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TREČIADIENĮ PREZ. ROOSEVELTAS PA
DARYS PRANEŠIMĄ KONGRESUI 

APIE ŠALIES PADĖTĮ
Pranešimas bus transliuojamas per radiją

WASHINGTON, D. C., sau
sio 3. — Antradienį susirinko 
posėdžiauti 76-tas Jungt. Val
stijų kongresas. Senate yra 69 
demokratai, 23 republikonai, 2 
Farmerių-Darbo partijos nariai, 
1 progresyvis, 1 nepriklauso
mas. Atstovų buto nariai pa
gal partijas pasiskirstę taip: 
261 demokratas, 169 republiko
nai, 1 Farmerių-Darbo partijos 
narys, 1 Amerikos Darbo par-

mų vyriausybė pageidauja. Ta
čiau manoma, daug didesnio 
dėmesio tiek kongreso nariai, 
tiek visa šalis ir visas pasau
lis kreips į prezidento patari
mus arba pasiūlymus dėl san
tykių su diktatoriškomis šali
mis, dėl diktatūrų užsimojimų 
prieš demokratijas ir į prezi
dento pasiūlymus krašto apsau
gos ir bedarbių šelpimo reika
lais.

tijos narys, 1 vieta neužpildy
ta.

Lygiai 12-tą valandą taip se 
nato, kaip ir atstovų buto nariai 
pašaukti užimti vietas. Senate 
judėsis veikiai nutilo. Atstovų 
bute ėmė keletą minučių laiko 
susitvarkyti.

Senatas prisaikdino du nau
jus narius. Atstovų bute nau
jai išrinktų narių buvo dau
giau, taigi jie prisaikdinti vi
si kartu. Prisaikdinimu naujų 
narių pirmas kongreso posėdis 
pasibaigė.

Trečiadienį senatoriai ir at
stovų rūmų nariai susirinks 
kartu prezidento Roosevelto 
pranešimo apie valstybės padė
ti išklausyti. Prezidentas pada
rys pranešimą asmeniškai.

Jis apibudins, kokių įstaty-

Japonijos ministerių 
kabinetas pergy

vena krizę
TOKIO, Japonija, sausio 3. 

— Japonijos ministerių kabi
nete reiškiasi keblumų. Kova 
einanti tarp vadinamų liberalų! 
ir fašistinių elementų. Gali bū
ti, kad teks rezignuoti dabar
tiniam premjerui Konoye ir 
kad taps perorganizuotas visas 
ministerių kabinetas.

Vadinami fašistiniai elemen
tai, su Kinijos Reikalų Tary
ba priešaky, reikalauja, kad ja
ponų gyvenimas butų dar la
biau suvaržytas, negu iki šiol, 
užkariautų Kinijos dalių kon
solidavimo interesuose.

Trečiadienį praside
da Illinois legislatu- 

ros sesija
SPRINGFIELD, III., sausio 

3. — Trečiadienį prasideda Illi
nois valstijos legislaturos nau
ja sesija. Atstovų rūmuose re
publikonai šioj sesijoje turės 
daugumą — pirmą kartą nuo 
1931 metų.

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

Debesuota; truputį šalčiau; Raportas sako, kad darbo de- 
vidutinio stiprumo šiaurės va^ partamentas nebuvęs pakanka- 
karų vėjai; saulė teka 7:18 v. mai energingas svetimšaliams 
r., leidžiasi 4:31 v. v. deportuoti.

Prezidentą Rooseveltą persta
tys kalbėti Spykeris Bankhead. 
BankheAd pradės kalbėli 11:45 
vai. priešpiet. Prezidento kalba 
prasidės apie 12 valandą die
nos metu (Chicagos laiku). Ją 
transliuos per radiją National 
Broadcasting Company, WMAQ 
WCFL ir lokalės WLS stotys.

Numatoma, kad ši kongreso 
sesija nedaug naujų įstatymų 
teišleis. Atsižvelgiant į kongre
so sąstatą laukiama, kad jis 
ypatingo dėmesio kreips į pa
siūlymus peržiūrėti ir pataisy
ti kai kuriuos jau išleistus įsta
tymus — ypač Wagnerio Dar
bo Santykių aktą, algų-darbo 
valandų įstatymą ir socialio už 
tikrinimo įstatymą. Manoma, 
pasireikš stipri srovė pašalpos 
bedarbiams teikimo metodams 
pakeisti.

Entuziastiškai pasi
tiko Daladierą 

Tunise
TUNIS, Tunisija, sausio 3. 

— Antradienį 8 vai. ryto Fran- 
cuzijos premjeras Daladier at
vyko į Tunisą, šiaurės Afriko
je, kurio reikalauja italai.

Buvusių uoste laivų sirenos 
pasitiko premjerą ir jo palydo
vus sirenomis. Mieste jį pa
sveikino įvairios delegacijos, jų 
tarpe arabų vadų delegacija. 
Miestas buvo išdekoruotas 
francuzų ir arabų vėliavomis, 
ir net kai kurios italų krautu
vės iškabino vėliavas.

Daladier pareiškė, kad Fran- 
cuzija gins Tunisiją nuo italų 
net jeigu tai reikštų karą. Sa
vo keliu arabai užtikrino Dala
dierą, kad jie yra ištikimi Fran- 
cuzijai.

Raportas kaltina 
darbo departa

mentą
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 3. — Atstovų rūmų anti- 
amerikoniškai veiklai tyrinėti 
komitetas paruošė raportą kon
gresui. Tarp ko kita raportas 
sako, jogei darbo departamen
tas žymia dalimi esąs kaltas 
dėl svetimšalių agitatorių ir 
dėl svetimšalių šnipų veiklos. 
Jungt. Valstijose Komiteto dar
buotei vadovavo atstovų rūmų 
narys Martin Dies.

RUOŠIA PETICIJA ATKREIPTA PRIEŠ 
ISPANIJOS RESPUBLIKA

ŠIMUTIS LIETUVIUS ATSTOVAUJA

WASHINGTON, D. C., sau- protestonus ir žydus. Sakoma, 
šio 3. — šiuo metu reiškiasi kai kurie prolestonai ir žydai 
stiprus judėjimas reikalaująs,1 pasižadėję talkipinkauti.
kad kongresas' ir vyriausybė | Nacionale Katalikų Vyrų Ta- 
nuimtų embargo (drausmę) ryba rinks parašus po petici- 
gabenti iš Jungtinių Valstijų ja, kad Jungt. Valstijų valdžia 
ginklus ir amuniciją Ispanijos nenuimtų embargo. Peticija 
respublikos gynėjams, kurie bus įteikta prez. Rooseveltui ir 
kariauja vpries generolo Francorkongreso nariįfms.
sukilėlius, prieš Mussolinį ir Komitete,’ kurs platins peti- 
Hitlerį. ciją, yra ir lietuvio pavardė —

šitam judėjimui atremti dar- tai Leonardo šimučio. Jis per- 
buojasi the National Council of.statytas kaipo Amerikos Lietu- 
Catholic Men. Nacionalė Katali-'vių Romos Katalikų Federaci- 
kų Vyrų Taryba šaukia talkon jos sekretorius;

Gal paleis Mooney 
iš kalėjimo šešta

dienį
SACRAMENTO, Cal., sausio 

3. — Naujai išrinktas Kalifor
nijos gubernatorius Culbert D. 
Olson, kurs užėmė ofisą perei
tą pirmadienį, paskyrė ateinan
tį šeštadienį kaipo dieną išklau
syti Thomas Mooney prašymą 
paleisti jį iš kalėjimo. Gal būt, 
kad Mooney ateinantį šeštadie
nį, po 2’2 metų kalėjimo, bus 
paleistas.

Paskirtas naujas ja
ponų kariuomenės 

vadas Kinijoj
SIiANGHAI, Kinija, sausio 

3. — Vieton gen. Shunroku vy 
riausiuoju Japonijos kariuome
nės komanduoto j u Kinijoj ta
po paskirtas Įeit, generolas O to - 
zo Yamada.

Stebėtojai mano, kad Yama
da toliau į Kinijos gilumą ne- 
besibriaus. Jie stengsis likvi
duoti bet kokį pasipriešinimą 
tose Kinijos dalyse, kurias yra 
okupavę.

Japonai sako, kad jie užka
riavo 900,000,000 kvadratinių 
mylių Kinijos žemės. Kinai gi 
sako, kad japonai teužkariavo 
tik septintą dalį šio ploto, pa
ėmė geležinkelius ir svarbiuo
sius miestus, tačiau apylinkių 
esančių atokiau nuo didžiųjų 
miestų ir geležinkelių japonai' 
ųė nepalietė.

Manoma,, japonai dabar mė
gins ir šitas atokesnes apylin-. 
kės prie sava laimėjimų prh 
jungti, savo užkariavimus kon
soliduoti.

3,000,000 neteko na- 
r mų dėl potvynių

SHANGHAI, Kinija, sausio 
3. — Tarptautinis Komitetas 
Badaujantiems Pašalpą Teikti 
antradienį pranešė, kad Gelto
nosios Upės potvynis išvijo iŠ 
jnamų 3,000,000 Kinijos ūkinin
kų. Pavojus netekti pastogės 
gręsia dar 9,000,000 kinų ūki
ninkų.

Reikalaus apkaltinti
darbo sekretorių 

p-nią Perkins
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 3. — Atstovų rūmų narys 
Thomas (iš New Jersey) pa
reiškė, kad jis įteiks kongre
sui rezoliuciją reikalaujančią 
apkaltinti (to impeach) darbo 
departamento sekretorių, p-nią 
Perkins, dėl to, kad ji nede
portavo Harry Bridges, vieno 
CIO Vadų.

STOOPING OAK, Tenn., sau
sio 3. — čiaį mirė Jackson Whit- 
low, 46 metų, kurs 1937 me
tais išpasninkavo 52 dienas pa
eiliui, “pildydamas Dievo įsa
kymą”, kurį jis “girdėjęs”. 
Whitlow mirė neprisiimdamas 
gydytojo pagalbos.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 3. — Jungt. Valstijų laivy
no departamentas antradienį 
painformavo kongresą, jogei 
karo laivynui reikia būtinai 30 
naujų bazių — lėktuvams, sub • 
marinams, naikintuvams ir mi
noms.

Iš Lietuvos PRASIDĖJO DIDELĖS POLITINĖS BY
LOS NAGRINĖJIMAS VOKIETIJOJ

Į KAUNĄ ATVYKO VIL
NIAUS LIETUVIŲ VAR

PO CHORAS.

KAUNAS, gruodžio 26 d. į 
Kauną atvyko Vilniaus lietu
vių Varpo Choras, diriguoja
mas p. Šiniaus. Choras nuo
širdžiai sutiktas. Choras kon
certuos Kaune ir provincijos 
miestuose.

STEIGS NAUJĄ MOKSLO 
DRAUGIJĄ VILNIUJE.

VILNIUS, gruodžio 30 d. — 
Organizuotoji Vilniaus lietuvių 
visuomene posėdyje nutarė 
steigti naują Mokslo Draugi
ją-

LENKAI STATYS KELIAS 
LIETUVIŠKAS DRAMAS.

VILNIUS, gruodžio 30 d. — 
Vilniaus lenkų teatras rengia
si statyti kelias lietuviškas dra
mas.

LENKAI AREŠTAVO MOKY
TOJĄ ČIBIRĄ.

VILNIUS, gruodžio 26 d. len
kai areštavo mokytoją Čibirą.
1938/XII/31 d.

Penki pasmerkti 
mirti Rusijoj

MASKVA, Sovietų Rusija, 
sausio 3. — Karo teismas Ki
jeve pasmerkė mirti penkis so
vietų Moldavijos respublikos 
pareigūnus. Pasmerktieji buvo 
kaltinami tuo, kad areštavę ne
kaltus žmones. Jie tuo budu 
stengėsi užsitarnauti kreditą 
kaipo valstybės priešų likviduo- 
tojai.

22 paskendo Juodo
joj Juroje

ISTANBUL, Turkija, sausio 
3. — Pranešama, jogei 22 as
menys paskendo Juodojoje Ju
zoje laike smarkios audros an
tradienį. Kartu su audra už
ėjo stiprus šalčiai ir smarki 
sniego pūga. Kai kur tarp pa* 
skirų apylinkių Turkijoj snie
gas nutraukė susisiekimą.

BYLON ĮTRAUKTA DAUGIAU NEI 100 ASMENŲ

BERLYNAS, Vokietija, sau , bet ir tuo, kad jie darę sąmok
slo 3. — Antradienį prasidėjo slą žudyti aukštus nacių va- 
nagrinėjimas didžiausios politi- dus.
rėš bylos Vokietijoj nuo to lai • Svarbiausiu iš visų kaltina- 
ko, kai naciai paėmė šalį valomųjų skaitomas Ernst Nie- 
dyti. Bylon įvelta daugiau nei kisch. Niekischą ir kitus du 
100 asmenų. kaltinamuosius, būtent Drą

Tarp jų 22 yra svarbiausi‘‘Wiffielm Drexlefį ir Karlą 
kaltinamieji. 17-kai ar IS kai^Troęlgerį, pirmus įvedė į teis- 
kaltinamųjų gręsia mirties bau- mo rumus.
smė. Teisiamieji yra kaltinami . Teismas susideda iš trijų 
ne tik tuo, kad jie 'varę pro- teisėjų, policijos generolo ir 
pagandą prieš nacių režimą,' smogikų būrio lyderio.

Kvėkeriai sako, kad[ Lenkija gavo $60,- 
jų planą užgyrę 

naciai
PHILADELPHIA, Pa., sau

sio 3. — Amerikos kvėkerių 
delegacija, kuri lankeisi Wok i e- 
tijoje* tikslu žydams pagelbėti, 
sugrįžo namo. Delegacijos na
rys Dr. Rufus M. Jonės sako, 
kad nacių vyriausybė užgyrė 
šitokį planą: Reikia įsteigti 
trumpalaikias stovyklas už Vo
kietijos sienų, čia ras prieglau
dos 150,000 žydų šeimų galvos 
— tėvai ir maitintojai. Kaip 
greitai šie perkelti į stovyklas 
asmenys taps apgyvendinti pa
stoviai tose ar kitose šalyse, 
taip greitai jie pradės gabenti 
pas save pasilikusias Vokieti
joje šeimas.

Šitokiu budu, kvėkeriai ma
no, galima bus išgabenti iš Vo
kietijos apie 400,000 žydų. /

Mussolini prakišęs 
“kazirą”
su Chamberlainu
LONDONAS, Anglija, sausio 

3. — čia gaunama pranešimų, 
kad Mussolini įsakęs generolui 
Franco pradėti ofensyvą Kata- 
lonijoj prieš lojalistus. Musso
lini norėjęs sutriuškinti loja
listus pirm negu Chamberlain 
atvyks į Italiją. Jis todėl lie
pęs mesti į frontą visas italų 
pajėgas Ispanijoj.

Tačiau sukilėliai, ir padeda
mi italų, iki šiol nepajėgė per
laužti lojalistų linijos. Praneši
mai sako, kad lojalistai jaučia, 
jogei jie gali laikytis dar ilgą 
laiką.

Ir kadangi italams nesiseka 
Ispanijoj, tai Mussolinio šansai 
gauti iš Chamberlaino naujų 
koncesijų sumažėję.

deryboms

000,000 vertės 
brangenybių

VARŠUVA, Lenkija, sausio 
3. — Brangenybės (jewelry), 

i praeity priklausiusios Rusijos 
c ms, teko Lenkijai. Jų ver
tė sieksianti $60,000,000. Rusai 
atlygino lenkams tomis bran
genybėmis už lenkų kultūrines 
vertybes, kurios pražuvo Pasau
lio Karo metais.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 3. — Vyriausias šalies teis
mas antradienį pareiškė, kad 
paskiros valstijos gali uždrau
sti savo ribose pardavimą svai

ginančių gėrimų ir jų impor
tavimą iš kitų valstijų.

j i. ..... ........... ........ ......zr

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St»

CHICAGO, ILL.
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Tikėjimas tikyba, religija ir 
laisvamanybe

Rašo J. Šmotelis
(Tęsinys)

Įvairus religiški mokovai ir 
rašytojai, misijonicriai ir kuni
gai, deda didžiausias pastangas 
įkalti žmonėms į galvas tokias 
pasakas, kurių tikrovės niekas 
negali sužinoti ir patikrinti; bet 
vengia pasakyti tų, kas yra pa
tikrinama. Yra šimtai tomų ek- 
leziastiškos literatūros, kuri aiš
kina ir gina įvairias dogmas. 
Ix?t neišaiškina, o dar labiau su
painioja. Net paviršutiniško re
ligijos apibrėžimo tenai nerasi.

Ne, religijos mokovams ne 
tas ir rupi. Jiems nerupi, kad 
žmonės suprastų keistas painia
vas, bet rupi kaip iš mažų mis
terijų, iš paprastų įvykių, pada-

mažai galvojantį žmogų.

ryti dideles misterijas. Religiš
ki rašytojai rašo knygas ne tam, 
kad galėtų išaiškinti paniavas, 
bet tam, kad jas dar labiau su- 
pamioii ir paslėpti.

Ir ne kuri viena religija yra 
apgaubta misterijomis, bet vi
sos. Visos turi savo painiavas ir 
paslaptis, kurių paprastas pase
kėjas neturi teisės nė paliesti. 
Visos jos vadinasi “tikėjimu“ 
ar “Dievišku mokslu“, ir giria
si esančios “dievų rankose ir 
žmonių širdyse.“

Kodėl širdyse?
Todėl, kad širdis yra slapta

Bet tai yra absurdas. Jokių 
tokių šventų daiktų ir tikėjimų 
širdyje nėra ir negali būti. Ne 
tikėjimas tenai kruta, bet ji pa
ti. Taip krutėdama ji pumpuo
ja kraujų į visų kūnų ir be jo
kio poilsio dirba visų savo am
želį. Kada ji pailsta ir sustoja 
dirbusi, tai jos savininkas mirš- 

;ia, kartais nė ne sudejavęs.
Ne, religija nėra vien tiktai 

(tikėjimas; nėra nė “Dieviškas 
i mokslas,*’ ne “Dievo žodis ar 
* apreiškimas” — ji yra miste
riškai aiškinamas ir ant miste
riškų pagrindų sukurtas orga
nizmas — žmonių padaras.

Paprastas, ne misteriškas ir 
tikslus religijos apibrėžimas yra 
toks:

1— organizuotas tikėjimas, 
“kad visi daiktai ant žemės, po 
žemės ir viršuj žemės paeina 
nuo Dievo“ ir, kad žmogus tu
ri nemirtinų sielų, kurių kūnas

NAUJIENOS, Chicago, UI.,

. .... bJAUJIENŲ-ACME Telephoto
Sinclair Lewis, Nobelio dovanos laimėtojas už lite

ratūrų, kuris vaidina savo veikale “Angelą Is Twenty- 
Two” Columbus, Ohio, teatre, šiame paveiksle parodo
ma kaip jis šoko su svarbiausia veikalo artiste.

