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BIUDŽETAS REIKALAUJA KUONE 9 
BILIONŲ DOLERIU VALSTYBĖS 

REIKALAMS
Numatomas deficitas $3,426,343,200

WASHINGTON, D. C., sau-| 
sio 5. — Ketvirtadienį prez.i 
Rooseveltas įteikė kongresui 
1940 fiskalių metų biudžeto są
matą. Biudžetas reikalauja $8,- 
995,663,200 valstybes išlai
doms.

Tai didelis biudžetas. Tačiau 
prezidentas įspėjo kongresą ir 
Visą šalį, kad sumažinimas, nu- 
kapojimas šito sąmato pasta
tys pavojun taip Amerikos pra
monę, kaip ir šalies apsaugą.

1940 metų biudžetas reika
lauja kuone 9 bilionų dolerių. 
Prezidentas tikisi, kad federa- 
lios pajamos tais metais sieks 
tik $5,669,320,000. Taigi numa
tomas $3,426,343,2’00 deficitas. 
Tačiau prezidentas pareiškė,

kad jis yra griežtai priešingas 
didesniems taksams, kurie bu
tų taikomi deficitui padengti.

Paskutiniuoju laiku naciona- 
lė Jungt. Valstijų skola siekė 
daugiau nei 40 bilionų dolerių. 
Pridėjus 1940 metų deficitą 
nacionalė šalies skola pašoks 
iki $44,458,000,000.

Kaip mano valdžia numaty
tą pusketvirto biliono trukumą! 
sukelti ? Valstybės iždas siūlo 
pasiskolinti iš senatvės pensi
jų fondo $579,000,000; iš ne
darbo apdraudos fondo pasi
skolinti $271,000,000; iš vald
žios tarnautojų ir veteranų 
pensijų fondo pasiskolinti $100,- 
000. Dar trukstantiems $2,376,- 
000,000 norima užtraukti pa
skolą pinigų rinkoj.

LIETUVOS ŪKININKO VĖJO VAROMAS MALŪNAS. VDV foto.

LOJALISTAI SUMUŠĖ SUKILĖLIUS 
PIETŲ ISPANIJOJ

i PERPIGNAN, Francuzija, 
sausio 5. — Lojalistų ofensy- 
vas pietų Ispanijoj ketvirta
dienį sutriuškino sukilėlių jė
gas Valseųuillo sektore. Res
publikos vyriausybes praneši
mu, tūkstančiai sukilėlių žuvo 
ir daugybė kitų paimta nelais
vėn.

Valseųuillo randasi į pietų 
vakarus nuo Almaden gyvsida
brio kasyklų, kurias lojalistai 
stipriai gynė nuo pat karo pra

džios. Lojalistai sako, kad šia
me fronte sukilėlių pasiprieši
nimas visai susmuko. Geležin
kelis einąs nuo Cabeza dėl Buey 
į Belmar tapo perkirstas. Su
kilėliai traukiasi linkui Merida, 
į šiaurės vakarus.

šiaurės fronte, Katalonijoj, 
sukilėliai praneša apie savo 
laimėjimus. Jų pranešimas ket
virtadienį sako, kad jie paėmė 
strateginį punktą — Borjas 
Blancas, kurs randasi 75 my
lias į vakarus nuo Barcelonos.

PASKYRĖ Į VYRIAUSIĄJĮ TEISMĄ 
PROF. FRANKFURTER!

WASHINGTON, D. C., sau-i Yra Naujosios Dalybos ’šali- 
sio 5. — Prez. Rooseveltas ket-, ninkas jr preZe Roosevelto pa- 
virtadienį paskyrė Harvardo ^r-jas Skai(omas vienas di„ 
universiteto teisiu fakulteto; ,v. . . . . v. . . v
profesorių Felix Frankfurter! ^-aus.ų teisių žinovų visoj sa- 
Jungt. Valstijų Vyriausiojo Aukštai vertinamas hbera-
teismo nariu. Frankfurter pa- ° ProfeslJ°J Juristų.

Nuomonės dėl prez. 
Roosevelto kalbos 

pasidalinusios

Priešingi įvedimui 
civilės tarnybos 
WPA darbuose

LONDONAS, Anglija, sausio 
5. — Dėl pasakytos Jungt. Val
stijų kongresui trečiadienį prez. 
Roosevelto kalbos nuomonės 
Europoje pasidalinusios. Demo
kratinės šalys — Francuzija ir 
Anglija — reiškia pritarimo 
kalbai ir mato Jungt. Valsti
jas kaipo galingą draugę. An
tra vertus, totalitarinės valsty
bės — Vokietija ir Italija — 
interpretuodamos prezidento 
kalbą mato Jungt. Valstijas 
kaipo galimą priešą, jei kiltų 
Europoje karo konfliktas. Dik
tatoriai nepatenkinti kalba.

Senatvės pensijų bi- 
lius Illinois valstijoje

WASHINGTON, D. C., sau
sio 5. — Prez. Rooseveltas. pe
reitą vasarą pareiškė, kad apie 
35,000 WPA samdinių, prade
dant šių metų vasario mėn. 1 
diena, bus paskirti į civilės 
tarnybos darbininkų kategori
ją. Konservatyvieji kongres- 
manai yra paskyrimui priešin
gi. Jie sako, kad prezidentas 
nori WPA darbus padaryti pa
stovia įstaiga. Prezidento gi ša
lininkai nurodo, kad WPA dar
bai buvo kritikuojami kaip dir
va, kurioj perdaug politikierių 
ganosi. Paskyrimas tam tikrų 
WPA samdinių į civilės tar
nybos kategoriją, sako jie, pa
šalins politiką iš WPA darbų.

Pietų Amerika pri
taria prez. Roose

velto kalbai
BUENOS AIRES, Argentina, 

sausio 5. — Argentinos ir Bra
zilijos spauda prielankiai ko
mentuoja prez. Roosevelto kal
bą, pasakytą trečiadienį Jungt. 
Valstijų kongresui. “Roosevel
tas uždėjo stabdžius diktato
riams”, “Rooseveltas planuoja 
gelbėti demokratijas nuo dik
tatūrų” — tokiomis antraštė
mis tilpo Buenos Aires spau
doje komentarai prezidento kal
bos. Pranešimas iš Brazilijos 
sako, kad ir Brazilijos vyriau
sybė užgiria kalbą.

