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Amerikiečiai Nepriims Dik afuros - Sako Prezidentas Rooseveltas
KARAS TAPO SULAIKYTAS, BET 

TAIKA NEUŽTIKRINTA
Prezidentas pataria Amerikai ginkluotis 

ir padidinti gamybą
WASHINGTON, D. C., sau

sio 4. — Trečiadienį prez. Roo
seveltas padarė pranešimą kon
gresui — senatoriams ir atsto
vų rūmų nariams — apie ša
lies padėtį. Jo kalba buvo tran- 
sliuojama ir per radiją — J. 
Valstijoms ir angliškai kalban
čioms šalims anglų kalba, ir 
dar penkiomis kalbomis kitoms 
užsienio šalims.

likams ir kad jie neskriaustų 
užpultųjų.

Bene jautriausia prezidento 
kalbos dalis buvo ta, kuri api
budino diktatoriškų ir demo
kratiškų valdžių kainą. Jis pa
sakė:

Prezidentas pareiškė: “Ka
ras, kurs grūmojo apimti pa-: kainos, 
šaulį, tapo sulaikytas; bet pa
sidarė aišku, kad taika pasi
lieka neužtikrinta.”

šitokiai padėčiai esant ir gra
sinantiems pavojams atremti 
prezidentas pasiūlė programą 
akcijai.

šalies vidaus reikaluose, ša
lies 'vieningumo siekti, jis pa
tarė ir ragino didesnes išlai
das daryti, duoti jo daugiau 
darbo žmonėms, kad jų perka
moji jėga pakiltų, kad jų pir
kimai pakeltų gamybą, kad pra
monei įsisiūbavus tisos šalies 
pajamos pasiektų $80,000,000,- 
000 per metus. Tudmet ir biu
džetas bus galima subalansuo
ti.

Patarė pataisyti, pagerinti 
kai kuriuos Naujosios Dalybos 
įstatymus ir ragino darbinin
kus taikytis savo tarpe. Ragino 
darbininkus ir samdytojus ko
operuoti.

Kai dėl pavojaus, kurs grę- 
sia Jungt. Valstijoms nuo sve
timų valstybių — nuo diktato
riškų šalių — tai prieš šitą pa
vojų prezidentas patarė gink
luoti Jungt. Valstijas. Kartu 
jis davė suprasti, kad kovai su 
agresingosiomis šalimis ne vien 
karo priemonės galimos. Esa
ma daug kitokių priemonių, 
kurios nereiškia karo, bet yra 
stipresnės nei žodžiai.

Esmėje prezidentas 
veltas rekomendavo: 1
stiprinti Jungt. Valstijų karo 
pajėgas; 2 — daryti išlaidas, 
kad' šalies gamyba pakiltų, kad 
šalies 
metus 
taksai 
3 —
linti jų paskirstymą; 4 — dar
bininkams patarė paliauti sa
vitarpę kovą; 5 — perorgani
zuoti vykdančios valdžios apa
ratą ; 6 — patobulinti progra
mą, kuri teikia paramos žemės 
ukiui; 7 — padėti geležinke-

“Diktatūra reikalauja kainos, 
kurios Amerikos žmonės nie
kuomet nemokės: Musų dva
sios vertybių kainos. Musų tei
sės sakyti ką mes manome 

Musų laisvos tikybos
kainos. Kapitalo konfiskavimo 
kainos. Galimumo patekti į 
koncentracijos stovyklą kainos. 
Baimės, kad eini gatve ir kal
biesi su neištikimu kaimynu. 
Kainos, kad musų vaikai bus 
išauginti ne laisvi, gerbtini 
žmonės, bet valstybės mašinos 
nulieti ir pavergti

“Jeigu vengimas 
reiškia taksus ant
mų; jeigu vengimas šitos kai
nos reiškia taksus mano tur
tui kai mirsiu, tai aš pakelsiu 
tuos taksus noriai kaipo kai
ną, kad galėjau aš pats ir 
mano vaikai laisvos šalies lais
vu oru kvėpuoti, kaipo gyvo, 
o ne mirusio pasaulio kainą.”

užstatai.
šitos kainos 
mano paja-

Karas Ispanijoj ita 
lams kaštavo $1,000, 

000,000
LONDONAS, Anglija, sausio 
— “The Daily Herald”, Bri- 

organas, 
šiol ei- 
italams, 
Franco,

per $1,000,000,-

tani jos darbo partijos 
apskaičiuoja, kad iki 
vilis Ispanijos karas 
teikiant pagalbą gen. 
kaštavo jau 
000.

Roose-
— su-

Etiopijos kare italų žuvo 2,- 
313, o Ispanijos kare iki pe
reito spalio mėnesio jau buvo 
italų žuvusių 2,657.

Mūšiai vėl eina 
Kinijoj

pajamos pasiektų per 
$80,000,000,000;' tada 
subalansuos biudžetą; 

išlyginti taksus, patobu-

sausioSHANGHAI, Kinija,
4. — Kalėdų ir Naujų Metų 
laikotarpiu mūšiai Kinijoje bu
vo aprimę. Dabar jie iš naujo 
siaučia. Kinai praneša, kad jie 
pustumė japonus atgal prie Sui 
Upės, 50 mylių toly j pietus 
nuo Kiukiango. Atsiėmė kita
me fronte miestelį Tawuntsun 
ir Yangtze upės miestelį. Dar

liams susitvarkyti; 8 — pato- kitoj vietoj kinų partizanai už
balinti senatvės pensijų įstaty- P110^ japonų^ bataljoną ir iš- 
mą; 9 — perrašyti neitralite- bei sužeidė 400 japonų, 
to įstatymus taip, kad tie.įsta- JaP°nai, savo keliu praneša, 
tymai neteiktų pagalbos užpuo-|kad Re apsupo 200 kinų par-

keliu praneša,

tizanų Kaifengo apylinkėje.

QRRSa
Japonijos generolas 

nusižudė

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

SHANGHAI, Kinija, sausio 
4. — Nusižudė japonų genero
las Tanehide Furujo. Nusižudė 
hara-kiri budu, kitaip sakant,

Naujienų-Acme Telephoto.
WASHINGTON, D. C.—Kongresui atidarymo ceremonijos. Kalba dvasininkas James Shera Montgomery. i

Japonijos ministerių 
kabinetas rezignavo

TOKIO, Japonija, sausio 4. 
— .Japonijos imperatorius Hį- 
rohito pakvietė baroną Kiichi- 
ro Hiranuma, karališkosios ta
rybos prezidentą, suorganizuo
ti naują ministerių kabinetą. 
Hiranumai pavesta premjero 
vieta, kai bu'vęs iki šiol prem-r 
j eras princas Fumimaro Kono- 
ye rezignavo, pareikšdamas, 
kad karas Kinijoj pasiekė to
kią stadiją, kuri reikalauja Ja
ponijos naujo nusistatymo, va
dovaujant naujam ministerių 
kabinetui.

Naujas premjeras, Hiranu
ma, skaitomas fašistinių palin
kimų asmuo, o buvęs 
ras Konoye skaitomas 
Japonijos politiniame 
me.

premje- 
liberalu 
gyveni-

Lojalistų atsparu 
mas stiprėja

HENDAYE, Francuzija, sau
sio 4. — Generolo Franco lėk
tuvai ir artilerija dvigubu 
smarkumu trečiadienį atakavo 
lojalistų pozicijas Katalonijos 
pietų fronte. 13-tą ofensyvo 
dieną sukilėliai darė progreso 
šiaurės fronto dalyje, bet ne
pajėgė pasistumti pirmyn pie
tų dalyje, linkui Borjas Blan- 
cas.

Cross-Illinois legis- 
laturos spykeris

SPRINGFIELD, III., saulsio 
4. — Trečiadienį susirinko Illi
nois valstijos legislatura. At
stovų buto daugumą pirmą 
kartą nuo 1931 m. sudaro re- 
publikonai.

Kaip pirmiau demokratų, 
taip dabar republikonų tarpe 
pasireiškė smarki kova už pir
menybę, ir labiausia už spyke- 
rio vietą atstovų rūmuose.

Varžytinės ėjo tarp atstovų 
Hugh W. Cross’o ir Elmer J.

Pagaliau re-•Truputį šalčiau popiet arba pasiskerdė. Jis buvo Japonijos Schnackenbergo.
vakare; apystipriai ir stiprus vyriausias cenzorius Šhangha- publikonų kaukusas pasirinko 
pasikeičią vėjai; saulė teka j u je. Saužudystės priežastis — spykeriu Crosšą, 
7:18 v. r., leidžiasi 4:32 v. v. nepasisekimas tarnyboje. miestelio advokatą.

Jerseyville

Stotis ariti-naciškai Painformavo apie
propagandai sklei 

sti surasta
BERLYNAS^* Vokietija, sau

sio 4. — -Vienas sunkiausių 
kaltinimų, daromų teisiamam 
Ernstui Niekisch’ui, yra tas, 
kad jis operavęs slaptą radijo 
stotį Vokietijoj, kuri keletą mė
nesių skleidė priešingą naciams 
propagandą. Stotis pagaliau 
buvo surasta sunkvežimyje 
(troke). Niekisch yra svarbiau
sias kaltinamasis dabar nagri
nėjamoj didelėje Vokietijos po
litinėje byloje.

Paryžiaus teatrai 
užsidarė protes
tuodami taksus

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 4. — Paryžiuje buvo išleis
tas įstatymas reikalaująs, kad 
teatrai mokėtų padidintus tak
sus, kurie siekia nuo 3.6 iki 
15 nuošimčių — atsižvelgiant 
į pajamas. Protestuodami šiuos 
taksus Paryžiaus teatrai užsi
darė — paskelbė savotišką 
streiką. O taksus uždėjo ne 
koki radikalai, kairiasparniai, 
bet konservatyvi miesto tary
ba.

Nori visai sulaikyti
imigraciją

sau ■WASHINGTON, D. C 
šio 4. — Senatorius Reynolds 
(demokratas iš North Gardi
na) 
bilių 
lauš 
šalių
stijas dešimčiai metų.

paskelbė, kad jis ruošia 
kongresui. Bilius reika- 
visai sustabdyti s'vetim- 
imigraciją į Jungt. Vai-

Pašalino iš vietos 
unijos atstovą

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

WASHINGTON, D. C., 
sausio 4. — Pirmą dieną, kai 
Jungt. Valstijų 76-tas kongre
sas susirinko, viso atstovų rū
mams paduota 1,065 nauji bi- 
liai arba įstatymų projektai.

• WASHINGTON, D. C., 
sausio 4. — Prez. Rooseveltas, 
darydamas kongresui praneši
mą trečiadienį, pasakė, kad biu
džeto sąmatą jis įteiks kongre
sui ketvirtadienį, sausio 5 
Biudžetas sieksią^ netoli 9 
lionus dolerių.

d. 
bi-

WASHINGTON, D. C., 
sausio 4. —- Vokietijos amba
sadoriaus Jungt. Valstijoms 
žmona, p-nia Dieckhoff, laivu 
Europa trečiadienį išplaukė į 
Vokietiją. 
Dieckhoff 
prieš kurį

Pats ambasadorius 
buvo atšauktas jau 
laiką.

prez. Roosevelto 
pažiūras

Nukirto galvą
zzv • *95šnipui

sausio 4. — 
arhbasadbrius 
Phillips, su- 
pasimatė su

ROMA, Italija, 
Jungt. Valstijų 
Italijai, William 
grįžęs į Romą,
Mussoliniu ir painformavo jį 
apie prezidento Roosevelto pa
žiūras pabėgėlių ir tremtinių 
iš diktatoriškų šalių problemos 
klausimu.

Reikalauja mote
rims lygiu teisių

WASHINGTON, D. C., sau
sio 4. —-Jungt. Valstijų kon
gresui vėl įteikta rezoliucija 
reikalaujanti moterims lygių 
su vyrais teisių. Rezoliucija 
skamba taip: “Vyrai ir mote
rys turi turėti lygias teises vi
sose Jungtinėse Valstijose ir 
kiekvienoj vieloje priklausan
čioje Jungt. Valstijų jurisdik
cijai.”

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 4. — Rudolfui Szories, 43 
metų, trečiadienį tapo nukirsta 
galva. Jis buvo kaltinamas kai
po šnipas, tarnavęs Francuzi- 
jai už pinigus ir pardavęs in
formacijas apie nacių garnizo
ną ir tvirtoves Francuzijos • 
Vokietijos .pasieniu.

Nacių vyriausybė nuo to lai
ko, kai pateko Vokietijos val
džion nukirto daugiau nei 2*00- 
jns žmonių galvas už “išdavi
mą”. Dauguma nužudytųjų su
silaukė mirties dėl to, kad bu
vo nužiūrėti kaip sąmokslinin
kai prieš nacių režimą.

Sutaikė New Yorko 
taksikebų šoferių 

streiką

Ruošia celebraciją 
Mooney išlaisvini

mo proga

NEW YORK, N. Y., sausio 
4. — Sustreikavo 11,000 New 
Yorko taksikebų šoferių. Strei
kas nepalietė pavienių šoferių, 
kurie patys valdo ir operuoja 
savo taksikebųs. Meras La Guar- 
dia samdytojus ir šoferius tre
čiadienį sutaikė.

• PITTSBURGH, Pa., sau
sio 4. — Nacionalė Darbo San
tykių Taryba trečiadienį palie
pė Republic Steel Corporation 
kompaničnai unijai, miestely 
Beaver Falls, Pa., ^netrukdyti 
darbininkams organizuotis į ne
priklausomą nuo samdytojų 
uniją.

O VALENCIENNES, Fran- 
euzija, sausio 4. — Bausdama 
už dalyvavimą generaliame' 
Francuzijos streike lapkričio 
mėnesį vyriausybė įsakė 250- 
ms lenkų angliakasių ir jų šei
mų apleisti Francuziją.

• BARCELONA, Ispanija, 
sausio 4. — Mažiausia 40 žmo
nių užmušta ir 32 sužeista, kai 
sukilėlhi lėktuvu
taikė į du traukftuus, kurie ga
beno pabėgėlius iš karo zonos 
j saugesnes vietas.

m bos j^a-

e RIGA, Latvija, sausio 4. 
— Sovietų vyriausybė pareika
lavo, kad vokiečių ambasada 
Maskvoje, pradedant vasario 1 
diena, paleistų iš tarnybos vi
sus rusus, o samdytų tik vo
kiečius.

SACRAMENTO, Cal., sausio 
4. — Ateinantį šeštadienį nau
jas Kalifornijos gubernatorius 
išklausys Thomas Mooney pra
šymą paleisti jį iš kalėjimo. 
Kadangi gubernatorius Olson 
jau rinkimų 'vajuje pasižadėjo 
išlaisvinti Mooney, tai tikima
si, kad Mooney išeis iš kalėji
mo šeštadienį. Ryšium su tuo 
įvykiu Kalifornijos darbininkų 
vadai rengia didelį apvaikščio- 
jimą.

Mooney daę gavo Britanijos 
nepriklausomos darbo partijos 
pakvietimą atlankyti Angliją.

Laisvamanių Kapų 
Klausimas.

MARIJAMPOLĖ. — šiuo me
tu Marijampolė laisvatnanių. E. 
Kultūros skyrius rūpinasi kiek 
galint greičiau įsigyti kapus, 
kuriuose butų laidojami laisvų 
įsitikinimų žmonės. Reikalin
gas šitam tikslui lėšas skyrius 
įsigijo pravedęs savo tarpe rink
liavą. Kurioj vietoj ir kuriuo 
budu laisvamaniai įsigys reika
lingą kapams žemės sklypą, pa
kol kas dar viešai neskelbia
ma.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

• BERLYNAS, Vokietija, 
sausio 4. — Prezidento Roose
velto kalba, pasakyta Jungt. 
Valstijų kongresui trečiadienį, 
oficialiuose Berlyno rateliuose 
sukėlusi “skaudų įspūdį”, sa
ko pranešimai. Tokį įspūdį su- 
kėlusios ypač tos prezidento 

mobilių darbininkų unijos vice- darbams tęsti iki birželio 30 kalbos dalys, kurios kritikavo 
prezidentą.

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

WASHINGTON, D. C., sau
sio 4. — Pereitos kongreso se
sijos paskirtų WPA darbams 
fondų išteks iki pusės vasario 
mėnesio š.m. šios savaitės pa
baigoj prez. Rooseveltas kreip

LANSING, Mich., sausio
— Naujas Michigan valstijos 
gubernatorius Fitzgerald paša
lino Michigan valstijos pašal
pai teikti komisijos narį Ri- sis į kongresą prašymu asig- 
chardą T. Frankensteeną, auto - nuoti dar $700,000,000 tiems,

4.

Naujienos 
1739 S. Halsted Si 

CHICAGO, ILL.

diktatūras.dienos š.m.

.y,'_____
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laisvamanybe
J. $rnot£lįs

(Tęsinys)

Laisvamanybe. — Laisva ir 
Nelaisva Mintis. — Minties

Pirkliai ir Laisvamaniai
Laisvanjanybė yrą pląčiai i$- 

gąrsėjųsi įr visiems daugmaž 
žinoma, bet ųe visįcms yieno- 
dai suprantama. Laisvamaniai 
supranta ją kaipo laisvą mintį, 
laisvą — j.okiai§ prietarais ne
varžomą — sap)pr,oįą viiną ir 
kaipo tam tikrą idėją; p jps 
priešai — kaipo kųkįą “piktą 
sėklą”, kurią, esą, “reikia rauti 
su šaknimis.” Vadinasi, yra 
dvejopas ląisvamąųybėą supra
timas.

Kuris supratimas yra teisin
gesnis?

Aišku, kad laisvamanių su
pratimas.

Kodėl laisvą mintis turėtų 
būt naikinama kaip “pikta sėk
la?” Kuo ji blogesnė už kitą — 
nelaisvąją — mintį? Kodėl lais
va manybės idėja turėtų būt ne
apkenčiama? Kas yra tie žmo
nės, kurie sprendžia kitų m i n-

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis j Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų

< metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

——:----------n—i • • ■■ ■' » ~ ■ ■

ties likimą ir kas įgaliojo juos 
tatai daryti? Pagaliau — kas 
yra mintis?