ĮVAIRENYBES
Kiek Pasaulis Išleidžia 

Ginklavimuisi
Vienas dienraštis pateikia 

žinių, kiek kuri valstybė išlei
džia pinigų ginklavimuisi. Jung-. 
tinęs Amerikos Valstybės išlei
džia ginklavimuisi per metus 
1,300,000,000 (vienų milijardų 
tris šimtus milijonų) dolerių. 
Vienam gyventojui išeina ka
rinio mokesčio apie 9 doleriai 
per metus. Laikraštis pastebi,
■kad Jungt. Amerikos Valsty
bėse šis mokestis esųs dar, pa
lyginti, nedidelis. Anglijoje šio 
mokesčio vienam gyventojui 
išeiną daugiausia, — per me
tus 40 dolerių.

Anglijoje budžete ginklavi
muisi esą numatyta 1,700,000,-

lavimuisi sumas, laikraštis yra 
tos nuomones, kad iš viso pa
saulis ginklavimui išleidžiųs 
per metus 14 milijardų dole
rių.

Marųuette Medical Building 
6155 So, Kedzie Avė. 

HEMLOCK 8700 
Rezidencija PROSPECT 6232 

Dr. Walter M. Eisiu 
PHYSICIAN AND SURGEON 

OFISO VALANDOS 
ir 6-8 P. M. Antrad. 3-4 ir 6 -7 

Treč. Susitarus 
kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDTCAY 0001

2-4
Jei

Sovietuose Šventas Raš
tas ir Maldaknygės į

Vartojamos Krovi- j 
niams

A. Mohtvid. M. D.
West Town Stote Bank Bldg 

2400 (VEST MADISON STREE1 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 ik) 8 ak

Tet Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

tu. Pavyzdi n — kvėkeriai yra 
tokia krikščioniška sekta, kuri

Office and Res. Phone Calumet 7472
------------- Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:36 p. m

Jau ktir:<s laikas Sovietose 
trūksta popieriaus ne tik ra
šymui, bet ir įkrovimui. Kai 
kuriuose miestuose valstybinių 
krautuvių vedėjai, neturėdami 
popieriaus įkrovimui, kreipiasi 
į vietinius bedievių klubus, kad 
jie pristatytų makulatūros. Iš 
bedievių klubų sandėlių duoda
ma įkrovimui šventasis Raštas,

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS CHIRURGAS, X-RA1
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

JI JL JLK X O JL x_/O<£ Al LA JL11CV v<A> JL y I \J\Jy\J\J\Jy ». • • • •

000 (vienas milijardas septyni maldaknygės ir kitokios religi- 1957 W. Garfield Blvd.
nės knygos. Cor. Damen Hemlock 6691

ADVOKATAI

privalo ganyti ir save varginda
mas rūpintis, kad po jo mir
ties, ji patektų į gerų vietų;

2— organizuota ištikimybė ir 
iš baimės paeinanti meilė Die
vui ar dievams ir savo dvasiš
ki jai ar bažnyčiai;

3— organizuotas ir tam tik
ras dievų garbinimo būdas;

4— bandymas pildyti savo
vieta. Juk niekas į savo širdį dvasiškijos ar bažnyčios prisa- 
negali pasižiūrėti. Niekas nega- kymus ir nuostatus (sakau 
Ii matyti kokie daiktai ir pa-į “bandymas pildyti“, nes tokių 
daigai tenai slepiasi. O čia žmo- žmonių, kurie išpildytų visus 
gus jaučia kaip kaž-kas jo šir- savo religijos prisakymus, ka
dyje kruta — tai kodėl nepasa- rie gyventų ir elgtųsi kaip tie 
kyli jam, kad ten kruta jo prisakymai liepia — tokių žmo- 
“šventas tikėjimas“ ir kiti nių nėra ir niekuomet nebuvo.) 
“šventi daiktai.“ Gudrus religi- Tai yra viena religijos pasė
jos mokovai žino kaip įtikinti tiksliau sakant, dalis — pasekė-

jų dalis. Bet ir čai jos pasekė- tyje tokias galingas religijas 
jai turi elgtis taip, kaip dva- kaip krikščionybė, budizmų, 
siškija įsako. Visi privalo orga- musulmonų religijų ir žydų re- 
nizuotai tikėti; organizuotai ligijų. Net ir krikščionybėje yra 
reikšti dievams savo ištikimy- tokių sektų, kurios savo esme 
bę, savo baimę ir meilę; orga-1 skiriasi nuo savo motinos; bet 
nizuotai palaikyti visas religi- skiriasi tiktai kokiu vienu punk- 
nes apeigas; organizuotai mels-1 
tis ir pildyti tiktai savo dvasiš
kijos nuostatus ir prisakymus, neturi dvasiškijos! 
Reiškia, turi priimti visų pilnai, 
kų dvasiškija pateikia, arba at-' 
mesti visų. Kitokio pasirinkimo 
religijoje nėra.

Organizuotas religijos 
mas yra I 
ir menkas iškrypimas iš gene
ralinės linijos reiškia prasižen
gimų- prieš Dievų ir bažnyčių. 
Net ir ten, kur tas pats Dievas 
garbinamas — ir ten pasekėjai 
privalo laikytis tiktai savo'‘gaT- 
binimo būdų. Katalikas gali 
melstis tiktai katalikiškai, lule- 
ronas — lutęroniškai, mohame- 
donas’ — mohamedoniškai ir 
tp. Bile koks maldų sumaišy
mas gali iššaukti Jo rūstybę.

Vadinasi ir šioji neva 
koji religijos dalis yra 
zacinė.

Kitoje religijos Rusėjo 
rai suplanuota ir veikli 
kių organizacija arba bažnyčia. 
Ji rūpinasi, kad tikyba pasekė
juose butų veikli ir gyva, kad 
tas saitas, kuris riša juos prie

Tačiau nežiūrint šiokių tokių 
skirtumų, vis vien jos visos yra 
organizmai. Vadinti organizmų' 
tikėjimu ar tikyba yra neteisin
ga ir netikslu.------------ seki- . .

taip stiprus, kad net| yra geriausia musų su-
s įpratimo priemonė ir mes pri
valome jų ginti. Religija ar kas 
kitas neturi teises iškreipti jos 
žodžių prasmės.

(Bus daugiau)

šimtai milijonų) dolerių, ši su
ma paskutiniuoju laiku padidė
sianti iki dviejų milijardų. Vo
kietija ginklavimuisi skirianti

Į 2,600,000,000 dolerių. Vienam 
gyventojui išeinu 32 doleriai 
per metus. Prancūzija skirian
ti ginklavimuisi 30,000,000,000 
Trankų, apskaičiuojant betgi 
‘doleriais, vienam gyventojui 
per metus išeina 17 dolerių. 
Italija ginklavimui (kartu su 
karo laivynu) išleidžianti 300,- 
000,000 (tris šimtus milijonų) 
dolerių. Vienam gyventojui per 
metus išeina 7 dol.

Pridedamas prie šitų sumų 
kitų valstybių skiriamas gink-

St.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
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.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

dvasiš- 
organi-

dvasiš-

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki t 
vak. Nedčlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: YARDS 4787
Namų Tel.: Prospect 1930

truktų. Ji leidžia prisakymus’ ir 
nuostatus ir prižiūri, kad jie bu
tų pildomi ar nors bandomi pil
dyti. Ji teisia prasižengėlius ir 
paskiria jiems bausmes. Ji 
gia visus kilus organus ir 
troliuoja jų veikimų.

Toliau: yra mokykla,
prirengia ir išlavina dvasinin
kus — kunigus, misijonierius, 
mokytojus, vadus, vienuolius ir 
vienuoles; yra apeigos, kurios 
lyg magnetas traukia ir palai-

stei-
kon-

kuri

19 3 9

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

e
Mes pasiųsime jūsų giminėms ir draugams į 
Lietu vų ir kitur musų gražų Kalendorių už—

15 CENTŲ
Prisiųskite savo užsakymus tuojaųs. Kas užsi
rašys NAUJIENAS—gaus šį musų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.

misticizmas, ant kurio remiasi 
visos doktrinos it’ dogmos ir, 
kurį galima per šimtmečius aiš
kinti ir vis neišaiškinti.

Tie keturi dalykai: organiza
cija, mokykla, apeigos ir misti
cizmas, yra svarbiausi religijų 
stulpai. Ant tokių stulpų laikosi 
beveik visos religijos. Atimk bi- 
1c vienų jų ir religija pradės 
krypti ir trumpu laiku visai su
grius.

Ir tai dar ne viskas.
Dvasiški j a nepasitenkina vien 

i tik palaikymu savo . pasekėjų 
| prie religijos, bet siekiasi ir jų 
: kasdieninį (žemiškų) gyvenimų 
tvarkyti. Ji, kur liktai gali 

Į skverbiasi į politikų ir į valsty
bės ūkį; į vaikų ir jaunuome
nės auklėjimų; į ligonines ir 
vargšų — našlaičių prieglaudas; 
į savišalpos ir labdaringas or
ganizacijas; į spaudos biznį ir, 
beveik, į visas žmonių gyveni
mo sritis. Ir ji skverbiasi ne 
tam, kad gerinti tas sritis, bet 
tam, kad vadovauti, kad visur 

'būti prieš žmonių akis ir savo 
įtakos stiprumų palaikyti.

Tai tokia yra tikroji religijos 
esmei »

Suprantamas dalykas, kad ne 
prie visų religijų ir seklų šį 
apibrėžimų galėtume pilnai pri
taikinti, bet mes ir nelaikome 
prie visų, čia mes turime inin-

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-

AKIŲ SPECIALISTAI

v
>K

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Suba+oj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joh F. tiliBis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

"AMBULANCE '
“ DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 t
4605-07 So. Hermitage Avė.
44^7 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—0 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadip- 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 
Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais
7 vaL vakaro iš W. EL JF. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS,

Laidotuvių Direktoriai

YARDS 1419
T-

Yards 1139
Yards 1138

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

■ t- 

• s 
k

4:
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Weslern Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

‘.A

ANTH0NY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

NARIAI 
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

ssti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolirc-gystę. Pri
rengia teisingaiakinius.Visuo.se 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. 
Ncdėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAJ 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

L J. ZOLP Phone Yards 0781 
1646 West 46th Street Yards 0782
. ..............................  ..Iii i i i 1 IĮ, ... I ii ii.............................        ,,

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue 

.................. ..................

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

Phone CANAL 6128

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefoną* Reviiblic 7868

Ofise TeL Yards 6*2!

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėljomis oegal sutarti.
Rez. 4910 SO: MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tel. VVrfrinla 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 
Rezidencija:

8939 SOUTH GLAREMONT AVĖ
Valandos —9—10 A. M. 
Nedčlioj pagal sutartį.

.-—-...S? ___
Dr. Margeris

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po piet’4 

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
Šventadieniais tik susitarus 

Phone YARDS 7299
Tel. Office Wehtworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395

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

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

i

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo pataręs 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 Leboratoria
1034 w; 18th St, netoli Morgan St 

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

Tet CanaI 3110
Rezidencijos telefonai:

Snperior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 
4 vaL po piet ir nuo 7 iki 8:30 vrJL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2884aaLUJ

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
463J SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 41 vai. Ned. nuo 10 iki 13 

Rez. Telephone PLAZA 11444SS

teisingaiakinius.Visuo.se
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Jonas — Gerą vakarą, Joku- Jokūbas — Labai gerai. Tuo- 

bai. Ijau aš tau pasakysiu, kiek tau
Jokūbas — Gerą, gerą, mano kainuotų priklausyti prie SLA 

mieli draugučiai. Na, ką gero ant $1,000 apdraudos ir kiek
žinote?

Jonas — Žinai, Jokūbai, aną 
vakarą aš buvau nuėjęs pas 
vieną savo susiedą ir ten ma
čiau laikraštį Tėvynę. Ten tas 
mano Susiedas paskaitė man 
apie Tėvynės naujo redakto
riaus p. K. Jurgelionio “Pažan
gos Vajų”. Jis ten man pasako
jo apie labai lengvą įstojimą į 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje. Bet aš visko negalėjau 
taip greitai suprasti. Todėl ir 
užėjova pas tave, Jokūbai, ro
dos pasiklausti.

Jokūbas — Labai gerai, ma
no mielas Jonai, kad tu pradė
jai rūpintis apdrauda. Supran
tama, kol jaunas nepadarysi 
klaidos prisirašęs prie Susivie-I 
nijimo Lietuvių Amerikoje. Bet! 
sakyk, kas tau apie SLA butų 
įdomu žinoti?

Jonas — Taigi man nelabai 
aišku, ar vra naudinga ir ar 
yra pigiau priklausyti prie Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je, negu prie kitataučių apdrau
dos kompanijų?

Jokūbas — Ar yra naudinga 
priklausyti prie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje, .lai čia ne
gali būti dviejų nuomonių. 
Suprantama, kad yra naudinga. 
Nors tu dar palyginti su kitais 
esi jaunas žmogus, tačiau nie
kas nėra laisvas nei nuo ligų, 
nei nuo mirties. Todėl apsi
drausti visiems yra patartina ir 
naudinga.

Dabar yra klausimas, kur 
pigiau, ar prie SLA ar prie ki
tataučių apdraudos kompani
jų? Kad į tą tavo klausimą aš 
galėčiau aiškiai atsakyti, tai 
čia turėsi man pasakyti savo 
amžių, kiek dabar esi metų?

Jonas —- Nuo lapkričio 15 d. 
1938 metų\ užstojau 30 metus.

Iprie apdraudos kompanijų. Bis- 
kį palaukite, kol aš surasiu len
telę su nurodymais.

Petras — Iš tiesų aš visai ne
maniau, kad tu, Jonai, jau pa
siekei net 30 metų amžiaus. Tu 
iš pažiūros atrodai nesenesnis 
kaip 25 metų. Tai, broli, dar 
gali daug, labai daug mergelių 
savo amžiumi prigauti. Na, me
tus juokus į šalį, visai gerai pa
darysi, jei prisirašyti prie SLA. 
Ta lietuvių organizacija yra di
delė, jau 50 metų sena, ir turi 
per du milijonus dolerių vertės 
turto. Įdomu bus išgirsti, ką 
tas Jokūbas čia tau pasakys?

Jonas — pasirodys, kad prie 
SLA priklausymas arba apsi
draudimas ant $1,000 pomirti
nės yra pigesnis, negu prie ki
tataučių apdraudos kompanijų 
tai aš manau, jog reikės prisi
rašyti prie Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje.

Jokūbas — Na, suradau ir 
“Pirmo Pažangos Vajaus” pa
lyginamąją mokesčių lentelę 
Štai, ot čia 30 metų senam vy-| 
rui ar moterei prisirašius ant i 
$1,000 apdraudos į SLA meti
nis mokestis yra tik $16.68. 
Prie New York Eųuitable kom
panijos metinis mokestis yra 
$24.38. Prie Metropolitan Ins. 
Co. metinis mokestis butų 
$21.80, o prie Penn. Mutual 
kompanijos mokestis už $1,000 
apdraudos butų $22.85. Taigi, 
matai, mano mielas Jonai, kad 
prisirašęs prie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje ant $1,000 
apdraudos metinis mokestis yra 
pigesnis net ant $7.60.

Jonas — Teisybė sakai, Jo
kūbai. Aš dabar matau savo 
akimis, kaip ir kiek pigiau yra 
priklausyti prie SLA ant $1,000 
apdraudos ir kiek reikėtų mo
kėti, jei prisirašyčiau prie kita
taučių apdraudos kompanijų.

Petras — Sakyk, Jokūbai, 
kodėl yra pigiausias mokestis 
prigulėti prie SLA, o kodėl rei
kia net $7.60 mokėti daugiau 
prigulint prie kitų kompanijų?

Jokūbas — Dalykas yra toks. 
Stambiosios apdraudos kompa
nijos išmoka savo preziden
tams ir vice-prezidentams po 
$50,000 ir po daugiau metinės 
algos. O musų SLA prezidentas 
gauna tik $100 per mėnesį al
gos. Vienu žodžiu, musų SLA 
turi daug mažesnes išlaidas. 
Todėl gali ir daug pigiau ap
drausti savo žmones ant tokios 
pat sumos kaip ir kitataučių 
apdraudos kompanijos.

Petras — Klausyk, Jokūbai, 
o musų tas SLA ar turi taip 
vadinamą Endowment polisą,

Alexander Ripan, kuris 
netrukus bus paleistas iš 
Michigan valstijos kalėji
mo. Į kalėjimą jis pateko 
prieš dvyliką metų lyg tai 
už savo kaimyno Tipulą 
nužudymą. Dabar liko pa
tirta, kad Tipula buvo nu
šautas ne Ripano revolve
ri aus kulka.

ir kiek už jį reikia mokėti ant 
$1,000 apdraudos?

Jokūbas — Taip, turi dabar 
jau SLA ir Endowment sky
rius, ir daug kitų skyrių turi. 
Dabar gali kiekvienas lietuvis 
ir lietuvė apsidrausti .savoje lie
tuvių apdraudos įstaigoje SLA 
pradedant nuo $100 ir, baigiant 
$5,000. O metiniai mokesčiai už 
tokius pat apsidraudimus yra 
daug sykių pigesni, negu dau
gelio apdraudos kompanijų. 
Mokestis įsirašant į SLA ant 
$1,000 Endowment ant metų 
Jono amžiaus (tai yra 30 metų 
senumo) butų tik $40.95. Bet 
už tai po 20 metų, jei gyvas 
busi, galėsi patsai tuos pinigus 
pasiimti. Nereikalausi laukti sa
vo mirties. Tačiau, jei ištiktų 
nelaimė ir prisieitų numirti, tai 
tada gaus tavo pašalpgaviai.

Jonas — Klausyk, Jokūbai. O 
Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje ar turi ligoje pašalpos sky
rių?

Jokūbas — Taip, turi net tris 
skyrius. Bet šį vakarą aš jau 
negalėsiu jums išaiškinti. Judu- 
geriau užeikite kitą kokį vaka
rą. O tada aš pasirūpinsiu jums 
pilnai ir plačiai išguldyti pašal
pos skyrius ir kiek reikia už 
juos mokėti.

Petras — Na, tai lik sveikas, 
Jokūbai. Ačiū labai už taip pla
tų mums išguldymą apie naudą 
priklausyti prie SLA.

Jonas — Lik sveikas, Jokū
bai, einu ir aš sykiu su Petru.