Neitraliteto aktas 
iššauks kovą kon

grese
SPRINGFIELD, III., Jsausio 

5, — Illinois valstijos senato
rius Joseph E. Heckenkamp 
įnešė valstijos senatan bilių 
(įstatymo projektą), kad se
natvės pensijų valstija mokėtų 
po $30 per mėnesį asmeniui. 
Manoma, bilius iššauks karštų 
debatų. Panašus bilius bus 
įneštas ir į atstovų rumus.

Daladier vizitas Tu- 
nisijoj pasibaigė

SOUSSE, Tunisija, sausio 5. 
— Ketvirtadienį Francuzijos 
premjero Daladier vizitas Tu- 
nisijoj pasibaigė. Jis išvyko į 
Alžierą. Kalbėdamas apie savo 
kelionę Daladier pareiškė, kad 
taip Francuzija, kaip jos ko
lonijos gali žiūrėti į ateitį su 
pasitikėjimu.

Dėl ciklono žuvo 3, 
sužeista 20 žmonių
LURAY, Tenn., sausio 5. — 

Po nepaprastai šilto oro, naktį 
į ketvirtadienį šito miestelio 
apylinkę užgavo ciklonas arba, 
tiksliaus pasakius, tornado.

Vėjas sugriovė gyvenamus 
namus ir krautuves. Trys žmo
nės užmušti, 20 sužeista. Tor
nado palietė aiškiai ribotą, ket
virtadalio mylios platumo ruo- 
Čą. Gauta pranešimų apie aud
ringus vėjus ir smarkų lietų 
kitose pietinių valstijų apylin
kėse.

Berlynui trūksta ka
vos ir anglies

WASHINGTON, D. C., sau- 
sio 5. — Prez. Rooseveltas, da
rydamas pranešimą kongresui 
trečiadienį, prisiminė apie nei
traliteto aktą. Senatorius Pitt- 
man (dem. iš Nevada), senato 
užsienio reikalų komiteto pir
mininkas, ketvirtadienį pareiš
kė, kad jis mato prezidento 
žodžiuose patarimą pakeisti 
Jungt. Valstijų neitraliteto ak
tą. Tačiau senate randasi stip
rus blokas, kurs yra priešin
gas bet kokiam neitraliteto ak
to pakeitimui. Numatoma smar
ki kova, jei bus mėginama pa
keisti aktą.

R R S«
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Darosi giedra; apystipriai 
daugiausia vakarų iki šiaurės 
vakarų vėjai; saulė teka 
v. r., leidžiasi 4:33 v. v.

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 5. — Berlyno krautuvinin
kai ketvirtadienį įspėjo pirkė
jus, kad trūksta kavos. Jų ma
nymu, valdžia nustatys kavos 
ratas pirkėjams — veikiausia 
Šeimai bus leista pirkti tik ket
virtadalį svaro kavos per sa
vaitę.

Kai kurie anglies kiemai už
sidarė. Prie vartų iškabinta 

7:18'pranešimai, kad kiemai atsida
rys, kai gaus anglies.

Mėgins ūkio produk
tų kontrolę likvi

duoti
WASHINGTON, D. C., sau- 

sio 5. — Organizuojamas at
stovų rūmų ir senatorių blo
kas, kurin įeina taip demokra
tai, kaip ir republikonai. Blo- 

|kas dės pastangas panaikinti 
įstatymus, kurie įgalioja vald
žią ūkių produktų gamybą ir 
pardavimą kontroliuoti. Bloko 
šalininkai nori leisti farme- 
riams auginti tokius derlius, 
kokius tik jie pageidauja ir pa
jėgia užauginti.

Lojalistai šaukia ka
riuomenės tarnybon 

jaunuomenę • y. —.—~---
BARCELONA, Ispanija, sau

sio 5. -^'Isp^tnjjos Idjalistų vy
riausybė pašaukė kariuomenės 
tarnybon vyrus, kuriems šie
met sukaks 38 metai. Bet kar
tu įsakyta atvykti į kareivines 
ir daliai jaunuomenės, kuriai 
šiemet sukaks tik 18 metų.

Mokina merginas 
kaip vyrus išsi

rinkti %
CLEVELAND, Ohio, sausio 

5. — John May aukštosios mo
kyklos (high school) paskuti
niame semestre įvestos pamo
kos merginoms, kaip pasirink
ti vyrą ir kaip sukurti šeimy
ninį gyvenimą. Klasei vadovau
ja p-nia Winifred Weir. Dis- 
kusuojami, tarp ko kita, šito
kį dalykai: svarbios ženybinio 
gyvenimo stadijos, koks turi 
būti minim um biudžetas šeimy
niniam gyvenimui sukurti, kaip 
ilgai pasižadėjimo (engagė- 
ment) laikas turi tęstis, kaip 
prižiūrėti kūdikį, ir tt.

Austrijos žydų tur
tas siekiąs $800,- 

000,000
VIENA, Austrija, sausio 5. 

— Nacių komunikatas sako, 
kad 'visas 200,000 Austrijos žy
dų turtas siekia 2,041,828,000 
markių arba, Amerikos pini
gais, $816,371,200. Iš to žydų 
skaičiaus,, 47,768 žydai turi 
turto kiekvienas daugiau kaip 
po 5,000 markių (Amerikos pi
nigais daugiau nei po $2,000).

Prašo dar $875,000,- 
000 darbams

WASHINGTON, D. C., sau- 
sio 5. — Prez. Rooseveltas ket
virtadienį rekomendavo kon-

Chamberlain giria 
prez. Roosevelto 

kalbą
LONDONAS, Anglija, sausio 

5. — Premjeras Chamberlain 
išleido formalų pareiškimą dėl 
pranešimo, kurį prez. RoosčVel- 
tas padarė trečiadienį Jungt. 
Valstijų kongresui. Chamber
lain giria pranešimą ir, tarp 
ko kita, sako: “Didžioji Brita
nija, kaip ir Jungt. Valstijos, 
yra atsidavusios laisvei ir tai
kai”.

Šis pareiškimas yra nepapra
stas, nes Chamberlain retai ka
da komentuoja svetimos valsty
bės vyriausiojo atstovo kalbą.

Prašo paramos že
mės ūkiams

WASHINGTOn7~ D. C., sau- 
sio 5. — Biudžeto sąmale, ku
rį prez. Rooseveltas pasiuntė 
kongresui, prašoma paskirti 
žemdirbystės departamentui $1,- 
014,390,851.