■ Tųr Dut, niekas neneigs tp 
'fąkįo, ^ad žųiogąųą gajyoje (ųe 
šįplyje) yni Įlą|ktąs, kuris 
vądįnasi mintis. Vargiąi ką$ 
pęigs ir tą, jog mintis yra to^įą 
asmens savastis, kurios negali
ma nusavinti ar konfiskuoti. 
Jeigu tąip? faį fcątf M 
pats savįniųkąp turį PPe tei
sę. jis, įš įįml sali wp mmtį 
ar mint|ą vąfcjyji pąfs? pąyęsti 
kitiems ar pą^ąjyįį §ų kiteįs. 
Tai yra jp F0iką}ą8.

Toliap. ftįe^viepąs
no, kai} jįs yrą sąyįųįų^ų ir 
daugelio kitų sąvybių. ^tekšle
nąs jaučia, kad pąs jį rapdasi 
protavipąas ąrfrą jpąstytpas, at
mintis, žinojiinas, supratimas, 
įsitikinimas, teivąį^yitpąs, ti
kėjimas, viltis, (Jėpiesys, apejp- 

' nė, džiąųgsinąs, |įją<tesy-, ropš
tis, drąsą, Jjąįmė, mąlQpųn}as, 
gailesty, meilė, ųęąpy|<ąpta, 
svajonė ir ki|į. Ir prte šių įvy
kių tiktąi pąįs jų sąyinipkąs tų- 

i teisę. Juk niekas, tej»es at
žvilgiu, negali paliepti kitam, 
ką jis turi žinoti ir ko pežiųo- 
ti, kam tikėti ir kąm pefįkęti, 
ko bijoti ir ko pabijoti, ką my
lėti ir |<p neapkęsti ir tp. Kąįp 
šias sayyĮies jų sąviųinkąs Var
toja ir vaido, priktenso PUP jo 
valios ir abelno išsilavinimo.

Šias savybes mes pavadino
me “minties veiksniais” ir ma
nome, kad toksai pavadinimas 
yra gana tikslus. Juk, iš tiesų, 
be šių savybių negalėtų būt 
minties. Kai kurios jų kaip tai:

[ACME-NAUJIENŲ Eolo)

CHICAGO. — Alvin Katz, 
ądyokatąs, gavo “jųpdą akį” 
kai‘baudė įteikti Sonja He- 
pię ir Fqx filmų kprporąci- 
jąį pakvietimą stoti į teis
mų-

!«■" ........ " ■' "■■■■■'■■ I .......... . ■ ....... ..

pr.ųtevmms, sųpwhwms, žino
jimus, ątyųmlte, įsivąizdavimąs, 
til<ėjįų)ąs, dėmesys — ir yrą 
likiėjl DPDcių gurėjai.

Tąigį, mtelte yrą kokia 
jeų dievų dovaną, o tik sųde- 
riųįą5 TOteMj veiksnių arba są- 
vyĮjių veikimas ir lokio veiki
mų produktas.

Mintyje įr jos veiksųiųpsė, 
kąįp malųųie, nėra ųieko ųiis- 
teriškp, ųiekp svetimų. Visi tįe 
yęiksnįąi lengvai pasiduoda sa
vininko valiai ir išmiųčiai. Kiek
vienas asmuo visus savo min
ties veiksnius gali tirti, galį tik- 
rįųli ir derinti, o jei yra reika
las — gali slopinti ar akstinti

Ir kada asmųd4 pats savo min
ties veikspįusj valdo — kada jį- . 1 1 • 1 v

ne ųž kokį tikrą aflyginipą, o 
tiktai ųž pažadą — ųž nežipo- 
iųą “ten” žmoites turėjo put pa
klusniais ir kentėti visų sąvo 
gyvenimą.

'faip ir buvo. Per ilgus šimt
mečius dyąsiškija ir ponija yal-

gus žmones į tą nežinomą 
“ten”, o patys lik apie “čia” rū
pinosi. Mintis buvo pavergta ir 
kritika uždrausta. Tik didžiū
nai turėjo teisę tarti kritikos 
žq|dį. Nelaimingųjų ^nj.opįų 
Įceųįėjimai pasiekė fjųgųą, o 
dyasipinkų ir poųįjps ^avajįayi-

kių “neljkę|ių” yrą dąųg jr jų 
buvo vispopiet, b£t jie ląisva- 
ipą|iyi)ėj? nepąžįstą. Ne 
yls) jr tetevos Uiters mėgėjai 
ar priyptiškį prą^tikanįąį tėra 
laisvamaniais. Juk yį^i žino, 
^aįą ir larp katalikų kunigų yra 
nemažas nuošimtis “netikėlių”, 
o vienok tas nekliudo jiems bū
ti “ibiiKiinais” bažnyčios tar
nais n’ “šventą tikėji
mą'. iuui^ neinamų' rasime 
tarp inteiiį^mų, tarp politikie-

kam aš tarnauju; ir niekuomet’ 
aš petarnausiu, kam jus Jar-! 
naująt; ir jus niekuomet nętar-. 
nausit, kam aš tarnausiu; —’ 
jus turit savo religiją ir aš tu-’ 
riu jįavo.”

(GALAS)

Marųuette Medical Building 
6155 So, Kedzie Avė.

HEMtOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232
Dr. Walter M. Eisiii
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Treč. Susitarus
kiti telefonai neatsakys šauk

MIDYVAy 0001

2-4

Jei

“T*^įT!W'’*-**m,,*,i*****,“*^^****ė“*^—
CĘĄNĘ COAL COMPĄNY 

5332 So. Long Avenue
TeL Portsmouth 9022

POCAHONTAS l^ine Rųn $7.50
(Screened) Toąąs .................................. ■ I

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q.5O
Perkant toną ar daugiau —............. **

kaip uždraustas paslaptis; kada 
jis drįsta kritikuoti kitų ir savo 
netikslias mintis; kada jis sa
vo tikėjimą vartoja lik kaipo 
žinių priimtuvą — tada tokio 
asmens mintis yra laisva.

Suprantama, kad tokios žmo
gaus savybės, kaip mintis ir jos 
'veiksniai, yra labai' svarbus. 
Svarbus n.e tik pačiam jų sa
vininkui, bet ir visai žmonijai. 
.Juk be minties nebutu nė civi-

4 »' • ‘ • 1 I

Bet visgi laisva mintis išsi
veržė į viršų! Još sulaikyti ne- 
pąsįsekč nė ’“šyeųtte3tews” in- 
kvizįtorinms, nė “yeteįp plaktu
ko” ųięisterte1^8- Nęžinrint tų 
njupžmįų persęktejįnių, daugelio 
žųipųjų minite yteitefc i^iląisvį- 
ųp! Ąteteątte vieši jateyąjnaųiąi 
ir vipša l.ąisvamaųyb.ės įįclčja.

šjąųdięn 4žiąųgįąmės laį- 
svėjnte “ kPF ftPsD“
treintps — fte įtekąs 
yusįcms teteyąų|.ąųjąiųs. Del jų 
kietps vąlįps “švepticsieiDS” ių- 
kyizitprįąų)s atbuko dąntys. Jie 
iškovojo laisvę njokslųi ir žmo
nių įsąžįąeį.

šįaųdįeD ir pąii katalikų dva
siški ją gė4isį sąyp prąeįtįps dar
bų ir gėrisi ląisyėmįs. Taip, lai
svėmis, kurios jai paųdįngos, ji 
gėrisi, bet laįsvajnapius vis dar 
niekina ir puolą.

Pagaliau .reikįa išaiškinti — 
kas yra ląisvąmaųiai ?

Visų pirina: ne visi, kurie at
meta religiją ar nuo j03 pasi
traukia tėra laisvamaniai. Tp-

kapitapsįų. Bet netikėjimas re- 
Ūgijai ppkliųdp jieųis ^utį jos 
pasekėjais. l<arlais tokie yra 
dargi pikčiausi laisvamanybės

snięrkįą. Pagaliau ir tie, kurie 
yądihąsį ląįsyapiąpiąis, ne visi 
tokiais yrą.

Ląįsyąpiąpybė yra idėja prie- 
Šįpga visoips pavergimo ten- 
j^ąpcįjpips. Kąis šįps Idėjos nese
ką, |<ąs ųž ją pęteąypja, tas nė
ra ląįsyąpiąjps. Juk, ištiesų, 
prtespUU<lU3 espiė yrą tiktai vie- 
pą. N.e.c|ąrQ jp|$ip Skirtumo ar 
priespąųtlą yrą ųžl<ąriama žmo- 
pepis per pplilįšj<ą režimą, ar 
per religijos orgaųiis. — ji taip 
pąl lieeią ąspieps pilietinę ir 
P)ip|i,es laisvę. L<ąįsvamanybės 
įdėją giip.ė kovpjp už laisvę ir 
jį yrą lįfctąį laisvės mylėtojų ir 
ųž Įaįsyę kpypįpjų idėja. Ki- 
tiepis “p.e,likė|iąųis” labai pri
tiks sekama Citata iš “šventojo” 
JĮorąno:

“Vardan piiclaširdingojo ir 
saųgailingpjp pievp”. — rašo 
iVI.ecca Suras — Sąkau, o jus

jus tarnaujat; jus netarnaujat,

i

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖSi C H •

20 Metų Sukakties
Mįnčjinio Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

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

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

TeL Seeley 7330
Narnų telefonas Brunsw|ck 0597

Office aųd Res. Phope Cą|umet 7472 
Office Houfs: 2-^ p. m. 7-8:80 p. m.

dr. st. Saikelis
Pbysician aųd Surgeon

3261 So. Halsted Street
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KLIUBO 
NAUDAI.

■4 -

Remkite Tuos Bizpierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

— i Dr. F. l’ulsucki Le Vąn
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

| Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 669S

ADVOKATAI Dr. V. E. SIEDLINSK1

SL

Ii. P, SUGIS
ADVOKATAS'

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-21
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

DENTISTAS 
Pirm., Trečiadienį, šeštadienį 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Yards 0994.

Antrad., Ketviriad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republjc 9723

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

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

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

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir draugams į 
Lietuvą ir kjiur mųsų gražų Kalendorių už—

15 CENTŲ
Prisiųskite savo užsąkypjųą tupjau§. Ką? užsi
rašys NAUJIENAS—gąų? šį piųsų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 Sq. IJalsted St, Chicago, III.

jos veiksniai, o ne kitos jėgos, 
ir pąlį žmogų išskyrė iš gyvu
lių ir padarė jį, jų viešpačiu ir 
valdovu.

Šiįaip protaujant nesunku su
prasti kodėl tam tikri minčių 
pirkliai taip atkakliai stengiasi 
supirkinėti žmonių mintis. Ne
sunku suprasti, kodėl . ląisvą 
mintis ir laisvamanybės idėja 
yra neapkenčįaipos.

Juk religijų dvasiški ją ir gu
dus turtų valdytojai dirbą run
ka į ranką, kad tik žmppių 
mintis neišsprusįų iš vergijos. 
Misijonieriąi ir minykai, kuni
gai ir svietiški agitatoriui karš
čiausiais pamokslai^ ir masi
nančiais pažadais, stengiasi įsi
gyti žmonių tikėjimą ir pasiti
kėjimą. O kada žmonės į jų pa
gils pakliūva; kada pardavė 
jiems savo tikėjimą/’savo viltį 
ir baimę. — tada jąų nelengvą 
ištrukti.

Katalikų bažnyčia taĮD tikslui 
— tai yra palaikymui savo na
guose žmonių tikėjimo — buvo 
net tą baisiąją inkviziciją įve
dus. “šventi” žmogžudžiai vie
noje tik Ispanijoje nužudė per 
300,000 žmonių! Juk ir šių die
nų kraugeriai aniems “šven- 
liesiems” stipriai pavydi. Ir kur 
tau nepavydės tokio didelio ka
ringumo !

Žmogus pardavęs savo tikėji
mą, savo viltį ir baimę — lieka 
paklusnus savo išnaudotojams. 
Jąjn yra įjcąlbama, kad jo gy- 
vepiiųas yrą tįfc prisireųgimas 
prte 1^° — jfelĮg gęrgsmo ir 
amžino gyvenimo. Jei čia jis 
pųolaųkiaį klausys sąyp dvasi$- 
Įdjos ir sąvp popo ar “boso”; 
jpi čia kąntriąi kentės ir pieš sa
vų vargų naštą, tai “tep” bus 
išapksĮįhtąs — “ten” bus lygus 
sąvp vyriąiisiain (Jvasinipkui ir 
ponių. O jei, kuris netekęs kan
trybės pasipriešins priespaudai, 
|ai bus nubąnstas “čia”, ir “ten” 
turės kentėti amžinai. Vadinasi,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

" SaMBVLANCE, ' 
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 Sq. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfįeld Avenue

Telefonas LĄFĄYETTp p727

T—\ • koplyčios visose
JL—* LsZ d-1 Chicagos dalyse

p
Y

?r!

1 Vi > r-r n t • • n-i

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

........ P. §ALTIMIERAS.

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

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulaųce 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DA^SĘ

ANTANAS M. PHILLIPS
330? Lituanica Avenue Phpne Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
683.4 Sp. Western Avė.
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIčIUS
4348 S. Californią Ay.enuę Phone Lafayette 3572

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

' I. J. ?OLP Plione Yards 0781 
16^6 W,ept 4611) Streef\ Yards 0782

s. p. Mažeika
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACĮIAWięZ IR SŪNUS
2314 West 23rd piace 

.SKYJIJIJ^: 42-44 JEąst |08.th JStrpet
J------ --------- ----------- --------------

Phone Gąnal 2515
fel. Pullmąn 1270

ĄLBERJ y. PETKUS IR EUDĘIĘIS
J704 So. ^ve. Phone Latyyettę 8024

;z

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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-

KAL & ZARETSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westeri) Avė.
VALANDOS: - 

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

S.eredoj ir Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Šuba*oj nuo 12 iki 6 v.v. 

TpI. Prospect 1012

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' • 2808 West 63rd SL 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—0 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

ęstj priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą ąkių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingaiakinius.Visuo.se at
sitikimuose ęgzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į ipokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENT1STĄ1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Thone CANAL 6122

DR. S, ĘIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHJRUI jĄS 

22Q| Węst 22nJ Strpct 
yalandęs: nuų i—3 Ir 7—8 

Serėdomis ir riedėt pagal sutartį 
Rez. 6631 Sp. Cąltfornia A vėrinė

T^iefpnsui Repųhlic 7808

Ofiso TeL Yards 8921

DR. BERTASH
756 West 35tb St

Cor. of 35th ąpd Halsted Sts.
Ofjso valandos r uo 1-3 puo 6:30-^:3( 

Nedėtomis pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

fel. Keriivpod 5107

Ofiso Tel. Vireinla 0036 
^esidence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valąndęs: 

nuo 2—4 ir puo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

893Q SOUTH CLAREMONT AVK
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. C. Z. VEZEL’IS
PENTISTAS

4645 So. Ashland Are. 
ąrti 47th Street 
Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šveptadieniais tik susitarus 
Pjionę YARDS 7299

Tel. Office Weptworth 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 sęredomis ir subatomįs

KITATAUČIAI
DR. RERZMAN

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

mėtys kaipo patyręs gydytojau chi 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, motorą ir vaikų pagal nąu- 
jadsiUs metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

’ Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 ikį 7:30 yaj. vakaro.

Tel. (Janai 3110
Rezidencijos telefonai: 

Sąpęfior 9454 jir Central 7484

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Ąve.
2-ros lubos.

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2888

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rea. Telephone PLAZA 84H

teisingaiakinius.Visuo.se


Ketvirtadien., sausio 5, 1939 NAUJIENOS, Chieago, III.

CMando ir Ohio Žinios
Pagerbimo vakaras adv. Chesnuliui.

iš ligonines. — Naujų Metų pasitikimas. — Kalėdų 
Diedukas aplankė mokinius. — Daug nelaimių, — 
Ačiū. — Kultūrinio darželio istorija. — Didelis ba
lius. — Bedarbių šeimos gaus drabužių. — Pas žmo
nes yra pinigų. — Pažangos Vajus. — Prakišo.

Daugelis ir kitų organizacijų 
parengimus ir linksmai

Kalėdų Diedukas aplankė

Būrys veikėjų rengia didelį; 
vakarą sausio 16 dieną Lietu- turėjo 
vių salėj pagerbimui visuome- laiką praleido belaukdami Nati
nės veikėjo adv, P.' Chesnulio. į jų Melų. 
Programa susidės iš vaidinimo, 
dainų ir muzikos. O po to vis
ko bus šokiai prie gero orkest- Lietuvių Šv. Jurgio parapijos 
ro. P-as Cchesnulis yra daug 
pasidarbavęs lietuvių tarpe. Dė
lei to ir buvo numatytas reika
las surengti vakarą jam pa
gerbti. Pradžia lygiai penktą 
valandą po piet. Įžanga visai 
maža.

mokyklą ir apdovanojo vaiku
čius dovanelėmis. Daugelis biz
nierių ir profesionalų suaukojo 
keletą dolerių nupirkimui do
vanelių. Žinoma, kad buvo

įčerauka gr žo

Clevelahd, Ohio
Tragiškai baigė savo gyve

nimą Antanas Baltrušaitis

Gruodžio 22 d. 1938 m. atė
mė sau gyvastį Antanas Balt

rušaitis, gerai žinomas Cleve- 
lando ir apylinkės visuomenės 
veikėjas ir dailės mylėtojas. Iš 
Lietuvos paėjo iš Puirių kaimo, 
Ariogolos parapijos, Kėdainių 
ipskr. Buvo 42 metų amžiaus, 
nevedęs.

kaip kad jo asmeniški drau
gai, bet pasil ko su komunis 
tais. Baltrušaitis pasilikęs Ly- 

I ros chore veik vienas su jau- 
'nuoliais turėjo daug išlaidų. Be 
1 to, buvo Lietuvių Darbininkų 
svetainės finansų sekretorius, 

i Visos svetainės įplaukos ir iš
laidos ėjo per jo rankas. Pra
dėjo pasidaryt trukumų. Norė
damas ištaisyt tuos trukumus 
ir išlaikyt chorą, Antanas pra
dėjo
lošė, juo daugiau pralošė, 
siskolino iš savo draugų,

Tas turi užsibaigti kada nors, 
ir ši vienatinė išeitis.