Jokūbas — Likite sveiki, 
mano mieli. Užeikite kitą sy
kį. —Cicero Jokūbas.

|^Ką Žmonės ManoPONAI IR PRASČIOKAI 
t

Dzirbk, dzirbk, o tam 
belini galo nėra. Dzirbk,
lūži, švietimo kultūros dirvo
je. Piešk kelmus, ark dirvonus 
nuo aušros iki tamsos, lai pra
kaitas tavo nugarą ir pečius 
nuplauna. Kelmai liks išversti, 
dirvonai išarti, tada užsėsi 
laukus švietimo-kulturos grū
dais.

Žmogaus gyvenime svar
biausias pasėlio grūdas yra 
sveikata. Ne vienučių, bet pla
čiųjų , masių sveikata, žmo
gus sveikas viską nugali. Tad 
atsidėjusiai privalom mokslin
ti mases pamatinių dėsnių hi- 
gienas, sanitarijas ir apie mai
sto medžiagą. Kas turi mases 
mokslinti? Savaime supranta
ma, kad tas, kuris pats yra to
se mokslo srityse nuodugniai 
prasilavinęs. Pirmiausia gydy
tojas, toliaus per gydytojus iš
mokslinti asmenys, kaip an
tai: pradinių ir aukštesniųjų 
mokyklų .mokytojai, slaugės, 
akušerės, sanitarai virėjai — 
gamintojai valgio ir maisto 
medžiagos, skalbėjai baltinių 
(žlugto valytojai), siuvėjai 
drabužių ir batsiuviai—žodžiu 
profesionalai —• amatninkai. 
Svarbiausia tai moksleivija. 
Jei mano galia butų, tai aš iš 
mokyklos išvyčiau kapelionus, 
o vieton jų pastatyčiau moky
tojus ir žinovus: eugenistus, 
higienistus, sanitarus, valgio 
gamintojus ir preventyvės me
dicinos specialistų^. Užtikrinu, 
kad į dešimts metų Lietuvoje 
nebūtų girtuoklių, sifilistų, 
džiovininkų, trachoma sergan
čių. Lietuva pasidarytų svei
kiausias kraštas ant žemės ri
tulio. Lietuvos seimas gerai 
padarytų ir į tikrus sūnūs mo
tulės Lietuvos pagiltų, jei tas 
šeimas nutartų, kad tas milijo
nus litų skiriamus kunigų al
goms ir bažnyčių., subsidijoms, 
turi eiti mokytojomis žmonių 
sveikatos pagerinimui. Bet da
bar atbulai daro: kaimiečius 
praščiokus apkrauna nepake

liamais mokesčiais — ir tais 
iš kaimiečio praščioko ištrauk
tais litais tukina kunigus ir 
ponus! Kaimiečiui praščiokui

\ duoda: kryžių, krapina, šlaki- 
dar-(ną šventina suterštu vandeniu 
bro- nuo, kurio užsikrečia limpama 

'liga ir važiuok sveikas į ana
pus grabo, o jei dar pasiprie
šini, tai dar ir durtuvą panau
doja.

Rinko pinigus Vilniaus kraš
to vadavimui, pardavinėjo 
Vilniaus pasus, o dabar už su
minėj imą Vilniaus atvadavi
mo areštuoja ir šaltojon užda
ro. Gulbės balsai pradėjo dū
duoti ir rinkti aukas ginklų 

.Fondui ir drąsuolis, kuris už
klausia: Kam reikalingi pini- 

i'gai, jei be pasipriešinimo ata- 
duodamas Lenkijai Vilniaus 
kraštas ir Lietuvoje grąžina
ma ponams dvarai, arba rie
biai už dvarus ponams apmo
kama litukais. Tokį drąsuolį 
greit sudoroja ir pasiunčia ka- 
targon kaipo bolševiką. Ar ne? 
O kaipgi su Klaipėdos kraštu 
atsitiko? Išpūtė it muilo bur
bulą—nuteisė! Vėliau amnes
tavo, o dabar prieš tuos am
nestuotus kepurę nusiėmė. Ar 
ne? Klaipėdoje amnestuotoja 
sketeriojasi, o Lietuvos Tau
tos Vadas tyli! Noroms neno- 
roms gyla klausimas: koks iš

tikrųjų Lietuvos valstybes iš
davikas?

Toliau nusausino pelkes, 
raistus, balas," ištaisė kelius, 
kad ponai galėtų važinėti. Iš
mokino kaimietį “ponus beko
nus” sveikai, gražiai, riebiai 
išauklėti, bet pelnas nuo par
duotų p. bekonų ne kaimie
čiams, o ponų kišenėse pasi
lieka. Kaimiečiui tik utelės, 
blusos ir kiti parazitai pasilie
ka pilnoj nuosavybėj. Ar ne? 
Anglas pusryčiams Lietuvoje 
auginto p. bekono skiltį atsi
riekęs ant skaurados užmetęs 
gerai iščyrškinęs ir dar ant 
iščyrškyto bekono iš Lietuvos 
atvežtų kiaušinių vieną kitą 
paėmęs ir pramušęs išsikepa 
kiaušinienės ir patenkinančiai 
šypsosi ir galvoja, kaip toliau 
pažadais maitinti Lietuvos val
donus, kad galėtų jų kiauši
nienę su bekonais pusryčiams 
turėti. Na ir musų it grybai iš 
nakties išdygę politikai dip
lomatai rado kaimiečiui praš
čiokui kaip anglas kiaušinienę 
valgo aplaikytą iš Lietuvos už 
pažadą ir žibutį.

O jus valdonai Lietuvos, ga
na tyčiotis iš kaimiečio praš
čioko, kuris jumis maitina.

—Dr. A. L. Graičunas.
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Kur ir Kokie Daiktai
Buvo Vartojami Kaip 

Pinigai?
Pasaulis ne visada turėjo va

rio, sidabro ir aukso pinigus, 
o banknotai, vekseliai ir čekiai,
— tai vis naujoviški išradimai. 
Įvairiuose kraštuose žmonės se
niau vartojo įvairius daiktus, 
kaip pinigus. Anglijoje varto
jamas buvo cinas, komoje ir 
Vokietijoje —- galvijai, Rusijo
je — platina, Škotijoje vinys, 
Azijoje totorių kraštuose — ar
bata, Afrikoje — juros gelde
lės, Amerikoje Virginijos vals
tybėlėje — tabakas, vakarų In
dijoje — cukrus, Meksikoje — 
muilas, Spartoje — geležis^ 
Kartaginoje — oda, Barnioje
— švinas, Kinijoje — šilkas, 
Abisinijoje — druska, Portuga
lijoje — šiaudai, Kanadoje — 
lošiamosios kortos, Lietuvoje
— žvėrių kailiai ir t. t.

Pirkite savo apielinkės
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pasidėk... čia apsauga tikra ir dar nuošimtis geras. 
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nuoli !. .. tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė • 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. Pradėk 
sau taupomąją sąskaitą dar šiandien NAUJIENŲ SPUL- 
KOJ.
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Agitacija prieš p-lę Perkins
Ne-amerikinių veikimų tyrinėjimo komitetas arba, 

kaip spauda ji paprastai vadina, Dies komitetas, savo ra
porte kongresui kaltina Darbo Departamentą, kad jisai 
ne vykdąs įstatymų apie svetimšalių deportavimą. Vienas 
to komiteto narių, J. Parnell Thomas (republikonas, iš 
New Jersey valstijos), pareiškė, kad jisai netrukus pa
siūlys atstovų butui rezoliuciją, reikalaudamas pašalinti 
iš vietos (“to impeach”) to departamento viršininkę, p-lę 
Perkins.. . ' ■ I JiJ h

Didžiausias priekaištas p-lei Perkins yra tas, kad ji, 
kaipo Darbo Sekretorius, nedeportavo komunisto Harry 
Bridges, kuris vadovauja C.I.O. unijoms Pacifiko krantų 
valstijose. Tas komunistas esąs ateivis iš Australijos ir 
neturįs Amerikos pilietybės popierų. Kaipo komunistas, 
jisai ir negali patapti piliečiu šioje šalyje.

Bet šis kaltinimas Darbo Sekretoriui yra nepagrįs
tas, nes deportavimo byla prieš komunistą Bridges jau 
eniai yra užvesta, tik ji buvo sulaikyta, iki Vyriausias 

Teismas Washingtone išspręs klausimą, ar ateivio pri
klausymas Komunistų Partijai yra pakankamas pama
tas jo deportavimui. Jeigu Vyriausias Teismas 
simo dar iki šiol neišsprendė, tai čia ne Darbo 
riaus kaltė.

Taigi vien tik po demokratų partijos firma slepiasi 
bent trys skirtingos politinės grupės. Republikonų par
tijoje taip pat yra konservatoriai ir liberalai. Tokiu, bu- 
du jau turime bent penkias politines grupes.

Pridėkite prie jų dar socialistus, kurie Wisconsino 
legislaturoje turi 11 atstovų, Connecticut legislaturoje 4 
atstovus (2 senate ir 2 atstovų bute) ir kurie kontroliuo
ja Readingo miestų Pennsylvanijoje ir sudaro nemenkų 
jėgų (po Am. Darbo partijos vardu) New Yorke. Tai jau 
bus šešios skirtingos politinės grupės.

O kur dar Minnesotos Farmer-Labbr partija? Kur 
Wisconsino progresistai? Kur Lewis’o vadovaujama La- 
bor Non-Partisan League? Pagalios, kai kuriose vietose 
turi įtakos ir komunistai.

Tokiu budu susidaro bent dešimts skirtingų politiniu 
grupių. Jeigu dar atsiminsime įvairius reformininkų ju
dėjimus — Sinclair’o “Epic” Californijoje, Df. Townsen- 
do senatvės pensijų sųjungų ir k., tai pamatysime, kad 
Amerikos politinis gyvenimas yra toks pat margas, kaip 
’r bet kuries valstybės Europoje.

*. Tik dėl to, kad Amerikoje, renkant prezidentų, bal
suoja visas kraštas, tai čia yra tendencija kelioms sro
vėms susidėti į vienų didelę “partijų”, nes mažai organi
zacijai nėra vilties savo kandidatų pravesti. Bet politi
niai skirtumai tarp tų srovių vistiek neišnyksta. Kai ka
da kova tarpe įvairių grupių vienoje partijoje būna aš
tresnė, negu kova tarpe skirtingų partijų.

PATI SUGAVO SAVE 
BEMELUOJANT

visai

V. Kauneckas

Kaip Vokietija daro užkariavimus 
nekariaudama?

Gen. Franco talkininkai

to klau- 
Sekreto-

daugiauWashingtone pastaruoju laiku girdėt vis 
balsų, reikalaujančių, kad butų pakeistas vadinamas “ne- 
itralumo” įstatymas, kuriuo pasiremdama valdžia drau
džia gabenti ginklus Ispanijos respublikai. Kad sumany
mas tą įstatymą pakeisti nepraeitų kongrese, tai kleri
kalų šulai Amerikoje sudarė komitetą neva kovai prieš 
“katalikų persekiojimus” Ispanijoje. Tarp to komiteto 
narių minimas ir čikagiečio Leonardo Šimučio (“Drau
go” redaktoriaus) vardas.

Šis komitetas tikrumoje yra Ispanijos sukilėlių ir jų 
talkininkų, Italijos fašistų bei Vokietijos nacių, rėmėjų 
komitetas.

Ispanijos respublikoje katalikai nėra persekiojami. 
Jeigu jie butų persekiojami, tai respublikos (“lojalistų”) 
vyriausybėje juk nedalyvautų katalikų atstovai ir su ta 
vyriausybe nepalaikytų diplomatinių santykių Vatika
nas. Bet visas pasaulis žino, kad jau treti metai kai prieš 
Ispanijos respubliką kariauja Mussolinio juodmarškiniai 
ir Hitlerio naciai. Jie toje šalyje vykina ginkluotą inter
venciją. Tačiau prieš šitą biaurų dalyką tasai klerikalų 
komitetas neprotestuoja!

Ar tai krikščioniška?
Nuostabiausia, kad Italijos fašistams ir Vokietijos 

naciams čia eina į talką ir lietuvių katalikų atstovas, ku
ris žino gerai, koks pavojus gręsia iš nacių pusės Lietu
vai. Juk kiekvienam yra aišku, kad juo greičiau fašiz
mas įsigalės Ispanijoje, juo blogesnė bus mažųjų tautų 
padėtis Europoje. Nacių vilkai jau galanda dantis prieš 
Klaipėdą. Bet p. Šimutis teikia moralią paramą tiems 
vilkams Ispanijoje.

Brooklyno “Vienybė 
nusimelavo. Dėdama savo ko
respondento žinių iš Bingham- 
lon, N. Y., apie SLA 50 kp. su
sirinkimų, ji dideliu antgalviu 
paskelbė, kad “SLA 50 kuopa 
protestuoja prieš centro kėli
mų”. Bet pažiurėjus į tos žinios 
tekstų, pasirodo, kad jokio pro
testo 50 kuopa nėra priėmusi 
ir nėra net svarsčiusi. Ji tik 
balsavo klausimų, sulig Pild. 
Tar. patiektu sumanymu, ku
rion vieton centrų keti. Ir ko
kie buvo basavimo rezu tatai?

Už tai, kad centrų kelt iš Ncw 
Yorko į Pcriiišylvariijų, paduota 
37 balsai, o už tai kad palikti 
New Yorke — 24 balsai. Tai 
reiškia, aiški dauguma pasisa
kė už centro kėlimų į Pcnnsyl- 
vanijų; ir iš visų tos valstijos 
miestų, kurie buvo 
centro pagamintose 
Pittsburghas gavo 
daugumų balsų (22
nežiūrint to, kad p. Vinikas, iš
kreipdamas Pild. Tarybos pa
tvarkymų, sauvališkai padėjo 
balsavimo blankose Pittsburghų 
į antrų vietų.

Tačiau “Vienybė”, paduoda
ma šituos faktus, nesisarmatija 
skelbti, kad 50 kuopa “protes
tuoja prieš centro kėlimų”!

pažymėti 
blankose, 

milžiniškų 
iš 37),

KĄ JIE BANDO APMUL
KINTI?

labai

Kiek partijų Amerikoje.
Tik-kų susirinkusio Washingtone J. V. kongreso są

statas yra toks:,
Senatas susideda iš 69 demokratų, 23 republikonų, 2 

Farmer-Labor partijos atstovų, 1 progresyvio ir 1 nepri
klausomo; atstovų butas susideda iš 261 demokrato, 169 
republikonų, 1 Farmer-Labor partijos atstovo, 2 progre- 
sistų* 1 Am. Darbo partijos atstovo (ir viena vakansija).

Iš šito sustato atrodo, kad Amerikos politikoje yra 
tik dvi stambios politinės partijos ir keletas mažiukių, 
beveik jokios reikšmės neturinčių radikališkų grupių. 
Bet toks yra tiktai paviršius. ' Tikrumoje dalykas yra 
daug labiau komplikuotas. Visi žino, kad demokratų par
tijoje eina aštri kova tarp Naujosios Dalybos šalininkų 
ir jos priešų; be to, šitoje partijoje gana žymi dalis ban
do eiti viduriu, pataikaudama ir kairiajai srovei ir deši
niąją!.

Aiškus dalykas, kad tokia iš 
žmonių atstovų sudaryta val
džia galėtų geriau apginti Lie
tuvos reikalus Klaipėdos kraš
te ir sutvarkyti jos santykius su 
Vokietija. Ar tai dar reikia įro
dinėti?

Bet komunistams, pasirodo, 
“nesuprantama”, kodėl tokio 
“valdžios nuvertimo” reikia, 
nors iki šiol jie afišuodavosi, 
kaipo “demokratijos gynėjai”.

Smetonos .,J “nuvertimo” jie, 
reiškia; bendri. Jie pagyrė jį, 
kai jo policija mušė ir areštavo 
studentus, ir jie pasmerkė opo
zicijų, kuri reikalavo koalicinės 
vyriausybės.

Iš to visko kiekvienas gali 
numanyti, kad komunistai šian
dien jau stoja už Smetonos rė
mimų. Tai‘kodėl jie dar sarma- 
lijasi pasakyti tai visai aiškiai, 
be išsistikinėjimų?

Chicagos komunistai 
žioplai įsišoko, viešai užgirdami 
Smetonos valdžią už Lietuvos 
universiteto studentų areštavi
mą ir “sustiprintos apsaugos” 
įvedimą Kaune. Tai dabar jų 
organas bando iš tbs juokingos 
padėties kaip nors išsisukti ir 
stato mums klausimą:

“ ... kam ‘Naujienos’ smer
kia valdžią, nori jos nuverti
mo?”
Ką jisai čia bando apmulkin

ti? :
Vartodamas žodžius “val

džios nuvertimas”, komunistų 
organas stengiasi kažin ką nu
gąsdinti, kad “Naujienos” stoja 
už kokį tai perversmą Lietuvo
je. Bet kokiu budu pakeisti 
Smetonos diktatūrą demokrati
ne valdžia, tai — Lietuvos žmo
nių reikalas. Visi žino, kad ta 
diktatūra beturi liaudies pasiti
kėjimo, ir tolimesnis jos šeimi
ninkavimas gali privesti kraš
tą prie katastrofos. Todėl “Nau
jienos” ir visi demokratiniai 
nusistatę amerikiečiai seniai rei
kalauja, kad tautininkai iš val
džios pasitrauktų ir užleistų 
vietą patikimiems žmonių atsto
vams.

SOCIALlŠtį/ ORGANIZACIJA 
NEW YORKE PASILIKS

Iš Socialistų Partijos nacio- 
nalio ofiso gavome pranešimų, 
kuris patvirtina tai, kas buvo 

New 
rėfe- 
dėtis 

Bet 
visa

rašyta “Naujienose”: kad 
Yorke Socialistų Partija 
rendumo keliu nubalsavo 
prie Am. Darbo Partijos, 
dėsis paskiri nariai, o 
organizacija.

