikimo

na- 
do-

BIRŽAI. — Mieste paskuti
niu laiku vis daugiau ir dau
giau atsiranda bedarbių. Da
bar sustojus “Apaščios” fabri
kui bedarbių skaičius dar pa
didėjęs. Prie miesto savivaldy
bės vykdomų viešųjų darbų 
dirba tik apie 40 žmonių.

Usa only one levai tea- 
spoonful to a eup of siftad j 

L flour for most recipes. | 

Kf^BAKING 
ilWPOWDER 
Samepricetoday 1 

: a$48years ago Į 

į 25ouneeifor254 Į 

B Msnufacturad by bikiny powd«r 11 
I* tpedalhb wh* m«k« notking būt II 

baking powd«r--un<l«r (upervition II 
<■ «xp«rt «h«mi«tt nailonai Ii 
!■ repuUtion. ________

KONTESTANTU VEIKLA

Kont. Senas Petras 
Sammis Larefta Lois 
Kont. Petras Galskis 
Wilčausky Bernice 
Klemukas Johana 
Kasaitis Petras 
Valuk John 
Bender Mary 
Jovaiša Juozas 
Ivanauskas Joe 
Ivanauskas Ona

įrašė

įrašė:

Pirmiausia noriu pranešti, 
kad Kovo 19 d. Kultūros Drau
gija bendrai su choro nariais 
turės šaunų parengimą, — bus 
draugiškas suėjimas vakarienė, 
o po to pasilinksminimas — 
šokiai, dainos ir t.t.

Kadangi tai įvyks sekmadie
nio vakare, tad gera proga na 
mų šeimininkėms smagiai lai
ką praleisti, nes namie vaka
rienės nereikės gaminti, šk 
parengimas su vakariene bus 
German-American svetainėje, 
kuri bus atidara svečiams nuo 
4 vai. p.p.; įžanga visai pigi 
— tiktai 50 centų; su kiek
vienu įžangos bilietu bus pro
ga gauti dovaną.

fMILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

ARE YOU SUFFE’RING FR.OM ’

E Y. E STRA1N 
duė *6' dust, sunj light-įjlare, 
drivirig, movies, reading, etc.?

Do vour eyes bum—feel 
tired, uncomfortable? Try 
Mūrine, lt contains 7 hclp- 
ful ingredients vvhich 
deanse and ciear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alive! Much more effective than boric acid, 
Send for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to Tne 
Murina Co., Dept. MF. Chicago, III.

Your. 1^-1

AT A L L D R U G S T O R E S

Su šiąja diena draugijos sky- draugų bei pažįstami} ir juos
riuje pradedame skelbti kon- nėra taip sunku įrašyti.
testantų įrašytus naujus narius. 
Kiekvieno kontestanto įrašyti 
nariai bus skelbiami kiekvieną 
antradienį draugijos skyriuje, 
taip kad kiekvienas draugijos 
narys turės progos matyti kiek

Nors darbo tik pradžia, nors 
<ontestantai dar ką tik pradė- 
o darbuotis, bet jau vienas- 

kitas iš kontestantų padarė pu
sėtiną šuolį pirmyn.

Kont. Frank Bulaw
Žilinskas Felix
Karazikas Antanas
Berg John
Berg Mary
Berg Anna
Salavičia Jonas
Gurrick Walter

įrašė:

WAUKEGAN, ILL.

kuris kontestantas įraše narių 
ir keik iš viso įrašęs į draugiją. 
Tai bus įdomu matyti kaip ken
tės ta n Ui vienas su kitu lenk ty
muos naujų narių įrašyme.

Darbo pradžia
Nors jau visas mėnuo praė

jo kaip organizuojam kontes
tantus, bet dar vis stengiamės 
gauti daugiau kontestantų, kad 
galėtume išvystyti darbą pilnu 
tempu. Darbas sunkus, mes 
tikime, kad draugijos na
riai ateis mums į talką įstoda
mi į kontestą kaipo kontestan- 
tai. Turėdami daugiau kontęs
iau tų, galėsim daug daugiau 
įrašyti į draugiją narių, nes 
kiekvienas turi savo giminių,

Kont. Juozas Zukąs jrašė:
Erinas Louis
Shatas Juozas
Shatas Ona

Kont. Adomas Markūnas
Zerinskas Aifold J.
Garauskas Jonas
Garauskas Jonas 
Garauskas Valerija 
Balsis Kari

įrašė

Miss Josephine Miller apsi
ėmė darbuotis Jubiliejiniame 
Konteste ir 'tikisi, kad šiais 
metais daug daugiau įrašys 
narių, • negu ‘praeityje įrašė. 
Panelė Milleriutė iš pat jauny
stės jau įsikinkiusį j lietuvių 
.visuomenišką darbą ir su di
džiausiu pasiryžimu dirba. Jo
sephine priklauso prie Naujos 
Gadynės choro ir ten daug dar
buojasi.

Aš nuo savęs linkiu Jose
phine pasiekti pirmąv dovaną, 
tai yra laivokortę į Lietuvą ir 
atgal, ir atlankyti Lietuvą. Ži
nodamas Josephine gabumus ir 
kad ji turi plačią pažintį, jai 
nebus taip labai sunkus darbas 
tai atsiekt.

Pamąstyk, Josephine, apie 
šį mano

Waukegano Lietuvių Kultū
ros Draugijos susirinkimas 
įvyks Nedelioj, Kovo 12 d. 1939 

i m., Liuosybės svetainėj, ant 
8-tos ir Adams gatvių, Wau- 

’kegan, 19:00 valandą ryto. 
Malonėkite Visi nariai atsilan
kyti.

Simną L. Gabris, Sekr.

Skelbimai Naujienose 
duoda, naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
n-a naudingos

MUSCULAR
RHEUMATiC

PftINS-ACHES
Kad gauti greitą pagelbą, reikia dau
giau, negu "tik mosties." Reikia "I’rieS- 
erzlimnčio,” tokio kaip šono Švelninan
čio, raminančio Musterole, kad persun
kti per odos pavir-Sl, pagelbai nuo krau
jo sukepimų ir skausmų, slogų pasek
mių.

Raumenų diegimas, skausmas ir su
stingimas 
galėti.