šalies apsaugos programai 
vykdyti prezidentas prašo asig
nuoti $1,609,588,000.

Lenkijos ministeris 
tariasi su Hitleriu
BERCHTESGADEN, Vokie • 

tija, sausio 5. — Lenkijos už
sienio reikalų ministeris Beck 
ketvirtadienį atvyko čia su Hit
leriu pasimatyti. Jiedu tarsis 
Vokietijos-Lenkijos santykių 
klausimais. Becką atlydėjo len
kų ambasadorius Vokietijai 
Lipski ir Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris von Ribben- 
tręp.

----------- f--------L---------------

Francuzijai gręsia 
100,000 kasėjų 

streikas
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 5. — Francuzijos anglies 
kasyklų savininkai pareiškė, 
kad jie ruošiasi atsisakyti nuo 
sutarčių pasirašytų su darbi
ninkais ir nukapoti jų algas.

skirtas velionies teisėjo Ben- Prof. Frankfurterio paskyri- 
jamin Cardozo vietai užimti. mas pasiųstas senatui užgirti.

Naujas feisėjas yra 57 me- Reiškiama nuomong( kad opo. 
tų. Gimęs Vienoje (Austrijoje) Į .... ...
1882 metais žydų šeimoje, j ^>jos jo paskynmu. nepairo- 
Ameriką jis atvyko 12 metų.J?y&»- 0 pasirodys, tai ji 
būdamas. businti mąža.

Naciai įtūžę ant prez. 
Roosevelto

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 5. — Ryšium su prez. Roo
sevelto kalba, pasakyta Jungt. 
Valstijų kongresui trečiadienį, 
Vokietijos nacių spauda šelte 
šėlsta. Ne tik Rooseveltas kal
tas. Visos Jungt. Valstijos kal
tos, o labiausia kalti žydai.

Pasak nacių, Jungt. Valsti
jose viešpataujanti “žydų dik
tatūra”. Prez. Rooseveltas — 
lai Don Kichotas, ir šioks ir 
toks.

Rekomenduoja sė
dėjimo streikus 

uždrausti
LANSING, Mich., sausio 5. 

— Naujas Mich i gan valstijos 
gubernatorius, Frank D. Fitz- 
gerald, republikonas, ketvirta
dienį rekomendavo valstijos le- 
gislaturai išleisti darbo santy
kių aktą, kurs uždraustų sėdė
jimo streikus valstijoje. Jis 
taipgi rekomendavo legislatu- 
rai priimti nuostatą, kurs rei
kalautų pranešti 10 dienų iš 
anksto, kad darbininkai ruo
šiasi paskelbti streiką.

Iš Lietuvos
Kai mergina kavalie

riaus nepavaišina
JONIŠKIS. — XI. 27 d. apie 

17 vai. Jonišky, Dar.-Girėno g. 
tūlas Juodinąs J. susiliko sa
vo pažįstamą čestavičiutę ir 
kvietė į restoraną įsigerti. Mer
gina atsisakė su juo eiti, ta
da jis puolė ją mušti, o primu
šęs atėmė 150 \Lt, kuriuos ji 
buvo paslėpusi uzĄntyje, ir vie
nas nuėjo įsigerti.J.

Įsivaržo iki 120%
GUDIUNAI. — Per esamas 

miško medžiagos varžytynes 
įsivaržo iki 120%. Varžosi dau
giausiai stambus ūkininkai, gi 
smulkesnieji taip ir negauna 
visai nusipirkti statybinės miš
ko medžiagos.

Iškelta byla radijo į 
korporacijai

* I

NEW YORK, N. Y., sausio 
5. — Trijų šėrininkų byla, iš
kelta Radio Corporation of 
America buvusiems ir dabartį-’ 
niems viršininkams, pasiekė ( 
New Yorko valstijos vyriausią 
teismą, šėrininkai sako, kad 
viršininkai padarę korporacijai

gresui paskirti dar $875,000,000 Jei samdytojai mėgins kapoti puostolių apie $500,000,000 ne- 
WPA darbams dirbti iki liepos algas, tai 100,000 angliakasių tiksliais poelgiais (through TYn- 
mėnesio š.m. .pradžios. gali paskelbti streiką.

Siunčiame *
Pinigus '

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL,

proper acts).
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Ar Romos Katalikų Bažnyčia Yra Bešališ
ka ir Teisinga Visoms Pasaulio Tautoms?

Kai dar prieškariniais laikais j Iš tikrųjų laikraščiai vieną reiš- 
Meksikoje prasidėjo nesligyve- j kinį niekais laiko, o kitą laiko 
nimas tarp Romos katalikiško
sios ierarchijos ir pasaulinės 
vyriausybės, tai viso pasaulin 
katalikai smerkė minėto kraš
to vyriausybę. Ypač Jungtinių 
Amerikos Valstijų Romos kata
likai netingėjo protestus gamin
ti. Tų protestų nuobodumą paį
vairino tragedijos Rusijoj ir Is
panijoj. O dar žymiau paįvairL 
no tuos protestus įvykiai Vokie
tijoj.

Dabar Romos katalikiškoji 
dvasiškija jaučiasi turinti pro
gos pabadyti pasauliui akis. Va, 
girdi, prieš žydų persekiojimą 
visas pasaulis sujudo protestuo
ti, o romiškų katalikų persekio
jimo ir žudymo Meksikoj, Ispa
nijoj ir Rusijoj, 
nori matyti.

Išeina, kad 15 
lengviau pasaulį 
100 milijonų katalikų.

Pradžioj paklausykime, 
patys Romos katalikų vadai a- 
pie tai sako. Kun. James M. Gil- 
lis, garsus Amerikos Romos ka
talikų rašytojas, šitaip išvedžio-

tai niekas ne

milijonų žydų 
išjudina, negu

dideliu daiktu, Persekiojimus 
Vokietijoj jie pasmerkė perkū
niškais žocjžiąią, o kur kaą di
desnius persekiojimus Ispanijoj 
ir Rusijoj jio sutiko ramiai, f k 
losofiškai ir nudavę lyg netiki, 
kad tokie dalykai ten dedasi.”