Partijos pranešimas 
kad Socialistų Partijos 
zacija Ncw York o valstijoje ne
bus likviduota, tik ji nestatys 
savo kandidatų valdiniuose rin
kimuose. Taigi ji, matyt, bus 
greičiau apšvietus, 
kos organizacija, 
butų geriau, jeigu 
dintų “partija”.

ne

sako, 
organi-

Vokietijos ekonomine eks- [ 
ipansija į Balkanus ir 

Art, Rytus
“Dabar vėl atsiveria prieš 

mus Nibelunkų kelias į rytus”, I 
pasakė po anšliuso Vokietijos > 
finansų ministras šachtas. —i 
Po “Miuncheno taikos”, atida-į 
vus Vokietijai “zudetus” ir pa
vertus Čekoslovakiją iš tvirto
vės prieš pangermanizmą pu
siau lavonu, “Nibelungų kelias” 
jau gana platus. Vokietija da
bar — ne tik kariškai stipriau
sia Europos valstybė, ji yra įsi
variusi kyliu į Europos pietry
čių vidurį. Vokietijos šūkis da
bar: “Drang nach Sued-Osten”! 
Vokietijos ūkio ministro Funko 
pareiškimas, sugrįžus iš kelio
nės į Pietryčius, apie “Balkanų 
ašį”, kuri eisianti nuo Vokieti
jos ribų iki Juodosios juros, 
pavaizduoja dabartinių Vokie
tijos imperializmo užsimojimų 
mastą. Netenka ir laukti, po to, 
kas įvyko, kad Vokietija susto
tų pusiaukelėje. — Pietryčiai 
yra ne tik tradicinis pangerma
nizmo ambicijų objektas; lai a- 
ruodas, kurį užvaldžiusi, Vo
kietija turėtų jau visus trūks
tamus dar jai resursus, reika
lingus ilgam karui, ir siekti 
tuomet hegemonijos Europoje 
nesudarytų jai didesnio riziko. 
Pietryčiai bus pats svarbiausias 
veiksnys busimoj hitlerinės Vo
kietijos politikoj. Verta tad į 
juos pažvelgti arčiau. Kokią 
vielą Tretysis reichas užima 
Rumunijos, Vengrijos, Bulgari
jos, Jugoslavijos, Graikijos ir 
Turkijos ukiniam-politiniam 
gyvenime? Kokių vaisių galima 
laukti iš jo “pacifistinės eks
pansijos” čia ir ką pajėgia va
dinamas “demokratinis blokas” 
šioj svarbioj Europos politikos 
sankryžoj ? ,

Vokietijos ūkiško įsigalėji
mo laipsnis

Geografinės sąlygos padėjo 
jau ir Veimaro Vokietijai už
imti Dunojaus ir Balkanų ša
lių ūkyje gana stiprią vietą. 

. Hitlerio režimas, stigdamas dėl 
intensyvaus “alsiginklavimo” 

, aukso ir devizų, puolėsi ieško- 
' Ii šalių, kurios sutiktų prekiau- 
. Ii “be pinigų”, “klyringo” pa- 
. grindais. Krizė, eksporto su

siaurėjimas, valstiečių skurdas, 
padarė Pietryčių šalis nuolai
džias reicho pasiūlymams. Ne
trukus jis tapo pats svarbiau- 

’ sias ir būtinas jų klijentas. Vie
na tik Austrija ir Čekoslovaki
ja, kurių ūkis nebuvo grynai 

1 agrarinis, išvengė — iki s«vo 
laiko — priklausomumo nuo

Turkijoje 43,7%
Jugoslavijoje 42,7%
Rumunijoje , 37,5%
Graikijoje 29,5%

Tie skaitmens yra iškalbingi. 
’ Šiems metams jie bus dar di- I dėsni. Anšliusas ir Miunchenas 
> | ekonomiškai stumte nustūmė

Pietryčius į reicho glėbį. Įeiti 
į konfliktų su juo — jiems bu
tų tolygu nusižudyti. Konflik
tas su reichu juo mažiau juos 
vilios po šių Funko žodžių: 
“Musų ūkinė programa yra pa
kelti visų Europos pietryčių ša
lių gamybų. Vokietija duos 
šioms šalims ilgalaikes preky
bines paskolas ir sudarys su jo
mis sutartis keletą i metų, kad 
jų dirvos gaminiai galėtų eiti 
Vokietijon pastoviais kiekiais ir 
už pastovias kainas... Mes per
kame pas jus dvigubai tiek, 
kiek Anglija, Prancūzija ir 
Jungi. Valstybės drauge...”

Kų gali atsakyti į tokių kal
bų tie, kurie norėtų nustumti 
nuo Pietryčių globojančių ir 
kartu troškinančių hitlerinio 
imperializmo gniaužlę. Tai ma
tysim toliau.

Pažvelkim dabar trumpai, 
kokių vietų Vokietija užima ir 
kaip ji dirba atskirose Pietry-

anot jo, “geriausiu draugu, Be
nito Mussolini”. Galima ta pro
ga iš viso'paklausti, ką “dučė” 
iki šiol laimėjo, įsikinkęs į “a- 
šį”? Jis dabar, matomai, tikisi, 
<ad susiartindamas su Gham- 
jerlaino Anglija išves jį iš pa
syvo (Ispanijos sąskaiton).

Vokietija ne tik (jau dabar) 
diriguoja per specialius komi
sarus Jugoslavijos žemės ūkį, 
plėsdama jį ir taikindama rei
cho mitybos reikalams; ji kon
troliuoja čia apsaugos sistemą, 
stato sustiprinimus, tiekia ka
ro medžiagą. Greta to Jugosla
vijoj eina labai intensyvi hit
leriška propaganda; per preky
bos agentus, inžinierius, studen
tus, kalbos mokytojus. Kinų sa
lėse, dėka bendrovei “Jugo- 
Tonfihn”, su kurra išvien dirba 
ir jugoslaviškos bendrovės, do
minuoja nacių filmas, rodantis 
trečiojo reicho gėrybes ir ger
manų pranašumą pasaulyje...

(Bus daugiau)

Vengrija
Vengrijoj — 60% dirbamos 

žemės; du trešdaliai eksporto, 
jo vertės atžvilgiu —- žemės u- 
kio gaminiai. Vokietija — svar
biausias Vengrijos klijentas; ji 
turi tikrų jos prekybos mono
polį; iš čia ir atatinkamas poli

jos ūkio vadų skundėsi: “Vo
kietija elgiasi su Vengrija, lyg 
ji butų jau pavirtusi jos kolo
nija. Ji aptvindo musų kraštų 
bevertėmis markėmis ir kenks
minga propaganda.” Iki anšliu
so Daranyi ir Imrcdi vyriausy
bės griežčiau kovojo su didė
jančia hitlerininkų propaganda. 
Tas pastangas Imrcdi vyriausy
bė dalinai tęsia ir dabar, bet 
jos rankos, aišku, surištos. U- 
kiniams būtinumams Vengrija 
turi paaukoti ir ambicijų: Če- 
koslovakijų mėsinėjant, ji turė
jo pasitenkinti tik nedideliu ga
balu, nusileisdama reicljo va- 

kuris netikėtai, savais su- 
ir

liai, 
metimais, pavirto slovakų 
rusinu “užtarytoju”.

Jugoslavija
Tai klasinė žemės ūkio šalis, 

kuri, svetimų kapitalų padeda
ma, smarkiai industrializuoja- 
si. Jugoslavija buvo iki šiol Vo-

KORESPONDENCIJA
Kenosha, Wis.

Kenosha Lietuvių Kultūros 
Draugijos metinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, Jan. 4, 1939, 
7:30 vai. vakaro, Burger Hali.

Valdyba 1939 metams užims 
vietą. Nariai privalote atšilau-

Sekr. Lucilie šimanauskaitė

Margumynai

o ne politi
kei tuomet 
ji nebesiva-

prekybiniai santykiai su reichu
sudarė 1937 m. sekantį vaizdų:

Eksportas į Vokietijų (drau
ge su Austrija) sudarė 1937 m.:

ČIA NUOŠIRDUMO DAUGIAU-.o

Numirus Belgijos socialistų 
vadui, Emile Vandervelde, kai 
kurie, komunistų laikraščiai la
bai jį išgyrė, kaipo gerų žmo-

Buvo truputį keista, malant to
kius komunistų komplimentus 
asmeniui, kuris visuomet neat- 
laidžiai kovojo prieš bolševizmų 
ir gynė demokratinio socializ
mo principus.

Tie komplimentai, žinoma, 
buvo nenuoširdus. Dabar D. M. 
šolomskas “Laisvėje” primena, 
kad Vandervelde važiavo į 
Maskvų ginti socialistus revo
liucionierius ir kad jisai dažnai 
puldavo sovietų valdžių už jos 
nuožmius teroro darbus. Bet, 
kaip priprasta Stalino vyru
kams, šolomskas neapsieina ir 
be šmeižtų. Jisai, pav. rašo, kad 
Vandervelde, “būdamas teisin
gumo ministeriu, vartojo žiau
rias (! -

nes prieš Flandrijos tautiškas 
grupes”. Prikaišioti velioniui 
Vandervelde “žiaurumų” gali 
liktai tamsuolis.

Bulgarijoje
Vengrijoje

47 %
41 %

Jugoslavijoje 35,2%
Graikijoje 32,7%
Turkijoje 32,5%
Rumunijoje 26,8%

Importas iš Vokietij os (drau-
ge su Austrija) sudarė 1937 m.:

Rulgarijoje 58,4%
Vengrijoje 44,1 % i

NEMALONI KLAIDA

“N.” Red.) priertio-

Vakarykščiame “Naujienų” 
numeryje paskutinio Apžvalgos 
straipsnio antraštė: “Trečiojo 
periodo” atrugos ir dvi pirmu
tinės to straipsnio eilutės per 
klaidų buvo nukeltos į prieš
paskutinę (6-tą) spalių, kuomet 
ta antraštė ir tos dvi eilutės tu
rėjo i būti viršuje 5-os špaltos.

tinių įtakų sankryža. Masių 
nuotaika Jugoslavijoje priešfa- 
šistinė, bet po Miuncheno, apa- 
zicinėms partijoms stinga prieš 
Stojadinovičiaus “ekonominį 
realizmų”, siekiantį visai atsi
duoti Vokietijai, įtikinančių ar
gumentų. Vokietijos planai y ta 
paversti Jugoslaviją savo eko
nominiu priedėliu, galutinai e- 
liminuojant Anglijos ir Prancū
zijos, įdėjusių čia nemažus pi
nigus, įtakų. Rinkimai už kelių 
savaičių patvirtins, taip tikisi 
Stojadinovičitis, min. pirminin
kas, jo nadją ekonominę politi
kų su reichu. Ar Anglija, kuri 
iki šiol energingai kovojo Ju
goslavijoje sU reicho monopo
liu, ras priemonių ir toliau jam 
spirtis — klapsimas.

Iš Jugoslavijos Vokietija 
stengiasi išstumti ne tik Vaka
rų demokratijas; pasinaudoda
ma sankcijomis (per Abisini
jos karų), ji mažne išstūmė iš 
čia ir savo “ašies” partnerį, fa
šistinę Italiją; ypąč eksporto 
srity. Tų reiškinį matome visuo
se Pietryčiuose. Tai Berlyno-Ro~ 
mos ašies vidaus priešginumų 
pavyzdys. Pietryčiuose Hitleris 
nenori dalytis įtakos su savo,-

Kada Europos Žmonės 
Pradėjo Praustis

Europos žmonės, palyginti, 
labai neseniai suprato, kaip 
svarbu nuprausti veidų, rankas 
ir visų kūnų. Vienoje knygoje, 
išėjusiose 1610 metais, šiuo rei
kalu randama tokia pastaba:

—Šiais laikais, — rašo tos 
knygos autorius, — vėl įeina 
madon įkyrus paprotys plauti 
rankas ir veidų; yra net tokių 
juokdarių, kurie plauna ir ko
jas.

Liudvikui 14-jam, Prancūzi
jos karaliui, kiekvienų ryta tar
nai atnešdavo suvilginlų, bet 
nugręžtų rankšluostį, kuriuo jis 
nušluostydavo veidų ir rankas, 
o jo tualeto kambaryje nebuvo 
jokių prausimosi priemonių. 
Tik stovėdavo ten bliudas su 
vandeniu, kuriame garsusis ka
ralius pavilgydavo pirštų ga
lus. Karališkų rūmų ponios ir 
didžiūnai apseidavo ir be to.

Prižiūrėti veidų ir rankas ne
buvo madoje nė 1800 metais. 
Ligi 1750 melų niekas nesusi
protėjo, kad reikia valyti dan
tis. Aštuonioliktojo šimtmečio 
pabaigoje aristokratai įprato 
kartų per mėnesį kviesti kirpė
jų, kuris karpydavo nagus, nu-

rinkusius nešvarumus.

cijos (1789 m.) Europoje buvo 
mada pudruoti plaukus, tepti 
visokiais tepalais veidus ir ran
kas. Tuos dažus nuo veido nu- 
gramdydavo tik tada, kai pasi
darydavo per storas sluoksnis. 
Prausti niekas nemėgino.

Kalbama, kad rusų carienė 
Ona prieš ištepdama veidų da
žais nusiprausdavusi. Apie tų 
carienes paprotį tais laikais ne 
maža kalbėta.
. Ndpolconas kariais nueidavo 
į garinę pirtį, nes tuo papro
čiu buvo persiėmęs nuo žemes
niųjų sluoksnių. Bet dažniau
siai jis tenkinosi odekolonu, 
kuriuo suvilgydavo veidų ir 
rankas. Rašytojas Goethe net 
senatvėje mėgo maudytis. Tas 
jo nepaprastas įgeidis sukelda
vo daug juoko, nes daugumas 
tai laikė didele kvailyste.

Tik visai neseniai, nuo 19 
šimtmečio pusės žmonės pa mė
go praustis ir jau ncfbijo van
dens. Ir dėl to žmonės yra svei
kesni.
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
IS MONTREALO PADANGĖS

Rinkimams praėjus
Užpraeitą savaitę įvyko Mon

treale mero rinkimai. Rinkimų 
dienoje atrodė, kad čia butų 
įvykęs mažytis civilis karas. 
Trijų kandidatų (Houde, Gas- 
con ir Rochette) pakalikai vi
suose miesto kampuose šturma
vo priešų pozicijas, spygliuoto
mis buožėmis daužė vieni kitų 
galvas ir kumštimis badė akis. 
Montrealas pergyvena tokius 
politinius karus kas antri me
lai.

Rinkinių pasekmės nekokios. 
/\pie dvidesėtkis politinių karš
tagalvių “šaisterų” ir keletas 
policininkų atsidūrė ligoninėse 
atnarstymui išnarstytų kaulų ir 
užsiuvimui išplėšytų pakaušių.

Pažvelgus į pačių kandidatų 
kvalifikacijas, montrealiečiai 
pešėsi už tuščius maišus. Kan
didatas Houde, laimėtojas, at
stovaująs aukštesnį dvasiškijos 
luomą, ir kaipo jau tris kartus 
buvęs meru užsirekordavo sa
ve biednuomenės priešu; Gas- 
con, St. James Streeto kandi
datas, reklamavosi turįs 14 vai
kų, kas franeuzams gyvenan
tiems Posančalio, Frontenėko 
ir St. Laurant-Cathęrine lūšnų 
blokuose nebuvo jokia nauje
nybe — skurdžiausiai gyveną 
ir tamsiausi franeuzai Monlrea- 
le turi didžiausias šeimas; Ro- 
chelte stengėsi patraukti bal
suotojus nešdamas aukštai iš
kėlęs Duplessio geležinės pen
ties vėliavą, bet gavo mažiausia 
balsų.

Kas keisčiausia, lai kad musų 
komunistai, pasivadinę save 
progresyviais, nuo Charlevoix 
gatves, balsavę už Camillįen 
Houde, dabar iš džiaugsmo tri
nasi rankas ir didžiuojasi padė
ję jėgoms “už demokratiją, tai
ką ir progresą” “sutriuškinti” 
reakciją. Tai vis tie patys vyru
kai, kurie p. Houde einant me
ro pareigas keturi metai atgal 
rašė į “Darbininkų Žodį”, kad 
jis yra fašistas.

Vienintelis progresyvis

Nava toliausias fondas, kaip 
aiškino rinkėjai, bene bus fon
das utėlių naikinimui Lietuvo
je, kurį išgalvojo tuojau po Ka
nados Lietuvių “Kongreso”. Del 
šio fondo kai kurie montrealie- 
čiai užsigavo ir užvedė karštus 
ginčus. Jie klausia, kas iš tik
rųjų daugiau utėliuoti, apšepę: 
lenkai, rusai, ar lietuviai. Ko
munistai, suprantama, aiškina, 
kad lietuviai, o didžiuma mon- 
trealiečių nurodo priešingai.

Kadangi ginčai dar nepasibai
gė, tai norėtųsi ir man įsikišti. 
Man rodos, kad utėlinio fondo 
surinkti pinigai nepasieks “nie

ir visi kiti komAnistų renkami 
pinigai bus perduoti Toronto 
centro biurui, o ten jie mokės 
juos pasidalinti. Kad ne Kana
dos lietuvių išmonyti pinigai, 
tai ne viena iš “Liaudies Balso” 
pcckelių (redaktorių) butų utė
lės gerai pakainavę šiaurines 
Ontarijos miškų kempėse mal
kas bekertant.

“Liaudies Balso” kontradik- 
cijos Mussolinio ministerio 

kalbos apie Lietuva 
klausimu

Apie metai laiko atgal Mus
solinio agentas Cianas, daužy- 
damasis po Europą, aplankė ir 
Lietuvą. Spaudos atstovams jis 
pareiškė, kad Lietuva labai ne
kultūringa šalis, lietuviai dar 
su kiaulėmis ir utėlėmis gyve
ną. Prieš tai panašiai apie Lie-

jos nacių spaudoje.
Dėl tokios fašistinės propa

gandos tikriems lietuviams bu
vo nei šilta, nei šalta. Bet mu
sų komunistams iš “Liaudies 
Balso” pastogės, kurie dabar 
dedasi dideliais lietuviais patri- 
jotais, toks fašisto Ciano pa
reiškimas nepatiko, ir todėl jie 
savo laikraštin storai suriko,

žino
tai al- 
kurisdermenas Joe Schubert, 

be pertraukos per paskutinius 
14 metų atstovauja Montrealo 
progresyvius. Jis kandidatavo 
ant C. C E tikieto.
Ginčai “dėl utėlių fronto”

Čia kalbama, kad didžiausias 
po Salvation armijos “bomas” 
Montreale, tai musų komunistų 
sekcija. Diena iš dienos jų mo
terėlės ir vyrukai landžioja po 
stubas kišenes atkišę ir maldau
ja aukų. Renka aukas organiza
toriaus ir laikymui “Liaudies 
Balso’’ reikalams, Ispanijai, Ki
nijai, kongresui, M. G. vakaci- 
joms Lietuvoje ir t. t. Kad dau
giau surinkus pinigų, jie išgal
voja naujus ir sensacingesnius 
fondus.

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE-

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00, dabar 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00

su

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
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NAUJIENŲ-ACMĘ Photo
Žiemos vaizdas Deltingo kalnuose, Anglijoje.