Geriau 
plasteris. 
ja. Daugelis iŠ gydytojų ir slaugių pa
taria vartoti. Yra trijų stiprumų: Pa
prastas, vaikų (švelnus) ir ekstra stip
rus, 40c visose vaistinėse.

paprastai greit pavyksta nu- 

negu seno budo mustardinis 
Per 30 metų milional varto-

Vienutinė Tokia
KNY G

Anglų Kalboj

NEVY TOOTH PAŠTE 
CLEANS DANGER 

AREAS EVEN WATER
MAY NOT ENTER

I magino a dellghtfully different tooth pašto 
thatfoams intoa “bubbte bath” fino enough 
te ctean plts and eraeks so Uny evea water 
may uot enter theml

That’s exactly what happons tho Instant 
saliva and brush touch the NEW formula 
Lte&arino Tooth Pašte, supercharged with 
amazing Luster-Foam detergonS. You 
vouldrit bellove how i b eloaas. brightens. 
polishes . . . leaves the entlro mouth so 
much fresher and cleaner.

Askfor Ihe big 264 tuboor, better štili, tho 
double tūze 404 tūba eontalning more than 
X poundef tooth pašte. Atanyctrugcounter. 
Lambert Pharmacai ©o., SC. Louis, Mo.

VMS NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
Supercharged

with •

Garsinkite “N-nose”

Kont. John Petkus, Aurora, III.
Kontestantas John Petkus iš 

Aurora, III., pirmininkas Auro
ros Kultūros Draugijos, parodė 
savo gabumus mokėjime įra
šyti narius į draugiją. Daugelis 
man lankantis 'Auroroj sakė, 
kad bus, sunku gauti naujų na
rių, bet draugo Petkaus pasi
darbavimas rodo ką kitą. 
Draugas Petkus iškirto šposą 
chicagiečiams gaudamas per sa
vaitę 10 narių, iš kurių dides
nė pusė yra jaunuoliai. Tuo 
budu jis užėmė pirmą vietą 
konteste.
štai J. Petkaus įrašyti nariai:

Stanley Shetkauskis 
Vytautas Puckorius 
Frank H. Puiris* 
Felix Petkus 
Miss Lucille Wenckus

Paul Virbickas, senas Bridge- 
portot biznierius, turįs bučernę 
[ir grosernę 3645 Emerald Av. 
Laiko šviežias prekes ir kosiu- 
,meriui pareikalavus pristato į 
namus.

, Yodvers Jane įsirašius į 
Draugiją pareiškė, jog jai link
sma, kad ją priėmė į Draugi
ją ir dabar jinai prirašys sa- 
vo pusseserę ir kitus savo drau
gus.

Per ofisą įsirašė sekantys:
Chapski Kaz.
Pivariunas A.
Bartkus JL
Marcinkevich E.
Kveder J.
Yotkus M.
Nemakas G.
Yasud J.
Auksoriukė S, 
Valantis J. 
Tolfeh F.

W.

linkėjimą!

pagaliau
darbuotis

Senas 
apsiėmė, 
me Konteste. Apie Seną Petrą 
nėra daug kas rašyti, nes pusė 
Chicagos jį pažįsta; jis apie 
1,000 narių prirašė i Chicagos 
Lietuvių Draugiją, tai yra, jis 
vienas daugiau įrašė į musų 
draugijų, negu kitos draugijos 
turi viso narių. Petras visuose 
kontestuose dalyvavo ir, regis* 
visuose buvo pirmas..

Įstojęs į Jubiliejinį Kontes- 
tą, aš manau, kad jis- nors- vė
liau įsirašė, bet darbuosis, kad 
pasiekti pirmą dovaną.

Stelmokas

tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE’*

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj 
Kovo 12,1939

“The Daina
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Kaina $2.00

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitų knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise

f" AR ŽINOTE KĄ 

RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
j j skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jį į rankas 
paimt.

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

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

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

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.*.... ...... ....

At the tat sign of
SOBE

THBOAT
gargle Listerine
Skubi atsarga gali atitolinti slo
gas, kas yra gerklės skausmų pa
seka. Listerina naikina bakteri
jas, kurių slogoms susirgus, ger
klėje susidaro milionais—reikale 
paduoda Gamtai pagelbos ranką. 
Atmink, kad slogos yra bakteri
jų sukeltas uždegimas. Tad, ko
dėl nesigydyti bakterijas naiki
nančiu Listerine Antiseptiku.
Lambert Pharmacai Co.,St. Louis, Mo.

Kilis germs in throat

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 Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degramos, žvynuotos, ugninės Eczema.

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabią pa 
grclbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 1« 
skirtingrų jtaklngrų dalių) padeda Gamtai 
greitesnį grydymą. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas 
štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: “l 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Ze- 
-no nuo Eczema, kuri mane vargino per 3S 
metus." ... „

Neregimas, nedčmčtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
• ledervines Ir kitokius odos įdegimus. Tik 35e. 
TIKRO PATARNAVIMO ateKikinmis gal pri
reiks $1.26 Extra Jfi»os\ Yra pae visus Žy
mesnius vaistininkus.

i*ref er red by millions 
to mayonnaise..

Full-flavored

for cookingt
• Krajt American has a mellovv, 
full-flavored richness that makes 
.it perfect for aandvviches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Chee&c to mėlt 
pcrfsetfy.



Diena [š Dienos
Dėkuoja 
“Naujienoms”

Sužeistas Antanas Katela dė
kuoja “Naujienoms” ir lanky
tojams.

Jau buvo rašyta “Naujieno
se” apie liūdnų įvykį, kuriame 
sausio 30 d., kopėčioms lūžūs, 
susižeidė Antanas Katela, Ku
piškėnų Bendro Kliubo Amer. 
narys.

Dabar p. Katela rašo: “Dir
bant vidurmiesty dangorai
žiuose ir plaunant langus, ko-

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIO

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

pėčioms lūžūs nukritau kelio- 
likų pėdų ant cementinių grin
dų. Sužalojau kaktų, lupas ir 
tiesioji ranka ir koja buvo taip 
sumuštos, kad gulėjau nepasi
judindamas, tik tankiai įšmir- 
škimus darydavo, nes taip di
deli -skausmai kankino, kad jei 
ne išvirškimai, . nežinau kaip 
bučiau atlaikęs. Sutinusių tie
siųjų kojų subandažavo, pari
šo tam tikrose staklėse augš- 
tyn, kad nė pajudint negalė 
jau. Tiesioji ranka taip pat pa
rišta buvo. Vasario 7 d. pada
rė operacija ir įdėjo į “yep- 
kulbę”. Per 4 dienas vėl ken
tėjau didžiausius skausmus. 
Ar žinot, yra lengviau mirti, 
negu tokius skausmus kentėti. 
Dabar geriau, jau kojų pakil- 
noju, nors ir bandažuose ir 
staklėse pakabintas. Dar 2-3 
mėnesius turėsiu pabūti St. 
Lūkės ligoninėj, 1439 S. Mi- 
chigan Avė. Lankymo vai. 1:30 
iki 2:30 vai. popiet, seredo# ir 
pėtnyčios 
7:30 vai.