Toliau tas autorius išvedžioja 
ir įrodipėja buk pasaulis žinąs, 
ką darąs. Girdi, apie Ispaniją ir 
Meksiką laikraščiai tyli dėl to, 
kad ten kankinami katalikai, o 
apie Hitlerio persekiojimus rik- 
siųą kejia dėl to, kad jis perse
kioją žydus. Girdi, pasauliniai 
laikraščiai žydų persekiojimą 
laiko už baisų dalyką, o kata
likų žudymų laiko menku daik
tu.

Įsigilinkime ir pažiūrėkime, 
ko Verti tie Romos katalikų 
bažnyčios kunigų išvedžioji
mai? Imkime Ispaniją.

Lietuvos Marijonų vienuolių
ką ^Šaltinis” lapkričio 26 d. 1938 

m-, rašė: “Ispanijos naminio su
kilimo svarbiausioji priežastis 
buvo ta, kad įsigalėję raudonie
ji griebiasi nematytų žiaurumų 
ir tikihčiųjų persekiojimo bei

“Dabar, kai Hitleris pradėjo‘.bažnyčių deginime.”
persekioti žydus, lai veik nei [ Amerikos Romos katalikų 

savaitraštis 
The Register” gruodžio 18 d.

Didelė didžiuma A-

tai veik nei į' 
vienas katalikų kalbėtojas ir nei plačiai žinomas 
vienas katalikų rašytojas nepra
leido progos pasmerkti laikraš- 1938 rašė: 
čius už tylėjimą, kuomet loja- merikos katalikų yra įsitikinę, 
lislai Ispanijoj katalikus žudo kad Ispanijoj karas reiškia tik 
tūkstančiais, o komunistai Ru- ■ vieną dalyką: Kova tarp komu- 
sijoj žudo šimtais tuksiančių nizmo ir katalikizmo.” 
savo žmonių. » Šių katalikų laikraščių pareiš-

Papeikimas yra užpelnytas, kimai vienas kitą papildo. Daly-

ką imkime taip, kaip Romos ka-» 
talikai skelbia, būtent, Ispani
joj tikintieji kariauja su neti
kinčiais. Gen. Franko kartu su 
Romos katalikiškąją dvasiškija 
pradėjo karą prieš teisėtai Ispa
nijos piliečių išrinktą vyriausy
bę. Ko Romos katalikiškoji dva
siškija, stojusi sukilėlių pusėn, 
gali tikėtis iš vyriausybininkų? 
Nuo pasaulio pradžios yra taįp, 
kad niekas iš kariaujančių ne
žiūri, kokia tikybą jo priešas iš
pažįsta. Kariauja katalikai prieš 
katalikus, protestonai prješ pro- 
testpnuĮS, žydai pr|eš žydus ir t. 
t. Neątsižiurodami į tikybos 
bendrumą, žudo vieni kitus be 
pasigailėjimo. Tai kaip dabar 
gali Ispanijos Romos • dvasiški- 
ja, stojusi sukilėlių pusėn, tikė
tis malonės ar pasigailėjimo iš 
vyriausybininkų — vadinamų 
lojąlistų pusės?

Jš istorijos žinome, kąd se
iliau Romos popiežiai buvo kar
tu ir karaliai. Jie valdė žemės 
didelius plotus ir turėdavo ka^ 
riuomenes. Tąsyk Romos po
piežiai — karaliai turėdavo ne
susipratimų su vakarų Europos 
karaliais ir vesdavo karus. Pa
vyzdžiui, popiežius Bonifacas 
VIII 1302 metais turėjo nesusi
pratimų su Francijbs karąliuin. 
Priėjo dalykai prie to, kad po
piežius buvo du sykius paimtas 
nelaisvėn ir nelaisvėje mirė. 
Francijos katalikas karalius 
prieš popiežių veikė su pritari
mu ne vien savo didikų, o ir 
romiškos tikybos dvasiški jos. 
Katalikiškos šalys: Italija, 
Rieti j a, Anglija nereiškė 
protestų, nei pasibaisėjimo 
tokio pasielgimo su Romos 
piežium.

Tai atsiminimdami, grįžkime 
prie Ispanijos. Jei seniau Ro
mos popiežius kariaudamas su 
katalikišku monarchu amžių 
baigė nelaisvėje, tai ko gali ti
kėtis Ispanijos Romos kunigai 
ir vyskupai, kariaudami su vy
riausybininkais, kuriuos vadina 
tyčia bedieviais ?
Pavyzdys įš Amerikos istorijos

Kai Amerikoje prasidėjo ką
rąs už nepriklausomybę, tąi čią 
toli gražu ne visi buyo vieno 
nusistatymo. Daugelis liko išti
kimi Anglijos karaliui. Apie 
100,000 lojąlistų buvo pabėgę 
Kanadon. Jų visas turlys lųivų 
konfiskuotas. O kaip čia tada 
laikėsi įvairių tikybų dvasiški
ja? Romos katalikai atvirai ir 
pilnai stojo sukilėlių pusėje. 
Baptistai, presbiteri jonai, kon- 
gregacionalistai, liuteronai taip
gi buvo griežti rėmėjai sukili
mo. Metodistai pasirodė šalti, 
bet jų vadas Francis Asbury 
kiurksojo kąip pele po šluota. 
Todėl jis ramybėje buvo palik
tas.

nesigriebč ginklo ir nekilo prieš 
Hitlerio vyriausybę. Jie buvo 
gatavi prisitąikyti prie tos vy
riausybes. Bet naciai žydus per
sekioja dėl to, kad jie žydai. Ir 
Ispanijoj vyriausybininkai ne- 
suspaudė kunigų dėl to, kad jie 
kunigai, o dėl to, kad jie stojo 
jų priešų, sukilėlių pusėn.

Taigi ne pasaulinė spauda 
keistai elgiasi neprotestuodama

PjęJliašes ir Paliesiu krikščionis, 
ir kviesti už juos melstis ir da
ryti atgailos daraus, kad išpra
šytume iš dangaus Viešpaties 
gailestingumo.