IR VĖL PRASI 
MANYMAI

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Valio, “Pirmyn” Choras!

l'ORONTO, Ont__ Jeigu To-
ronto lietuviai turėjo kada nors 
didesnį sujudimą kulturiniame- 
meniškame gyvenime, tai šiais 
Naujais Metais jis buvo di
džiausias. Atvykimas “Pirmyn” 
choro tikrai sukėlė Toronto lie
tuvius ant kojų ir įtempė jų 

I visą smalsumą, kuris buvo per
virš patenkintas. Sakau pervirš, 

i nes daug atsirado lokių, kurie 
abejojo, dvejojo ir kitus klai
dino dėlei choro kvalifikacijos, 
o kaip paprastai blogas grei
čiau bile kur prigyja, negu ge
ras, tai taip ir šiuo atžvilgiu 
skeptikų netruko.

Bet kaip tokiems reikėjo su
sigėdinti, kuomet jie išklausė 
šaunaus koncerto ir nepasiju
to kaip palys nepaprasto pasi
tenkinimo apimti širdingai 
džiaugėsi kartu su tais, kurie 
visomis išgalėmis choro atvyki
mą rėmė ir suruošimui koncer
to darbavosi. Negaliu būti dai-> 
nų kritikė, nes toj srity mažai , 

' nusimanau, bet taip išmiklinto 
■ ir taip gerai susidainavusio lie
tuvių choro nesu girdėjusi. So
listai, kurių primadona buvo 
p-ia Anelė Steponavičienė, visi 
gražiai pasirodė; taipgi duetai 
ir trio buvo labai pasekmingi.

Brazis užkariavo

kios. nepaprastos progos chorą 
išgirsti. Mes suprantame, kad 
jus mieli vadovai turėjote daug 
vargo, kol mus pasiekei, kol 
musų nedidelę ir mažai galin
čią lietuvių koloniją aplankėt 
ir palinksminot. Taipgi esame 
dėkingi bendrai visam chorui, 
visiems dainininkams, kad pa
siryžo! pas mus atvykti. Kitą 
kartą gal plačiau apie lai pa
kalbėsim, o dabar noriu pasa
kyti, kad jūsų gražus dainavi
mas niekuomet neišnyks iš mu- v

sų minčių. •

SLA susirinkimas
šiuo pranešama, kad sausio 

8 d. 2 v. p. p. 401 Balhurst Str. 
įvyks kuopos susirinkimas, šis 
susirinkimas yra svarbus tuo, 
kad naujoji kuopos valdyba už
ims savo vietą ir komisijos tu
rės išduoti metinius raportus. 
Todėl visų narių pareiga atsi
lankyti. —Frances.

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

kapitalistines partijas — kon- RAGANŲ GAUDYMAS 
servatorių ir liberalų. Toronto komuhistų laikraš-'Solistas A.

Kas liečia vienybę su komu- peckeliamš sapnuojasi troe-1 PllhBką bedainuodamas Torre- 
nistais ir trockistų klausimų, kištai “Kanados Lietuvių žinio- ado1' dainą iš operos “Carmen”. 

"jSė” ir aplamai progresyviškoše Kukli ir koketiška panele O.
I organizacijose. Jie net ragina Skeverintč žavėjo visus savo 

' ’?uv“sius.lietilviškas draugijas (nepasako maloniu balseliu ir visi labai 
pasl?Pda,v.0-| kurias) apsivalyti nuo trockis- .apgailestavo, kai jai turint slo- 

......... gą reikėjo atsisakyti nuo išpil
dymo solo Mano Karžygis iš 

i “Cukrinis Kareivis”. Dėlei sku
bumo, negaliu suminėti visų 
kitų solistų atskirai, bet tikėkit 
man, visi buvo geri. P-ia A. 
Steponavičienė triumfališkai už
baigė programą, šudainuodania' 
ariją iš operos “Cavalleria Rus-' 
tieaiia”. Ji buvo apdovanota 
gražia puokšte gėlių nuo SLA 
236 kuopos moterų ir pintine 
nuo pp. O. Indrelienės, Maiikie- 
nės ir Z. Slankiems. Vakaro 
garbės svečiu buvo Lietuvos 
garbės konsulas p-as G. P. 
Grant-Suttie ir ponia. Jis su 
malonumu man pareiškė savo! 
ir pbnios ilepaprastą pasitenki
nimą choro dainavimu, taipgi 
priminė, jog tie, kurie darbavo
si choro atvykimo dėlei, pada
rė gražų ir naudingą darbą.

Visi toronliečiai esame Iribai 
dėkingi pp. Steponavičiams ir 
choro pirmininkui p. Ant. Vai
vadai už suteikimą mums to-

tai staliniečiai pirmutiniai siū
lėsi afiliuoti su CCF, gi troc-j 
kištai dėlto savo 
draugus tuomet 
CCF neatsisakė niu^ vienybės 
ir pasiūlė staliniečiams likvi
duoti savo partiją, bet komu
nistai tokią ? sąlygą atmetė ir 
dėlto prie “vienybės” nepriei
ta. Jau daug ■ 
trockistai irgi pasisiūlė vieny
tis pasižadant likviduoti savo 
partiją ir [ 
programą. Taigi, 
priėmus tas sąlygas, kurias sta-ljose dar 
liniečiai atmetė, < 
jojų nepriimti. Įstojus į CCFįIdo ir 
trockistams, jie čia negavo jo- “Sapniui--- r---- ----------------
kių žymesnių vietų viršūnėse, nestudijavo; be Trockio — Sta- 
kaip lietuvių komunistai rašo, liho garbintojų, Bimbos, Miza- 
ir šiomis dienomis keletas iš ros ir Šalbihskįo niekas Toron- 
jų jau išmesti lauk iš CCF dėl i te nesilankė ir neinokirlo kohiu- 
vartojimo trockiniai-stalinisti-j nizmo A-Ė-C. Jeigu Toronte lip
nių metodų skleidimui savo tuviiį tarpe atsiras, trockistai, 
propagandos viduj CCF orga-Jai jais bus ne kas kitas, kaip 
nizacijos. įtj^ bąigdšiėji Buchariho-Slaiino

Reikia stebėtis, kad skaityto
jai tokio laikraščio neprotes-

Kad šios nesąmones yra gry- tuoj a prieš tokį akių dūmimą 
niausi komunistų prasimany- ir mulkinimą jų.

Pasirodžius “Naujienose” 
daugiau žinių iš Kanados soci
alistų (CCF) veiklos, Toronte 
leidžiamas lietuvių komunis
tų organas paleido į savo skai
tytojus eilę prasimanymų prieš 
CCF ir jos veikėjus.

Pirmiausia jis rašė, buk C 
CF viršūnėse sėdi trbekistai ir 
dėlto komunistai negalėjo su 
ja susitarti vienybės klausimu; 
vėliau buk J. Woodsworth’as, 
Kanados socialistų vadas, pa
laikąs Čcmbcrlain’o politiką 
suskaldinti Čekoslovakiją.

Kaip ir visuomet, lokio bjau
raus, šmeižto, paleisto prieš 
Woodsworlh’ą, ir prasimany
mo, kad Ontarijos visą CCF 
veiklą nustato trockistai, jis 
neparėmė nė vienu faktu. Jis 
nenurodė, kas tie trockistai ir 
kokias jie vielas užima viršū
nėse; taipgi, kur ir kada 
Woodworth’as pasisakė už 
Čemberlairi’o politiką.

. tų.
Kokias draugijas jie turi min

tyje, sunku pasakyti, gal lite- 
laturką, Sūnų ir Dukterų dr-ją,

vėliau po to 0 ;Savo< komunistų frakciją.

žemina Lietuvą.
Jie, negramotni redaktoriai, 

taip.rašo lik melas laiko atgal. 
Rodos, visai trumpas laiko tar
pas. Bet jų atmintis taip trum
pa, kad šiandien neatsimena, 
ką valgė vakar. Vakar Cianą 
smerkė, kad lietuviams kiaules 
ir utėles prikiša, o šiandien pa
tys varo Ciano propagandą ra
šydami editorialus apie utėliuo- 
tus lietuvius ir rinkdami utėlių 
naikinimui pinigus. Vakar jie 
(kapsukiniai) reikalavo Klaipė
dą grąžinti Vokietijai, o šian
dien protestuoja prieš Hitlerio mai, paaiškėjo, atsiklausius žy-' 

mesnius CCF veikėjus. Jie nu
rodė, kad J. Woodsworth’as 
višuonict smerkė ne tik Čem- 
berlainą, bet ir Edeną, kaip 
vidaus taip ir užsienio klausi
mais. Nei Edenai Anglijoj, nei 
Mackcnzie Kingai Kanadoj, 
kuriuos komunistai taip į pa
danges kelia, neatstovauja dar
bininkų interesams. CCF griež
tai yra nusistačiusi prieš abi

“anšliusą”. Keisti žmonės, ir 
visgi turi pasekėjų. Nelaiminga 
lietuvių tauta!

Komunistų pučas Vytauto 
Khibe nepavyko

Vytauto klubas yra pažan
giausia Montrealo lietuvių or
ganizacija. Jam priklauso ga
biausi ir 
lietuviai, 
traukti 
Montrealo lietuvius Įdubau.

Toks klubo spartus augimas, 
gražiausia nuotaika narių tarpe 
ir įtaka pašaliniuose erzino 
Stalino garbintojus. Todėl dar 
prieš “suvienyto” fronto” lai
kus jie nutarė jo įtaką lietu
viuose “nunakinti”. Ir štai pd-

švariausi Montrealo 
Klubiečiai tikisi su- 

visus pažangiuosius

Bet jeigu jie mano, kad SLA 
~.........      arba Socialdemokratų kuopose
pilnai priimti CCF^a trockistų, lai susiraminkite 

trockistams vyrai, Stalino kruvina mašina 
  J • nepadėjo trockizmo 

C^^F negalė-!perų. Be to, trockizmo, staliniz- 
. . -z.,, — bueliarinizmo čia, be

niekas

PRANEŠIMAS IŠ 
BRIDGEPORTO

Keistučio Spulkos Di
rektoriai savo susirin
kime laikytame Ket
virtadienį, Gruod ži o 
29-tą, 1938, nutarė, 
kad nuošimtis už pini
gus padėtus iki sausio 
10-tos, 1939, bus mo
kamas nuo sausio 1-s, 
1939 m.

I

Paskutinis nuošijntis 
mokėtais buvo 4-tas.

JOHN P. EWALD, 
Sekretorius.

TEATRO
MĖGĖJAI —
ARTISTAI

kursus, o ne “social-fašistai”. 
Atsiminkite dr. Matulaitį ir a- 
merikielį Šukį, kuris atkakliai 
trockistus medžiojo, kas juos 
“žalčiais, gyvatėmis” pavertė 
Rusijoj gyvenant. —Vikšras

A /AVA b

“Drang Nach der Vytautas” 
maršas. Prisirašo Juozukas U., 
V. B. ir kiti jų nesusitupėję va
dukai. Atsiranda jau ir eilinių. 
Greit prasideda klube nesutiki
mai, piovynus tarpe narių. Kliu- 
bds pamatęs vilkus avies kaily
je, parodė duris J; U. ir įspėjo 
kdmunistų jačeiką Vytauto klu
be likviduoti pučo plautis, ki
taip visi slaptos jačeikbs są
mokslininkai bus išmesti.

Reikia pasakyti, kad klubas 
laikii apsižiūrėjo. Tie, kurie 
šmeižė ir niekiho klubą it klu- 
biėčius keturi mėtdi atgal, ne
bus klubo nuoširdus nariai. 
Slapta komunistų jačeika klu
be turi būti Sunaikinta. Čia Sta
lino mašinai ne vieta. Kol Ši 
jačeika klube gyvuos, tol demo
ralizacija ir nesutikimai nesi-

Kai vasarą prasilavin
si t—rudenyje galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mią veikalą. Jei gerai 
susilošit—publiką pra- 
juokinsit — pravirk- 
dinsit.

radą “Darbininkų žodžio” pus
lapiuose. Niekino klubo virši- 
šininkus, šmeižė narius, o patį 
klubą vadindavo tamsuolių, 
gemblerių ir girtuoklių užeiga. 
Taip nakindami, jife nusinakino 
save.

Bet štai atėjo “Suvienyto 
fronto” gadynė. Komunistai 
žut-but nutarė užgrobti klubą 
pučo keliu, suprantama, pritai
kant .vėliausius mylimiausio ir 
didžiausio vado Stalino tėzius.

,į? Ir štai prasideda komunistų liaus. —L. Vartta.

No. 87x—PRIEŠ VĖJĄ NEPA
PŪSI, 3 veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy- GKd 
tai ir 5 mutetyš

No. 78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 veiksnių drama. Lošia 7 
vyrai ir 2 m d- 
tcrVs ....

No. 79—GERIAŲ& VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vierio 
akto komedija. LoĮHa. 4 
vyrai Ir 3 mo- 
tėrys ...... ...

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, tfieno vėiksmo ko
medija. Lošta 6 PSJČ 
vyrai ir 3 moteris

Užsibakydariii pfisiųskite nid- 
ney brder.

NAUJIENOS 
1*739 SO. HALSTED sft 

CHICAGO, ILL.

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;

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

NAUJIENOS kąsdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų. ,

NAtlJIĖNOS yrą visuomenes organas — j Ūsų dieiT- 
raštiš, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE- 
NOSfi.

NAUJIENOS
1439 South halsTed street

CHICAGO. ILLINOIS

i

J0HNSecretary

iv-« •■'j.*: > *. . 4/

DUODAME 
PASKOLA?

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Garsinkitės “N-nose”



Trečiadienis, sausio 4, 1939NAUJIENOS, Chicago, UI.

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m. Viskas Atpigę
šįvakar Chicagos Lietuvių 

iš Auditorijoj, 3133 S. Halsted Si.

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

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

šįvakar Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted, įvyks' 
svarbus metinis SLA 36-tos kuopos susirinkimas. Visi kuo
pos nariai privalo atsilankyti. Dienotvarkėj yra keli svarbus 
klausimai, kuriuos reikia būtinai apsvarstyti. Susirinkimas 
įvyks, kaip paprastai, žemutinėj salėj ir prasidės 7:30 va
landų vakare. Narys

Išvažiuoja I 
Miami, Florida

Išbus 2 mėnesiu
Šoj

Taisykite Savo 
Namus Pakol

T0WN OF LAKE.
kolonijoj Barskis Furniture 
House yra žinoma jau nuo 1904 

Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Sąjungos metinis susi- metų. Tai jau 35 metai, ka' 
rinkimas įvyks šįvakar, 7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Petras Barskis įsteigė tą ra- 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi būtinai dalyvaukite ir kandų krautuvę, 1748 W. 47th 
atsiveskit nors po vieną naują narį S. Kunevičia, rast. Street.

SLA 226 kuopos metinis susirinkimas įvyks šįvakar 7:30 vai.
Grigaičio svetainėje, 3804 Armitage Avė. Bus balsavimas 'nuolatiniame biznyje būnant, ir 
Centro perkėlimo vietos reikalu. Balotai jau atėjo. Bus nau-jpo truputi kasmet sutaupant, 
jos valdybos įvezdinimo ceremonijos. Dalyvaus SLA ižd. susidaro nemaža suma ir todėl, 
Gugis. Visi nariai būtinai turi atvykti. Valdyba 'dabar galima ir atostogų išva-

Morning Star Klubo metinis susirinkimas sausio 5 d. 1939 m. ’žhioh.
8 vai. vak. Grigaičio svetainėj, 3800 Armitage Avė. Drau-

Suprantama, per tiek metų

Taigi šiandien išvažiuoja į 
gai malonėkite atsilankyti ant šio susirinkimo, nes yra daug Miami, Florida automobiliu se- 
svarbių dalykų aptarti. M. Chepul, rast.

Melrose Parko Lietuvių Kultūros Dr-jos metinis susirinkimas į- 
vyks sausio mėn. 8 d. 1939 m. 2 vai. po pietų Navicko sve
tainėj, 100 N. Broadvvay. Bus renkama nauja valdyba 1939 
m. Visi nariai esate kviečiami dalyvauti susirinkime, nes 
yra rengiamas balius, todėl yra daug svarbių dalykų ap
tarti? Ten pat galėsite užsimokėti duokles.

Lietuvių Kultūros Draugijos metinis susirinkimas įvyks sausio-

kami asmenys: Petras Barskis, 
Eva Barskis, Sofija Šimkus, 
duktė ir Frank Šimkus, žen
tas.

Jeigu neturi pinigų, kreipkis 
į Naujienų spulką. Gausi pasko
lą ant ilgų metų.

Gražios Naujų Metų 
Sutiktuvės 
Roselande
Scenos Mylėtojų Ratelio Sueiga

Roselando Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Ratelis, užbaigdamas 
senus melus, surengė linksmą 
tarpusavį Naujų Metų sulauki
mą — sueigėlę, kurioj susirin
ko Scenos Mylėtojų Ratelio na
riai — Naujuosius Metus sulau
kė labai gražiai ir su linksma 
nuotaika.

Petras Barskis sako, kad 
Miami yra šilčiausia vieta Flo- 

visuomet apie 80 
laipsnių šilumos. Barskių šei- 

January 5 d. Darbininkų svet., 10413 So. Michigan Avė 7:30linyna Kasmet važiuoja į Flo- 
v. vakaro. Būtinai visi nariai ir narės dalyvaukite, nes bus[r^4ą atostogų. Ten, sako, labai 
renkama valdyba 1939 metams. Taipgi yra svarbių reikalų sveikas oras ir smagu atosto-

Valdyba ridoj, ten

gas praleisti.
Linkiu Barskių šeimynai 

smagiai tas atostogas pralei
sti. — Pažįstamas.

aptarimui. Be to, užsimokėkite visas duokles už 1938 me
tus ir nepamirškite atsivesti ir savo gimines bei draugus 
prirašyti į Draugiją. Nut. Sekretorius

žemaičių Kultūros Kliubo metinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, sausio 4-tą, J. Yuškos salėj (Hollywood Inn) 2417 W. 
43rd St. 7:30 vai. vakare. Visi nariai atsilankykite ir atsi
veskite naujų narių prisirašymui. Bus renkama kliubo val
dyba 1939 metams. Be to, bus renkami darbininkai dėl pa
rengimo, kuris įvyks J. Yuškos svetainėj subatoj, sausio žinomi yra Viktoras ir Julijana 
28 d., 1939 m. Žemaičių Kultūros Kliubo laikinas pirminiu-[Kazimieraičiai, kurie Joniškie-

• Kas, Steponas Narkis čių kliube jau seniai darbuoja-
ŠLA 109 kuopos susirinkimas bus trečiadienį, sausio 4 d. Nef- seni Brighton. Parko gy-

Nauii Metai
Su Joniškiečiais

Joniškiečių padangėje gerai

ventoj ai, gražią šeimą išauk
lėjo. Vyresnysis sūnūs Juozas 
yra vedęs Adelę Vacies, o Ed
vardas būna sykiu su tėveliais 

j ir malonioj nuotaikoj sugyve -

Nors rateliečiai buvo nusita
rę sulaukti Naujus Metus be di
delių iškilmių, bet išėjo visai 
kitaip, nes pas Pučkorius pa
kliuvus, tai jau buvo nesausai.