“Tariu 
jienoms”
širdų atjautimų ligoj, 
lankytojams, kurie 
lanko. Tariu ačiū John J. Ku
liui, kuris daug rūpinosi mano 
likimu ligoje, ir prisiunčia 
man laikraščių. Smagu pasi
skaityti ‘Naujienas’. Taipgi 
tariu ačiu radio valandai, ku
rių duoda moteris, pavardės 
neatmenu, nuo 47 gatvės.

“Dar kartų tariu ačiu Nau
jienoms.

“Antanas Katela.”

vakarais 6:30 iki

nuoširdų ačiū “Nau- 
už pranešimų ir nuo- 

taipgi 
lanke ir

NAUJIENOS, Chicago, m.

ė

DAINUOS 
DIERIAI.

NOS. — SMAGI MUZIKA.

RADIO GRANA-
- GRAŽIOS DAI-

šiandien, antradiem, 7ta va
landų 'vakare, užsistatę savo 
radio ant Stoties NV.G.E.S., tu
rėsite smagių ir įdomių kon
certinę valandėlę. Programo iš
pildyme dalyvaus harmoningas 
trio gabių dainininkų,' Grana- 
dieriai, kurie išpildys eilę nau
jų ir rinktinų dainelių. ' Taipgi 
bus žavėjančios muzikos, įdo
mių pranešimų iš visuomeniš
ko judėjimo ir apie Lietuvių 
prekybines įstaigas. Ypatingai 
bus įdomių žinių iš šių pro
gramų leidėjų Peoples Furni- 
ture Krautuvių, apie didį Krau
tuvės uždarymo išpardavimų, 
kame kiekvienas turės progos 
pasipirkti namų reikmenis su 
dideliu pinigų sutaupymu. Ne
pamirškite pasiklausyti.

Rep. xxx

Antradienis, kovo 7, 193D

Naujienų-Acme Telenhoto 
MORRIS, ILL. — Elvin 

Wood, kuris penkiais šū
viais nušovė savo draugų 
Abner Nelsonų.

Išrinko Du Delega
tu Į “Naujienų” 
Jubiliejų
Iš Roselando Lietuvių Kultūros 

Draugijos
Roselando Liet. Kultūros 

Draugija laikė mėnesinį susi 
rinkimų kovo 2-rų d. Kaip ži 
noma, Lietuvių Kultūros Drau 
gijos suorganizuotos dar visai 
neseniai. Todėl ir jų veikimas 
dar nėra pasiekęs aukštumos. 
Vienok vis žengiama pirmyn, 
ir tikimasi atsiekti kultūros 
tikslų.

štai, kad ir šiame susirinki
me nutarta kas nors tokio nau
jo, vedančio prie kultūros, tai 
yra- sekantis balandžio susirin
kimas bus su programų, nes, 
mat, draugijos susirinkimai ne
būna ilgi. Todėl ir programams 
yra laiko, taip kad susirinki
mo dalyviams visai bus nenuo
bodu.

Likimas 
Bridgeporto 
Įstaigų

Tarp Musų Skaitytojų

Tel. Victory 4965. I
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi J 
pilną apdraudą už darbus- Len; ’ 
vųs išmokėjimai jei norite. I 
BRIDGEPORT ROOFING AND . 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

A. DAINIS, 
2957 W. 3Cth Street

JAMES SHOLTEMAN 
3227 W. LeMoyne

Mr. KARTANAS, 
2555 W. 69th St.

A. J. PAVILONIS 
4025 Brighton Place

J. ROMANAS, 
4152 S. Campbell

J. WOSKI, 
1633 W. Jackson Blvd.

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

J. AREŠKA, 
1328 So. 50th Avė. 

Cicero, III.
F. J. DOWIAT, 

5924 S. Maplewood
J. RŪTA,

3141 S. Halsted St.
Mrs. NORGAILA, 

2914 W. 45th St.
M. ŠEŠTOKAS, 

1323 N. 35th Avė. 
Melrose Park, III.

FRANK STANIONIS 
4950 Gadys Avė.

P. BALČIŪNAS,
4359 S. Artesian Avė.,

FRANK LUKOŠEVIČIUS
1618 So. 50th Avenue

ALEX STASULAITIS, 
14C5 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.

NAUJIENOSE 
1739 S. Halsted St.

Įvyko 
Klaida

Redakcijos
Atsakymai

J. Degučiui. — Tų praneši
mų paskelbs pati valdyba.

Toliau, skaitytas laiškas nuo 
ponios M. Jurgelionienės, kvie
čiantis išrinkti atstovus nuo 
Roselando S.K.D., atstovauti 
draugijų 12 d. kovo, “Naujie
nų” 25 m. jubiliejuj. Išrinkta 
2, M. Sinko ir S. Dilis.

BRIDGEPORT. — Prisimin
kime praeity aukomis nuveik
tus visuomenės darbus. Pasta
tėme du bankus, du teatrus 
ir didelę auditorijų lietuvių 
naudai. Bet kas atsitiko su 
šiomis lietuvių pastatytomis 
įstaigomis, — vicos jos pate
ko svetimtaučiams, o mums 
jau visai neberupi išgelbėti iš 
svetimtaučių nagų. Bet vi stiek 
dar planuojam statyti aukomis 
nauja salė. Gal čia busime lai
mingesni ir tie pastatai neteks 
svetimtaučiams. Tų parodys tik 
ateitis. To nuoširdžiai trokšta
me.

— Bridgeporto Gyventojas 
ir Aukotojas.

1 ■ ; 1 1 ...../.....=
Kaslink Chicagos Liet. Drau

gijos Bazaro, tai Roseland drau
gija su darbščiu nariu Pranu 
Pučkorium, darbuojasi sėkmin
gai, nes jau visos serijos pa
leistos į darbų.