“Apįe 100 pravoslavų bažny
čių suardyta ir sugriauta. Daug 
uždaryta. Kitos sudegintos neži
nomų piktadarių rankomis. Už
darytose bažnyčiose ir koplyčio
je uždraustos pąmaldos, ir jose

Marųuette Medical Building 
6155 Sot Kedzie Avė. HEMLOCK 8700 

Rezidencija PROSPECT 6232 
Dr. Walter M. Eisiu 
PHYSICIAN AND SURGEON 

OFISO VALANDOS
2-4 ir 6-8 P. M. Antrad. 3-4 ir 6-7 

Jreč. Susitarus

Vo- 
nei 
dėl
po-

ka-
Ro-

ku», o patys Romos kątąlikų 
kunigai keistai elgiasi reikąlaų- 
ęiąini, kad pasaulis ppalestimty.
v Tai dar ne viskas

Tai dar ne visas Romos 
talikų kunigų keistumas,
mos kątąlikų kunigija gina sa
vųjų nepateisinamus žiauru
mus. Ispanijos vyriausybininkai 
priversti žiauriai elgtis su Ro
mos dvasininkais dėl to, kad jie 
stcjjo jų priešų pusėn. O štai 
Lenkijos katalikiška vyriausybė 
ramius lietuvius katalikus, ra
inius gudus, ramius ukrainie
čius smaugia ir persekioja. Per
sekioja, nors jie jr katalikai 
yra, persekioja tik dėl to, kad 
jie nenori duotis sulenkinami. 
Katalikiškoji Lenkijos vyriausy
bę yra surengus tokias skerdy
nes, prieš kurias musų Kražių 
skerdynes nublanksta, štai ką 
apie tai rašo savo ganyto j išką- 
me laiške ukrainiečių arkivys-

“Paskutiniųjų mėnesių jaudi
nantieji įvykiai ChoJmščinoje 
verčią mane viešai ginti perse
kiojamus musų brolius, rytų 
apeigų katalikų ir pravoslavų
tikybos Voluinės, Chohnščinos, dypė palyginus su Romos kata-

bažnyčią yra brangių senovinės 
bažnytinės architektūros pąmin- 
|dų. Pažuąi buvę sunaikinamos 
ir bažnytinių ąpeigų priemonės. 
Žimonęs buvo verčiami, kai ka
da ir prievarta, pereiti į lotynų 
(Romos) apeigų katalikų tiky
bą, Rvąsininkai, išlaikomi var
gingas tautos aukomis ir ėję 
savo vyresnybės pavestas gany
tojų pareigas, ištremiami, žiau
riai baudžiami piniginėmis pa
baudomis ir kalėjimu. Nekalti 
žmoųčs nekartą mušta ir trem
ta iš jų gyvenamųjų vietų.

^Pravoslavų bažnyčia gedi. I 
Pravoslavų Bažnyčios už vals^ 
tybės ribų įsako melstis ir pas
ninkauti ta intencija, kad iš
melstų iš dangaus religinių per- 
sekiojiinų galą.

‘‘Pravoslavų tikybos Lenkijos 
gyventojai susirūpinę. Cholmš- 
činos gyventojų pažeisti patys 
kilnieji ir šventieji jausmai. O 
vjsį su Katalikų Bažnyčia susi
jungę rytų krikščionys skau
džiai jaučia tą smūgį, kuris yra 
suduotas bažnyčių susijungimo 
darbui.”

Todėl iš viršminėtos citatos 
aišku, kad mųsų Kražių sker-

likiškos lenkų vyriausybės sker
dynėmis, tai tik piknikas. O ką 
sako ta neklaidinga Romos baž
nyčia, jos popiežius apie tas uk- 
rainų pravoslavų katalikų sker
dynes? Tyli. Ką sako plačioji 
pasaulio katalikiškoji opinija?>jej telefonai_neatsakys šauk 
Manote, kad protestuoja? Visai 
ne. Tik deda lenkų skelbiamas 
žinias apie tai, kad po lenkų 
vyriausybe pravoslavams ge
riau, negu buvo po caro valdžia.

Kad Ispanijoj naminiam ka
rui liepsnojant bažnyčios ati
mamos arba sudeginamos, tąi 
baisu. O kad ramių ukrainiečių

MIDWAY 0001

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

2400 WEST MADISON STREET 
VaL 1 iki 3 po pietų, 0 iki 8 ak

TeL Seeley 73S0
Namų telefopa# Rruqswipk 0597

pravoslavų katalikų bažnyčios 
deginamos, tai toks mažmožis, 
apie kurį neverta nei užsiminti.

Tąi matote, malonus skaity
tojai, kokia yra gera Romos ka
talikų bažnyčios ir jos kunigui 
logika, ir kokis teisingumas pas' 
juos viešpatauja.

Teisybės Ieškotojas GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RA Y
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6691

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Remkįle Tuos Biznierius, ku-! 
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Dr. F. Pulsuoki Le Van

št.

Dr. V. E. SIEDLINSK1ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas— J27 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434-Tel. Centrą).4411-2
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St j
Valandos vąkarąis 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., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SQ. ASHLAND AVENUE 

Res. 65Į5 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

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

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

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ................... ,z • f

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANGE
DIENĄ ĮR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairf ield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

I—-x -g _  * koplyčios visosel<ai Chicagos dalyse

Klausykite mųsų Lietuvių radlę programų šeštadienio vakarai* 
1 vaL vakaro ii W. H. F. C. stotie* (1420 K,)-—Pranei*jas 

P. ŠALTIMIERAS.

y—?—PTmjs: » :—r. : :’?• “i 

Laidotuvių Direktoriai

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Narnų Tel.—Hyde Park 3305

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. Western Avė.
VALANDOS:

PanedSlį, Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v. 
šubatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Jei, Prospect J012

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

AKIU SPECIALISTAI DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredpj pagal sutarti.

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir draugams į 
IJehivą ir kilu? muąų gražų Kalendorių ųž—

15 CENTŲ
PrisiųskUe savo užsakymus tuoj aus, Kas užsi- 
rąšy» NAUJIENAS—gaus šį 'musų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chįcago, III.

Jie buvo priešingi sukilimui. 
Todėl jų dvasininkai buvo įka
linti, jų bažnyčios rekvizuętos 
ir karo reikalams pavartotos.

Čia vėl prisiminkime Ispaniją 
ir palyginkime su tuo, kas dė
josi šiaurės Amerikoje.

Episkopalai Amerikos revo
liucijos metu, kaip d aha r Ispa
nijos Romds katąjikų dvasiškio 
ja, galėjo šaukti apie Washing-> 
tono bedievybę, apie jo žiauru
mą, apie persekiojimą tikybos?, 
apie bažnyčių griovimą. Tačiau, 
kas tada tokius nusiskundimus 
butų laikęs rimtais?