Ponios V. Pučkorienė ir S. 
Liudkevičienė pagamino įvairių 
ir skanių valgių, neužmiršo net 
silkių ir ožkos sūrio. Rodos, sil
kė paprastas valgis, bet kai per
eina per speciališkas gaspadinių 
rankas, tai pasirodo vien tik

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Tris Dienas, Tris I Šįvakar Svarbus
Naktis Vaidylos Nau- 'SLA 36 Kuopos 
jus Metus Sveikino Susirinkimas

štai Kaip Jie 1939 Sutiko
Rakulio ratai su žirgu,

žvaigždžių supinti, padangėje įvyks svarbus metin’s SLA 36- 
spindėjo. j tos kuopos susirinkimas.

žvaigždžių keliais Vaidilos kuopos nariai privalo alsilanky- 
keliavo į sueigą ir puotą vaka- ti. 
ruošė.

Rinkosi paprasti vaidilos, 
rinkosi vaidilutės, atėjo žaibas 
su šviesa ir tiesa, ir proamžis 
nešinąs vaidilų šventrašti. Pa
galiau pasirodė ir 
kūnas su aukso 
galvos. Sugrįžo ir 
čiai iš medžioklės
— dvyliką briedžių nušautų.

Pranašas pareiškė, kad bro
liai vaidilos jau susirinko ir 
visi vartai yra uždaryti, ir ke
liai iš visų keturių pusių sar
gais apstatyti.

Vaidilutės apkrovė stalus 
keptais karveliais, ir briedžiais, 
krivų-krivaičiai vaišino midų, 
vynu ir alum. Kankles ir sku
dučiai skambėjo. Vaišės ir 
lybė dar daugiau stiprėjo.

Didysis Perkūnas įsakė 
eiliui visiems kalbėti. Visi 
dė didžiojo Perkūno įsakymą. 
Vaidilos savo kalbose išaiški
no, kad vaidilų esama labai 
daug ir visame pasaulyj, taip
gi dėkojo 'vaidilutėms už ska
nias vaišes.

Kadangi jau gaidžiai užgie
dojo ir aušrinė pasirodė, o puo
ta buvo dar tik įpusėjus, tatai 
didysis Perkūnas įsakė pertrau
kti puotą ir visiems vaidilams 
sekančią naktį susirinkti rytuo
se, ir puotą užbaigti.

Sekančią naktį vaidilos susi
rinko rytuose. Vaišės tęsėsi vi

ešoje pilnumoje. O kadangi dvy 
liką briedžių negalima buvo dar 
suvartoti, tai didysis Perkūnas 
dar sykį įsakė trečiąją naktį 
visiems vaidiloms susirinkti

■ žiemiuose. Ir trečiąją naktį vai
dilos baigė puotą iki sekan
čios...:' K. č.

didysis Per
le ar una ant 
krivųkri vai
su laimikiu

Visi

Dienotvarkėj yra keli svarbus 
klausimai, kuriuos reikia būti
nai apsvarstyti. Susirinkimas 
įvyks, kaip paprastai, žemutinėj 
salėj ir prasidės 7:30 valandą' 
vakare. Narys

DABAR EINA 
Naują Sovietų Epiką 

“D R A U G A : 
Dalyvaujant dviem Sovietų ki- 
noteatro žymioms žvaigždėms

BORIS BABOCHKIN 
(CHAPAYEV) ir 

NIKOLAI CHERKASSOV 
(PETRAS L) 

SONOTONE 
66 E- Van Būren St. 

arti Wabash.
25c iki 1 v. p. p. išskiriant 

Sept. ir šventes.

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

bro?

pa- 
pil-

r Bowling-Billiardai

Anglys
Užsakyk vieną toną.

Greitas patarnavimas mieste 
bet kur. 

100% POCAHONTAS MINE RUN 
Extra geros rųšies ..........  $7.50

ILLINOIS STOKER NUT
Screenings .......................... $4.75

SUPERBA LUM OR EGG
Be dulkių ir švarus, aukštos 
rųšies-  .............................. $6.50

W. KENTUCKY
114” Screenings ................... $5.75
Geriausios Rųšies COKE $10.95 
Petroleum Carbon Mine Run $8. 
Anthracite Chestnut ....... $14.25
Daug pigiau didesnėm kiekybėm 

.Patenkinimas Užtikrintas..

SUPER COAL CO.
10 SOUTH LA SALLE STf

Tel. DEArborn 0264

20 Aslų — 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

Milo VViesner Recreation
819-823 W. 35th St.

Tel. Yards 4621-4622-2868

SUTAUPYK 25%
Ant Smuikų, Gitarų, Tenorų 
Banjoes, Mandolinų, Klarine- 
tų, Trumpėtų, Trombonų būg
nų, ir būgnų priedelių, Temp
le blocks, High Ilats, Fort Pė
dais, Cymbolų, Drum Heads, 
String Basses, Cellos, Violos 
ir strunų.

Seną instrumentą imsime į 
mainus.
GOLDSTEIN MUSIC STORE 

914 Maxwell Street 
CanaI 6114.

Žinoma, laike užkandžių bu
vo ir programėlis. J. Pučkorius 
ir B. Liudkevičius pakvietė sve
čius po žodį kitą pratarti. Visi 
palinkėjo Rateliui dar ilgai gy
vuoti ir darbuotis scenos srityj. 
Tik vienas p. į$a$ys Baronas 
svečiams baimės įvarė, nes kai 
jį perstatė pakalbėti, tai jis pra
nešė, kad kalbėsiąs 2 vai. 
nok tuo laiku išmušė 12 v. 
lies 
tais

fo svetainėj, 2135 S. Leavitt St. Kviečiami nariai da’yvauli 
ir kuo daugiausia atsivesti naujų narių įrašyti. Dabar va
jaus laikas ir gera proga įsirašyt. A. Kondrotas, 10J kp. org.

Lietuvis Daktaras” veikalo repeticija, 3 ir 4 aktų įvyks šįvakar
8 vai. vakare, 6627 S. Richmond St. Vaidylos dalyvauja na Ypa£ jaunasis sūnūs, kuris 
tuose aktuose kviečiami būtinai atvykti. —Kom.!dar dirbtuvėj nedirba, daug pa-

------------------------------------------------ ------------------------------ — [deda, namuose. Jis apvalo kam- 
[barius, pagamina valgius, pri- 
[rengia visiems kas' tik yra rei- 
j kalinga ir sergančiai savo ma
mytei nuoširdžiausiai patarnau
ja. Naujiems metams lyg susi
tarę, Vladas ir Ona Rudžiai su 
savo mikliu šunaičiu Eduku iš 
Bridgeporto, Vincas Briedis iš 
Marųuette Park ir aš, 'vietinis, 
nuvykome pasveikinti.

Ponią Kazimieraitienę tikrai 
radome daug sveikesnę ir daug 
jaunesnę. Su naujais 1939 me
tais jai laisvė švystelėjo ir gra
žios viltys pranašauja, kad grei
tai pasveiks.

P-a Kazimieraitienė labai dė
kinga Dr. Rutkauskui.

P-s Kazimieraitis savo drau
giškumu mumis visus taip 
kiai vaišino, kad mes ir 
nuoti pradėjome. Kalėdinė 
laite visokiomis spalvomis 
sipuošus ir įvairiems lempu
tėms žibėjo, kaip mes truakė- 
me sutartinę.

1 Jaunuolis Rudys, kuris nese- 
1 niai su kitais artistais lošė Vie
tname vakarėly j, atvaidino savo 
I rolę ir į musų kompaniją įne- 
| šė dar daugiau įdomumo ir 

../juokų. Vėloka jau buvo, kada 
’ | Rudžių nauja mašina greitai 

bėgo namo musų didmiesčio 
gatvėmis

* u
pui- 
dai-
eg-
pa-

ir žinoma, su senais

Vie- 
nak- 
me-

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

SAILOR TOWELS PATTERN 1585

No. 1585—Virtuvės abruseliams išsiuvinėjimai. Vartokit 
įvairių spalvų siūlus. Bus gražiau ir įdomiau.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 S o. Halsted S t., Chicago, III.

- — — — — —» 
No. 1585 I

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė

I Adresas ..................

PETER PEN
Miestas ir valstija

šimkus Ligoninėj
Rateliečiai labai apgailestau

ja, kad jų veiklus narys J. Šim
kus negalėjo atsilankyti, nes, 
mat, neseniai turėjo operaciją, 
buvo išrautas iš pakaušio gu
zas. Dabar kiek pailsėjus, vėl 
išvežė į ligonbutį ir daktarai iš 
rankos išplovė raumenų ir, ži
noma, bando užlopyti duobę iš
rauto guzo vietoj. Stepukas

Anicetta

32, su

MOKAME 4%
DIVIDENDŲ Už TAUPOMUS PINIGUS

SJFederalSavings 
®;AND LOAN ASSOCIATION

P Of CHICAGO

2202 W. Cermak Rd. Tel. Canal 8887
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

Chicago, III.

Vyriausias kriminalio teismo 
teisėjas Michael L. McKinley 
paskyrė sausio 30 d., svarsty-, 
mui kriminalės bylos, kuri ne
seniai buvo iškelta 26-to war-; 
do aldermonui Frank E. Kon- 
kowskiui. Jis ir keli jo padė
jėjai yra kaltinami pardavinė
jimu valdiškų darbų.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Edward Stc-ck, 31, su Ida 
Lomausky, 27

Arthur Zager, 22, su Betty
Malina, 24

John Rudis, 25, su
Zlibin, 23

Henry Kuchinskas,
Miriam Zinman, 27

INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

^aiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaMiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiDiiiiiiitiiiiDHiiiiiiinic^  

i NEW SUBWAY Į 
| DABAR ATDARA Į 
| Lietuviu Auditorijoj g 
I 3133 So. Halsted St. |

PIETAUK — ŠOK 
B0WL 

Naujai įrengta
Tel. Victory 9605

|Joe Ukrin Sam Kamberg
^iiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiniiiiiD^

□
1 
c: 
C

Su pradžia 1939 metų kviečiame lie
tuvius taupyti pinigus SIMANO 
DAUKANTO FEDERAL & SAV
INOS LOAN ASSOCIATION of 
CHICAGO, kur kiekvieno asmens 
t atipiniai apdrausti iki $5000.00 
Federal Savings and Loan Insur
ance Corporation, Washington,

Preferred by millions 
to mayonnaise..

• Choice ingredi- 
ents whipped to 
amazing creami- 
ness in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

Skoliname Pinigus ant Pirmų Morgičiy Nuo 
5 iki 20 Metų Mažais Mėnesiniais 

Atmokėjimais

fa

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50 

už .........................-- ■
GYDYMAS $Cfl.OO

LIGONINĖJE .............. wU
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje --  $ 15.00
REUMATIZMAS $0.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

. ♦

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St 
TeL ENG. 5883-5840



k*

Trečiadienis, sausio 4, 1939 NAUJIENOS,.'Chicago, III.

Iš Chicagos E. K. D 
Laisvamanių 
Veikimo

Plrmų Metų Sukaktuvėms 
Praėjus

Gruodžio 11 d., 1938 m., A- 
merikos Lietuvių Laisvamanių 
Etinės kultūros draugijos cent- 
ralinis komitetas buvo surengęs 
metinių sukaktuvių, nuo oficia- 
liško draugijos įsikūrimo, pa
minėjimų su skania vakariene. 
Ji puikiai nusisekė. Svečių buvo 
labai daug, vienok visi buvo 
vakariene užganėdinti.

Rengėjais buvo visiems žino
mas veikėjas Steponas Damb
rauskas, ir Bručas. Dambraus
kas pirmininkavo laike vakarie
nės programo. Kalbėjo dr. A. 
L. Graičunas ir draugijos pir
mininkas II. Jagminas. Abu pa
sakė po įspūdingą prakalbą. Vė-

kiti svečiai.
Po vakarienės visi linksmino

si iki vėlumos. Vieni šoko prie

pric baro alutį gurkšnojo, dis-

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEVVELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
apskaičiavimas—darbas užtikrin
tas.

4184 Archer Avė.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kai 
skelbiasi Naujienose,

ktisavo visokius dienos klausi
mus, bei dainavo linksmas 
tuviškas daineles, žodžiu, 
kas sekėsi kuo geriausiai.

Padėka šeimininkėms

Jie
vis

Todėl, rengimo komitetas ta
ria nuoširdų “laisvamanišką” j 
ačiū visiems svečiams už gausų I 
atsilankymą ir gražų užsilaiky
mą, taria ačiū visiems, kurie 
padėjo surengti ir laike vaka
rienes darbavosi; labiausiai a-į

nią ir gausingą vakarienę paga
mino už taip žemą kainą. Tai 
sumanumas musų darbščių 
draugių, E. Dambrauskienės, G. 
Ručinskienės, E. Ručinskienės, 
Patupienės, Kažienčs, Dadygie- 
nės ir kitų, kurių vardu nepa
menu. Pirmosios aukavo daug 
skanių grybų.

Prie baro vikriai dirbo griš- 
kėnas, Laurutėnas, Kučinskas ir 
kiti.

Pažymėtina, kad šioj vakarie
nėj ir šokiuose daug jaunimo 
dalyvavo. Veik visi svečiai pa- 

laisvamaniai ir 
vakarienių

geidavo, kad 
daugiau tokių 
rengtų.

Ačiu Biznieriams

sn-

šir-Rengimo komitetas taria 
dingą ačiū Budrike rakandų ir 
auksinių daiktų krautuvių savi
ninkui p. J. Budrikui, Peoples 
Furniture krautuvėms, Progress 
Eurui ture krautuvei ir p. šalti- 
miero radio valandos leidėjui p. 
P. šaltimierui, kurie teikės šį 
parengimą pagarsinti per radio. 
Didelį ačiū tariame visiems lai
kraščiams, kurie davė vietos sa
vo špaltosc, o korespondentams, 
kad nepatingėjo parašyti žinu
čių su pranešimais. Laisvama- 

i neužmirš jų, esant reika
lą i pgi parems.

Antanas Jacius

32^0

PATYRUSI OPERATORĖ PRIE 
PLAUNAMŲ DRESIŲ. 3729 Bel- 
mont Avė. 2-nd Floor.

ATVYKAU IŠ FARMOS ir ieš
kau bet kokio darbo—prie namų 
arba už dišvašerį. Saliamonas Uo- 
saitis. Atsiliepkite 1739 So. Halsted 
St., Box 917.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU MERGINOS ar mo
ters abelnam namų darbui ir pri
žiūrėti 1 metų vaiką- 2519 West 
69th St.

MERGINA 25-30 visam namų 
priežiūros darbui, virti, būti- Maža 
suaugusių dirbanti Šeima. $7.00. 

Crawford 0882.

CLASSIFIED ADS.
■MVL.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

HARLEM AVENUE ūkis apie 600 
pėdų į ilgį, arti 79 gat. Aukštas 
fruntas. Kaina $575.00. $100 sash. 

6.00 mėnesy. Savininkas, 1739 So.
Halsted St , Box E45.

Acme-Naujienų Telephoto
CLINTON, IND. — Dvidešimt darbininkų atsidūrė pavojuje, kai kasykloje 

įvyko ekspliozija. Vienas liko užmuštas ir keli sužeisti.

Naujos Aukos Kun.
M. X. Mockui .

Senelis Tebėra Oak Forest 
Prieglaudoj

pridavė 50c gruodžio mėnesį, 
i ir Rožė Buchus prisiuntė iš 
;Kockford, III., $1.00.

Nuo Lithuanian Naturaliza- 
tien Benefit Club iš Detroito, 
Mich., per A. J. Levulį — $7.30.

Himną Užgrojus 
Čia Nežinojo Ar 
Stovėti ar Sėdėti

HELP VVANTED—FEMALE
Darbininkiiit Reikia_______

REIKALINGA PATYRUSI VEI- 
TERKA. 3856 So. Union Avenue.

GRAŽI 5 AKRŲ NUOSAVYBĖ 
tuoj už Archer Avė.,— į vakarus 
nuo Palos kalnų. $150.00 už akrą. 
Patogus terminai. 1739 So. Halsted 
St., Box K-10.

ATRODO KAIP UŽ $4750—pa
aukuos už $2150—naujas 6 kamba
rių, veik pilnas namas su žemės 
nusitęsimu nuo Higgins Road iki 
Devon avenue. Abi gatvės išgrįstos, 
nėra assesmentų. Elektriką, žemi 
taksai. Tuoj už miesto ribų- $300.00 
cash $25.00 mėnesy. Nuosavybė ba
landžio 1, 1939. Rašyti savininkui. 

11739 So. Halsted St., Box H-54.

HELP VVANTED—MALĖ 
ParbininkiĮ Reikia

SENYVAS, nevedęs vyras dirbti 
maudykloj. 1916 W. Division St.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimu Kambariai

KAMBARYS ANT RENDOS, hot 
vvater heat prie mažos šeimynos, 
atskiras įėjimas, be valgio.
4104 Archer Avė. Lafayette 3533.

Visiems aukavusiems ir au- 
!kas rinkusiems, 'varde sergan- 

Lis::r'm7nties,"ske‘i‘įč!0 seneli0, M- .X- Mockaus, ta-

IDEALUS LAIKINAS GARA
ŽAS, namas (naujas su vištų ir 
daržovių ukiu), prie grįsto kelio, 
arti Higgins Road. Elektriką. Tuoj 
už miesto ribų- Kaina $850.00. 
$150 cash, $12.00 mėnesy. Savinin-, 
kas. 1739 So. Halsted St., Box L-28.

127 GAT. (Grįstas akmens ke
lias), 10 akrų ūkis į vakarus nuo 
Palos kalnelių, arti busų stoties. 
Kaina $100 už akrą, $200 cash, $15 
mėnesy. Savininkas. 1739 So. Hals
ted St, Box R-72.

PAGERINTAS ŪKIS, maža kom
binacija, katedž prie grįsto kelio. 
Elektriką. Tuoj už Cicero avenue, 
arti 143 gatvės. Kaina $750.00. $150 
cash, $10 mėnesy. 1739 So. Halsted 
St., Box A-16.

Pra
šu

Bankietą Juozui Nedvarui 
dėjo su Himnu. Užbaigė 

Internacionalu
BUSINESS CHANCES 

Pardavimui BizniaiAmerikos lietuviams plačiai 
žinomas i____— .........    , . v. _ .
bčjas kunigas M. X. Mockus rlu ^osirdų acnj, ir tunu vii- 
randasi Senelių Prieglaudoj,ltl6S- kad draugai remCJai
Oak Forest Institution.