Antanas Baltrušaitis.
12/22/38

PADĖKA
širdingai dėkoju visiems ve- 

lionies Antano Baltrušaičio 
draugams ir prieteliams už taip 
skaitlingą dalyvavimą šerme • 
nyse ir la'dotuvėse. Taipgi la
bai ačiū už prisiųstas gėles,

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENA IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

gembleriaut. Juo daugiau i kurias prisiuntė draugai bei 
Pri-Į prieteliai. Dėkoju Dr. Tamašai- 

su čiui ir J. Martinaičiui už paša-
Laidotuvės įvyko gruodžio kuriais darbavosi. Draugai pra- kytas atsisveikinimo kalbas.

24 d. Buvo pašarvotas grabo- dėjo Antano šalintis, pradėjo Aldonai Wilkelis ir J. Krasnic-
riaus N. Wilkelio koplyčioj, neapkęst. Kai kurie pradėjo su kui už padainavimą laidotuvių 
Laidotuvėmis rūpinosi velio- advokatų pagalba dirbtuvėj ai- dainos. Užvis daugiausia tenka 
nies draugas A. Kiela. gą sustabdyti. Tas Antaną dar padėkoti laidotuvių direktoriui

Vietos veikėjas Stasys Čerau- 
ka jau grįžo iš ligoninės visai 
pasveikęs. P-as čerauka turėjo

vo visą mėnesį laiko. P-as Če- 
rauka yra SLA 136 kuopos pir
mininkas. Dabar nariai links
mi, kad ir vėl grįžo prie orga
nizacijos darbų, kuriuos jis 
nuoširdžiai dirba.

biednų šeimynų, tai tos dova
nelės juos labai nudžiugino. 
Yra daug lietuvių, kurie visai 
nedirba ir savo1 vaikučius nega
lėjo aprūpinti. Taigi šiuo atve
ju buvo atliktas gana gražus 
darbas.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

BERLYNAS. — Gustav 
Froehlich, kurį Dr. Paul 
Goebbels pasiuntė į kon
centracijos stovyklą, o su jo 
žmona pradėjo sukti roma
ną.

Į laidotuves susirinko didelis daugiau paveikė. Vis manė ka- N. Wilkeliui už tokį nuoširdų 
būrys Baltrušaičio draugų ati-.da išlošei ir atsiteisti visiems, ir malonų patarnavimą, 
duoti paskutinį patarnavimą se-.bet tas nevyko. Gavo lyg nėr-! 
nam veikėjui. Išlydint iš namųlvų pairimą. Ir šiuo kartu vis- 
J. Martinaitis pasakė trumpą kas susidėjo, ir baigė savo gy- 
prakalbėlę. J. Krasnickas, ,a- venimą saužudyste.
kompanuojant Aldonai Wilke-

Laike Kalėdų švenčių įvyko 
daug nelaimių dėl neapsisaugo- 
jimo. Daugelis Kalėdų eglaičių 
užsidegė ir padarė daug nuo-

nas Jurgelionis pasižadėjo tą 
dieną būti Clevelande ir daly
vauti Pažangos Vajaus baliuje. 
Jeigu artimos kolonijos norė
tumėt, kad p. Jurgelionis ir ten 
apsilankytų, tai su juo susineš- 
kit, nes vasario 19 d. jis bus 
Clevelande.

Gruodžio 31 d. Am. Liet. Pi
liečių klubas Naujų Metų lau
kimo proga buvo surengęs šau
nų balių Lietuvių salėj. Publi
kos buvo gana daug, ir visi tu
rėjo gerus laikus sutikdami 
Naujus Melite. Visi vieni ki
tiems linkėjo linksmų ir lai
mingų ateinančių metų, nes se
nieji ne visiems buvo laimingi.

stolių. Kai kurie buvo net 
kės ant eglaičių pakabinę 
namų išėję. Tas atrodo, 
lyg ir neapsisaugojimas.

• • > ir is
kad

Lietuvių salės direktoriai pu
sėtinai darbuojasi, ir kiek ma
tyti, daro daug pagerinimų. Per 
pereitus keletą metų ir skolos 
daug atmokėjo.

Youngstown (Ohio) lietuvių 
parapijos kleb. Petreikis lankė
si Clevelande laike Kalėdų 
švenčių. Kun. Petreikio tėveliai 
gyvena Clevelande. Taipgi kele
tas clevelandiečių buvo išvažia-

šmėklos.

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

per šventes. Kada užeina šven
tės, lai daugelis pasimaino ne 
vien linkėjimais, bet ir asme
niškai atsilanko vieni pas kilus.

Tariu nuoširdų ačiū Kana
dos veikėjams, kurie prisiuntė 
man linkėjimus Kalėdų švenčių 
proga, būtent, p-iai Indrelienei 
ir kitiems. Gal pasitaikys pro
ga, kad ir mes galėsime tams
tų koloniją aplankyti.

Adv. Chesnulis pradėjo rašyti 
istoriją apie Liet. Kultūrinį 

Tai geras sumanymas 
naudingas lietuviams.
įsteigtas jau apie de-

ir bus
Darželis
šimts metų, ir atliktas puikus 
darbas. Taigi to darbo istorija 
yra labai reikalinga, svarbu tik, 
kad ji butų tinkamai pagamin
ta.

SLA vietos kuopos rengia di
delį balių vasario 19 dieną Pro
grama susidės iš 
dainų, muzikos 
Prakalbą pasakys 
redaktorius Kl. Jurgelionis. Po

vaidinimo, 
ir prakalbų.

Tėvynės”

WPA savo sandėlyje turi 
daug žieminių drabužių bedar
bių šeimynoms, ir kaip tik greit 
bus viskas sučekiuota, kam 
trūksta, tai tuoj bus išdalinta. 
WPA administratoriai pasakė, 
kad Rooseveltas paliepė prižiū
rėti, kad neturtingų šeimynų 
vaikučiai neitų pusnuogiai žie
mos metu. Nors kai kurie poli
tikieriai ir rėkia, kad Roosevel
tas leidžia daug pinigų, bet ga
lima pasidžiaugti, kad nors ir 
maža dalelė tų pinigų darbo 
žmonės gauna. O ką kili politi
kieriai praleidžia, tai niekas ne
gauna, o tik jie patys. »

— 0 —
Laukiant Naujų Metų nedar

bo visai nesimatė, ir niekas ne
galėjo tikėlis, kad pas žmones 
dar tiek pinigų yra. Gruodžio 
31 d. vakare belaukiant Naujų 
Metų po visą miestą buvo gana 
didelis sujudimas. Ne vien po 
dideles vietas, bet ir mažiau
siose karčiamose. Didesnėse ir 
gražesnėse vietose tai nė sutilp
ti negalėjo. Žmonės pirko gėri
mus ir leido pinigus ant įvai
rių daiktų. Rodėsi, kad pas vi
sus yra pinigų perteklius. Tai
gi. nežiūrint nedarbo laikų, pas 
žmones vis dar yra nemažai pi
nigų, ir daugiausia praleidžia
ma pasilinksminimams.

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

Seni metai jau prabėgo ir 
nauji užstojo. Taigi ir naujas 
ūpas visų tarpe turi užgimti. 
Dabar eina Pažangos Vajus 
SLA organizacijoj, ir laikas vi
siems stoti į darbą su pradžia 
naujų metų. Visų tarpe yra pa
sitikėjimas, kad šie metai bus 
daug laimingesni, bus daugiau 
darbų. O kada žmonės geriau 
dirba, tai ir visas veikimas ei
na sparčiau. Taigi nenustokim 
to pasitikėjimo ir geros vilties. 
Stokime į darbą ir parodykime 
geras pasekmes laike Pažangos 
Vajaus.

“NAUJOJI
220 Leonard Street,

GADYNE”
Brooklyn, N. Y.

Gerb. Administracija:
Čia prisiunčia $....... už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir

meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas .................
Numeris ir gatve
Miestas ir valstija

Smetonos agentai buvo pa
skleidę daug visokiu lapelių su 
savotiška agitacija, kad SLA 
nariai balsuotų už palikimą 
centro New Yorke. Tačiau jų 
visos pastangos nuėjo ant mar- 
gio uodegos: visos Clevelande 
esančios kuopos balsavo už 
Pittsburghą. Nariai parode 
tiems kavalieriams, kad jie bal
suoja pagal savo protą, o ne pa
gal kitų padiktavimą.

Jonas Jarus.

ks, sudainavo “Kada mes drau
gą laidojom”. Nulydėjus į ka
pus Dr. Tamošaitis atpasakojo 
trumpais bruožais velionies gy
venimą ir jo nuveiktus darbus.

Laidotuvėse dalyvavo apie 50 
mašinų ir apie 200 lydėtojų. 
Ilsėkis, Antanai, amžinai sveti
moj šaly I

Antanas Baltrušaitis į Ameri
ką atvažiavo 1913 melais. Su
stojo Beloit, Wis. Kaipo be
moksliai jam teko pusėtinai pa
vargti prie sunkių darbų, o va
karais mokytis. Pagyvenęs tre
jetą metų Beloit, Wis., jis per
sikėlė gyventi į Clevelandą, 
Ohio, 1916 metais. Atvažiavęs 
į Clevelandą tuoj stojo į orga
nizacinį darbą. Pirmiausia įs
tojo į LSS 3 kuopą ir į Jaunų
jų Socialistų Lygą. Biskį vėliau 
į “Mirtos Chorą”. Kaipo nau
jas darbuotojas dirįjo su pasi
šventimu, nepaisydamas nei lai-,
ko, nei piniginių išlaidų.

1919 metais, kai skilo Socia
listų partija, A. Baltrušaitis pri-i 
sįdėjo prie komunistų. Dirbo 
nepaisydamas jokių pavojų nei 
finansinių nuostolių. Rėmė ko
munistinį judėjiftią darbais ir 
pinigiškai.

1923 metais Antano pasidar
bavimu liko suorganizuota Me
no Sąjungos kuopa Clevelande 
bei Lyros Choras, kuris ir da
bar gyvuoja. Antanas kaipo 
dailės mėgėjas buvo vienas iš 
geriausių. Per 20 metų su vir
šum dalyvavo kiekviename di
desniame sceniškame vaidini
me kaipo 'vaidintojas, atlikda
mas svarbesnes roles, arba re
žisuodamas. Sceną jis labiau
siai mylėjo, užtai jam ir sekės. 
Publikos buvo mylimas. Nuo / 
kritikų gaudavo gausių pagy
rimų.

Lyros Chore Antanas ypač 
daug pasidarbavo. Per keturio-i 
lika metų nėra apleidęs choro 
pamokų bei susirinkimų. Ne 
vien Antanas buvo dainininkas, 
bet ir vadovas. Taipgi stam
biausias choro rėmėjas. Kada 
chorui pritrukdavo lėšų. An
tanas jų nesigailėdavo.

Be meno organizacijų, An
tanas priklausė ir darbavosi 
pašalpinėse draugijose bei po
litinėse organizacijose, dau
giausia užimdamas vadovau
jančias vietas. Priklausė L.D. 
L.D. 22 kuopai, Tarptautinio 
Apsigynimo 11 kuopai, L. D. 
Pašaipinei draugijai, S.L.A. 14 
kuopai. Kai skilo S.L.A. ir įsi
kūrė L.D.S., Antanas buvo pir
mas organizatorius L.D.S. 55
kp. Clevelande. Priklausė ko
munistų partijai, — požeminei 
ir taip pat viešai. Priklausė ko
respondentų rateliuose ir raši
nėjo į laikraščius, žodžiu sa
kant, Antanas buvo vienas 
darbščiausių Clevelando veikė
jų. Mandagus, inteligentiškas 
ir blaivus. Visuomet švariai pa
sirėdęs, nors turtų susikrovęs 
neturėjo.

Kas privedė prie 
saužudystės

1931' metais po skilimo Lie
tuvių komunistų Antanas nėjo 
su vadinamais šklpkininkais

Prieš nusižudydamas Anta
nas parašė savo draugui laiš
kus, ką su jo palaikais pada
ryti. Parašė ir atsisveikinimą! 
draugams.

Antano laiškas:
Į visus mane- draugus.

Meldžiu atleisti man, ką aš 
padariau. Nėra kito išėjimo.

Velionio draugas
A. Kiela.

P. S. Jei kas norėtų daugiau 
žinių apie Velionį A. Baltrušai
tį, tai kreipkitės šiuo adresu: 
A. Kelly, 916 Wheelock Rd., 
C.eveland, Ohio.

k( Ibirnai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

nacius Naujienos
nu i iH huroM

STANDARD FEDERAL 
SAViNGS & LOAN 

Association of Chieago

MUSŲ NAMAS

B.
. * ll

(North East Corner Archer and Sacramento Avenue)

I
 United States Government priežiūroje ir kiekvienai vnatai r>ini 

gai apdrausti iki $5,000.00- ai ypatai Pini
Turtas virš $2,700,000.00. Reserve atsargos fondas virš $220 000 00 
Kviečiame jus atsilankyti į musų naują vietą. Galima pinigus pa- 
sideti ir atsiimti visados. Isrpokejom 4% už padėtus nmieus Pirm 
sausio 11-tos dividendas rokuosis nuo sausio 1 d. 1 ’

Duodam paskolas ant 1-mų Morgičių, nuo 1 iki 20 metu lengvais 
mėnesiniais atmokėjimais.

SAFETY DEPOSIT DĖŽUTĖS GALJMA PASIRENDUOTI

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak. Seredom nuo 9 iL-i 19

Subatom nuo 9 ryto iki 8 vai vakaro 2 ° ą’

STANDARD FEDERAL SAVINGSand LOAN ASSOCIATION of CHICAGO4192 ARCHER AVENUE Phone LAFavette 0461
S JUSTIN MACKIEWICH, President HELEN KUCHINSKAS Sec-

BIJAIS
Pasidėk nors mažą dalelę savo uždarbio s t 
ANIAN BUILDING LOAN AND SAVlNrc 
CIATION (Naujienų Spulką)-----  ASSO-

BEDARBĖ BUS NEBAISI
Nelaikyk savo pinigų BE nuošimčio, bet nasidsuu Z kur galite gauti 3Fž ARBA 4%. Pasidėkit ten,

NAUJIENŲ SPULKA IŠMOKA PINt^ttc 
ANT PAREIKALAVIMO. °US

Naujienų Spulkoje visi indėliai yra audraus; » lėj Apdraudos Korporacijoj. Išrausti Federa-
Naujienų Spulka atidara nuo 8 ryto iki s ***. ° val- vakaro.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
and SAVINGS ASSOCIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA) *
1739 SO. HALSTED STREET

PRANEŠIMAS IŠ 
BRIDGĘĘORTO 

Keistučio Spulkos Di
rektoriai savo susirin
kime laikytame Ket
virtadienį, Gruodžio 
29-tą, 1938, nutarė, 
kad nuošimtis už pini
gus padėtus iki sausio 
10-tos, 1939, bus mo
kamas nuo sausio 1-s, 
1939 m.
Paskutinis nuošimtis 
mokėtais buvo 4-tas.

JOHN P. EWALD, 
Sekretorius.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.

NEW TOOTH PASTL 
CLEANS DANGER

AREAS EVEN WATER 
MAY NOT ENTER

Imagine a delightfully different tooth pašto 
that foams Into a “bubble batb” fine enough 
to cloan plts and eraeks so tlny even water 
may not enter them!

That’s oxactly what happens tho instant 
saliva and brush touch tho NEW forinula 
JListerine Tooth Pašte, supercharged with 
amazing Luster-Foam detergent. You 
vvouldn’t bclieve how it cjoans, brightens, 
polis'.e’ . . leaves tho entiro mouth so
mucL tivsbu and cleaner.

Ask for tho big 25/ tubeor, better štili, tho 
double size 4CM tube containlng more than 
Ji poundof tooth pašte. Atanydrugcountcr. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

THK NSW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai igyja naudin
gų žinių ir Herų pa
mokinimų.
mhllllliIlH.'i.LJSSSSSH Imli filiS
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SubSČiįption Rates:
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Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ..............-.................. $8.00
Pusei metų ......  -.............. 4.00
Trims mėnesiams ......    2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams —... ...... $8.00
Pusei metų ___________....... 4.00
Trims mėnesiams ........... ___  2.00
Dviem mėnesiams ...... .... ....... 1.50
Vienam mėnesiui _____ ___  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...... . ... ....... _____ 8c
Savaitei ............................. ........ 18c
Mėnesiui .... ..................... ....... 75c

Suvienytose Valstijose, ne 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ......... ...................
Pusei metų .... .................

Chicagoj,

..... $5.00
___  2.75

Trims mėnesiams ..... . ....... 1.50
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JUOZAS ŠUKYS BUVUS 
ĮSKŲSTAS

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

Franklino D. Roosevelto kalba
Vakar J. V. prezidentas, Franklin Delano Roosevelt, 

pasakė kongrese įdomią ir temperamentingą kalbą apie 
krašto padėtį viduje ir jo santykius su kitomis valstybė
mis. Labai griežtai jisai pabrėžė savo kalboje, kad Jung
tinės Valstijos privalo ginti savo demokratines instituci
jas ir savo laisvę nuo pavojų, kurie joms gręsia iš dikta
tūrų pusės.

Šituo tikslu, sakė prezidentas, Amerika turi stiprin
ti savo karo jėgas ir kartu rūpintis, kad butų pagerinta 
jos gyventojų būklė. Jisai ragino kraštą eiti prie vieny
bės — kad darbininkai užmirštų savo frakcinius kivir
čus ir kad darbdaviai ir darbininkai stengtųsi bendromis 
jėgomis pakelti pramonę. Pernai metais Jungtinių Vals
tijų pajamos siekė 60 bilionų dolerių, bet Rooseveltas ma
no, kad tos pajamos gali pakilti šiemet iki 80 bilionų do
lerių.