Kaip episkopalai, stoję prieš 
Amerikos kovą už nepriklauso
mybę negalėjo skųstis dėl per
sekiojimų, tai taip dabar Ispa
nijos Romos katalikų dvasiški- 
ja, stojusi sukilėlių pusėn, netu
ri moralės teisės nieko kito gau
ti, kaip tik tą, ką gauna.

Tai kur dąbar Amerikos ir 
kitų kraštų romiškų katalikų 
logika, kuomet jie šaukia, ko
dėl, girdi, pasaulis neprotestuo
ja prieš persekiojimus Ispani
joj, o protestuoją prieš žydų 
persekiojimą Vokietijoj? Kiek
vienas žino, kad rpnjiškų kimi? 
gų ir apskritai (|vasiškijns pą-

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavir 
mas Dienų 

■ ir naktį.

r TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
PALOSE

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 2Q metų praktikavimas, 
jūsų garąntąvimaą.

Optometrically Akių Specialistas
Pąlengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastinei galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuptu- 
nio, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę įr toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius, visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė ątyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlįoj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

K»U Lietuviai Daktarai

Dr, Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po piet’i 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Vokietijoj ne lękįa pat. žydai

• 11 -i, •, ..... ...... ■

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. Calįfornia Avenue Phone Lafayette 3572

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

Į. J, ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46lh Street < Yards 0782

Š. P. MAŽEIKA
3319 Utuanjca Avenue

TTT

Yards 1139
Yards 1138

— ' ■......... r 'y r ........... ...............................................

LACHAWICZ IR SŪNŪS
23J4 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 Eąst 108th Street įel. PuRman 1270

1 ALBĘRT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Ąvę. Phone Lafayette 8024

LIETUVIAI
KITATAUČIAI

GYDYTOJAI IR DĘNTISJA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest 22nd Street
Seredomis ir nedek pagal sutartį 
Rez. 6631 Sq. California Avenue 

Telefoną* Repuhlir 7868
---- ----------------------- ---- , . ................................. ■■■ ■ -j , i i

Ofise TeL Yards «>2I

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
OUąą valandos juo Į-3 nuo 6:30-fl:3< 

Nedaliomis pagal sutarti.
Rtti. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenyyopd 5107

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakarą 

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Siiperiąr 94J>4 ar Central 7464

Qfišo Tel. Vlrglųlą 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR, T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valantĮos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro
‘ Rezidenciją:

8989 SOUTH CI«AREMONT AVĖ.
Valandos —9—10 Ą. M-
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Pbone MIDWAY 2886

Telefonas Yards 0994
Dr, Maurice Kahn

1631 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Ofiso valandos

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 3 vai. Ned. nuo 10 iki U 

Rez. Teiephone PLAZA l'40t
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Kart, Mich.
Gruodžio mėnesio nuotykiai
Oras buvo labai gražus iki 26 

dienos. Vėliau pradėjo šalti, 
snigti, vėjas sunešė pusnynus. 
Tas ne labai patinka farmc- 
riains, nes kurie gyvena prie 
prastesnių kelių, tai negali iš
važiuoti iš savo kiemo ir todėl 
svarbesnius reikalus turi palik
ti ant toliau, turi laukti, ką su 
sniegu turės daryti, — ar rei
kės nukasti, ar jis'pats sutirps.

— © —

Gruodžio 11 d., 1 vai. po pie
tų įvyko 183 kuopos priešineti- 
nis susirinkimas. Apsvarsčius 
bėgančius reikalus, rinkta val
dyba 1939 metams. Vienbalsiai 
nutarta palikti senoji: pirm. A. 
Vyšniauskas, vice-pirm. J. Žu
kauskas, prot. rast. M. Dundu
lienė, fin. rašt. V. Kutulis (jis 
tarnauja fin. rašt. nuo kuopos 
susitvėrimo), iždininku K. Ku
tu lienė, iždo globėjais Vanda 
Buividukė ir J. Ridulis, maršai-^ 
ka A. Žukauskienė. Nutarta lai-

toj, 615 Courtland St., Hart, 
Mich.

Vėliau įvyko susirinkimas A- 
merikos Piliečių Lietuvių K iu- 
bo. Apsvarsčius svarbesnius rei
kalus ir kamisijų raportus, 
rinkta valdyba 1939 metams.

Pirmininku liko senasis K. 
Matulis, vice-pirm. J. Chesnius, 
prot. rašt. senasis Alex Andriu
lis, fin. rašt. senasis Mare Dun
dulienė, iždininku senasis J. 
Karpavičius, iždo globėjais J. 
Kraus ir J. Žukauskas. Toliau 
išrinkta komisija klubo kny
goms peržiūrėti iš J. Chesniaus 
ir J. Ridulio. Vieta susirinki
mams ta pati, 615 Courtland 
St., Hart, Mich. Išrinkta komi
sija aplankyti ilgai sergančius 
klubo narius A. Vyšniauskas, 
kuris susižeidė pats su šautuvu. 
Jis jau yra ligoninėje antras 
mėnuo. Maria Orintienė po sun
kios operacijos guli be vilties

T

turėjo iš Vokietijos pasiša
linti, kadangi jos tėvas yra 
rabinas Vengrijoje.savo namuose.

Į komisijų įėjo 1 A. Chesnius, 
/Mare Dundulienė ir klubo pirm.
K. Matulis.

Vakare keli ūkininkai susi la
kyti susirinkimus toj pačioj vie- rė nuvažiuoti pas naujus ūki-

UŽSITIKRINK 
priedinę 
apsaugą

savo

* NDELIAMS
Nereikia jums bijoti, kada jie padėti musų įstaigoje. 

Visi indeliai padėti pas mus, yra APDRAUSTI iki $5000, 
už ką musų organizacija imasi pilnos atsakomybės.

Patirkite kaip galite investuoti savo dolerius, kad 
gauti geras pasėkas ir tuo pačiu laiku turėkite juos pil
nai—DVIGUBAI APSAUGOTUS, o tai yra pastovaus po
būdžio. Neatidėliokite, bet veikite—DABAR.