šiuomi jis nuoširdžiai dėko
ja visiems savo geradariams, 
aukų rinkėjams ir aukavusiems 
i jo šelpimo fondą.

Roselando draugijos 
surengusios viešus pietus 
glaudos seneliams, spalio 
nesį. Rengimo komitetas 
Mockui $1.50.

Tą dieną kiti lankytojai su
metė po keletą centų. Vardų 
nepridavė, $2.80. 

Thomas Kuliešius iždininkui

ROSELAND. — Juozas Ne-
CICERO. Turiu parduoti pilnai 

įrengtą taverną, teisingas pasiuly- 
i mas perka. Priežastį pardavimoI ties.

i ir visuomenės darbuotojai ir to- dvaras, kuris apie prieš du m e-i patirsite ant vietos. Kas'indomau- 
. . .. . Itot OYMn ni’zni nrcicnii Ir it n 1x49 Cn

liau . pasirūpins 
ir pasiųst jo ; 
tui

parinkti aukų tu išvažiavo Ispanijon kariauti!^ aPie blzrų bukite. 1342 So. 

šelpimo komite- Ispanijos

buvo 
priė
mė- 

davė

demokratinę val
džią, šiomis dienomis grįžo į 
Chicago. Jo pagerbimui komu
nistų lietuvių sekcija ir “Aido” 
choras, Naujų Melų vakare — 
sausio 1 d., Darbininkų svetai- 

_ _ _ . i nej buvo surengę gražų bankie-135 E. 1141h PI., Chieago, IH. kul.iamc <laį.^o (L,g sve. 

čių ir buvo gerai pavaišinti.

Steponas Dambrauskas, iždi
ninkas, 56 E. lOlst St., Chi
cago, Iii. vĮ

Antanas Jocius, sekretorius,

48th Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS, — 
geras, pereinamas kampas- 3901 S. 
Wentworth Avenue.

CLOTHES AND FURS 
Drabužiai ir Kailiniai

2 TIKRI RYTŲ MINK kautai pa
imti mainais kaina $100 ir $200. 
Taipgi 68 kitų furkaučių, visi sti
liai ir visos -mieros, kiek vartoti 
$10.00 iki $40-00. Miller Fur Com- 
pany, 166 North Michigan Avė. 
Atdara kas vakarą iki 9 vai.

Iš ivietuvos

A

tik užgrodavo Lietuvos himną, FURNITURE-FIXTURE FOR SAU 
VnlrnM/ln'i i v Hniom Dn
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(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė "ardavimui

$6000 PINIGAIS 
Nupirks Diversey Avenue

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

Čia įdedu 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.......
Mieros - per krutinę

investmentas. Rendos $9200 me
tams. Greitas pardavimas $36,000. 
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

PARDUOSIU naują National 
■elektrikinį CASH registerį, vertės 
$400.00 už $275.00. Kreiptis J. 

IGauch, 14122 Chicago ‘St., Dolton, 
III.

PARSIDUODA TAVERNAS ir 
Lunchruimis pilnai įrengtas ■ 
ra vieta prie dirbtuvių. Geras biz 
nis. 2301 So. Western Avė.

19
amž., gimęs Kėdainių

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

; biz- ! ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
1 — ii £ T7 J v •» < y* •

, STANISLAVA 
SURVILIENĖ 
(Petrauskienė)

gyveno po adr. 3948 W. 56 st.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 3 d., 1939 m., sulaukus 
pusės amž., gimus Raseinių 
apskr., Pašilės parap., Kliba- 
lių kaime.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Joną, dvi dukteris: Vla- 
dislavą ir Jennie, sūnų Bro
nislovą ir 2 pusseseres: ponią 
Kavaliauskienę ir p-nią Šim
kienę ir jų šeimas ir daug 
giminių, draugų ir pažįsta
mų, o Lietuvoj—2 seseris — 
Petronėlę ir Aleksandrą ir jų 
šeimas-

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks Penktad., Sausio 6 d., 
9:30 vai. ryto iš J. F. Eudei- 
kio kopi. į šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines-

Visi a. a. Stanislavos Survi- 
lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs, Pus

seserės ir Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741,

. BENEDIKTAS GAILIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 3 d., 1939 m., sulaukęs • 
58 m.
apskr., Gudžiūnų kaime ir pa- | 
rapijoj.

Paliko dideliame nuliudime 
4 dukteris: Anną Bain, žentą 
Lester, Marthą Burker, žentą į 
Edward, Estelle ir Helen Gai- 
liunas, 3 sūnūs: Charles, Ed- 1 
ward ir Joseph; brolį ir bro- ; 
lienę Joną ir Marijoną Gai
lumus ir kitas gimines. Lietų- Į 
voj —seserį Marthą ir kitas 
gimines.

Priklausė prie Keistučio P. 
Kliubo ir Jaunų Liet. Am. 
Tautiško Kliubo-

Kūnas pašarvotas 3418 So. 
Lowe avė., Tel. Boul. 6486.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Sausio 7 d., 1:30 vai. popiet, i 
Iš namų bus nulydėtas į Liet. 
Tautiškas kapines.

Visi a. a- Benedikto Gai- 
liuno giminės,7draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai esat kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sunai ir kitos Gim.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel.

YARDS -----

No. 4948—Apatiniai rūbai. Gali
ma gauti 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48 ir 50 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir,adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

(Miestas Ir valstija)

VVALTER STANLEY
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 2 d., 6:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 39 m. am
žiaus, gimęs Vilniaus apskr.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Anną, dukterį Rūtą, 
brolį, 3 seseris, 3 švogerius, 
uošvį ir uošvienę Stankevi
čius, 3 švogerius ir Švogerkas 
Stankevičius ir daug anūkų, 
gimines ir draugus.

Priklausė prieRed Rose 
Kliubo, Cicero, III-

Kūnas pašarvotas 1818 So. 
51st Ct., Cicero. Laidotuvės 
įvyks Subatoj, Sausio 7 d., 
8:00 vai. ryto iš namų į šv. 
Antano parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Walter Stanley 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą- Nuliūdę lieka, 
Moteris, Duktė, Seserys ir ki

tos Gimines-
Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 

YARDS 0781.

JUOZAPAS MALIŠAUSKAS- 
MALIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 3 d-, 3:45 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Vigerių miest, Akme
nės parap., Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

seserį Elzbietą Butnorienę ir 
jos šeimą, brolį Julių Mali
šauską ir šeimą, švogerį Joną 
Nocis ir jo šeimą ir gimines.

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri- 
dįko koplyčioj, 3354 So. Hals
ted St- Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, Sausio 7 d., 8:00 vai. 
ryto iš kopi. į Dievo Apveiz- 
dos par. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Juozapo Mališau- 
ko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, Brolis, švogeris ir 

Giminės.
Laid. Dir. P- J. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419.

Svečiams gerai pasivalgius ir 
susipažinus su artimai sėdin- 

Per-9 Menesius Priaugo ! čiais, prasidėjo ir draugiški pa-
21 Tukfet. Žmonių i . ... . .. _

/ kaunąs:* 
Nkos biuro 
1938 m1, 
valstybėj e 
vių, gimė 
2,420 asm 
menys.

Iš viso
9 mėnesius buvo 15,315 jung-

r- Cenįr. .stątis- 
duomenimis, per 

rugsėjo mūri. visoje 
bijiyo 1,218 jungtu- 
4,227 kūdikiai, mirė 

, įy priaugo 1,807 as- 
.-i “ ri 
per 1938 m. pirmus

ALEKSANDRAS 
PAŠKAUSKAS

Persikyrė su šiuo pasauliu 
Gruodžio 31 d., 4:10 vai. po 
pietų, 1938 m., sulaukęs pusės | 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap
skrity, Truskavos par-, Bru- j 
nuipių dvare.

Amerikoj išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Mortą, po tėvais Ra- 
votaitę, dvi dukteris Oną ir 
Bronislavą, 3 sūnūs Aleksan
drą, Joną ir Juozapą ir du | 
pusbrolius ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų, 
o Lietuvoj—brolį Joną ir se
serį Oną Janulevičienę.

Kūnas pašarvotas 11943 S. I 
Wallace St. Tel. Pullman 9085

Laidotuvės įvyks ketvirt., j 
Sausio 5 d., 8 vai. ryto ir na- i 
mų į Šv. Petro ir Povilo par. j 
bažnyčią, kurioje atsibus ge- j 
dulingos pamaldos už velionio i 
sielą, o iš ,ten bus nulydėtas I 
4 Šv- Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Paš- 
kausko gimines, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai ir 

kitos Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

11 A Gėlės Mylintiems 
ū 1 K SI Vestuvėms, Ban- O B & s® * Mietams, Laido- 

, tuvčms, Papuosi- 
GELININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

1 Siunčiam GėlesI nVEirlK-Tetegramu į 
LUVLIMu Visa^Pasaulio 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Įsikalbėjimai, juokai — iš ko 
'pasidaro neramu svetainėj. Tai
patčmijęs Ai. Stahiionis, banke
to pirmininkas, paprašė sve
čius apsiraminti, nes jau pradė
siąs programą.

Nedrąsiai apsižvalgęs pare.š- apartmentų, 2

$5000 PINIGAIS
Nupirks N- Kenneth Avenue 9 

apartmentų gražų, geltonų plytų 
namą. Rendos $4160 metams. Grei
tas pardavimas $17,500.

FIRST STATE MORTGAGE CO. 
4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

caga Bet Kada Yra Mačiusi 
Automobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

kiomis kainomis, kokių negalima 
niekur rasti. Kokio markete neieš
kotum—naujo ar seno karo—mes 
galime patarnauti gerai — ir su
taupyti jums šitmtus dolerių.

1938—’ ----- “ ‘ ‘
bilesz — <
tiacs' — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs
Dodges — Grahams — Willys —

ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
Chevrolets — Fords—Pon-

La Šalies — Packards

krautuvės. PuikusI už Pte/ąi. kaip $295.00—kai kurie

kč, kad programo pirmas nu
meris busiąs Lietuvos himnas. 
Muzikantai užgrojo “Lietuva 
Tėvyne Musų”, o svečiai žval
gosi ir nežino ką daryti, ar sto
ti ar ne. Mat pas komunistus 
buvo patvarkymas nestoti. Pa
menu . 1930 metais SLA seime 
•Chicago j, kai komunistai su
stoję pradėdavo rėkti, tai kai

$1000 PINIGAIS
Nupirks kampinį Karlov Avenue 

P/2 aukšto plytinį namą, puikus 
namas ir pajamos. Greitas pardavi
mas $4500.00. /
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

lai visi komunistai, taki ir su
sėsdavo.

Nors komunistų didžiosioms 
“gaivoms” buvo nepatogu pir
miems stoti, bet kol jie nestojo, 
tai ir kiti visi sėdėjo. Mat, “es
teriai” komunistai galvoj. Kai j 
jie atsistos, tai ir mes stosim,! 
nes aišku kad mes nenatlai’vs-' PARSIDUODA VISI taverno į- ncs aibuu, Kdd mes ncpauaijs rengimai _ aNNA PŪKIS, 87th 
ma klaidos, nes darėm ką mu- ir Forest Avenue.
stj vadai darė!

Paskui buvo pakviestas pa
kalbėti Jukelis, vėliau Abckas, 
Andriulis ir keletas kitų, tarpe 
kurių buvo du kanadiečiai, Ma
kauskas ir Raškitis. Andrulis 
savo kalboje pasigyrė, kad ko
munistai yra geri Lietuvos pa
triotai. Komunistai jaunuoliai 
kalba gražiai lietuviškai, komu
nistai dainuoja Lietuvos himną, 
komunistai stoja už Lietuvą.

Tarpe kalbų Ona Balčiuko- 
nienė sudainavo solo pora dai-

Rakandai ir {taisai Pardavimui
EINA IŠ BIZNIO, STAČIAI šluo

te šluoja visus sampelius ir staką, 
įskaitant barą, Lunch Fixtures, Ice 
Boxes, scales, slicers, registerį, kau- 
nterį, keisus, stalus, krėslus ir tt.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

naujutėliai.
Kiekvienas karas musų ekspertų 

patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300—1936-1935 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kada gali nupirkti gražų veik 
naują automobilį už taip mažus pi
nigus.

Kiekvienas karas turi musų nau
jo karo ir dešimties dienų važiavi
mo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmokėjimą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėsimais iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk šio didžio išpardavimo.

Musų dvi krautuvės yra atdaros 
kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną 
sekmadienį.
COOK COUNTY FINANCE CO.

1340 W. 63rd Street*
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

TURIME PIRKĖJŲ STAKAMS, 
nekilnojamo turto bondsams, 
pirmiems morgičiams- Veikti 
tai.
FIRST STATE MORTGAGE 

4752 Fullerton Spaulding

arba 
grei-

co.
1500

Pasimirė Gatvekarių 
Darbininkų Unijos 
Viršininkas

COAL—WOOD—OIL 
Anglys-—Malkos-—AliejuB

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

Pirmininkavo unijai per 
metus laiko

žas Nedvaras. Papasakojo apie 
baisybes Ispanijos liaudies karo 
su fašizmu, kuriame jisai buvo 
sužeistas. Užbaigiant programą 
sudainuota Internacionalas.

Po programo buvo draugiški 
pasikalbėjimai, kuriuose teko 
skaniai pasijuokti rš komunistų, 
kai jie teisinos dėl ko jie dai
navo Lietuvos himną, kurį taip 
smerkdavo seniau. Untanas

■ ■v- ■' ... .................   1 . ■..........  —n

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurias Skelbiasi Naujienose.

Po ilgos ligos 'vakar rytą pa
simirė William Ųuinlan, prezi
dentas Chicagos gatvekarių 
darbininkų unijos, Amalgama- 
ted Association of Street, Elec
tric Railway and Motor Goach 
Employees. Jis buvo apie 77 
metų amžiaus ir pirmininkavo 
unijai*per 32 metus laiko be
veik be pertraukos. Jis gyveno 
■adresu 1442 South Cuyler avė., 
Bervvyne.

Nauju prezidentu paliko Jo- 
seph J. Kehoe.

Quinlan .bus palaidotas 
Springfielde, Massachusetls val
stijoj.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos pri

einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.

__________ J
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“Naujienų jubiliejui 
artėjant”

Kovo 12 — Didžiulės Visų Naujieniečių 
Iškilmės

Atsiminimai Iš Praeities
visas pozicijas, 

kaipo visuomenės darbo žmo
nių laikraštis, bet šiandien, 
kuomet jau artinasi jų sidab
rinis jubiliejus, “Naujienos” j 
yra vienas ne tik iš seniausių! 

tūkstančiai “Naujienų”|ir didžiausių lietuvių dienraš- 
bendradarbių ir pri-’eių, bet ir populiariškiausias ir

iki tos didžiulės naujie- 
iškilmės, 1939 metų ko- 
d.
dieną į Cbicagos Ash- 

Auditoriją susi- 
aujienų”

štai, jau beliko tik truputis atlaiko savo 
laiko, 
n iečių 
vo 12

Tq
land Rlvd. 
rinks 
draugų, 1 
tarėjų tinkamai atžymėti pir-'geriausias reiškėjas ir vadas 
iną, ne tik Amerikoj, bet ir, tų demokratinių minčių, ku- 
visame lietuviškame pasauly
je, dienraščio 25 metų jubilie
jų.

Naujienų jubiliejinis konies- 
tas jau prasidėjo

Tiesiog sunku yra įsivaiz
duoti ką Amerikos pažangi 
visuomenė butų dariusi be šio 
dienraščio.

Nors lietuviai į šią šalį pra
dėjo važiuoti keli dcsėtkai me
tų atgal, bet jų, kaip politinis, 
taip ir tautinis supratimas bu
vo labai menkas. Lietuviai, 
kuriems buvo progos išeiti 
vidurinius ar aukštuosius mo
kslus rusų mokyklose, visuo-
met rado sau geresnį kąsnį 
duonos plačioj rusų imperijoj 
ir tik retas iš inteligentijos va
žiavo svetur, gyvenimo aplin
kybių verčiamas.

Gi darbo žmonės, kuriuos 
daugiausia viliojo ne laisvė, 
apie kurią jie menkai nusi
manė, bet Amerikos doleriai, 
buvo tiek mažai apsišvietę, 
kad Amerikos valdininkams 
užklausus kokios jie tautos, 
vieni jų pasisakė rusais, kiti 
“paliokais,” o dar treti tic-? 
siog “katalikais,” nes juos su
lenkėję Lietuvos kunigai tik 
tiek teišmokino.

Ir ne, iš šitokių elementų 
susidėjusi Amerikos lietuvių 
imigracija negalėjo ką nors 
pažangaus sukurti ir šioj lais
vės šalyje. Paskui šitokius imi
grantus pasekė vienas kitas 
Lietuvos dvasiškis, liet ir Čia 
jie veikė lenkų įtakoje ir dva
sioje, ir tik vėliau atkeliavus 
dr. J. Šliupui, dr. Avižieniui ir 
dar kai kuriems svietiniems 
inteligentams, pradėta tverti 
lietuvių parapijas ir statyti 
bažnyčias. Ir tik vėliau buvo 
pradėta organizuoti kitokios 
draugijos, ir tai visokių šven
tųjų vardais.

Gal vienas iš didžiausių to 
laiko pažangos darbų tai buvo 
suorganizavimas Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje. Nors 
ši organizacija jau suskilo į 
tris atskiras dalis, bet jos pa
grindinė dalis pasiliko did
žiausia ir stipriausia Amerikos 
lietuvių tarpe.

Spaudos Galybe
Be visokių organizacijų, lie

tuviai pradėjo rūpintis ir savo 
spauda. Nereikia mums būti 
liiukfimkais, kad sau įsivaiz
duoti drąsą ir energiją tų A- 
merikos lietuvių spaudos pi- 
jonierių. Pradėdami tą darbą, 
jie neturėjo nei kapitalo, nei 
spaustuvės, nei skaitytojų, o 
vien tik stiprią viltį tą viską 
laimėti ateityje. Jų energiją, 
drąsą ir pasišventimą galima 
tik sulyginti su Lietuvos knyg
nešių. Nors, tiesa, čia jiems 
negręsė valdžios žandarai ir 
kalėjimai, bet už tai jie čia 
turėjo burius tamsių, savo tau
tiečių, kurie dvasiškių sufana
tizuoti atlikdavo biauriausius 
darbus. Ir tas yra ęrašyta į A- 
merikos lietuvių kultūrinio 
vystimosi’ istoriją ir niekas iš 
ten nepajėgs išskusti. Kas nori 
faktų iš Amerikos lietuvių 
kultūrinių ir spaudos vystimo
si darbų, lai pavarto prieš 30- 
40 metų leistus pažangesnius 
Amerikos lietuvių laikraščius 
ir jų suras pakankamai...