Prezidentas aštriai kritikavo savo oponentus, kurie 
reikalauja, kad valdžia taupytų, mažindama savo išlai
das. Jisai nurodė, kad toks išlaidų kapojimas ne tik su
trukdytų prasidėjusį pramonės atgijimą, bet užtrauktų 
kraštui nelaimę.

Labiausiai iškalbingas Rooseveltas buvo tose savo 
kalbos dalyse, kur jisai piešė priespaudos baisenybes dik
tatūrose palyginti su dvasine ir politine laisve demokra
tijose. Laisvė, tiesa, turi tam tikrų nepatogumų, kurių 
sugeba išvengti diktatūros; bet, anot prezidento, Ameri
kos žmonės niekuomet nesutiks išsižadėti tų dvasinių 
vertybių, kurių netenka tautos, patekusios po diktatūros 
jungu.

Diktatūra panaikina religijos laisvę, panaikina teisę 
sakyti kas mums patinka; diktatūra konfiskuoja kapi
talus, uždaro savo priešus koncentracijos stovyklose, 
baudžia žmones už tai, kad jie susitinka gatvėje su savo 
kaimynais; diktatūra auklėja jaunimą ne su tikslu pada
ryti jį laisvais ir garbingais žmonėmis, bet kad jisai pa
virstų klusniu mašinos įrankiu.

Roosevelto kalba buvo transliuojama šešiomis kal
bomis į įvairius pasaulio kraštus. Jeigu jos klausėsi dik
tatoriai Berlyne, Romoje ir Maskvoje, tai jie griežė dan
ėmis. Nebuvo ji maloni ir tiems konservątoriajns, kurie 
bando numalšinti diktatorių apetitus jiems pataikauda
mi. Bet žmonių masėms taip Amerikoje, kaip ir kituose 
kontinentuose, tie prezidento Roosevelto žodžiai buvo pa
drąsinimas ir paraginimas nenuleisti rankų kovoje dėl 
laisvės.

Neseniai “Naujoji Gadynė” 
pranešė gavusi iš Europos ži
nią, kad buv. amerikietis Juo
zas Šukys-Sakalauskas yra su
areštuotas Sovietų Sąjungoje. 
Apie tai rašo “Keleivyje” ir 
Chas. Pušynas, kuris sakosi se
niai girdėjęs, jogei Šukio, drau
gai “dejavo, kad Šukį kai kas 
įskundęs neteisingai vedant na
mų kooperatyvą, kurio perdėti- 
niu jis buvo.”.

Bet tai visgi keistą, kad ne
va darbininkiškoje šalyje nekal
tas žmogus gali patekti į kalė
jimą dėl melagingo skundo, ir 
dargi toks žmogus, kuris tenai 
nuvyko “kartu su draugu Stali
nu budavoti socializmą!” šituo 
atžvilgiu yra daug saugesnė 
“buržuaziška tvarka”, tokia, 
kaip, pav. Amerikoje.

Čia nekaltas asmuo irgi gali 
patekti į kalėjimą. Bet policija 
negali žmogaus areštuoti be tei
smo įsakymo (warrant’o), ir 
jam turi būt per 24 valandas 
įteiktas pranešimas, už ką jisai 
yra kaltinamas. Kartu su tuo 
jam turi būt leista pasišaukti 
advokatą ir užsistatyti kauciją, 
kad, išėjęs iš kalėjimo, jisai ga
lėtų pasiruošti apsigynimui.

Sovietų Rusijoje, rodosi, tu
rėtų būti daugiau apsaugojimo 
asmeniui. Bet tenai yra kaip 
tik priešingai: koks nors prie
šas, gal būt, tiktai turėdamas 
asmeninį kerštą, apskundžia 
žmogų žvalgybai, ir ši uždaro 
jį belangėje, be jokios progos 
pasiteisinti arba apsiginti.

Jeigu Juozas Šukys, iš tiesų, 
pakliuvo už geležinių grotų ši
tokiu budu, tai reikia apgailes-

I
Be to, Šaulių XX rinktinės 
vado įsakymu, iš pareigų atleis
ti Klaipėdos miesto šaulių bata- 
lijono vadas ats. kapit. Kviecin- 
| skas, Martyno Jankaus šaulių 
kuopos vadas ats. Įeit. Klimavi

čius ir Martyno Jankaus kuo
pos vado padėjėjas 
Šimkus.

V. Kauneckas

Žmonijos “progreso” žygiai
Telegrama iš Berlyno praneša, kad Hitlerio budelis 

vakar nukirto galvą tūlam Rudolfui Szories, Leipcigo gy
ventojui, kuris buvo nuteistas, kaipo šnipas, tarnavęs už 
atlyginimą Francuzijai, parduodamas jai žinias apie Vo
kietijos tvirtoves ir kariuomenę pasienyje. Telegramoje 
toliau sakoma:

“Nugalabijus Szories’ą, pasiekė 200 skaičius 
žmonių, kuriems naciai nukirto galvas už ‘išdavimą’ 
nuo to laiko, kai partija paėmė į savo rankas val
džią. Dauguma nugalabintųjų buvo kaltinami šnipi
nėjimu, bet gerokas skaičius jų buvo nugalabinti už 
tos rųsies ‘išdavimą', kuris susidėjo iš darymo są
mokslų prieš valdžią.”
Reiškia, Hitlerio budeliai kerta galvas ne tiktai 

tiems, kurie šnipinėja svetimų valstybių naudai, bet labai 
dažnai, po priedanga baudimo už “valstybės išdavimą”, 
jie galabija žmones, kurie kovoja prieš nacių diktatūrą.

Dabar paklausykite, ką rašo komunistų spaudoje 
vienas tos spaudos agentas ir bendradarbis, Leonas Pru- 
seika. Štai jo žodžiai:

“Vienas draugas man sako: ‘Bolševikai išmoki
no gaudyti šnipus! žiūrėk, šnipus dabar gaudo Kini
joj, Ispanijoj, Meksikoj, Šveicarijoj, net Amerikoj. 
Pagaliau suprato, kokį pavojų sudaro šnipai!’”
Bet, kaip matėme, daugiausia šnipų sugauna hitle-

ats. j. Įeit.

Ar kad jie 
už dalyva-

Už ką — nežinia, 
voldemarininkai, ar 
vimą lietuvių masiniam mitin
ge Klaipėdoje?

STREIKAI MOKYKLOSE

iškeliavęs į Rusiją. Bet jisai y- 
ra pilnai patenkintas tuo, kas 
Rusijoje dedasi. Jisai rašo:

Trockinei klikai niekas ne
pritaria, Jokių ašarų dėl su
šaudytų Maskvoj trockistų 
neteko pastebėti. O aš mačiau 
visokių žmonių.”
Jisai užgiria net sušaudymus! 

Tik Pruseika, žinoma, meluoja,
kada jisai kalba apie “trockis-| Klaipėdos pedadgoginio insti- 
tų” sušaudymus. Niekas netiki, luto direktorius Mačernis ir 
kad buvo trockistai tie sovietų Prekybos instituto rektorius E. 
maršalai, generolai ir armijos Galvanauskas paskelbė, kad 
divizijų vadai, kuriuos sušaudė įmoksiąs esąs pertraukiamas. 
Stalino žvalgyba. Jie buvo kai- Nesimokina ir žemės ūkio aka- 
tinami dėl slaptų ryšių su Vo- demija. Taigi jau visi studentai 
kietijos “reichsweru” (karino- Klaipėdoje “atostogauja”.
mene), o dabartinė Vokietija Kaune, kaip žinoma, univer- 
yra taip griežtai nusistačiusi sitetns buvo uždarytas, gruodžio 
prieš £ydus, kad Trickis su ja 112 d Dotnavos žemės akademi- 
nieku budu nebūtų konspira
vęs.

Bet Pruseikai vistiek. Mora
liškai nusmukęs ligi kruvino te
roro užgyrimo, jisai nepaiso, 
kokiais argumentais ta šlykšty
bė bus pateisinta publikos aky
se, bilc tik bus pateisinta.

sai visgi nėra nei vagis, nei ap
gavikas, nei fašistas, ir jau yra 
nebe jaunas žmogus, daugiau 
kaip 60 metų amžiaus. Už pri
tarimą bolševizmui Juozas Šu
kys net Amerikoje turėjo nu
kentėti ir išsėdėjo apie metus 
laiko kalėjime (todėl jisai pas
kui pakeitė savo pavardę į “Sa
kalauską” ir persikėlė gyventi 
į Grand Rapids, Mieli.). O grįž
ti į Ameriką jau nebegali, nes 
pražudė Amerikos pilietybę.

KITOS STALINO “DEMOKRA 
TUOS” AUKOS

Paminėjęs Juozą Šukį, Chas. 
Pušynas rašo “Keleivyje” ir a- 
pie kitus karštus bolševizmo ša
lininkus lietuvius, kurie Sovie
tų Sąjungoje rado “darbininkiš
ką laimę” kalėjime. Sako:

“Ir jeigu jis (Šukys) areš
tuotas, tai nieko naujo, nes

nių, už grotų jau tupi: St. 
Matulaitis, Vilkinąs, Bučins
kas, žalpis, Daubara, Kra
sauskas ir-kiti seni socializ
mo ir komunizmo veteranai. 
Tai kodėl Šukys negalėtų at
sisėsti? Labai lengva ‘darbi
ninkų tėvynėje’ patekti už 
grotų...”
Iš tiesų, Stalino “demokrati

joje” viskas labai lengva. Bet 
nuostabiausia yra tai, kad pa
tys komunistai šiandien tuos 
dalykus taip “lengvai” ima.

Štai — Leonas Pruseika, ku
ris anąmet buvo šaukiamas 
Maskvą pasiteisinti ir atsisakė 
tenai važiuoti, nes žinojo, kas 
jo tenai laukia, ir kuris šian
dien, be abejonės, valgytų ka- 
zioną duoną, kaip Matulaitis,

APIE AREŠTUS LIETUVOJE

Valdžios propagandos biuras 
(VDV) paskelbė Lietuvos laik
raščiuose tokią žinią:

“VDV iš kompetentingų į- 
slaigų patyrė, kad kratų iš 
viso Kaune buvo padaryta 13 
ir provincijoje 2. Gruodžio 
14 d., saugumo organai turė
jo sulaikę 11 asmenų, būtent: 
1. Dr. Bistras, 2. Dr. Dieli- 
ninkaitis, 3. Stepas Kompai
tis, 4. Povilas-Vladas Ivanau
skas, 5. Juozas Kriščiūnas, 6. 
Alfonsas Rimas, 7. Jonas Vir
balis, 8. Stasys Garolis, 9. 
Vytautus Paulionis, 10. Pet
ras Gumbinas ir 11. Vladas 
š tarka. Į

“Gruodžio 10 d. buvo dar 
sulaikytas Vincas Steponavi
čius ir Jonas Dženkaitis. Ta
čiau jiedu gruodžio 12 d. pa
leisti.”

BISTRAS BUVO LAIKOMAS 
DABOKLĖJE

Kauno laikraščiai praneša, 
kad Dr. L. Bistras ir Dr. P. 
Dielininkaitis yra laikomi Vals
tybės saugumo departamento 
daboklėje (reiškia, žvalgybos 
kalėjime), o kiti Kaune suim
tieji, kurie nepaleisti, perkelti į

Kaip Vokietija daro užkariavimus 
nekariaudama?

ja, rodos, taip pat. žodžiu, visa 
aukštųjų mokyklų studentija 
streikuoja. Kodėl? Lietuvos 
spaudai neleidžia cenzūra vi
suomenę painformuoti. Pati gi 
valdžia bando įtikinti publiką, 
kad tuos streikus sukurstė “vol
demarininkai” ir Vokietijos na
cių “agentai”. Bet į tokias ne
sąmones gali tikėti tiktai bei- 
bės ir komunistai.

Bet gruodžio 16 d. buvo pa
skelbta, kad dalis suimtųjų pa
leista arba ištremta iš Kauno:

Vidaus reikalų ministerio įsa
kymu, Dr. Leonas Bistras iš
tremtas trims mėnesiams į Aly
tų, Alfonsas Rimas trims mė
nesiams į Prienus, Jonas Virba
lis vieneriems metams į Veisė
jus, Povilas-Vladas Ivanauskas 
šešiems menesiams į Raseinių 
apskritį, Dr. Pranas Dielininkab 
tis šešiems mėnesiams ir Stepas 
Kompaitis trims mėnesiams į■ ’ priverčiamoj,o darbo įstaigą.

Stasys Garalis, Juozas Kriš
čiūnas ir Petras Gimbinas 
paleisti.

AREŠTAI KLAIPĖDOS 
KRAŠTE

jau

Klaipėdos “Vakarai” praneša, 
kad krašto kriminalinė policija 
buvo suėmusi grupę asmenų, 
kuriuos teismų įsakymu palei
do ip padėjo po policijos prie
žiūra. Jie dabar turi kasdien 12 
vai. registruotis krašto policijo- 

žalpis arba’ Šukys, jeigu butų je. Jiems bus iškelta byla.

riškoji Vokietija.
Tai pasirodo, kad Hitleris yra — gabiausias bolševi

kų mokinys! Jisai ne tik pagauna didžiausią šnipų skai
čių, bet ir pasielgia su jais visu stalinišku griežtumu.

Taigi ar ne tiesa, kad bolševizmas ir ypatingai da
bartinis jo apaštalas Stalinas yra tikras “tautų vadas” 
ir “žmonijos mokytojas”?

(Tęsinys)-

MASINIS LIETUVIŲ MITIN
GAS KLAIPĖDOJE

Telegramos buvo pranešusios 
apie milžinišką milingą Klaipė
dos krašte, kuriame dalyvavę 
2,500 žmonių. Šiek-tick žinių 
apie tą milingą paduoda Klai
pėdos “Vakarai”, būtent:

“Vakar 6 vai. vakare Vy
tauto Didž. gimnazijos salė
je įvyko lietuviškosios visuo
menės susirinkimas. Susirin
kimas /buvo gana gausus. 
Kvietimuose buvo pažymėta, 
kad akivaizdoje tarptautinės 

. padėties rimtumo bus kalba
ma svarbiais klausimais.

“Susirinkime dalyvavusiai 
visuomenei buvo paaiškintos 
priežastys, dėl ko Klaipėdos 
Prekybos Instituto studentai 
sustreikavo. Kai kurie kalbė
tojai iškėlė dar eilę ir vidaus 
politikos klausimų, dėl kurių 
priimta susirinkime atatinka
ma rezoliucija.”
žinioje nepasakyta, kokįe bu

vo tie “vidaus politikos” klau
simai ir kokią rezoliuciją pri
ėmė susirinkimas. Bet iš kilų 
pranešimų yra žinoma, kad kal
bėtojai kritikavo Smetonos val
džią ir reikalavo, kad butų su
daryta
Aišku, kad tai
bendro su voldemarininkų ju
dėjimu.

Kaunas pareikalavo, kad Klai
pėdoje tokie mitingai butų 
drausti, ir direktorija juos 
draudė.

Kumumja
Tai vienintelė Pietryčių vals- i 

lybė, neturinti dar su reichu 
prekybinio palankumo sutar
ties. Žemės ūkis sudaro ir čia 
57% eksporto vertės, bet naf
tos šuliniai davė iki šiol Rumu
nijai nemaža savarankiškumo. 
Jie užima antrą vielą Europo
je (po Rusijos) ir šeštą vietą 
pasaulyje. Jie yra mažne per
dėm ne rumunų, bet užsienio 
bendrovių rankose: anglų, pran
cūzų, olandų, belgų, skandina
vų, amerikonų. Romos-Berlyno 
ašis jau senai skersuoja į ru
munišką naftą. Nuo praeitų 
metų demokratinės valstybės, 
ypač Anglija, stengiasi paimti, 
mainais už stambią paskolą, vi
są rumunų naftos gamybą. Bet 
po Miuncheno taikos Rumuni
ja jaučiasi izoliuota ir ji grei
čiausiai nebeatsilaikys prieš sti
prėjančią Didžiosios Vokietijos 
ekonominį ofenzyvą, kurios re
zultatai turi paaiškėti po antros 
Funko kelionės į Pietryčius. Jei 
Rumunija nusileis, t. y. sutiks 
pasirašyti su reichu jo siekiamą 
didžiausio prekybinio palanku
mo sutartį, revizuos savo naf
tos politiką, sutikdama parduo
ti reichui tiek, kiek jis nori, 
leis tvarkyti vokiečiams, kaip 
jų pageidaujama žemutinių ją 
Dunojaus tėkmę, — Vakarų 
valstybėms tai bus naujas ddie- 
lis pralaimėjimas. Kartu tai bus 
labai stiprus smūgis į pašonę 
Rusijai. Pasiekęs Dunojaus žio
tis, Hitleris turėtų pagaliau sva
jotą priėjimą į Juodąją jurą, iš 
kurios jis galėtų padidinti 
spaudimą į Turkiją, veržtis į 
duoningąją Ukrainą ir į Balti
nio uostą, į kurį vamzdžiais iš 
anapus Kaukazo, iš Baku, ati
teka sovietų nafta... Bet jau iš 
karto, ūkiškai įsitvirtinęs Ru
munijoje, jis galėtų kontroliuo
ti ir, jei norėtų, stabdyti Bal
kanų prekybą su užsieniais. Ne-

viską, būdama tokiu budu kai 
?<uriems produktams grynai tik 
tarpininkė. (Pav. aliuminijui, 
kurį Vokietija gabena iš Pran
cūzijos!) Vakarų valstybės ga
lėtų čia lengvai atsverti Vokie
tijos įtaką.