— Stepukas.
Pirmadienio “Naujienose”, 

Naujosios Gadynės choro vaka
rienės aprašyme, pasakyta, kad 
chorą kontroliuoja rėmėjai ir 
LDLD 4 kuopa. Turėjo būti pa
sakyta — Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 4 kuopa.

Iš Roselando 
Lietuvių Moterų 
Kliubo

Bridgeporto Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks ko
vo 8 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Malonė
kite susirinkti laiku, nes yra daug kų aptarti. Valdyba 

Draugystės Saldžiausios Širdies Viešpaties Jėzaus mėnesinis su
sirinkimas įvyks šįvakar 7:30 v. v. Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St. Malonėkite visi nariai pribūti 
į šį susirinkimų, nes randas daug svarbių dalykų aptarti dėl 
draugijos labo ir bus rinkimas naujo iždininko, nes musų 

senasis iždininkas mirė. Frank Bakutis, nut. rast.

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė. 

prie California

konferencijos, kuri

flmbrosia & Nectar
DISTRIBUTOR

ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 
bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb-

COPR. 1939, NEEDLECRAFT-SERVICE, INC, 

FRIENDSHIP CHAIN PATTERN 1961

zNo. 1961 — Iš atliekamų skudurų pasiūta kaldra.

savitarpinio lavini-

musų susirinkimas
8 d. (seredoj), 8

Roselando Lietuvių Moterų 
Kliubas puikiai darbuojasi. Pa
sirinko veikalų, “Suvedžiotojas 
Piršlis” ir jau mokinasi. Bus 
suloštas balandžio 2’9 d. Tėmy- 
kite vietų, — bus pranešta vė
liaus per laikraščius.

Kliubas rengiasi prie Moterų 
sąryšio
įvyks bal. 2 d;-,’:Chicagoj. Mes 
turime prisireng'ti gerai. Tu
rime išrinkti delegates, ir dar 
gal pagaminsime naudingų su
manymų apie moterų organiza
vimosi ir 
mosi.

Sekamas 
įvyks kovo
vai. vakare, 10413 So. Michi- 
gan Avė. Visos narės kviečia
mos dalyvauti susirinkime. Ne
pamirškite, kad' jūsų sesutė — 
kaimynka — pažįstama irgi 
kviečiama sykiu su jumis at
eiti į susirinkimų. Musų šitas 
susirinkimas pripuola 
kurių viso pasaulio 
kės moterys vadina, 
kių Moterį) Dienų.

Lauksiu jūsų visų ateinant 
į susirinkimų.

Kliubo Korespondente.

tų dieną, 
darbiniu- 
Darbinin-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE’

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

BEER
GERKIT TIK GERĄ

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir 
patarnavimą-

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock

įstaigas.
teisingą

6240

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

No. 1961

paskolų ant ilgų

Miestas ir valstija

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

| Vardas ir pavardė 

I Adresas

* Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.
“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Kovo 12, 1939

PETER.PEN .

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulkų,— 
gausi j ’ ‘ *"
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO. ILL.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Tel. Boulevard 6327
Zelvis Building Co.

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

CHICAGO, ILL.

Lietuvis Plumberis 
— Laisnuotas — 

GASYtTTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS i

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867 
Rez. Republic 5688

LIETUVISKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DEL VYRŲ
Marškiniai, kelinės, pirštinės, 
kaklaraikščiai, kojinės, svederiai 
ir viskas kas tik yra reikalinga 
vyrams pasipuošti, gausite už 
daug žemesnę kainą pas:

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei 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. VAROS 3408

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $*fQ.5O
GYDYMAS 00

LIGONINĖJE .............. UU
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena Ligoninėje___ $ I5.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama — » 
VISAS LIGAS GYDOMA $*f.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

426 W. 68rd St
Į Pel. ENG. 5888-5849
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Kas Buvo, Kas Yra 
Ir Kas Bus 
Westsidėj

lionų susikrauti. Mat, šiais ne
darbo laikais, vergų netrūksta. 
Čia pigus, kitur dar pigesni.

Viešnia iš Michigano

Nominacijoms Praėjus — “N.” 
Jubiliejaus Laukiant

VVESTSIDE — Po praeito an
tradienio nominacijų politikie
riai truputį aprimo, o piliečiai, 
kurie buvo savo langus išlipinę 
įvairių kandidatų į miesto vald- 
vietes paveikslais, dabar tuos 
paveikslus meta šiukšlynan ir 
švarina suterštus langus. “De
mokratai
tos dvi partijos per daug metų 
tarsi tuščias vėjo malimas 
triukšmingai sukasi, bet eilinių 
piliečių masėms nieko gero iš

Republikonai

Šiomis dienomis čia lankėsi 
ponia Martinaitienė, iš Michiga
no valstijos, žmona populiaraus 
ir pavyzdingo ūkininko Vinco 
Martinaičio. Martinaičių didžiu
lis ūkis randasi netoliese Faun- 
tain miestelio. Jos atsilankymo 
tikslas pasimatyti su savo sesu
tėmis, kurių Chicagoj randasi 
net keturios, taip gi su kitais 
giminėmis bei pažįstamais. Be 
to, dar pirkinių reikalais ir 
stambiausias pirkinys ponios 
Martinaitienės buvo pianas, nes 
jos “prisiega” Vincas moka ge
rai skambinti pianų. A. J. S.

Nutilo - lyg Is Po 
Gaisro — Bet 
Neaptingo
Iš žemaičių Kultūros Klubo 

/ Veikimo

to. Mirimai Nuo 
Širdies Ligų 

žinau, uuug yru wvsisi-ij| -j ® ]—• 
pasiruošusių dalyvauti Į HuMiejO

| Jubiliejų!
žinau, daug yra westsi-Kiek 

d iečių 
“Naujienų” dvidešimts penkių 
melų Jubiliejaus iškilmėse, kitų 
sekmadienį, kovo 12 dienų, Ash
land Auditoriume.