Kaip yra žinoma, “Naujie
nos” pradėta Įžįsti pradžioje 
1914 m. Tai yra, dar prieš pa
saulinį karą. Greit iš savait
raščio jos virsta dienraščiu ir 
ne tik kad per tuos 25 metus

rias išreiškia ir gerbia milži
niška didžiuma ne tk Ameri
kos, bet bendrai visos lietuvių 
tautos. |

Laikraštis, kuris prieš 25 
metus buvo pradėtas leisti bu-'-----------------------------------------------------------•---------- --------------------- t--------
s: aras and mr automobilistas užv, i •« i • Ine r lito s juieiuviŲeitis skaitytojų, milžiniškas 
kultūros ir pašalpos organiza-.1 VlSUORiene
cijos, kelis geriausius chorus Nors beveik visas “Naujic-
ir inteligentišką Amerikoj gi- nų” redakcijos ir administra- 
musių lietuvių jaunuomenę. O cijos štabas susideda iš veik- 
kiek pergyventa per tą laiką lių social-demokratijos dar- 
visokių politinių ir ekonomi- buotojų, bet tarpe keletos de-
nių priešų, klastų ir užsimo
jimų laikraštį sunaikinti, tai 
tą gali pasakyti tik tie, ku
riems viskas teko pergyventi.1

Moderniškai Apsigink
lavęs Vyras ir Kūdikiai

Gyvenant šalyj, kur kiekvie
nas jos gyventojas turi teisę 
išreikšti savo mintis, žodžiu ir 
per spaudą įvairių įvairiau
siais klausimais, tenka paste
bėti visokių keistenybių.

štai, kad ir Amerikos lietu
vių tarpe, randasi labai ambi
cingų “vyrų”, kurie dideles 
ambicijos “pasirodyti” toli 
pralenkia jų proto gabumus. 
Ypač tų “kurjozų” pasitaiko 
pas musų “tiesiosios” linijos 
vyrukus, kuriems “Naujienos” 
gana dažnai suardo visus pla
nus. Gabi ir faktais turtinga 
“Naujienų” redaktoriaus Dr. 
P. Grigaičio plunksna, per 
tuos 25 metus nesuskaitomai 
daug kartų tiek “supliekė” tų 
vyrukų spėliojimus, kad jie 
tiesiog netekę lygsvaros tik 
sugebėjo piemeniškai išsiko- 
lioti.

Štai, kad ir demokratijos ir 
diktatūros klausimuose, “Nau
jienos” pilnai atlaikė savo po
ziciją ir dabar, kuomet artina
si šio diehraščio sidabrinis ju
biliejus, nevienas išpradžios 
buvęs diktatūros šalininkas, 
ir demokratijos priešas, atvi
rai prisipažįsta padaręs klai
dą. Ir šiandien jau tik tie, ku
riems dar šiaip taip pasiseka 
iš suklaidintųjų darbo žmonių 
padaryti pragyvenimas, pri
versti yra klastuoti faktus ir 
laikytis kelis kartus ragožium 
apsivertusios vado “tiesios” li
nijos.

Tėmijant (ą nelygią proto 
jėgų kovą, galima prilyginti 
paveikslu, kurio vienoj pusėj 
stovi moderniškai apsiginkla
vęs vyras, o prieš jį šokinėja 
su vado nuvytais botagais kū
dikiai ir garsiai pliauškindami 
rėkia, kad tai “tikriausi” šū
viai. Naujieniečiams yra sma
gu ne tik tai, kad jų^laikraštis 
susilaukė 25 metų jubiliejaus, 
bet ir dėl to, kad šis laikraštis 
prie savęs sutraukė gabiausius 
visuomenės veikėjus, rašyto
jus ir menininkus. Bet už vis 
didžiausias kreditas priklauso 
“Naujienų” redaktoriui Dr. P. 
Grigaičiui, ne tik vien už tai, 
kad laikraštis išgyvavo 25 me
tus ir pasiekė tinkamos aukš
tumos po jo vadovybe, bet 
daug daigiau už tai, kad su
gebėjo apginti ne tik savo ve
damą poziciją, bet drauge ir 
visų į^endradarbių.

Murzinų žmogučių drebia
mi purvai į “Naujienų” re
daktorių ir bendradarbius bu
vo gabiai sugrąžinti atgal jų 
autoriams.

sėtkų tūkstančių jų skaitytojų 
randasi žmonės įvairiausių 
pažvalgų. čia randa vietos iš
reikšti savo mintis pažangus 
katalikai, nuoširdus savo ša
lies tautiečiai, savo protu mą
stanti komunistai ir daug, 
daug kitokių.

Ir ve, šitokiu savo toleran
tiškumu, gerbimu įvairios nuo
monės ir mokėjimu išreikšti 
aiškiai suprantamai savo min
tis, “Naujienos” netik sugebė
jo išgyvuoti 25 metus be jokių 
aukų, bet ir daug padidino 
savo laikraštį nepakeliant 
skaitytojams kainos. Dabar, 
kuomet “Naujienos” ruošiasi 
prie (savo 25 metų jubiliejaus, 
iš visų pusių prądėjo plaukti 
sveikinimo laiškai su pinigi
nėmis dovanomis, širdingais 
linkėjimais ir dėkojimais už 
ilgą ir gražų patarnavimą 
įvairių-įvairiausioms draugi
joms, chorams, meno gru
pėms, biznieriams ir atski
riems asmenims.

O tų įvairių, įvairiausių pa
tarnavimų Ibuvo tūkstančiai: 
—tveriant draugijas, garsi
nant biznius, ištikus ką nelai
mei ar mirčiai ir t. p.

Taigi, dabar, artinantis 
“Naujienų” 25 m. iškilmėms, 
kiekviena organizacija ir kiek
vienas asmuo stengiasi kuom 
nors prie jų prisidėti. Eina 
svarbi agitacija už sukėlimą 
pinigų pastatymui “Naujie
noms” naujo namo. Ir nors 
“Naujienos” už tai suvis ne
agituoja ir neprašo, bet dien
raščio per tuos 25 metus atlik
tas gražus darbas iššaukė ben
dradarbių ir skaitytojų tarpe 
tą entuziazmą, kad “Naujie
nos” negali ilgai būti tame 
ankštame name. Visi mato, 
kad netik pačiam laikraščiui, 
bet ir visiems Amerikos pa
žangiems lietuviams reikalin
ga turėti savo didesnį ir pato
gesnį trobesį. “Naujienos” pa
sidarė netik Chicagos, bet tie
siog Amerikos lietuvių cent
ras.

Naujieniečiai, padedant vi
sai lietuvių tautos visuomenei, 
sugebėjo sudėti desėtkus tūk
stančių dol. antram trans-At- 
lantiniam skridimui, pasiuntė 
į Lietuvą pirmą Amerikos lie
tuvių jaunuomenės chorą, gau
singai rėmė pirmą Dariaus ir 
Girėno žygį ir atliko daug, 
daug naudingų darbų Lietuvos 
ir lietuvių labui.

Amerikos lietuviai sugebėjo 
pastatyti ir užrašyti airių vys
kupui kelis desėtkus bažnyčių 
ir kitokių įstaigų. Tad dėl ko- 
gi negalima bent vieną gerą na
mą pastatyti sau?
‘Naujienų” Jubilėjinis 
Laidinys ir Koncertas

Kovo 12 d. š. m. įvyks “Nau
jienų” jubiliejinis koncertas.

Naujienų-Acme Telephoto.
CHICAGO. — Irenc Stefanski, kuri Naujų Metų išvakarėse susilaukė dvynukų.

15 Žmonių Jau Žuvo Per Tris Naujų Metų 
Dienas

Tik trys naujųjų metų die
nos praėjo, bet automobiliai 
Chicago j ir Cook apskrity j jau 
užmušė 15 žmonių.

Viena pirmųjų aukų buvo 
43 metų chicagietė lietuvė Stel- 
la Petrauskienė, kuri gyveno 
ties 3948 West 56th Street.

Nežinomas, “hit-and run” au
tomobilistas ją mirtinai suva
žinėjo prie 56-tos ir Crawford 
gatvių (Pulaski Road). Mote
riškę sužeidęs, automobilistas 
nuskubėjo į šiaurę, nesuteikęs 
jai pagalbos. Šitas žmogus, 
važiuojąs į pietus pastebėjo 
Petrauskienę gulinčią ant vieš
kelio cemento, ir ją nuvežė į

------ , ,r...------- -----
Tai bus lyg ir Amerikos lie

tuvių 25 metų meno ir kultū
rinės pažangos paroda, šiame 
koncerte ne tik5; kad dalyvaus 
visos geriausios* meno jėgos iš 
Chicago ir aplinkinių miestų, 
bet taipgi bus' it milžiniškas 
paradas, kuris susidės iš tų! 
visų organizacijų ir grupių, ku
rios išauklėjo savo spėkas su 
“Naujienų” pagelba.

Nors dar yra apie du mėne
siai laiko, bet jau tam vaka
rui smarkiai ruošiamasi ir šis 
“Naujienų” koncertas žada bū
ti netik jubiliejinis, bet ir is
torinis.

Tą dieną prieš koncertą iš
eis specialis “Naujienų” jubi
liejinis leidinys. Nors dar tik
rai nenustatyta kiek puslapių 
jame bus, bet yra žinoma tiek, 
kad jis bus milžiniško didumo. 
Jame tilps aprašymai ir atsi
minimai “Naujienų” redakcijos 
ir administracijos darbininkų, 
bendradarbių ir visų naujienie
čių, kurie tik J<ą įdomaus at
simena iš 25 metų “N-nų” is
torijos.

šiam “Naujienų” jubilieji
niam, milžiniškam numeriui iš
leisti bus suvartota keli Jonai 
popieros ir reikės keletą ekstra 
darbininkų. Dėl to “Naujie
noms” bus daug ekstra išlaidų, 
o kadangi visi “Naujienų” skai
tytojai tą ekstra leidinį gaus 
ta pačia kaina, kaip ir papras
tai, tai įvairios draugijos, biz
nieriai ir šiaip asmens, siųsda
mi “Naujienoms” pasveikini
mus, drauge siunčia ir kiek 
kas išgali pinigų, kad prisidė
jus prie to didelio darbo...

Prie pabaigos reikia paminė
ti, kad su šių metų sausio pir
ma diena prasidėjo “Naujienų” 
jubiliejinis kontestas, kuris tę
sis per visus šiuos metus. Bet 
tam jau yra išdirbti planai ir 
kontesto vedėjas drg. A. Ryp- 
kevičius dirba su visu buriu 
kontestantų. Butų gerai, kad 
neliktų nei vieno pažangaus lie
tuvio, kurio hemuose nebūtų 
“Naujienų”. r

. Jonas A—11a. 

šv. Kryžiaus ligoninę. Ten ji 
netrukus pasimirė.

• Prie North ir Greenview 
avenue automobilis užmušė ne
žinomą, 55 metų žmogų. Au
tomobilį valdė Edward Weber, 
nuo 2150 North Kilbourn avė.

e Taxi prie Irving Park Road 
ir North Le Claire užmušė 13 
metų mergaitę Virginia Trew, 
nuo 5050 Dakin avenue. šofe
ris, Joseph Vasilits, 5334 Fos- 
ter avenue, buvo suimtas.

• Prie 73-čios ir St. Law- 
rence avenue, susikūlė du au
tomobiliai. Keli žmonės buvo’ 
sužeisti, o Jack Kenny, 52 me
tų chicagietis,, nuo 1935 East 
71 st Street, nuo žaizdų pasi
mirė.

Kviečiam Visus i 
“Chap Suey” 
Vakariene!c

šį šeštadienį L.D.D 4 Kp.
Vakaras

L.D.D. 4 kuopa rengia “Chap 
Suey” vakarienę šio šeštadienio 
vakare. Visi į W. Neffo svetai
nę.! Tame vakare turėsim pro
gą pasitikti musų “Naujos Ga
dynes” chorą, sugrįžusį iš De
troito.

Musų gerbiamos gaspadinės 
nesuvils svečių. Jos sako, kad 
bus “Chap Suey” visiems atsi
lankiusiems svečiams, o apart 
“Chap Suey” bus duodamas 
priedas silkių prie alučio. Taip
gi bus ir “pinaklis” ir įvairių 
išlaiinėjimų. šokiams gros ge
ra muzika, tad bus galima ir 
smagiai pasišokti. Rytojaus die
ną bus šventė, tad bus galima 
pasilsėti.

Šia proga kviečiam musų 
kuopos narius lietuvius Socia
listų Sąjungos narius, “Naujo
sios Gadynės” skaitytojus ir 
šiaip publiką atsilankyti į mu
sų kumpos rengiamą vakarą 
Rengimo komisija yra pasiren
gus svečius priimti kuopuikiau- 
siai ir nei vienas nesigailės at
vykęs.

Vakaras įvyks sausio 7 d., šio 
šeštadienio vakarą, W., Neffo 
svetainėje, 2435 So. Leavitt St. 
Pradžia lygiai 7:00 v. v. Tęsis 
iki anksto rytojaus.

Įžanga ypatai tik 25c. ir pra
šome nesivėluoti, kad visi bend
rai daugiau smagaus laiko turė
tume. “Naujos Gadynės” cho
ristai ir “Pirmyn” choristai bus 
priimti be įžangos — veltui.

Rengimo Komisiją sudaro 
drg. S. Ladigieu-Č, drg. E. Ru
činskienė ir drg. M. Jasinskienė.

A. Dainis

Nuo sausio 1 d., 1939 m., 
prasidėjo Naujienų Vajaus 
Kontestas.

Kontestantams, kurie sutiko 
pasidarbuoti laike šio kontes
to, buvo išsiuntinėtos kvitų 
knygelės, apgarsinimų kortos1 
ir visos informacijos apie kon
testo tvarką, kontestantų už
duotis, balsų vertę, kontestan
tų laipsnius ir jų dovanas.

Jeigu kuris kontestantas ne
būtų gavęs paketo su šiom in
formacijom, prašome kreiptis 
prie kontesto vedėjo, T. Ryp- 
kevičiaus, “Naujienos”.

Sekami draugai ir draugės 
stojo į kontesto darbą:

CHICAGOJE:
A. Ambrozevičia,
J. Ascilla,
F. Bulaw, 
Anna Davgin.
P. Galskis, 
Veronika Faiza, 
Arthur Stanionis, 
J. Markus, 
A. Narbutas, 
S. Narkis, 
James Sholteman 
Anna Vilienė, 
Joe Waski.

CICERO, ILL.: 
Joseph Augaitis,

IND. HARBOR, IND.: 
Alex Lidžius.

G AR Y, IND.:
J. Vaitkus, 
J. A. Grakey.

HARVEY, ILL.: 
A. L. Skirmontas.

AURORA, ILL.: 
Frances Dauginis.

WAUKEGAN, ILL.: 
Joseph Mačiulis.

ZEIGLER, ILL.: 
J.. Wainauskas.

BENTON, ILL.: 
A. Paulavičius.

KENOSHA, WIS.: 
C. K. Braze.
H. Laban,

RACINE, WIS.: 
S. Mockus.

ROCKFORD, ILL.: 
Alfonsas Savickas.
MELROSE PARK, ILL.: 

M. šeštokas.
CALUMET CITY: 

J'. Caksvitis.
HERRIN, ILL.: 

M. Rovaitienė. 
Isabel Simokienė.
W. FRANKFORT, ILL.: 

Antanas Sugdinis.
PORT WASHINGTON, WIS.: 

Anton Skirko.
MANTENO, ILL.: 

Louis Poška.
DETROIT, Midi.: 

Vincent Budvitis. 
Mathew Kulešius.
GRAND RAPIDS, MICH.: 
S. Naudžius.
Mrs. F. Edkins.

HART, MICH.: 
Mrs. M. Dundulienė.

BALTIMORE, MD.: 
Chas. B. Kuchinskas, 
Chas. Valinskas, 
Mrs. F. Matuliauskienė.

PITTSBURGH, PA.: 
Bronis Jakenta,

COVERDALE, PA.: 
Frank Karkala.

JOHNSTOWN, PA.: ’ 
Anthony Dambrauskas.

WILKES BARBE, PA.: 
St. Žukauskas, 
J. Jurkšaitis.

SO. BOSTON, MASS.:
J. Krukonis.

LAWRENCE, MASS.: 
A. F. Swetra.

AKRON, OHIO
Nap. Trumpickas.

HARTFORD, CONN.:
J. Sekys.

FOXCROFT, ME.:
F. Salasevičius, Dover.

TORONTO, ONT. CANADA: 
August Frenzelis.

Rodneij, Ont. Canada. 
Frank Rushinskas.
MONTREAL, CANADA:

J. Glaveckas.
SPRINGFIELD, ILL.:

A. Masiokas.
TERRE HOUTE, IND.:

St. Palaski.
CLINTON, IND.:

Doin. Riauka.
šiame surašo dar nesiranda 

vardų musų gerų draugų, ku
rie prisižadėjo pagelbėti šia
me konleste, nes patys dėl viso
kių aplinkybių dalyvauti ne
galėjo.

Prašome draugus iš tolimes
nių kolonijų atsiliepti, apsi- 
imant “Naujienoms” pasidar
buoti. Musų draugai turėtų 
ypatingai susirūpinti tose ko
lonijose, kuriose dar kontes
tantų neturime.

Draugai, stokite prie darbo 
su visa energija, kad neužil
go jūsų darbo vaisiai pasiro
dytų “Naujienose”.

Kontesto vedėjas, 
T. Rypkevičia.

Ieško Keturių 
Pamišėlių
Ketiną Nužudyti Tris žmones 

Chicagoj

Policija vakar stropiai sau
gojo tris namus Chicagoj ir 
visus vieškelius einančius į 
Chicago.

Užvakar iš Ohio valstijos 
vietos policijos departamentas 
gavo pranešimą, kad iš pami
šėlių kalėjimo, Limoj, Ohio, pa
bėgo penki kaliniai. Vieną pa
sisekė suimti, o kiti keturi va
žiuoją Chicagon ir ketiną nu
žudyti vieną moteriškę, ir du 
policistus, kurie prisidėjo prie 
vieno pamišėlio suėmimo.

Pamišėlių vadas esąs Frank 
Haines, buvęs Chicagos geng- 
steris, kurio gaują minėti du 
policistai (Thomas Gibbons ir 
Louis Olson) išardė. Moteriš
kė, “pasmerkta” mirti, yra bu
vusi Haines’o žmona.

Šiandien Rbosevel- 
tas Kalbės 
Per Radio

Visos stambesnės Chicagos 
radio stotys, WCFL, WMAQ, 
WGN ir kitos, šiandien, 11:45 
ryto, transliuos prezidento Roo- 
sevelto kalbą 76 to kongreso 
sesijai, kuri prasidėjo užva
kar.

Pildom
Income

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.