----"S.
Indeliai apdrausti iki $5,000.

niūkūs ponus Millerius skerstu
vių. Pasiėmėme užkandžių ir 
nuvažiavome ponų Andriulių 
šeimyna, K. Vasiliauskų šeimy
na, ponia Laurinaitienė su su
mini ir aš. Radome Millerius 
jau besirengiant miegoti. Na, ir 
praleidome laiką labai gražiai. 
Grįžome namo pirmadienio ry
tą. To dar negana, — gruodžio 
25 d. susitarėm turėti pietus 
pas M. D. 12 vai. atvažiavo K. 
Vasiliauskai, jų sūnūs atsivežė 
gitarą, žentas P. Rudis armoni
ką, Andriulių šeimyna, J. Ripa- 
lius, p-nios Alvikienės šeimyna, 
K. Laurinavičių šeimyna. Na, ir 
nuo 12-los valandos iki 4-tai 
valgėm, nes buvo ko valgyti. 
Visos viešnios atsivežė po glė
bį sūrių, sviesto, grietinės, deš
rų, pyragų ir pyragaičių, o šei
mininke išvirė gradžioS* kavos. 
Bešnekučiuodami prisintinčihe 
“Naujienų” vajų ir 25 metų ju
biliejų. Pažiūrėsime kas bus vei
kiama toliau.

Marė Dundulienė

federalSavings
AND LOAN ASSOCIATION

* OF-CICERO

AUGUST F. SOBOTKA, Sekretorius, 
2144 South 52nd Avenue.

11111111)1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

80B0TKA-JAR0S1

Pittsburgh, Pa.
Muzikos, Dainų ir Teatro 

Draugijos susirinkimas įvyks 
sausio 7 d. 8 v. vakaro. Susirin
kime bus skaityta draugijos 
konstitucija. Svarstyta laikas 
pradėjimo mokytis bei praneši
mas iš valdybos apie duodamą 
valdžios mokytoją.

Susirinkimas įvyks Mokslo 
Draugijos svetainėje, antros lu
bos 8 v. vakaro.

Bronislovas G. Jakenta

2444 South 52nd Avenue
APSAUGOS DĖŽUTES—galite renduoti iš musų apsaugos 
dėžutę už tik 28 centus per mėnesį. Apsaugokite savo 
vertybes. *

j

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

Čia prisiunčiu $...............už “NĄUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ............ .............................____ _______________
Numeris ir gatvė __ ____________________________
Miestas ir valstija ---------------------------------------------

Gerai Veikianti 
Organizacija
Nutarė išmokėti 4% dividentų

Viena iš gerai veikiančių fi
nansinių organizacijų yra Mor
ton Park Federal Savings and 
Loan Association of Cicero, ku
ri randasi prie 2444 S. 52 ave
nue, Cicero j. Ji drąsiai gali ti
kėtis visuomenės apsčios para
mos ir pasitikėjimo.

Direktorių taryba nutarė iš
mokėti per šešis mėnesius už 
indėlius po 4%. Tokiu budu 
teks dividentams išleisti apie 
$10,000. Visi indėliai, yra Fede- 
rales Įstaigos apdrausti iki $5,- 
000 sumos. Dabar, prisilaikant 
tą atsakomybę, kurią prisiima 
pati organizacija, kiekvienas in
dėlis yra apdraustas dvigubai.

Iš praeitų metų apyskaitos 
paaiškėjo, kad turtas padidėjo 
vien per šešis paskutinius mė
nesius virš $250,000. Ta suma 
nurašyta į pertekliaus ir rezer
vų sąskaitas. Iš naujenybių yra 
paminėtina dar ir planas pasko
loms duoti. Įgyvendinus šį pla
ną, manoma, žymiai paskatins 
didelį narių skaičių skolintis 
namams statytis. (Skelb.)

So. Boston, Mass.
Susivienijimo Lietuvių Ameri

koje 2-ro apskričio valdybai
PAREIŠKIMAS

Mes, žemiau pasirašę, SLA 
188 kuopos nariai, esame įga
lioti pranešti tamstoms, kas se
ka.

Musų SLA 188 kuopos susi- 
’inkime, laikytame lapkričio 18 
1. 1938 m. tapo konstatuota 
aktas, kad SLA 2-ro apskričio 

vadovybe, susidedanti iš vienos 
•trupes žmonių, su musų kuo
pa nesiskaito, ją ignoruoja. 
Taip, antai, musų kuopai nepri- 
siunčiamos finansinės piknikų 
ir kitos apyskaitos. Musų kuo-i 
pai neprisiųstas net oficialis! 
pakvietimas į apskričio konfe
renciją, kuri įvyko spalių mėn. 
30 d. 1938 m. Worcester, Mass.

Sužinojus iš spaudos, musų 
kuopa išrinko ir pasiuntė į tą, 
konferenciją du savo delegatu, 
bet ir ten jie buvo priimti kaip 
posūniai.

O taip yra dėl to, kad, anot 
pačių pasigyrimo Sandaroje, 
“2-rą apskritį valdo” vieni bro
liai sandariečiai. Musų gi 188 
kuopa susideda daugumoje iš 
bepartyvių, pažangių demokra
tų ir jokiai politinei grupei ne- 
silenkia.

Todėl susirinkimas ir nutarė 
protestuoti prieš vienšališką 
grupės žmonių elgimąsi ir kar
tu prašyti naujai išrinktos val
dybos ateity laikytis fraterna- 
lizmo dvasios ir demokratinių 
principų, o nesivaduoti politi
niais sumetimais.'

Šį pareiškimą nutarta pasiųs
ti 2-ro SLA apskričio valdybai 
ir paskelbti spaudoje.

Pasirašo:
Krukonis Jonas, 

t J. Kučinskas.

San Francisčo, Cal.
■ ' '<■ .t- .

Mooney bus paleistas
šiomis dienomis mūsų valsti

jos naujai išrinktas^gpbernato
rius Culbert L. OIsoįi pareiškė 
reporteriams, jogei jis jau iš- 
tikro manąs paleisti iš kalėjimo 
jau visam pasauliui labai žino-: 
mą kalinį Thomas Mooney. Ir 
jis bus paleistas, gal būt, ne
vėliau kaip sausio 15 dieną 
1939 m. Tai jau pasirodo, kad 
jis, gubernatorius, tikrai savo 
žodį išpildys. Jis jau prieš rin
kimus yra pasakęs, kad, jeigu 
jis bus išrinktas gubernato
rium, jis Mooney paleisiąs. Tai 
tikrai yra labai malonu girdė
ti, kad tas nekaltas kalinys, ku
ris išbuvo kalėjime per dau
giau negu 22 metus, kada viso 
pasaulio darbininkai prieš tai 
protestavo. San Francisco teis
muose jau seniai buvo įrodyta, 
kad Thomas Mooney yra ne
kaltas, bet dėl kokių tai daly-' 
kų arba formališkumų jie vis 
laikė kalėjime. Net ir Suvieny
tų Amerikos Valstijų aukščiau-! 
šiam teismui atsisakius peržiū
rėti jo bylą, viskas atrodė, kad 
jau senas kalinys turės visą 
amžių kalėjime išbūti. Tad ačiū 
musų naujai išrinktam guber
natoriui, nes jis iš tikro savo 
žodį išlaikys.