Praėjus krikštynų “baliui”, a- 
pie Žemaičių K. Klubų nieko ne- 
girdėtis. Viskas nutilo, lyg iš po 
gaisro. Tačiau apsiriktų jei kas 
sakytų, kad žemaičių klubas 
pradeda “aptingti”. Valdyba va
ro darbų pirmyn. Vasario 9 d. 
šauktųjam susirinkimui dėl blo
go oro neįvykus, šaukiamas vi
suotinas narių susirinkimas ko
vo 9 d. 7 vai. vakare, Holly- 
wood Inn salėje. Susirinkimas 
bus labai svarbus, nes bus iš
duota atskaita iš praeito pa
rengimo. Be to, šiame susirin
kime turės būti aptarta tolimes
ni planai veikimo. Valdyba tuoj 
po Velykų norėtų pastatyti
“Juokų iki ašarų” vakarų su 
šokiais. Nors dalinai prie to 
rengiamasi, bet nieko tikro ne
bus daroma iki susirinkimas ne
nutars. Be to, jau laikas pradė
ti rengtis prie 
čių K. Klubo 
manoma, bus

Pašoko net 31.2%

susirinksime pasidžiaugti ir pa
sikalbėti apie tai, kokių svarbų 
bei garbingų rolę sulošė musų 
Lietuvių išeivijos gyvenime.
“Naujienos”, kaipo pirmas ir 
didžiausias dienraštis Ameriko
je, vadovybėj gerb. redaktoriaus 
Dr. Pijaus Grigaičio.

Ruošiasi Dirbtuves Iškelti

Chicagos širdies ligų organi
zacijos viršininkė Mrs. Ruth 
Pearce McEldowney parodo, 
kad mirimai nuo širdies ligų 
1938 m. padidėjo 31.2 nuoš.

Sveikatos komiteto rekordai 
rodo, kad mirimai nuo širdies 
ligų 1938 m. buvo didžiausi 
per šešis metus.

Mrs. McEldowney
“Mes artinamės prie to laiko 
kada viena mirtis iš kas tri
jų bus nuo širdies ligos. 1933 
m. mes turėjome tik 8,955 mir
tis. 1938 m. rekordas pašoko 
iki 11,381.

“Chicagos širdies ligų-- orga
nizacija rūpinasi
mirtingumą nuo tos ligos. Or
ganizacijos darbas yra parem
tas pardavinėjimu Valentine 
ženklelių, kuriuos pardavinėja
ma iki Valentine 
d. Visi nusitarki! 
sveikatų šį metų 
tysite, kad jus
linksmesni ir sveikesni.”

John Faiza.

pirmojo Žemai- 
pikniko, kuris, 
gegužės

sako:

Dvi vietos didžiules dirbtuvės 
netolimoj ateityj žada išsikelti 
kur ten į Alabamos valstijų, 
nors šių dirbtuvių savininkai ir 
yra milionieriais, bet to dar ne-

Taigi visi Žemaičių Kult. Klu
bo nariai prašomi skaitlingai 
atsilankyti į susirinkimų ir at
sivesti naujų narių. Be to, na
riai kurie turėjote paėmę tikie- 
tus “krikštynų baliui” malonė
kite atsiskaityti, nes iki visi ti- 
kietai nebus sugrųžinti, negali
ma prirengti pilnos atskaitos.

Juozas Uktvens

Antanas RypkeviČius

sumažinti
vien tik su negrais dirbtuves 
operuoti, o negrai ten esu la
bai pigus. Tai žinoma, tokiu 
bildu bus galima daugiau mi-

Skelbimai Naujienose 
c‘”oda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
(vva naudinRO^-

Tad, visi žemaičiai, nariai 
klubo ir kurie dar norite pri
sirašyti prie klubo, malonėkite 
atsilankyti kovo 9 d. 7 vai. va
kare, IIollywood Imi salėn, 2417 
W.

Day, vas. 14 
saugoti savo 
ir jus pama- 
busite daug

43rd S t.
B. Armoška

Žemaičių K. Klubo sekr.

Ona

(Sp.)

arrfžiaus mergaitėms.

Stan-
šiomis dienomis1 mi-

Šiandien
Laidotuvesi...

WEST SIDE.
<evičienč
rusi chicagietė bus palaidota 
šiandien, kovo 7 d., iš Lacha- 
vičiaus koplyčios, 2314 West 
23rd Place, 8:30 'vai. ryto, šv. 
Kazimiero kapinėse.

BERTHA URBIKIENE 
po pirmu vyru Katauskienė 

po tėvais Kudikė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 5 d., 10:45 vai. vakare, 
1939 m., sulaukus 36 metų 
amž., gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, dukterį Virginia, 
Katauskaitę, motiną Barborą 
Kudienę, tėvą Joną, 5 sesers 
brolį ir brolienę, sesers vai
kus, 4 vyro brolius ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4321 So. 
Talman Av. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, kovo 9 d., 8:30 
vai. ryto iš namų į Nekalto 
Pras. Pan. šv. parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Berthos Ur.bikie- 
nės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą . ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Motina, Tėvas 

Seserys, Broliai, Brolienė, 
Švogeriai ir Giminės.
Laid. Dir. Lachawicz ir Sū

nūs, Tel. Canal 2515.

Choro. Tiesa, nedaugei kartų 
man teko matyti jį vaidinant, 
bet užtektinai kad pažinti, jog 
jis turi palinkimų prie šios 
dailės srities. Šiame veikale 
Rypkevičius vaidins ypatingų 
rolę, arba geriaus sakant, — 
jis visai nevaidins, nes bus tikė
tai Antanas, raštinės darbi
ninkas. Dabar supraskite ka
me dalykas.

Taitikaš.

SLA 6-to Apskričio 
Konferencija Įvyks 
ta Kovo 19 d.

“Šturmas” Northsidėje

C L A S SIFIE D A D S
J

PERSONAL
_________ Asmenų Ieško

NAŠLĖ PAIEŠKO draugo apsi-l REIKIA OPERATORIŲ prie bo- 
vedimui, nuo 45, iki 50 metų am- velninių ir rajono suknelių. Tik 
žiaus. Turi būt apsišvietęs, ne gir- patyrusioms kreiptis. RAY GRE- 
tuoklis, kad turėtų gerą darbą ir] MONT CO., 2655 W. 38th St. 
neturėtų šeimynos. Rašykite laišką 
1739 So. Halsted St., Box 946.

HELP VVANTED—FEMALE . 
Darbininkių Reikia

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

ESU 47 METŲ amžiaus, noriu 
gauti darbą pas gerą žmogų—dau
giau žinių suteiksiu per laišką. Ra
šykite E. G., 145 Spring St. Ali- 
ųuippa, Pa.