Turkija
Vokietija jau daug metų di

dele energija siekia čia ekono
minės hegemonijos: Turkija 
“laiko” sąsiaurius; ji yra išsva
jotasis tiltas į Art. Rytus ir 
Bagdado ir Persijos įlankos 
link — į Indiją; joje stambus, 
didele dalimi dar nenaudojami 
žemės turtai, reikalingi karo 
pramonei: chromas, varis ir kt. 
Vokietijos vieta Turkijos ūky
je didelė. Reicho sunkioji pra
monė, kurios tarpe, svarbiau
siai, garsusis Kruppas, tiesia 
čia geležinkelius, tiltus, stalo 
vagonus ir lokomotyvus, — ku
rie rieda buvusiu prnacuzų, vė
liau nuvalstybintu “Chemin de 
fer d’Oricnt” — laivus fabri
kus. Turkų tekstilė yra mažne 

' Vokietijos įmonininkų monopo
lis. Vokiečių “Lulinansa” atgai
vino neseniai su didelėm iškil
mėm oro susisiekimo liniją 
Berlynas — Stambulas — Te
heranas.. Taigi “kelias į Bag
dadą” oru jau yra. Netrukus jis^ 
bus ir vandeniu: kai pradės 
kursuoti vokiečių garlaiviai li
nija Triestas — Artimieji Ry
tai. Esseno “Nalionalzeitung” 
pranešdamas tą žinią rašo: 
“Vokiečių kalba Turkijos sosti
nėj yra svarbiausia užsienio 
kalba...”

Nežiūrint tos didelės įtakos, 
kol bus gyvas naujosios Turki
jos Kūrėjas ir “vadas” Kcmalis 
Alaturkas, Vokietija savo valios 
čia greičiausiai dar negales dik
tuoti. Politinė Anglijos, Pran-

koalicinė vyriausybė.
neturi nieko

uz-
už-

M argumynai
Naujoyiškas Kalėjimas

Amerikoje, Springtauno mie
ste, baigiama statyti savotiš- 
kiausias pasaulyje kalėjimas. 
Įvairių rūšių kaliniai bus jame 
laikomi vien tik savo garbės 
žodžiu pasižadėję nepabėgti. 
Šitas bandymas yra labai įdo
mus iš psichologinės pusės. Ja
me nebusią nei užraktų, nei ki
tokių saugomųjų priemonių. 
Tačiau vienam kaliniui pabė
gus, už jį turės atsakyti visi li
kę kaliniai. Todėl kiekvienas, 
pasiryžęs bėgti, visada pagal
vos, ar verta sprukti laisvėn ir 
patirti visų kalėjime pasiliku
siųjų kerštą. Be to, ir visi kali
niai, nenorėdami kentėti už ki
tų garbės žodžio sulaužymą, 
galės neleisti kaliniui pabėgti.

Kaip šitokia naujovė atrodys 
praktiškai, tuo tarpu nežino ir 
tie, kurie ją yra sumanę įvesti.

rų valstybės nepasistengtų Ru
munijoj iš kalno sulaužyti rei
cho monopolį. Tas uždavinys 
dabar bus nelengvas.

Bulgarija
Bulgarijoj irgi aiškiai vyrau

ja žemės ūkis. Svarbiausias iš
vežimo objektas čia — ne ja
vai, kaip Vengrijoj ir Rumuni
joj, ne kiaulės, kaip Jugoslavi
joj, bet tabakas, Didžjausio pa
lankumo sutartimi, masinių už
pirkimų politika (ji superka, 
pav., visą bulgarų tabaką) Vo
kietija stumia iš čia vis labiau 
konkurencines šalis. Jų tarpe 
čia yra, kaip Jugoslavijoj, taip 
pat ir Italija, kuri po sankcijų 
toli gražu neatgavo Bulgarijoje 
savo rinkos. Įdomus Vokietijos 
prekybinės ekspansijos bruo
žas: ji parduoda Bulgarijai ne 
tik tokias prekes, kurių turi, 
bet ir tokias, kurių pati visiš
kai ar dalinai stokuoja ir turi 
įsivežti, pav., linus, neapdirbtą 
medvilnę, aliuminijų ir kt. Bul
garijoj Vakarų valstybės turi 
palyginti daugiau galimumų 
stoti prieš reicho monopolį.

Graikija
Jos prekybos Vokietija nedo- 

minuoja taip, kaip bulgarų. Bet 
ir čia importas iš Vokietijos 
jau pralenkia savo kiekiu U. S. 
A., kurios neseniai dar stovėjo 
pirmoj vietoj. Anglija, kurios 
susidomėjimas Graikija yra tra
dicinis, savo prekybos čia nepa
jėgė sustiprinti. Italijos pozici
ja graikų rinkoje anksčiau bu
vo labai stipri. Ji turėjo užsi
leisti Vokietijai. Pietryčiuose 
vienoj tik Albanijoj (jos preky
ba nežymi) Italija Vokietijos 
pasiliko neišstumta. Vokietija 
ir Graikijai stengiasi parduoti

ta gana stipriais jų ekonomi
niais santykiais su Turkija, pa
siliks tu r būt stipersnė. Anglų 
finansinio kapitalo kontr-ofen- 
zyva čia labai rimta. .Analų — 
turkų gegužės 27 d. sutartis vo
kiečiams buvo nemaloni staig
mena. Pagal tą sutartį, tur
kams buvo duota 6 mil. svarų

ir amunicijai užpirkti, be to, 
10 m ii. svarų prekybinė pasko
la: uosiams, geležinkeliams sta
tyti, vario, chromo, mangano 
kasykloms eksploatuoti ir che
mijos bei tekstilės dirbiniams 
Anglijoje pirkti; anglų įmoni- 
ninkai stato šiuo metu didelę 
metalo įmonę Karabugc. Angli
ja pasistengė įsitikinti Turkijai, 
stipriai paremdama ją Montre- 
ux konferencijoje (1935. VII), 
kur jai pripažinta teisė vėl ap
ginkluoti Bosforo sąsmauką. 
Anglijos įtaka jausli ir palan
kiose jai sutartyse, pasirašytose 
Turkijos su Iranu, baku ir Af
ganistanu, besirandančiu “Indi
jos pakelėje”. Be Anglijos neap
sėjo ir pasirašant šiemet Salo
nikų sutartį (VII.31), kuri lei
džia ginkluotis ir Bulgarijai ir 
suartina ją su Turkija (Pran
cūzija po los sutarties paskoli
no Bulgarijai 350 mil. fr.).

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos
Steigs knygynėli

ZAPYŠKIS — Laisvamanių 
c. k. d-jos skyriaus valdyba

dies biblioteką—knygynėlį. Bib
lioteka nutaria leisti nemoka
mai naudotis plotiesiems liau
dies sluoksniams. Skyrius yra 
dar visai naujai įsisteigęs, to
dėl neturi lesų. Nutarta kreip
tis į visuomenę, į visus pažan
gius rašytojus ir leidyklas, ku
rie pagal išgalės aukotų kny
gų*
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Į TREČIUS METUS ŽENGIANT
Sausio 7 dieną sukaks du 

metai, kai mažas būrys pažan
gių lietuvių moterų sumanė įs
teigti “Naujienose” nuolatinį 
Moterų Skyrių.

Pradžia buvo sunki, nors tos, 
kurios apsiėmė nuolat sandar- 
bininkauti, skaitytojų nesuvylė. 
Jos dirba ir rašo ir dabar. To
dėl reikia joms atiduoti garbę 
už jų ištvarumą ir pasišventi
mą, ypač todėl, kad kiekviena 
šio skyriaus sandarbininkė yra 
užimta savo profesija arba 
dirbtuvės darbu.

Šiandien Moterų Skyrius turi 
virš 80 sandarbininkių. Vienos 
nuolat, kitos karts nuo karto 
rašinėja.

Moterų skyriaus sandarbinin- 
kės, apart kas sąvaitinio sky
riaus, pagamino didesnes spe- 
ciales laidas, net iki 8—9 pus
lapių Kalėdoms, Velykoms, Mo
tinos Dienai paminėti ir t. t.

Jų straipsniai buvo įdomus
ir naudingi, ką liudijo daugelio 
lietuvių motinų ir merginų laiš
kai, kurie atėjo į Moterų Sky
riaus redakciją.

KĄ GEIDŽIAME ATEIČIAI
Ateičiai norėtume pasidar

buoti musų jaunuomenei. No
rėtumėm įsteigti kiekvienoj lie
tuvių apgyventoj kolonijoj lie
tuvių kalbos, literatūros, istori
jos ir dainos mokyklėlę. Musų 
jaunimas turi prisirengti tęsti 
musų pradėtą darbą kaip orga
nizacijose, taip ir palaikymui 
lietuvių kalbos ir kultūros. Sve
tur jie jos neišmoks, o ištautė
ję nubluks ir praras tą, ką jų 
motulės ir tėveliai taip brangi
na — jautrią? lietuvio sielą ir 
skambią lietuvių dainą! .

Kad tą įvykinti, mums rei
kalinga kiekvienos lietuvės pa
rama. Todėl žengdami į trečius 
metus, prašome visų šio sky
riaus skaitytojų išreikšti savo 
nuomonę per šį musų Moterų 
Skyrių.

Jei susilauksime jūsų užgy- 
rimo ir paramos, tai galėsim 
nevilkinant pradėti šį sunkų, 
bet mums lietuvėms svarbų 
darbą.

Mes skambėms, bet tuštiems 
obalsiams netikim, nes aukš
čiau galvos neužšoksim; todėl

| ' S

| Gabrielė PetKevičaitė |
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

(Tęsinys)
Bclipdydamas^Kapsukas bu

vo prie vienų durų išskaitęs už
rašą: Birėta, prisiek, adv., — 
ir pamanė: gal tas mane išgel
bės, nes jei pakliūsiu budeliams 
į rankas su proklamacijomis ir 
kalaviju, tai, aišku, — laisvės 
daugiau jau nebematysiu! To
dėl skuba atsakyti:

—Svečiuose pas B i retą užsi
sėdėjau.

Policislai tuoj švelnesniu bal
su prabilo, pasisiūlė net pašto 
arklių padėti ieškoti. Įsėdęs 
Kapsukas laimingai išsigelbėjo. 
Kitą dieną rastas visas miestas 
proklomaci jomis išmargintas. 
Ir Birėta, žmogus nebejaunas, 
gal ir visai jaunam judėjimui 
nepalankus, turėjo kratos susi
laukti, kvotos ir 1.1. Žinoma, vi
sas triukšmas niekais pasibaigė, 
nes nieko pas jį nerado ir jis 
apie proklamacijas nieko ir ži-
uoli negalėjo.

Šitaip dažniausiai žandarai 
čiupdavo visai nekaltus žmo
nes, q kaltininkų nė pėdos ne
su uostydavo.

Šis atsitikimas labai charak
teringas.

Tokios rūšies veikėjai, maty
ti, galų gale visai iš kantrybės 
išėjo. Kad pasisektų vaisingiau 
veikli, sumanė surengti “žydų 
skerdynes” pas mus, Lietuvoj 
. . . ne tiek surengti, — musų 
žmonėms dar svetimi buvo to
kie nuožmus išsišokimai. Ta 
proga naudodamiesi, žandarai 
tikėjosi nusikratysią labai įta
riamais žmonėmis.

Žmonėse nei iš šio nei iš to 
ėmė staiga slankioti gandai: — 
“carienė mokėsianti paskirtą 
kainą (nebemenu gerai, kiek, 
bet maždaug nuo penkiolikos

padarykim tik tiek darbo, kiek 
gerai galime atlikti.

Jei musų spėkos pavelys, tai 
gal ir musų svajonė išsipildys 
ir bus galima sušaukti visų 
rimtų ir darbščių progr.esyvių 
Amerikos lietuvių moterų suva
žiavimą.

Valio šio skyriaus bendradar
bės ir skaitytojos. Dabar balsas 
jums priklauso. —M. J-nė.

COPR. NEEDUECRAFT SERVICE. INC

CUDDLE TOYS PATTERN 1894

YRA SUNKU DAKTARĖ JOHANNA BALTRUŠAITIENĖ
ligi trisdešimt rublių) už kiek
vieną primuštą žydą, o už ne
gyvai sumuštą dar brangiau.

Netingėdama su žmonėmis 
šnekėtis, žinojau visus gandus 
jų tarpe leidžiamus, taip pat ir 
visos apylinkės žmonių nusitei
kimą, ir mano balso jų tarpe 
neskambėdavo, kaip sakoma, 
syruose. Todėl ėmiau aiškinti 
netikslumą ir nežmoniškumą 
gandų apie ruošiamąsias žydų 
skerdynes.

Tik girdžiu, Vaškų (Konslan- 
novo) miestely devynesių ar 
kiek daugiau metų mergaitė ro
danti, kad žydas buvęs ją prieš 
pat savo Velykas pavogęs, ir ji 
tik dėl savo apsukrumo išspru 
kusi iš to rūsio kuriame akli
nai buvusi uždaryta.

Paskum tardymas parodė ir 
pati mergaitė prisipažino, kad 
viskas buvo sugalvota ir sume
luota, bet musų žmonių keršte 
tuo gando skleidimo laiku n iv.-

Užmiršti
Atleisti kitam už padarytas 

klaidas
Atsiprašyti
Priimti patarimus
Prisipažinti prie klaidų
Nebūti saumyliu
Taupyti pinigus
Būti labdaringu
Apsisaugoti klaidų
Atsižvelgti į kitą asmenį
Užsiganėdinti mažu
Nesikarščiuoti ir būti taktiš

ku
Užsidėti ant savęs .kito žmo

gaus kaltę
Visuomet susivaldyti
Viską praradus, pradėti iš 

naujo.
Nesiskųsti nepasisekimu
Pirm pagalvoti, o paskui 

veikti —
BET Iš TO YRA DIDELĖ 

NAUDA. —S. A.

lietuv^Tmiestų. MOTERYS

Rašo L. Narmontaitė(draugijos susirinkimus, kuri Maistas
Veda Do^a Vilkienė

ku būdu nebuvo galima sulai
kyti. Protingesnieji ėmė abejo
ti, kaip jiems dalykas buvo aiš
kinamas, ėmė svyruoti, bet, is 
antros pusės, kurstomi patys 
nežinojo, kas daryli. Dauguma 
nutarė, matyti, pasyviai laiky
tis, ir tai geresnioji, šviesesnio
ji dauguma. Žmonių pasturla-* 
kų tačiau jokioje tautoje ne
stinga, ir atsitiko tai, ko visai 
nesitikėjau.

(Bus daugiau)

Nesibarkim ir 
Nesikrimskim

Pradėkim Naujus Metus tin
kamai, t. y. nesibarkim su saVo 
artimais — vyru, vaikais ir kai- 
minkom. Pasistenkim nekreipti 
domės į jų mažas klaidas; 
vengkim nesusipratimų, nes jie 
prie nieko gero neveda.

Tankiai ir Tamsiai, maloni 
skaitytoja, prisieina supykti ant 
savo vyro, sunaus ar dukters už 
betvarkę ir kitas mažas jų 
ydas, ir iš mažo nesusipratimo 
kyla didelis skandalas. Bet va
landai, kitai praėjus, Tamstos 
“širdis atsileidžia” ir tuomet 
pamatai, kad dėl to mažmožio

Moterims bei merginoms mie
ste mokslas prieinamesnis, to
dėl miesto moterys daugiau iš
silavinusios ir inteligentiškes
nės. Jos gali vakarais lankyti 
kursus, susirinkimus ir paskai
tas. Miesto moteris bei mergi
na beveik kiekviena priklauso 
prie vienos ar daugiau organi
zacijos, kurių yra daug.

Geriausia man teko susipa
žinti su trimis organizacijomis 
tai Šiaulių,"Jaunalietuvių ir Pa
vasarininkų". Šiaulių organiza
cija tautiško nusistatymo. Prie 
šios organizacijos priklauso mo- 
Įterys ir merginos, išskiriant 
senesnes.

Jaunalietuvių organizacija 
i taip pat tautiška ir jos abi yra 
.palankios viena kitai. Prie ši
itų dviejų organizacijų daugiau
sia priklauso merginų ir mo
terių. Nariams metinis mokes
nis nebrangus, jie gauna ne
mokamai bilietą į organizaci
jos parengimą. O nuvažiavus 
kitan miestan, į tos organiza
cijos parengimą, moka tik pu
sę kainos.

Naudojasi knygynu. Susirin
kimus rengia kiekvieną mene
sį, kur aptaria visus reikalus. 
Po susirinkimo būna linksmo
ji valandėlė. Pašoka, padainuo
ja, padeklamuoja monologą ar 
'komediją suvaidina, šitos orga
nizacijos turi daugiausia na
rių.

Didesniuose miestuose vyrai 
ir moterys veikia atskirai, bet 
mažesniuose miesteliuose

No. 1894—Tai gražios dovanos šventėms. Kainuos tiktai 
keletą centų, bet atneš daug džiaugsmo šventėms.
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NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 1894 I 
I

visai nereikėjo tiek kraujo su
gadinti. Visas skandalas never-l 
tas buvo nei tuščio riešuto ke
valo... ir Tamsta stengies susi
taikyti, kad šeimoje vėl butų 
pilna harmonija, ar ne tiesa?

Todėl ar ne geriau iš anks
to susivaldyti ir savo nervų ne
gadinti. Bartis ne tik yra neiš
mintinga, bet ir nesveika.

Kitas svarbus dalykas, tai ne
reikia krimstis ir be reikalo 
rūpintis. Daugelis moterų be 
rūpesčių negali gyventi. Bet ar 
jų rūpesčiai mažėja? Kodėl ge
riau neapsjsverstyli ir bėdom 
ir nesusipratimam protą, vietoj 
jausmų pavartoti. Protu tan
kiai galima išrišti ir kebliausius 
klausinius. Todėl pradėkim 
Naujus Metus šiuo “lozungu”:

širdim mylėkim, protu gy
venkim. Busim gražesnės įr 
sveikesnės.

Miestas ir valstija

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No..

Vardas ir pavardė ....................... ..................................... .........

Adresas .......?>.................................................................................
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE”

bendrai, nes ten paprastai yra 
mažai narių.-

Pavasarininkų tai daugiau 
katalikiška negu tautiška. Ta 
organizacija kas metai vis men
kėja, nes mažai jon rašosi, o 
patys nariai rašosi į pažangių
jų organizacijų eiles. Pavasa
rininkų vadais būna kunigai. 
Nariai yra varžomi ir drau
džiami lankyti tautiškų organi
zacijų parengimus.' Tretininkės 
tai senos moterėlės, kurios ma
žai knygų skaito, bet daugiau 
rūpinasi tikėjimų, maldomis ir 
dūšios išganymu.