REIKIA SHEARMANŲ pagelbi- 
ninkų ir patyrusių vyrų geležies 
atmatų jarde automobiliams ardyti.

WARSHAWSKY and CO., 
1900 So. State Street.

No. 4939—Mokyklą lankančionn mergaitėms suknelės. Sukirptos 
mieros 6, 8, 10, 12, 14 ir 16 metų

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 173Į9 
So. Halsted St., Chicago, III

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111

Čia jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd) No

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

SLA. 6-to apskričio metinis 
delegatų suvažiavimas įvyks
ta kovo 19 d., 1-mų vai. po 
piet, Northsidės lietuvių kolo
nijoje, SLA. 226-tos kuopos 
centre, šeštas apskritis jau se
niai šioje kolonijoje besilan
kė, tad dabar apskričio val
dyba “įsiveržė” ir su delega- 
tais-ėms šturmuos p. J. Grigai
čio salėje, 3804 Arinitage avė. 
kampas Hamlin avė.

Turim priminti visiems iš
rinktiems SLA. kuopų delega
tams, kad rengtumėtės į š 
metinį apskričio suvažiavimų 
būtinai dalyvauti.

Juozų Uktverį Chicagiečiai, 
tur būt; pažino kaipo vaidin
tojų dar ir prieš mano atvyki
mų čionais. Jo ilgų metų daly
vavimas scenoje buvo įvairus 
ir įdomus, taip kad jo reper
tuaras susideda iš daugelio 
skirtingų rolių, kas, supranta
ma, liudija, jogj jis turi vaidy
binius gabumus.

Šiame veikale Juozas Uk- 
tveris vaidina vienų svarbiau
sių rolių, tai.gedėjo rolę. Ko
kios įvairios problemos ir rū
pesčiai susidųro. šioj vietoj, 
pamatysite atsilankę į šį vai
dinimų. Juozas Uktveris sako 
kad jis gerai išstudijavęs tų 
ypata, kurį; jjg..vaidina 
da visas 
miausiai 
rosime.

Musų SLA. organizacija da
bartiniu laiku varo Pažangos 
Vajų, kad prirašyti musų lie
tuvius brolius ir seseris į tų 
didžių ir turtingų Susivieni- 
nimų. Bendrai susirinkę vel
kėj ai-jos galėsime šį bei tų 
aptarti.

K. J. Semaška, apskr. sekr.
2438 W. 45th St.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams

pastangas, kad 
suvaidinti jį.

ir de- 
tinka-

3842 So. Union Avė.; F. Kąsper 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.;! 
Z. Grigonis—kontr. rašt.; P- Juo-1 
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. I draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

REIKALINGAS JAUNAS buče- 
rys, kuris netingi dirbti. Atsišau
kite greitai. Victory 4849. Klauski
te tiktai Mrs. Kabil.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON 5 KAMBARIŲ bunga- 
low fornišiuotas arba pavieni kam
bariai. Steam heat apšildymas. 
Brighton Parke. YARDS 2716.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
___  . priimsiu pusininką, biznis geras, 

BRIDGEPORTO NAMŲ SAVININ- išdirbtas. Priežastis liga. 720 West 
KŲ SĄJUNGOS VALDYBA 1939 35th St.
METAMS: Pirmininkas— Antanas ______ ’________________________

Šimkus, 3120 So. Lituanica Avė-; ...r.,.,. .
Pagelb.—John Begin, 3400 So. PARDAVIMUI BUČERNĖ ir
Lowe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo- groserne moderniškai įrengta. Biz-

3400

vas Kunevičius, 3220 So. Union Į — ^^dirbtas per daug me-
Ave.; Finansų rašt.—Domininkas *.......... .
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė.; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Avė.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

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

tų. Eina į kitą biznį. 3400 So. Lowe 
Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žem

KAMPINIS NAMAS, 12 apart- 
mentų. Frigidaire.- Metinių pajamų 
$4860 *------- ‘----- ’
Norėtų bungalow ar 2 flatį mainy
ti. 

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 NORTH CRAWFORD. 

Independence 6870.

$16,500—$2500 pinigais.

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, karšto vandens šiluma—lo
tas 30x125—6537 So. Artesian Avė.

HUMBOLDT P ARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 

11939 METAMS; Pirmininkas —M.
Grakauskas, 3939 N. Christiana 

' Avė.," tel. J&niper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton Lungevicz, 1814
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka — Ąnton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

Ąntų- 
visuo-

• 9 0 \
i •

Musų geras- draugas 
nas Rypkevičius, kuris 
met taip tiksliai patarnauja
kiekvienam į .“Naujienas” at
silankiusiam, ir taip eksper- 
tiškai • tvarko visus reikalus 
pinigų siuntime, ekskursijų 
rengime, šiaip pasažierių ap
rūpinime, nekalbant jau apie 
jo vedamus kontestus, spulkos 
sekretoriavimų, etc., etc., visgi 
randa laiko dar ir dėl dailės 
dalykų. Žinau, kad jis yra 
uolus rėmėjas, kelių chorų ir 
veiklus narys i Chicagos Vyrų

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

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

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

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

PIRM NEGU PASIRAŠYTI LYSĄ 
Kampas Kimball avė.—6 apart. 

Metinių pajamų $2900—$3500 pini
gais—Pilna kaina $13,500. Kampas 
2 krautuvės, 19 apart. Pajamų 
$9,300—$7,000 reikalaujama— pilna 
kaina $30,000. 12 apart.—6x5 — 
kampas 
Rendos 
—Pilna 
FIRST

i nvnm *“uT
L V v ELltlSV Visas Pasaulio E 

Dalis.
, KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

TIB1TIIIIIIIM||H B

11 H n A Gėlės Mylintiems
1 K Hh ii Vestuvėms, Ban-I 

U11U kietams, Laid o- 
tuvems, Papuoši-j 

GĖLININKAS mams. į

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

JIEVA STANISLOVAITIENĖ g
Persiskyrė su šiuo pasauliu | 

kovo 6 d., 2:00 vai. ryto, S 
1939 m., sulaukus senatvės I 
amžiaus, gimus Šiaulių apsk., N 
Joniškio par., Stoniunų km. h

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nliudime į 

sūnų Karolį jo vaikus, Joną, jg 
Oną ir Lillian, marčią Marijo- B 
ną jos vaikus Karolį, Joną ir B 
Stanislavą, anūkę Valeriją jų 
šeimynas ir daug kitų gimi- B 
nių ir draugų.

Kūnas pašarvotas 3244 W. L 
111 St., Mt. Greenwood, III.

Laidotuvės įvyks trečiad., B 
kovo 8 d., 8:30 vai. ryto iš B 
namų į šv. Christinos parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš’ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jievos Stanislo- 
vaitienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat , nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu-, 
vėšeir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą E

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Marti, Anūkai ir 

Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis; 

Tel. YARDS 1741.
SSHSDS03K

Balys Armoška,

Altgeld Avė.—puiki vieta. 
$6,600—$5,000 reikalaujama 
kaina $23,000.
STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540

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

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

5 KAMBARIŲ PLYTINIS kated 
—u u ambanai- ;urnac šildy
mas—arti mokyklos, parkų —krau
tuvių. 5704 So. Artesian Avė.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai Žemė Mainais

AMERICAN L1THUANIAN CITI- 
ZENS CLUB- VALDYBA 1939 M.: 

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St 
I'DSt — 
33rd St., tol. Victory 8770; Ka- 
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rast.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rast.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos . glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —-Dr. A. J. Ma- 
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
£820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

Nut.
Paul J. Petraitis, 752 W.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
1939 M.: Pirmininkas —Juozapas 

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų jrašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė.; Apekunas kasos —Jurgis 
Aresunas, 
Apekunas 
nevičius, 
Apekunas
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

NORIU MAINYTI NAMĄ ant 
nedidelės farmos. Namas 4 kamba
rių, elektriką, gesas, skiepas ir visi 
įtaisymai. Daugiaus informacijų 
klauskite per laišką JOHN GAYE, 
145 Spring St., Aliųuippa, Pa.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

3623^2 S. Emerald Av.; 
kasos—Franciškus Ku- 
3201 So- Green St.; 
ligonių — Kazimieras

80 AKRŲ, 5 KAMBARIŲ NA
MAS, bloga barnė, su visais ūkio 
įrengimais ir šeimininkystės daik
tais. 13 akrų antro augimo miškas, 
2 upeliai. Puiki ukininkystės apy
linkė. $975.00,

HANSON—OSBORN, 
Hart, Michigan.

PARDAVIMUI 9 KAMBARIŲ 
namas su vana, elektriką, bėgan
čiu vandeniu; prie namo 7 akrai 
žemės su vaismedžiais, barne, vie
nu arkliu ir karve. 253 Church St. 
Batavia, III.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.:Wal- 

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

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

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 4^10; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W- Pershing road; J. Stulgaitis 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėhesį ,kas pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hollywood svet., 2417 W. 
43rd St., Chicago, 111.

C O AL—WOOD—OJL 
Anglys—Malkos—Aliejus

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

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So.
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie-| 
nė—pirm, pagelb., 3140 So. LoweĮ 
Avė-; A. Kaulakis — nut. rašt.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A.. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, 2002 Concord PI.; 

' Užrašų rast.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvęl., 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.

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS 

VISI SKAITO

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

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



8 NAUJIENOS, Chicago, UI. Antradienis, kovo 7, 1939

Atsišaukimas į 
Roselandiečius Ir 
Kitus Chicagiečius
“Naujienų’* 25 m. sukaktuvių

Kovo 11 d. “Naujienų” išeis 
padidintas, Jubiliejinis numeris, 
su daugybe aprašymų iš praei
ties gyvavimo ir visuomenės 
darbuotės.

Kovo 12 d. įvyksta “Naujie
nų” Jubiliejinis parengimas, 
kur bus suvaidinta “Naujienų 
Istorijos Bruožai”, ir įvyks mu
zikai is koncertas. Parengimas 
įvyksta Ashland BoulevarcT Au
ditorijoj.

“Naujienos” per visą savo 
gyvavimo laikotarpį buvo vi
suomenei tarnaujantis laikraš
tis, kuris visuomc* bešališka* 
aprašė visokius atsitikimus. 
“Naujienas” mes skaitome kas
dien, gaudami visokių žinių ir 
apšvietos. O, kiek “Naujienos“ 
patarnavo draugijoms, biznie
riams ir pavieniams žmonėms, 
suteikdamos vietos visokiems 
pranešimams, atsišaukimams. 
Gal visai mažai yra tokių žmo
nių, kurie nebūtų turėję reika
lo su “Naujienomis”.

Man artimai būnant su “Nau
jienomis” per visą “Naujienų” 
gyvavimo laikotarpį, kaipo jų 
bendradarbiui, teko daug viso
kių reikalų dėl Roselandiečių 
turėti su “Naujienomis, kaip 
tai, su draugijų pranešimais, 
mirčių ir laidojimų paskelbi
mais. Nelaimėse patekusių atsi
šaukimais, etc. “Naujienose” vi
sada maloniai buvau priimamas 
ir tuos pranešimus ir kitus raš
tus laipino.

“Naujienos”, atžymoj imui 25 

m. Jubiliejaus, yra paskelbusios 
kontestą gavimui naujų narių. 
Į tą kontestą esu ir aš pakvies
tas ir tą pakvietimą priėmiau. 
To dėlei atsišaukiu prie roselan
diečių, kad mane paremtumėte 
tame mano kaipo kontestanto 
darbe, užsirašydami “Naujie
nas*', arba norėdami pasigarsin
ti į “Naujienas”, duokite per 
mane. Aš visados jums malo
niai patarnausiu ir už tai bu
siu jums dėkingas.

Roselandas didelė lietuvių ko
lonija, kur daug skaito. “Nau
jienas”, nes “Naujienos” sutei
kia daug svarbių žinių, o skel
bimai duoda gerus rezultatus. 
Taip sako Roselando biznieriai, 
kurie garsinasi “Naujienose”. 
Norėdami užsirašyti “Naujie
nas” pašaukite mane telefonu 
BEVerly 2239, adresas 1033 W. 
103rd St. Antanas Narbuts

Iškilmingai
Atidarė “Talkos” 
Nauja Raštine

V C ±

Didekcija Susideda iš žymių 
žmonių

MARQUETTE PARK — Ko
vo 4 dieną įvyko atidarymas 
Chicago Savings & Loan Assn 
naujos raštinės, po antrašu, 
6816 South Western Avė.