Liuoslaikiais miesto moterys 
eina j knygynus, prie choro, 
į gegužines ar šiaip po gražias 
'vielas pasivaikščioti.

Beveik kiekviena miestietė 
turi organizacijos uniformą ir 
tautiškus rubus. Uniformą dė
vi per paradą, o tautiškus rū
bus — parengimuose.

Ir taip mokinasi, lavinasi 
Lietuvos miestietės.

Stase Vagdaraitė.

Dr. Johanna Baltrušaitienė
Šiandien yra dviejų metų su

kaktuvės “Naujienų” Moterų 
Skyriaus.

Nors mes, bendradarbės, 
džiaugiamės, kad šis skyrius 
jau pradeda trečius metus savo 
gyvenimo, vis tiek arti prie mu
sų širdies ir musų mintyse yra 
pageidavimas pritraukti prie 
musų skyriaus daugiau moterų, 
kurios ne tik skaitys, bet ir ra
šys, pasidalindamos su mumis 
savo žiniomis, jausmais ir idė
jomis.

Daugelis gabių moterų išsi- 
reiškia, kad sunku rasti laiko 
parašyti straipsnį, bet tikiu, 
jeigu jos pašvęstų bent pusva
landį kas savaitę, jos nusistebė
tų kaip lengvai yra rasti laiko 
išreiškimui savo idėjų.

Ne tik kad paraginti musų 
skaitytojų veiklumą, bet pa
gerbti vieną iš musų’ žymiausių 
ir veikliausių moterų, aš čio
nai drįsiu nepasiklausus paduo
ti ištrauką iš daktarės Johanuos 
Baltrušaitienės laiško, kurį pri
siuntė mano molinai gruodžio 
19, 1938. (Atleiskite, gerbiama 
daktarė ir mamyte, bet tikiu, 
kad lai darau vertingam tiks
lui) .

Nors daktare Baltrušaitienė 
dirbo ir savo profesijoj ir tuo 
pat laiku augino šeimyną, bet 
visgi rado laiko veikli visuome
niškame gyvenime, ir taip veik
ti, kad tam tikros draugijos ją 
pagerbė, nes suprato, atjautė 
ir įvertino jos darbą.

Štai ištrauka iš Dr. Baltru
šaitienės laiško:

“Mano Marijona, nemanyk, 
kad aš tave užmiršau dėl to, 
kad neparašau. Tu gludi mano 
širdies šiltoje kertelėje, ir visa
dos taip bus, bet ir man gam
ta liepia lėtesne žingine žengti.

“O čia apsidairius matau tiek 
neapžiurėtos dirvos, kurią rei
kia arti ir akėti ir derlium ap
sėti. Tai ir ariu ir akėju ir sė
ju sulyg savo išgalės, apleisda- 
ma susirašinėjimą su draugais 
ir net su savais vaikais. Bet jie 
supranta ir atleidžia.

“Pažvelgus į 1938 melus, tu
riu pripažinti, kad esmi daug 
veikusi realio organizalyvio 
darbo skautų (mergaičių ir ber
niukų) sujungime. Nebeto su
burti veikėjus šiandien jau 
daug lengviau kaip anais lai
kais, bet dirbti reik be atvan
gos dieną iš dienos. Tas dar
bas liks kaip geroj dirvoj pa
sėtas grųdas.

“Dabar organizuoju orkestrą 
ir chorą. Nežinau kaip seksis, 
bet pritarimo yra apsčiai, ir aš 
neabejoju, kad pasekmės bus 
geros.

“Musų kambario Pittsburgho 
Universitete darbas stovi geroj 
vagoj, lik Lietuva apsileidus, 
neatsiunčia užsakytų prekių.

“Da vis lankau medikalės

pernai man suteikė garbės na
rystę už 25 metų išbuvimą ge
rame stovyje. SLA pernai auk
sinį cerlifikatą man įteikė drau
ge su puikiai apdarytu albumu 
už praeities darbą.

“Lietuvos skautai atvežė or
diną ir garbės čertifikatą ir A- 
njerikos skautų organizacija 
šią savaitę suteikė pirmo laips
nio garbės medalį.

“Linkiu sveikatos...”
Mat, viena profesionalė ir 

šeimininkė randa laiko daly
vauti veikime taip, kad jos dar
bas yra pagerbiamas. Mes ži
nom ir skaitom apie gerbiamo
sios daktarės veikimą tarp lie
tuvių. Moterų skyriaus skaity
tojos irgi žino, kad daktarė 
Baltrušaitienė yra viena iš mu
sų darbščių bendradarbių.

Žiūrint į jos nuopelnus, argi 
mes manom, kad mes negalim 
rasti laiko nors sykį į savaitę 
išreiškimui tų klausimų, kurie 
kyla musų mintyse skaitant 
Moterų Skyrių?

Nesi teisink i m! Stenkimės at
likti nors vieną mažulėlę dalį 
tų darbų, kuriuos atliko Dr. 
Baltrušaitienė.

DEŠROS
Pasidarysit skanias dešras. Mėsą 

supjaustkit (nesumalkit) kuosmul- 
kiausiai. Jei mėsa neriebi, pridėkit 
lašinių.

10 svarų kiaulienos
1% svaro jautienos
Pridėkit pagal skonį druskos, pi
pirų ir meironų.
2 stiklus smulkiai supjaustytų 
svogūnų,nors geriau sutarkuoti 
svogūnus, ir supilti į mėsą su vi
sa sunka.
2 stiklus vandens.
Viską gerai išminkykit ir su- 

kimškit į žarnas.

Virti dešras geriau štai kaip:
Suleisk dešras į verdantį vande

nį, ir dabok, kad greit užvirtų. De
šrų ilgai virti nereikia, nes kai per
virsi, dešros pasidarys kietos ir 
sprangios.

Išgriebk iš vandens, sudėk į 
skauradą su taukais. Tegul gražiai 
apkepa, paskui atsargiai apversk. 
Bekepant apibarstyk smulkiais duo
nos trupinėliais.

Prisiuntė V. Faiza
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I KINO TEATRAS I 

f (MOVIES) Į
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Šį ketvirtadienį noriu jumis 
supažindinti su Goodman vaikų 
teatru. Jis randasi užpakalyj 
Dailės Instituto — East Monroe 
ir Columbus g-vė — beveik 
prie pat ežero.

Veikalas, kurį būtinai turite 
pamatyti, yra “RumpelstEskin”, 
žingeidi apysaka apie nykštuką, 
kuris burtais norėjo valdyti vi
są pasaulį. Jis karalienę išmo
kino kaip verpti auksą iš šiau
dų, bet už tą pamokinimą rei
kalavo jam atiduoti pirmą sa
vo kūdikį. Motinos meilė ant 
galo perviršijo nykštuko užsi
mojimą.

Visi lošėjai yra studentai 
Goodman Dramos mokykloj. 
Don L. Hammer lošia miklio, 
kipšo Rumpelstiltskin rolę.

Veikaliukas vykusiai suloš
tas, scenos puikios — gerėsi lės 
gražumu interpretacijų, gar
džiai pasijuoksite, net daugiau 
negu pamatę Marx brolius ar
ba kitus komedininkus “muvė- 
se”. Vaikams parašytas, tas 
Rumpelstiltskin nemažiau su
įdomins ir suaugusius. Galima 
jį pamatyti lik šeštadieniais po 
pietų. “Rumpelstiltskin” bus 
dar vaidinamas keturis kartus 
— sausio 7, 14, 21 ir 28, kaip 
2:30 po pietų. Bilietai $1, 75 
centai, 50 centų ir 25 centai.

— o —•
“Mūviu” programose rasit 

“SweethearlsA United Artists 
teatre. Veikalas yra muzikalis 
ir teknispalviai nuimtas. Jea- 
nette MacDonald ir Nelson 
Eddy puikiai sudainuoja Vic- 
tor Herbert daineles. Jie vaidi
na triukšmingą gyvenimą dvie
jų aklorių-žvaigždžių’ kurie, 
kad ir vedę, tikrai mylisi, bet 
jiems labai mažai laiko tenka 
sykiu praleisti, nes trukdo pa
ros, koncertai, radio valandos 
ir t. t. Už tuos pasirodymus 
jiems niekas neužmoka. Frank 
Morgan, Mischa Auer, Ray Bol- 
ger ir kiti jų rųšies komedinin- 
kai padaro iš geros pasakos di
džiai užganėdinantį veikalą. Už- 
sižymėkit “Sweethearts” būti
nai pamatyti.

Suzanna Viliutė.

Kriaušės ir 
Obuoliai

9 kietos kriaušės.
6 kieti obuoliai.
1 % citrinos.
1/8 sv. imbiero.
% kvortos vandens- Cukraus.
Nulupk kriaušes ir obuolius ir 

supiaustyk į ketvirtainius Šmotu
kus.

Nutarkuok citrinos luobelę ir iš- 
spausk sunką.

Ant kiekvieno svaro vaisių dėk 
vieną svarą cukraus. Virk cukrų 
su vandeniu iki pasidarys siropas. 
Supjaustyk imbierą. Vaisius, citri
nas ir imbierą sudėk į siropą, virk 
% valandos. Supilk į stiklus ir 
tampriai uždaryk.

ŠEIMININKĖMS

Šią savaitę Chicagos Mėsos 
Taryba rekomenduoja avieną, 
kurią pigiau galėsit nusipirkti. 
Šviežia kiauliena taipgi nupi
ginta.

Aviena yra lengviausiai su
virškinama ir sveikiausia. Avie
ną galima tušinti arba virti su 
bulvėm ir daržovėm. Kam ge
riau patinka kiauliena, gali ją 
kepti arba išvirti su kopūstais. 
Virta mėsa yra sveikesnė negu 
kepta.

NAUJA
PAVASARINIŲ
MA DŲ

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Vardas............................................

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

Miestas...................................
................r*

Valstija...........................................



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadien., sausio 5, 1939

Diena !š Dienos
silaukę sunaus, 18 dieną gruo
džio, Roselando ligonbutyje.

Gimimai
Tarp Lietuvių

® Mr. ir Mrs. Joseph Rudis, 
kurie gyvena adresu 6239 So. 
Sacramento Avė., yra labai 
linksmi, kad susilaukė nuo gar
nio sunaus, 19 dieną gruodžio, 
1938 m.

RUOŠIASI
VESTUVĖMS

Sutarė apsivesti Miss Marie 
Zirbelis, kuri gyvena adresu 
10618 So. Throop St., su Jack 
Marsh, kuris gyvena 1157 W.
103rd St.

Kada vedybos įvyks dar ne
žinia. Diena dar nėra nustaty
ta. B. S. ,

5 5

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

Wagner Rašomųjų
Mašinėlių Krautuvė

e Mr. ir Mrs. Joseph Trive- 
lis, 11121 So. Champlain Avė. 
nuo “Kalėdų dieduko” gavo 
gražią dukrelę, 24 dieną gruo
džio,

kurie
112th

Roselando ligonbutyje.

Mr. ir Mrs. H. Asmus, 
gyvena adresu 57 West 
St., labai yra linksmi su-

Vedybinės
^Sukaktuvės

Mr. ir Mrs. A. V. Blovas, 
^kurie gyvena adresu 242 West, 
108th PI., Roselande, atžymėjo 7 
savo 25 metų ženybines sukak - parvažiavo 
tuves arba tikriaus pasakius— tėvus, 
“sidabrines” sukaktuves. '

(ACME-NAUJIENŲ Eolo)

William Leeds, kuris pa
velde $40,000,000 turtą, su 
savo žmona Hawajų salose.

DABAR EINA
Naują Sovietų Epiką

Dalyvaujant dviem Sovietų ki- 
noteatro žymioms žvaigždėms 
BORIS BABOCHKIN 

(CHAPAYEV) ir
NIKOLAI CHERKASSOV 

(PETRAS I.)
SONOTONE 

66 E- Van Buren St. 
arti Wabash.

25c iki 1 v. p. p. išskiriant 
Sept. ir šventes.

Budriko Naujų 
i Metų Programas

Kadangi pereitą sekmadienį 
pripuolė 1 diena sausio, tai vi- 

Įsiems buvo tikrai malonu ge- 
i rėtis nepaprastai puikiu radio 
programų, iš WCFL stoties, 
kuri šiai progai specialiai pri
taikė lietuviškų radio progra
mų pionierius—Jos. F. Budri-

i pas jaunosios;
- - - tėvus, kurie gyvena adresu

“sidabrines” sukaktuves. Tas 1M20 So. Aberdeen St. Visi 
įvyko 17 dieną gruodžio. Sve-'va^ kalakuto pusryčius, pie
čių atsilankė gana daug. Visi, ^us *r va^arienę« Jaunavedžiai 
linkėjo Blovams sulaukti net: PP*_Gustis apsigyveno adresu 
auksinių sukaktuvių. 10101 So. Perry Avė., Rose- 

lande. B. S.

VESTUVĖS
ROSELANDE

Padėkos dienų, šv. Margare- 
tos bažnyčioje Įvyko jungtuvės 
Martha Ann Globis su Joseph 
Leo Gustis. Po visų ceremoni-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Joseph Isvolt, 31, su
Kiras, 26

Reikalauja
Perskiry

Charles Putrament nuo Stella 
Putrament

Anna

Gavo
Perskiras

Helen Grigg nuo Charles
Grigg

“Mikado” Su “Nau
jos Gadynės” Choru 
Sugrįžo Chicagon

1111^ AK/ X X V* KJ V S'KJ • -X • VXX * |

kas. Apart turiningos muzikos Panose, 
ir dainų dalies: Simfoninės or- 
kestros iš 12 muzikantų, dai
nininkų Stasio Rimkaus ir An
tano 
daug 

i duetų 
tiškai 
vaizdelis, 
gyvas, energingas “Naujas Me
tas” priima patarimus “Seno
jo Meto” ir pasižada vengti 
senųjų klaidų, apsiginti nuo 
rūpesčių, nuo depresijos.... “Aš 
‘Naujas Metas’, padarysiu vi
sus laimingais, viskas bus ge- sįtarsi 
rai, 
bus 
viui 
myli viens kitą, tegul lietuviai 
daro gerą ir pagelbsti vienas 
kitam gyvenime ir prekyboje”...

Tai tokie Naujų Metų linko 
jimai. Jau 10 metai kaip šiuos 
puikius programas leidžia Juo
zo Budriko radio ir rakandų 
krautuvė, 3409-17 So. Halsted 
St. Chicagoje kas sekmadienį 
nuo 5:30 iki 6:30 po pietų, o 
ketvirtadienio vakarais nuo 7 
iki 8 vai. iš Cicero stoties 
WHFC—1420 kil. Klausykitės!

. Kaimynas.

Parduoda naujas, taiso senas, 
maino — renduoja. Jei reiks 
kada pirkti rašomos mašinėlės 
ar taisyti seną, tai pirm negu; 
apsilankysi kitur, lankykis i 
Wagner krautuvėje, kuri yra 
ties 3712 S. Western avenue, 
prie Archer Avenue. Lietuvis 
patarnautojas nuoširdžiai išpil- ’ 
dys jūsų pageidavimus.

Smulkesnes informacijas ra
site skelbime, kuris telpa Nau-

(Skelb.)

RAŠOMAS
MAŠINĖLES 

VISŲ IŠDIRBYSČIŲ 
Parduoda, ______

Taiso, Renduoja . W
Maino Rašomas

Mašinėles,
*15.00

ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba
WAGNER 

TYPEWRITER SALES 
AND SERVICE

3712 S. Western Avė.
Prie Archer Avenue

AL DARAS, lietuvis pardavėjas 
Atdara antrad., ketvirtad ir 
šeštad- vakarais, iki 9 vai. 

Tel. LAFAYETTE 3534.

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

SIIEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

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

Sausio 2 d., kaip 10 valan-
Naujos Gadynės”

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 nu
SLA 289-tos kp. metinis susirinkimas įvyks šįvakar J. Šematavi- 

čiaus svet. 15609 So. Halsted St. Pradžia 7 vai. Visi būtinai 
turite dalyvauti, nes bus labai svarbus balsavimas Centro •z ’
raštinės perkėlimo reikalu. A. Skirmont, sekr.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo metinis susirinkimas
Įvyks penktadienį sausio 6 d. Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. 7:30 v. v. Visi malonėkit atsilanky
ti. Bus knygų patikrinimo komisijos raportas, baliaus dar
bininkų rinkimas ir kili svarbus reikalai. S. Kunevičia, rast 

Morning Star Klubo metinis susirinkimas sausio 5 d. 1939 m.
8 vai. vak. Grigaičio svetainėj, 3800 Armitage Avė. Drau- dą ryto, 
gai malonėkite atsilankyti ant šio susirinkimo, nes yra daug Choras, vedamas J. Steponavi- 
svarbiy dalykų aptarti. M. Chepul, rašt. čiaus, sugrįžo Chicagon.

Melrose Parko Lietuvių Kultūros Dr-jos metinis susirinkimas į- .Mat, choras buvo išvykęs į 
vyks sausio m«ūn. 8 d. 1939 m. 2 vai. po pietų Navicko sve- Į Detroitą, , Mich., lošti operetę 
tainej, 100 N. Broachvay. Bus renkama nauja valdyba 1939, “Mikado”. Po vykusio pasiro- 
m. Visi nariai esate kviečiami dalyvauti susirinkime, nesĮdymo detroitiečiams, choristai 

todėl yra daug svarbių dalykų ap- iš anksto sugrįžę, turėjo laiko 
Valdyba pasilsėti.

Oras papuolė gražus, kelio-

yra rengiamas balius,
tarti. Ten pat galėsite užsimokėti duokles

Lietuvių Kultūros Draugijos metinis susirinkimas įvyks sausio-
January 5 d. Darbininkų svet., 10413 So. Michigan Avė 7:30 j nū vyko gerai, nors paprastai 
v. vakaro. Būtinai visi nariai ir narės dalyvaukite, nes bus 
renkama valdyba 1939 metams. Taipgi yra svarbių reikalų 
aptarimui. Be to, užsimokėkite visas duokles už 1938 me
tus ir nepamirškite atsivesti ir savo gimines bei draugus 
prirašyti į Draugiją. Nut. Sekretorius

I

i 
i I

Leo Norkus Jr.
( 1

Amhrosia & Nectar

tuo laiku labai rizikinga va
žiuoti dėl oro nepastovumo.