Žmonės jau nuo ankstyvo 
ryto pradėjo rinktis ir į vakarą 
vis daugiau ir daugiau atėjo. 
John Pakel buvo labai paten
kintas ir visus atsilankiusius 
maloniai priėmė ir gerai pavai
šino, o p-ia Pakel tai tik gėrė
josi gražiomis gėlėmis.

Chicago Savings & Loan Assn 
valdyba susideda iš sekančių as
menų: John Pakel, prezidentas;

Šiandien
Paskutinė Proga 
Usiregistruoti
JEIGU—

ikišiol nebuvote užsiregistra
vę;

po paskutinės registracijos 
pakeitėte adresą;

pakeitėte pavardę, arba 
sulaukėte 21 metų amžiaus, 

ir norite dalyvauti balandžio 4 
d., rinkimuose — tai skubėkite 
užsiregistruoti.

Registracijos laikas pasibai
gia šiandien 9-tą valandą vaka
re.

Registracija yra vedama Rin
kimų Tarybos raštinėje, miesto 
rotušės rūmuose, nuo 9-tos va
landos ryto iki 9-tos vakare. 
Raštinė bus atdara registracijos 
tiktai šiandien. Po šios dienos 
užsiregistruoti nebus galima.

Alex Dargis, vicc-prezidenlas; 
F. L. Savickas, raštininkas; Mi- 
chael Narvid, kasierius; Anton 
F. Ambrose, Bernard Nenarto- 
nis, Al. Panavas, Frances Sa
dauskas ir Anton J. Valonis, di
rektoriai.

Tikimasi, kad virš minėta or
ganizacija šioj erdvesnėj ir pa- 
rankesnėj vietoj, turėdama ge
rus vadus, į trumpą laiką iš
augs į vieną iš didžiųjų Savings 
& Loan draugijų.

Prie progos norisi priminti, 
kad John Pakel dabar pertaiso 
Milo-Weisner’s Recreation na
mą, 823 West 35th Street, ku
ris neseniai labai apdegė. Taip 
pat stato daug naujų namų 
Marųuette Parke ir kitur.

W. B. Sebastian

v e
“Naujienų” Istorijos Bruožų Vaidintojų 

Sustato Dalyviai

Tai du musų taip vadinamų 
veteranų scenos mylėtojų. Vi
si atsimena Joną Dombro, ku
ris taip puikiai sulošė Musso- 
lini, kuomet praeitą vasarą 
“Naujienų“ piknike buvo per
statytas “Diktatorių Maršas”, 
kurį irgi parašė šių “Bruožų” 
autorius, Juozas šmotelis.

Šiame veikale Jonas Dombro 
vaidins advokatą Kučą, kuris 
kartu su Gumbutu ateina į 
“Naujienas”, statydamas viso
kius reikalavimus ir ultimatu
mus Naujienų Vedėjui, grūmo
damas teismu, jeigu šis nepil
dys jo įsakymus. . . .• • •

Iš kitos pusės, kyla didelis 
rubsiuvių streikas ir Vincas 
Ašcilla, kaipo streikierių pa
siuntinys, ateina varde strei

kuojančių prašyti “Naujienų” 
redaktoriaus pagelbos ir para
mos. “Visi reikalauna”, sako 
pasiuntinys, “kad draugas 
mums dar daugiaus stiprybės 
priduotum — mums reikia vie
nybę sustiprinti. . . ”

Pilnai tikiuos, kad šie du 
patyrę vaidintojai atatinkamai 
pajėgs suvaidinti tuos tipus, 
kuriuos musų autorius, Drau
gas šmotelis, turėjo mintyje, 
rašydamas šį veikalą.

— Taitikaš.

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

Sveikinimai "Naujienoms
Lithuanian National Democratic Club of Chicago 

sveikina Naujienas su 25 metų Sidabriniu Jubiliejum ir 
linkime, kad gyvuotų ilgus metus ir šviestų Amerikos 
lietuvius. Priimkit šių mažų dovanų $5.00 nuo musų su 
geriausiais linkėjimais.

K. ŠLEPETIS, — pirmininkas
P. LUKAS, — vice-pirmininkas
N. RADZIUS, — nut. raštininkas
C. Krikščiūnas, — iždininkąs.

dalyvaus “Naujienų”
Jubiliejiniame
Vakare

NORTH SIDE. — Rytmetį- 
nes žvaigždės Kliubo susirin
kimas įvyko ketvirtadieny, ko
vo 2 d., J. Grigaičio svetainėj. 
Narių susirinko daug. Tarp 
kitko prisiminta apie “Naujie
nų” jubiliejinį vakarą. Liko 
vienbalsiai dalyvauti vakare. 
Po susirinkimo visi linksmai 
pasišnekučiavome ir tada skir- 
stemės po namus.

— Peter P. Lapėnis.

Dalyvaus 
“Naujienų” 
Koncerte

Stasys Rimkus, plačiai žino
mas chicagiečiams ir išgarsė
jęs dainininkas. Jis dalyvaus 
“Naujienų” jubiliejiniame kon
certe, kuris įvyks kovo 12 d. 
Ashland Blvd. Auditorijoje. 
Savo tvirtu ir gražiu baritonu 
p. Rimkus palinksmins į “Nau
jienų” jubiliejaus šventę susi
rinkusią publiką.

Svarbus Pranešimas 
Visiems “Bruožų” 
Dalyviams

Visi “Naujienų Istorijos 
Bruožų” vaidintojai yra prašo
mi būtinai susirinkti “Naujie
nų” raštinėj rytoj, 7:30 valan
dą vakare. Visi prašomi būti 
laiku. Adm.

Pildom
Income

Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St
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ALONI BUS VISIEMS
pamatyti gražų, įdomų 

ir linksmą perstatymą

1AUJIENU ISTORIJOS BRUOŽAI”
. ' -i

Kuriame dalyvauja geriausi lietuvių scenos mėgėjos 
ir mėgėjaftr, 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!
'f

Pirkit Tikietus Dabar
10 Centų Pigiau!

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

Bus tndomus ir Muzikalis
t

PO KONCERTUI ŠOKIAI

ASHLAND BOULEVARD AIMtoRIJOJ
t *

Kampas Ashland ir Van Buren

PRIE PUIKIOS ORKESTROS

4 Vai. Popiet
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