Tai buvo trečias perstaty
mas operetės “Mikado” šį ru
denį. Bus pastatytas dar 
Chicagoje. Norinti, turės 
gą operetę “Mikado” vėl 
tyti. Bus sulošta greitoje

Tai vienastyje Bridgeporte.
populiariškiausių veikalų,

sykį 
pro- 
ma- 

atei-

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

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

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

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Chapo, kurie sudainavo 
gražių dainelių, solo ir 
— dar buvo tikrai artis- 
išpildytas Naujų Metų 

kuriame jaunutis,

viskas jums seksis... jie 
laimingi kiekvienam lietu- 
ir lietuvei... Tegul, lietuviai

“New Deal”
Northsides
Kliubu Valdybose

Goldstein Muzikos 
Krautuvė

Kada nuspręsi pirkti sunui 
ar dukteriai kokį muzikos in
strumentą, nepamiršk Goldstein 
muzikos krautuvės, kuri randa
si ties 915 Maxwell Street. Te
lefonas CANal 6114. čia rasi 
visų rųšių instrumentus ir ne
mokėsite nė kiek brangiau kaip 
kitur. Galima čia ir mainyti, 
žodžiu, taip padarys, kaip su-

Skaitykite tos krautuvės 
skelbimą šiandien Naujienose.

(Skelb.)

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 ST.

Tel. DEArborn 0264

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Ber-

Trukumas
Berwyno Ižde

Vakar paaiškėjo, kad
(wyno miesto specialių asesmen- 
tų ižde yra $6,399.00 trukumas. 
Kiek ankščiau tame pačiame 
fonde buvo susektas apie $4,- 
000.00 trukumas.

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

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Beveik Visur į Valdybas Pa
teko Progresyvus Žmones.

Kiek išNORTHSIDE
“Naujienų” teko patirti, tai vi
sos šios kolonijos progresyvės 
draugi j os-klubai jau išrinko 
1939 metų valdybas. Kaip ma
tyt, į valdybas visur pateko 
“New Deal” šalininkai. Žino
ma atžagareiviškam elemen
tui Northsidėje visados buvo 
labai siaura dirva. i

Paskutinės “elekšinų” skait
linės pasiekusios mano “ofisą” 
iš Morui ng Star klubo, štai ką 
rodo: į pirm.— p. J. Valskis, 
(New Deal šalininkas

nes| balsų, gi jo oponentas 
gana margas ir kuo daugiau!" • ' ’
matai, tuo daugiau traukia pa
matyti. J. J. P.

Šįmet Vėl Aplankė
Oak Foresto
Senelius

KiekP-a Mackevičienė Įteikė 
Lietuviui Piniginę 
Dovaną.

vienam

pereitų metų prad- 
ir 1939 metams at-

Kaip ir 
žioj, taip 
ėjus, p. Viktorija Mackevičie
nė aplankė Oak Foresto prie

glaudą ir užvakar įteikė kiek-

—97%
(Uver-

ietis)—3% balsų.
Šis klubas visados 

progresyve visuomene, 
ėjusiais metais buvo 
“paklydęs.”

Well, tikimės, kad 
ateis į normales vėžes, 
Volskis žino kaip vairą 
dyti. Jis yra senas veteranas 
draugijų valdybose. —X. X.

ėjo su 
bet pra

viskas
nes p.

val-

MOKAME 4%
DIVIDENDŲ Už TAUPOMUS PINIGUS

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

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

Seną instrumentą imsime į 
mainus.
GOLDSTEIN MUSIC STORE 

914 Maxwell Street 
Canal 6114.

JUiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiuiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiHiiiiiiaiiiiiiiniiir^

i

Skoliname Pinigus ant Pirmu Morgičių Nuo 
5 iki 20 Mėty Mažais Mėnesiniais 

Atmokėsimais
INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

IIfederal Savings IsAND LOAN ASSOCIATION
P or CHICAGO

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

Chicago, III.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-fiS

vienam tos prieglaudos 
liui-lietuviui po konvertą 
vana pinigais.

P-a Mackevičienė yra
p. Justino Mackevičiaus, Stan
dard Federal Savings and Loan 
Assn., prezidento.

sene- 
su do-'

žmona

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— —7 IKI 8 V AL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

W. H. F. C

PETER PENF

NEW SUBWAY 
DABAR ATDARA 
Lietuvių Auditorijoj 
3133 So. Halsted St.

PIETAUK — ŠOK 
BOWL.

Naujai įrengta
Tel. Victory 9605

gJoe Ukrin Sam Kamberg
^siiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiniiiair

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar neužimtos 
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

........... " 1 .i " ■ ■■——< 

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ”

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50

UŽ ........................................... ■ »
GYDYMAS $£0.00

LIGONINĖJE ............... vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena Ligoninėje ....... $ 15.00
REUMATIZMAS $0.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S o- 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
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TIK LOTUOSE IŠMESTOS EGLAITES 
BEPRIMENA MUMS ŠVENTES

GRĮŽĘ Iš TORONTO, DABAR RUOŠIASI SAVO KONCERTUI

Lai Nauji Metai Būna Geresni 
Darbo Žmonėms

Štai, ir vėl jau prajeuląu gar
siąsias žiemos šventes — kalė
das ir Naujus Metus. Nepajų- 
tom kaip jos atėjo ir vėl prabė
go, nepalikdamos nei jokio pe<|- 
sak^Tik kdf tuščiame lote iš
mesta Kalėdų Eglaitė, primena 
mums, kad keletą dienų atgal ji 
puošė beveik kiekvienų paiųą ir 
buvo labai mylimas medis, ne
tik mažamečiams, bet ir augu- 
sienis. Dabar eglaitės jau ne
reikalingos, nes šventės prabė
go ir jau pradėjom naujus me
tus, kurių visi taip laukėm, lyg 
kokio išvaduotojo iš kasdieni
nio gyvenimo vergijos.

Tiesą pasakius, praėjusieji 
1938 metai buvo vargingi dėl 
darbo žmonių. Labai maža da
lis pramonių dirbo pilną laiką. 
Man dirbant dirbtuvėj taipgi 
teko jausti tą nelabąją “recesi
ją”, nes per 8 mėnesius dirbo
me nepilną laiką, kas sudarė 
gana menkas įplaukas užlaiky
mui šeimos.

Iš šalies žiūrint į tą recesiją, 
atrodo, kad jinai dirbtine, pa
gaminta kapitalo, o ne pati at
ėjus. Atrodo daugiau niekas, 
kaip lik politiškas “triukis”.

Ną, sulaukus naujų 1939 me
tų, yrą viltis pąs visus, kad šie 
metai bus geresni. Aš linkėčiau, 
kad musų nariai išsipildytų ir 
1939 metai suteiktų darbo vi
siems.

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

4184 Archer Avė.

MADOS

/ / c7<t7
/ 4986

švenčių Vaišės
Didžiųjų švenčių proga, nei 

viena žymęsnė organizacija ar 
klįubas nepasistengė surengti 
svetainėje Naujų metų sulauk- 
tuvių, tad privatiškuose butuo
se prisiėjo tas atlikti.

Kalėdas šventėm pas Naujie- 
niečius A. ir H. Rudinskus Ci- 
ceroj. H. Rudinskienė pagami
no karališkus pietus, visko ten 
buvo pradedant paukštiena, bai
giant vįsękjais gėrimais.

Dar neužbaigus Kalėdų pasi
linksminimams, buvom užpra
šyti pas A. ir P. Strillas Naujus 
Metus sutikti. Pakvietimą priė
mėm ir sulaukę gruodžio 31 d. 
su A. Rudinsko šeima nuvykom 
į paskirtą vietą, kur A. Stpilla 
mus širdingai prizmė ir supa
žindino su savo Mečiais.

Atėjus 12 valandai pradėjo 
visi visokį triukšmą daryti ir 
mes metėm pinaklį į šalį pasi- 
sveikinom visi su Naujais Me
lais. Ponia Strillienė tuojau pa
prašė visus prję užkandos. Vi
si prisisotinom užtektinai ir dar 
valandą pašnekėję paspaudę, 
vienas kitam dešinę, palinkėję 
laimingų metų, skirstomės kiek
vienas savo nakvynėn. Labai 
gražiai ir smagiai sutikom Nau- 
jhs metus, tad didis ačių A. ir 
P. Strillonis už vaišių surengi
mą ir už jų triūsą. P. B.

STANISLAVA 
SURVILIENE 
(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 nuliūdime 

vyrą Joną, dvi dukteris: Vla- 
dislavą ir Jenrye, sūnų Bro
nislovą ir 2 pusseseres: ponią 
Kavaliauskienę ir p-nią Šim
kienę ii- 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 PenktacJ., Sausio 6 d-, 
9:30 vai. ryto iš J. F. Eudei- 
kio kopi. į šv. Kryžiaus par. 
bąžnyčią, 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.

Nubudę liekame, .
Vyras, Dukterys, Sūnūs, Pus

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

Tel. YABDS 1741.

SBKE

No. 4986—Graži išėjimui suknelė. 
Galima pašilti i.š aksomo arba kito 
kokio vienos spalvos materiolo^ 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 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 Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, m. 

čia {dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd) No. -----

• V • *» *’ * r

MiMiJKM per krutinu

(Vardas Ir pavardė)
(Adresas) ’

(Miestas Ir valstija)

WALTER MERKELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 3 d., 7:40 vai., ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kauno rėd., Rozalimo 
parap., Plaučiškių kaime.

Amerikoj išgyvenę 31 m.
Paliko dįdebame nubudime 

moterį Liudvyną, po tėvais 
Aleksukę, 2 dukteris: He/en 
ir Paulmirą. seserį Elzbietą 
ir švogęrį Ęutkauską ir gi
mines, Lietuvoj 2 seseris Je- 
vą ir Agotą ir jų šeimas.

Kūnas pašarvotas 10411 S. 
Wentworth Avė., Tel Commo- 
dore 3643. Laidotuvės įvyks 
šeštad., Sausio ? d., 8:30 vai. 
ryto iš namų į Visų Šventų 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 

♦ nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Walter Merkelio 
giminės, draugai ir pažįstami 

/esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą- Nubudę lieka,
Moteris, Dukterys, Sesuo, Švo- 

geris ir Gimines.
Ląid. Dir. Zim^ienpan.

Toronto, Kanados lietuviu apdovanoti 
gėlėmis ir įvairiausiais komplimentais už 
gražų dainavimą, pereito antradienio rytą 
“Pirmyn” Choro dainininkai parvažiavo 
Chicagon, Canadian National gejžkelip trau
kiniu.

Dabar “Pirmyn” Choras jau ruošiasi sa
vo 30-tam metiniam Koncertui, kuris įvyks

Lietuvis Pasikorė 
Praradęs Darbą 
Prieš Kalėdas

Buvo 73 metų amžiaus.

Frank Bertulis, senas chica- 
Igietis lietuvis, buvo apie 73 
metų amžiaus.

Kaip ir visi, taip ir jis ruo
šėsi Kalėdas linksmai praleis
ti ir žadėjo savo 
dovanų papirkti.

Bet Šventės jam 
nelinksmos. Prieš
das, ir nežiūrint jo amžiaus 
Bertulis savo samdytojų buvo 
atleistas iš darbo. O turėdamas 

>73 metus -amžiaus, kurgi gau
si naują darbą?

Vakar Bertulis 
vo kambaryje ir

Jis gyveno ties 
avenue.

artimiems

buvo labai 
pat Kalė-

5

užsidarė sa- 
pasikorė.

9220 Ellis

BRQNICE SMILGĮS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

6 d. Sausio, 1935 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Juozapą Smilgį.
Liūdnai atminčiai mano 

brangios Bronices bus laiko
mos šv. Mišios švento Gab- 
rieliausv parap. bažnyčioje 
(4500 So. Wallace St.), 6 d. 
Sausio niėn. 1939 m. 7:15 vai. 
ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas.

Aš tave mano brangioji nie
kuomet neužmiršiu. Tu pas 
mane nebesugrįši, bet aš ank- 
sčiaus ar vėliaus pas Tave 
ateisiu. Lauk manęs ateinant!

Nubudęs lieka,
Vyyas Juozapus SMJLGIS.

11 FŽ O R Gėlės Mylintiems i I K K fl Vestuvėms, Ęan- US1UH kietams, Lkido- 
“ tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mains.

4180 Archer Avenue
5800

LOHEIKlSasS’
ęvietkininkas

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

GERBIAMI NAUJIENŲ Skal- 
tytoįąi Prašomi Pirkjbdų Rū
kalais Eiti j tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

CLASSIFIED ADS
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui
ATVYKAU IŠ FARMOS ir ieš

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

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

MERGINA lengvam namų dar
bui. Vienas vaikas, geri namai. 

Tel. Sheldrake 9852.

$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

$6000 PINIGAIS
Nupirks Diversey Avenue 19 

apartmentų, 2 krautuvės. Puikus 
investmentas. Rendos $9200 me
tams. Greitas pardavimas $36,000. 
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

sausio 22 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 South Halsted Street. Bilietai jau dabar 
platinami, 50 centų—riš anksto, 65 centai prie 
durų. Galima gauti nuo visų narių ir “Nau
jienose.”

(Paveikslas atvaizduoja “Pirmyn” cho
rą laike atsisveikinimo koncerto Kaune, 
Lietuvoje).

STIKLO DARBININKAI, patyru- 
sieji prįę hand sealing Pharmaceu- 
tiškų tūbų ir ampules. Nusakykite 
patyrimą. Rašyti 1739 So. Halsted 
St. Box B-23.

FROFĘSSIONAL SERVICE 
Profešionalis Patarnavimas

2 GABALŲ ORKESTRAS ieško 
darbo tavernoje, šaukti Frank.— 
Lafayette 7579.

$1000 PINIGAIS
Nupirks kampinį Karlov Avenue 

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

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500

PARSIDUODA NAMAI Kaune, 
20 kambarių mūrinis- 750 kvadrati
nių metrų žemės. Atsiliepkite

3534 So. Lowe Avė., V. D.

DIDELIS BARGENAS — 5529 S. 
Mozart 6 kambarių oktagoninis
plytinis bungalovv. Išvykdamas iš 
miesto savininkas paaukos už 
$5250. Terminai. Floors, 5946 Bel- 
mont, Avenue 5577.

Suusi® 22 -*■ 30mtas 
Metinis ^Pirmyn” 
Koncertas Chicagoj

ditori joje.

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.

BUSINESS CHANCES 
pardavimui Bizniai

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

FURNITURE-F1KTURE FOR SALE 
Rakandai ir J 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.

PARSIDUODA VISI_ taverno į- 
ręngimai 
ir Forest Avenue.

ANNA PŪKIS, 87th .

Rukštala, Victor 
Narbutas, p-lės S. 
L. Skeveriutė, O.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ne
brangi kaina, gera vieta. 3111 So. 
Halsted St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARDAVIMUI TAVERNAS 
geras kampas. Įsteigtas 5 metai.

1056 West Madison St.

tuvių Auditorijoje ir mes iš
girsime chicagiečiai tą po visų 
jo pasirodymų kolonijose, Pir
myn Chorą pačiame jo žydėji
me.

Choras turi medžiagos dėl 
3 valandų programo.

Sausio 22 d. koncerte daly
vaus visos stipriausios jėgos. 
Choras pilnam sąstate ir solis
tai ir solistes, Al. Brazis, Pa- 
žarskis, J. 
Į3cnder, A. 
Rimkaitč, 
Stuparaitė,

! Galdikaitė ir kiti.
Reikia tikėtis, kad tai bus 

vienas iš pasekmingiausių šio 
sezono parengmų.

“Pirmyn” Koncertai 
Kolonijose.

t * ;l

Po savo koncerto Chicagoje 
“Pirmyn” vėl atnaujins marš
rutą per kolonijas. Po trumpo 
poilsio vasario 18 išvažiuos 
koncertuoti Sprįngficld, 111., o 
vasario 19 d., pildys antrą 
koncertą St. Louis, Mo., ir E. 
St. Louis, 111. lietuviams.

—V B A.

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui-

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ, kiaušių automobilių, 
plytinis bungalow, plytinis porčius, j 
kai'što vandens šiluma, 2 karųjbga- kiomiš kainomis, kokių negalima 
ražas, plastcrio lubos. Kaina $5600.' 
Šviesio ąžuolo ti'imai. 5032 South 
Rockwell St.

Sausio 22 d., Lietuvių Audi
torijoj, įvyks garsaus Pirmyn 
Choro 30-tas metinis kqpcer- 
tas. Tai bus ilgai minėtinas 
įvykis Chicagos Lietuvių gy
venime. Reikia pasakyti, kad 
30 metų tai netrumpas laikas. 
Organizacija, kuri gyvavo ir 
darbavosi muzikos srityje per 
tokį ilgą laiką, yra pilnai užsi
tarnavusį pnljUkos pritarimo i Tolimesni 
ir pamėgimo* Ėe to, reta kuri j 
muzikos organizacija legali| 
tįck ilgai išgyvuoti.

Po to kai Choras “Pirmyn” 
pasižymėjo savo kelionės nuo
pelnais po Lietuvą, visi pra
dėjo rimčiau susidomėti tuoj 
choru Chicagoje ir kitur. Vos 
lik spėjo choras pagrįžti iš 
Lietuvos, kai pasipylė pakvic-j 
timai pasirodyti po kitas lie-į
tuvių kolonijas Amerikoje.m rv? * 
Kiek laikas leido, liek vietų! |)U įflOmtįS 1 aUtlSKl 
choras atlankė. Būtent, Stdx « « • jr oi* ’ 
Louis, Mo., Waukegan, Ilk, V. BCliajailS
Detroit, IVĮicii., Clcveland, O.J 
o Naujų Melų dieną dainavo1 
Toronto mieste, Kanadoje.

Kiek buvp pranešta per 
spaudą, tai visi Pjrmyn Choro 
pasirodymai mindose koloni
jose turėjo didžiausį pasiseki
mą..

Aišku, kad tie visi duoti 
koncertai nebuvo be repetici
jų. Choras turėjo susimokipti 
ir išmokti daug naujų dainų. 
Todėl, d^bar. Sausio 22 d. Lie-

Šokią Koncerte
“Lietuva Tėvynė Musų” ir “Vil
niaus Užgrobimo Skausmas”

Vienas iš įspūdingiausių šo
kių Vytauto Beliajaus Koncer
te bus šokis vardu “Lietuva Tė
vynė Musų”, kuriam atvaizduo
jamą kaip daiįė atiduoda gar
bę Lietuvai. Tautiška, ękspre-

Visų išdirbysčių ir modelių to- 
_ " i 

niekur rasti. Kokio markele neieš
kotum—naujo ar seno karo—mes 
galime patarnauti gerai — ir su
taupyti jums šitmtus dolerių.

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords-^Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil-

Packards — 
Dodges — Graliams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų 
TAVERNAS, 2 flatų plytinis, kar- j patikrintas—musų garantija tam,

štu vandeniu šildomas, 16 metų įs- kad tuoti jums ilgametinį patarna- 
teigtas. Pardavimui ar mainui. ! vimą.—Taipgi virš 300—1936-1935

739 E. 92nd Place. , 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. I 
prie California.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ge
roje vietoje. Labai pigiai. Priežas- _ _ 
tis liga. Penki kambariai su vana. lacs — La Šalies 

834 W. 33rd St.

MAISTO KRAUTUVĖ pardavi
mui, gyva vieta, išdirbta, pigi, gy
venimui kambariai.

3145 West 26th Street.

galima rašyti. Per dailę mes sa
vo skausmus dėl musų sostinės 
pagrobimo publikai atvaizduo- 
sim, ir tie, kurie atsilankys at
jaus šį musų skausmą, kuris 
taįp bPgediškai buvo ant musų 
tautos užkrautas.

Vytauto Beliajaus Šokių Kon
certas įvyks pirmadienio vaka
re, aštuntą valandą, sausio — 
Jau. 9-tą, Chicago Women’s

Ti-
Z.

Club Teatre, 62 E. 11 (h SI. 
kietų gausite “Naujienose.”

PRANCIŠKUS BERTULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 3 d., 7:00 vai. vakaro, 
1939 m., sulaukęs 73 m. amž., 
gimęs Raseinių apskr., Jur
barko parap.;, Južų kaime.

Amerikoj išgyveno 49 m.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Eleną Bružienę ir šęi-Q 
myną, 2 sūnūs Franciškų ir 
Juozapą ir jų šeimynas, 3 se
seris Skolestę Ludgaitienę, 
Marijoną Lekavičienę ir jų 
Šeimyną ir seserį Veroniką 
Liepienę ir jos vyrą ir gimi
nes, o Liet, brolį Vincentą ir 
kitas gipiines.

Kūnas pašarvotas Zimmer- 
man koplyčioj, 9108 Cottage 
Grove Avė., Bųrnside. Laido
tu vės įvyks ’Sųbatoj, Sausio 7 
d., 1:30 vąl. popiet. Iš koply
čios bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.
Visi a. a. Francįškaus Bertu

lio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jąm paskutinį patar
navimą ir ' atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Duktė, Sunai, Seserys ir Gijp.

Laidotuvėmįs rūpinasi bu
vusi moteris Agota White, (po 
tėvais Bendzaiciutė).

Laid. Dir. J. A. Zimmerman

ris išsireiškė “Tegu tavo vaikai 
eina vien takais dorybes, tegu 
dirba tavo nau(|ąi ir žmonių gė-

Margumynai

FINANCIAL

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

4752 Fullerton Spaulding

arba 
grei-

CO.
1500

Šokis užsibaigs su šokikų 
formacija alvaįzduojančia Gė
dinimo Stulpus. Klasiškoji Mu- 

szp bus viena iš geriausių bale
tu šokikių Beliajaus grupėj, p- 
lė Koletą Reynolds. Gedimino 
stulpe dalyvaus paneles Wenet- 
ta Grybąįtė, Julių Kątkutė, ,Da- 
rutų Kejlaitė, Priscilla Kemps- 
kaįlė ir Jųsephine Kasiųauskai- 
tė. Taųįjškos Muzės šokio daly 
bus Alfas lankus su Lillian 
Ciųskaite ir Juozas Sjmbalas su 
Joąna Ma tekūnai te. šis šokis 
sužųvės kiekvieną ir lietuviai, 
kurie atsilųnkys džiaugsis gar
be, kurįą dąįlė atiduoda Lietu
vai.

Pųr vineas iŠ įdomių lietuviš
kų šokių, bus atvaizdavimas 
Viliųąus pųgrobiipo. Vartojam i 
drabužiai bus Kristaus Įaikų ir 
špbis atvaizduos Inelųyos nu
kryžiavimą patekus į lenkų ran
kąs. šį šokį išpildys pats Vytau
tus peliajus. Apie šj šokį daug

Nuotaka — Loterijos
Laimikis

Prancūzų laikraštis “L’intra- 
sigeant” praneša, kad Australi
jos Viųtono mieste yra rengia
ma nepaprasta loterija. Lolęri- 
jo$ objektas yra skaisti nuo
taka. Tqs originalius loterijos 
bilietai tcpartlųodami tik neve- 
dusipms vyrųms. Parduoti sa- 
vp bDietp dalį bet kam nors 
kitam yra griežtai uždrausta.

Kas laimės nuotaiką, turės 
tuojau pat ją vesti. Vestuvių 
dokumentus parūpins loterijos 
organizacinis komitetas. Tas 
pats komitetas suorganizuos 
vestuves, nusamdys jaunajai 
porai patogų gyvenamąjį butą, 
p pągąliau įšleįs į vestuvių kc- 
Įįpųę. Kaip laikraštis praneša, 
šį joteriją ųppaprastai sudomi- 
pp daug vyrų. Per truųipą lai
ką buvp pąrdupti |rys siuitai 
tukstan4čįq bijieįų.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

GAUKIT NAUDOS maksimumą ; 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovo!’1 
yra geras kuro abejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri- J 
statymas visur. Telefonas VLN- 
CENNES 4300.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT 
f ĄR NUSIPIRKT
PAGARSINKIT
SAVO BARGĘNUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS

VISI SKAITO.

PASAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri- 
einąpios* U? pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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ZARASEKIAI NUTARĖ PRISIDĖTI PRIE 
“NAUJIENŲ” JUBILIEJAUS MINĖJIMO

Pasiųs Pasveikinimų Su Auka
Zarasiškių Klubo priešmeti- tuojau po metinio susirinki- 

nianie susirinkime, kuris įvy- mo.
ko gruodžio 18 d., nutarta,! Netiesa, kad kai kas įsivaiz-t
pradedant 1939 m., susirinki- duoja, jog Dr. Bukantas esą,' 
mus laikyti kas antrą sekma- buvęs žydas. Dr. Bukantas bu
dimų kiekviertrr menesio, kaip vo lietuvis patrijotas.
antrą vai. po pietų, L. Liuosy-; Dėlei korespondencijos, kuri 
bes svetainėje, kampas 14-tos tilprf “Naujienų” gruodžio 21 
gat. ir 49th Court, Ciceroje. d. laidoje, po kuria pasirašė
Vienok dėl kai kurių priežas- X. š., kai kurie nariai stebisi 
čių, pirmas t. y. metinis susi- iš kur p. X. š. ištraukė tą ne- 
rinkimas įvyks sekmadienį, kultūringą elgesį, kai kurių
sausio 15 d. vietoje sausio 8 d. narių, ypač klubo valdybos 

Priešmetiniame susirinkime rinkimo metu?
paskirti pinigai kultūringiems; Man irgi nesuprantama, 
tikslams kaip tai pasveikini- ypač kad p-as X. š. nepaduoda j 
mui “Naujienų” su 25 metų faktų, vienok aš sakyčiau, 
jubiliejum, Lietuvoj, Dr. Bu- gerb., kad mes tokius klausi- 
kanto paminklo fondui, ir sa- mus išrištum namie, t. y. susi- 
vaitraščio “Zarasų Kraštas” rinkimuose, o ne spaudoje, 
prenumeratai, bus pasiųsti —Vajasiškietis.

Acme-Naujienų Telephoto
Harold F. Stassen (po kairei), naujai išrinktas Minncsotos gubernatorius, 

sudeda priesaiką. Jis yra tik 31 metų amžiaus. .—

Naujienų jubiliejinis kontes- 
tas jau prasidėjo

MUSU LINKĖJIMAI IR NORAI NAUJIEMS
1939 METAMS

(Tęsinys iš Gruodžio 31 d.
1938 “Naujienų* num.) ....

WALTER NEFFAS —savi
ninkas Kotelio ir Svetainės:

Daug gerų sumanymų netu
riu Naujiems Metams. Perei
tais metais aplankiau Lietuvą 
ir daug Europos šalių, bet ge
resnės vietos nėra kaip Suv.

Į Mes WiPA darbninkai, nori- 
{ųie^jlarbo su padoriu užmo
kesčiu, ne malonės. f } •

Stebėtina kaip žmonės vie
nas kito nepažįsta, kaip nesi- 

1 stengia savo artimo suprasti, 
nors daug kalba apie “artimo! 

i meilę”. Susipraskjmc 1939 me
tais. Tada visiems bus gera.

Valstijos, ypačiai 
1939 metais atrodo, 
bai eis geriau, tad 
visiems bus geriau.

ANTON J ŪSAS,—1

Chicago

ir mums Linkėjimai 
Amerikiečiams 
Iš LietuvosJuo mokslas ir progresas eis • 

tolyn, tuo daugiau pasaulis eis, 
pirmyn, žmonijai bus daugiau! Naujienų Redakcijai 
naudos. Mano pageidavimas■ Chicago, Ilk:

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
MADISON, WIS. — Julius Heil, naujai išrinktas AVisconsino gubernatorius, 

mosikuoja ranka atsakydamas į svcikinųpus. Šalia jo stovi Philip La Follctle, bu- 
' vęs gubernatorius. .

yra, kad žmonija progresuotų.
JULIUS ŽILINSKAS, —vais

tininkas :
Geriausia yra būti teisingu 

ir teikti gerą patarnavimą rė
mėjams. Tikiuosi įgyti daug 
daugiau gerų draugų ir rėmė
jų 1939 metais.

P. GALSKIS—Trustistas C.
L. D.:

Ateinančiais, 1939 metais, 
turiu daug dirbti, mažai ilsė
tis, nes dalyvausiu “Naujienų” 
konteste ir Chicagos Lietuvių 
Draugijos Konteste turėsiu į- 
rašyti kiek galima daugiau na
rių. Taipgi nevažiuosiu iš Chi
cagos niekur kitur, o apsigy
vensiu pastoviai bent per 1939 
ni^tus.

JONAS KARALIUS, — biz
nierius:

Daug pinigų padaryti ir su 
draugais smagiai ir sėkmingai 
šiuos metus praleisti.

GABRIELIUS BENOŠIUS,— 
Vaistininkas:

Turiu teikti gerinusį patar
navimą visiems savo klien
tams ir linkiu “Naujienoms” 
geriausių pasekmių ateinan
čiais metais ir daug daug metų 
gyventi.

ANTANAS ZALATORIS,— 
biznierius ir veikėjas:

Šiais metais musų pasaulis 
turėtų mokintis taupumo. Jei
gu kas turi ir nori pinigų pra
leisti, tai geriausiai ne per
daug girtuokliauti, bet nusi
pirkti gerą naują automobilį.

JUOZAS KUZMICKAS (Uk- 
tveris),—senas vaidyla, kores
pondentas:

Aš esu W. P. A. darbinin
kas. Ateities nežinau. Nėra v * . . ...žmogaus, kuris ateitį žinotų. 
Bet mano rezoliucija šiętns 
metams štai kokia: prisižadu, 
nors esu nemažai metų per
gyvenęs, visuomet, ypatingai 
šiais metais, kada “Naujienos” 
švenčia savo sidabrinį jubilie
jų, “atjaunėti” atsiraitoti ran
koves ir dirbti kaip tas 25 m. 
jaunikaitis. Be to, aš steng
siuos parodyti, kad tie žmo
nės, kurie dirba “ant W. P. 
A.” nėra “mirę žmonės” ir tin
giniai. Jie tokie pat žmonės, 
kaip ir kiti, jie turi norus ir

Draugijos Užsienių Lietu
viams Remti Valdyba svei
kina musų brolius ir seses iš
eivius su 1 9 3 9-tais Naujais 
Metais ir linki, kad satai su 
tėvų žeme amžiais nenutruk
tų, kad tarp musų žydėtų vie
nybė, ir linki kiekvienam as- 
menės laimės ir sveikatos.

Vice-Pirmininkas 
Sekretorius

Draugija Užsienių 
' Lietuviams Remti.

Tai Kaip Bus Su 
Tais Lotais?
Miestas) Nepriima Dovanos.

Vakar į miesto kontrolie
riaus R. N. Upham’o raštinę 
atėjo nežinoma moteriškė ir 
paklausė kiek miestas norės 
už lotą prie Marąuette bulva
ro ir Pulaski gatvės.

Kontrolierius atsakė, kad 
miestas nėra lotų biznyje, bet 
patikrinęs rekordus atrado 
štai ką: 1934 metais to loto 
ir 50 kitų lotų savininkas Ste- 
ritt Grabam Nelson, 7 S. Dear- 
born pervedė juos miestui. 
Miestas apie tai nieko nežino
jo, patyrė tiktai vakar, nes 
Nelson nedavė miestui žinios 
apie perdavimą lotų nuosavy
bės.

Bet nežinia ' kas su lotais 
bus. Miesto advokatas surado, 
kad miesto valdžia negali lotų 
priimti, o ir savininkas jų ne
nori. Painformuotas, kad mie
stui jo dovana nepriimtina ir 
paklaustas ką darys, Nelson 
atsakė,

“Tegul miesto valdyba rūpi
nasi.”

Teisėjas Teisme 
Nusilaužė Ranką

Teisėjas Samuel Altschuler, 
vakar paslydo teismo kamba
ryje, J. V. apeliacijos teisme, 
pavirto ir nusilaužė / ranką. 
Teismo rūmai randasi ties

Dr. Paul Gocbbcls su žmona ir vaikais. Viduryj stovi Hitleris. Dėl romano su ak
tore Goebbels liko skaudžiai sumuštas ir, sakoma, neteksiąs ministro vietos.

1 NaUJIENU-ACME Telephoto
CRAB ORCHARD, NEB. — Trys Attebery seserys nutarė ištekėti tą pačią 

dieną, kai tėvai ir seneliai šventė savo vedybų sukaktis.nori pragyvenimą pelnytis. 1212 Lake Shore DriVe.

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

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

Jeigu kuris kontestanlas 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,
Anton Ražaitis,
Arthur Stanionis,
J. Markus, 4
A. Narbutas,
S. Narkis,
James Sholteman
J: Sinkus,
Anna Viliene,
Joe Wolski.

CICERO, ILL.:
Joseph Augaitis,

IND. HARBOR, IND.: 
Alex Lidžius.

GARY, 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.

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

RACINE, WIS.:
S. Mockus.

ROCKFORD, ILL.:
Alfonsas Savickas.

MELROSE PARK, ILL.:
M. šeštokas.

CALUMET CITY:
J. Maksvitis.

HERRIN, ILL.:
M. Rovaitienė.
Isabel Simokicnė.
W. FRANKFORT, ILL.: 

Antanas Sugdinis.

LAWRENCE, MASS.:
A. F. Swetra.

AKRON, OIIIO
Nap. Trumpickas.

HARTFORD, CONN.:
J. Sekys.

FOXCROFT, ME.:
F. Salasevičius, Dover.

TORONTO, ONT. CANADA: 
August Frenzelis.

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

J. Glaveckas.
SPRINGFIELD, ILL.:

A. Masiokas.

TERRE HOUTE, IND.:
St. Palaski.

CLINTON, IND.:
Dom. Riauka.
Šiame surašė dar nesiranda 

vardų musų gerų draugų, ku
rie prisižadėjo pagelbėti šia
me konteste, 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- 
tantu neturime, v

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

Kontesto vedėjas,
T. Rypkevičia.

Įvairios Švenčių 
Nelaimės

• Julius Katkevičia, 42 m., 
gyvenąs 141 Kensington Avė., 
Kalėdų vakare netoli savo na
mų paslydo ant leduoto šaligat
vio ir išnarino koją.

» B »
® Martha Amelse, 41 metų, 

10847 Edbrook Avė., lipdama 
žemyn trepais savo namuose, 
paslydo ir puldama nusilaužė 
koją, taipgi Kalėdų dieną Ken- 
singtono policija ją nuvežė į 
Cook County ligonbutį.

B B B
' © Arthur Moline, 30 m., ku
ris gyvena 2 East 114th PI., 
sunkiai apdegė Kalėdų vakare, 
beieškodamas drabužių kamba- 
rėlyj, kuriame iškilo ugnis. Bu
vo nugabentas į Roselando li
gonbutį pirmai pagelbai. Kaip 
ta ugnis atsirado tame kamba
rėlyje, niekas nežino.

B. S.

PORT AVASHINGTON, WIS.: 
Anton Skirko.

MANTENO, ILL.: 
Louis Poška.

DETROIT, MICIL: 
Vincent Budvidis. 
Mathew Kulešius.
GRAND RAPIDS, MICIL: 
S. Naudžius.
Mrs. Fr Edkins.

HART, MICH.: 
Mrs. M. Dundulienė.

BALTIMORE, MD.:
Chas. B. Kuchinskas,

. Chas. Valinskas, 
Mrs. F. Matuliauskienė.

PĮTTSBURGH, PA.:
Bronis Jakenta,

COVERDALE, PA.: * 
Frank Karkala.

JOHNSTOWN, PA.: 
Anthony Dambrauskas.

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

SO. BOSTON, MASS.:
J. Krukonis.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIAI 
Piknikai—1939 

Gegužės 21 Dieną 
BIRUTĖS DARŽE 
Rugpjūčio 13 Dieną 
SUNSET DARŽE

Pildom
Income

Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.