Kada Thomas Mooney išgir
do apie gubernatoriaus žodį, jis 
tuojau pareiškė koresponden
tams, jogei, jeigu jis bus lais
vas, tai pašvęs savo gyvenimo 
likusias dienas suvienijimui da
bartinių trijų unijų. Taipgi jis 
pareiškė, kad kovos dėl palei
dimo iš kalėjimo savo draugo 
Warren K. Billings, kuris sėdi 
kalėjime už tą patį prasikalti
mą kaip ir jis. —W.. J. D-to.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

...... ii .i - ■ ....... .......................................................... i................-

Lietuvos Naujienos
Padegė daržinę

ŠIAULIAI — Gruodžio 2 d. 
apie 7 vai. ryto Tilžės g. 69 nr. 
kilo gaisras Buinausko darži
nėje. Kadangi sukrautas šie
nas buvo stipriai suslėgtas, gai
srą pavyko greit likviduoti. 
Daržinė buvo apdrausta 1000 
Lt. Gaisras kilo nuo padegi
mo. Piktadariai nežinomi.

Laisvamanių kapinės
ZAPYŠKIS — L. e. k. d-jos 

skyrius susirūpino įsteigti ne- 
konfesines kapines. Kapinėms 
žemės sklypą aukoja pažan
gus ūkininkas L. Vilemas, Vile
mų km. Kapinių steigimui bus 
renkama komisija, komisijai 
bus pavesta rūpintis ir aptvė
rimo reikalais.

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

PIRMAS - ANTRAS - TRE- O 
ČIAS ... AR “IRGI BEGO, Į 
BET NEBUVO PINIGUOSE" •

NE! Čia paduodame ne arklių lenkty
nėm tipą. Bet tai visvien tipas, kurį 
tikime, niekuomet nesigailėsit pri
ėmę — tipas ant jūsų SVEIKATOS.

. . v. -Jei jaučiatės pavargęs ir nusilpęs nerimstat ir nežinot ką su sa
vim daryti, negąlit užmigti, kuomet turėtumėt kuosaldžiausiai
miegoti—ar jei neturit apetito, ar nustojot svarumo—jūsų svei
kata neateis į “pirmą”, “antrą” net ir “trečią vietą”—palyginant 
su tuo kokią sveikatą jus norėtumėt turėti, ar ne? Ar jus nebū
sit tiktai kaip tas “irgi bėgo”, kuomet palyginant su daugelio 
kitų vyrų, ir moterų, jus GALĖTUMĖT būti sveiku. Štai yra
jūsų tipas: Stokit tuoj, ŠIANDIEN į “lenktynes” 
—pirmiausia nueikit pas savo gydytoją. Duokit 
jam progą jau iš anksto prašalinti rimtų ligų 
pasekmes, kurios tankiai išsivysto nuo stokos 
gyvumo, nerviškumo, svorio pametimo, persi- 
šaldimo ir influenzos. Jis gali surasti, kad MAL- 
VAZ bus reikalingas atsteigimui jūsų sveikatos, 
nes daugelis gydytojų gerai žino, apie MALVAZ 
gaivinančias ir maitinančias ypatybes, kurios pa
gelbsti palaikyti sveikatą normaliam stovyj. 
Daugelis žmonių geria MALVAZ vien dėl jo 
gero skonio ir stimuliacijos. Jus taipgi turėtumėt 
naudotis gaivinančia energija ir sveikatą buda- 
vojamčomis MALVAZ ypatybėmis. Kaip ir kiti 
vertinai produktai, MALVAZ yra pamėgdžioji
mas, bet atsiminkit, kad jis negali būt pavaduo
jamas dėl savo kokybės—pavaduojamas sveika
tos atsteigimui. Gaukit tikrą, nedirbtiną—Ir jei
gu jūsų artimiausias dyleris negali juo aprūpin
ti, patelefonuokit CANal 6500—gausit kartoną 
tikrojo MALVAZ.

MALVAZ gamina Monarch Alaus 
Išdirbėjai

St. Ctucatįa Pticste <2a+tal 6500

STANDARD FEDERAL 
SAVINGS & LOAN 

Association of Chicago

MUSŲ NAMAS

(North East Corner Archer and Sacramento Avenue)

United States Government priežiūroje ir kiekvienai ypatai pini
gai apdrausti iki $5,000.00-
Turtas virš $2,700,000.00. Reserve atsargos fondas virš $220,000.00. 
Kviečiame jus atsilankyti į musų naują vietą. Galima pinigus pa
sidėti ir atsiimti visados. Išmokė jom 4% už padėtus pinigus. Pirm 
sausio 11-tos dividendas rokuosis nuo sausio 1 d.
Duodam paskolas ant 1-mų Morgičių, nuo 1 iki 20 metų lengvais 
mėnesiniais atmokė j imais.
SAFETY DEPOSIT DĖŽUTĖS GALIMA -PASIRENDUOTI
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 dieną, 

Subatom nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE Phone LAFayette 0461
JUSTIN MACKIEWICH, President HELEN KUCHINSKAS, Sec-

RAŠOMAS 
MAŠINĖLES 

VISŲ IŠDIRBYSCIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas 

Mašinėles

SI 5.00
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.

Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIAI 
Piknikai—1939 

Gegužės 21 Dieną 
BIRUTĖS DARŽE 
Rugviučio 13 Dieną 
SUNSET DARŽE
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newa

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanlan News Pub. €o.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year otitside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second CIass Mafter 
March 7th 1914 at the Post Office 
cf Chicago, III. under the aut of 
March 3rd 1879.

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

Naujas paskyrimas į Vyriausiąjį Teismą
Atsitikus vakandjai Vyriausiame federaliniame teis

me, dėl teisėjo Cardozo mirties, laikraščiai ilgų laiką da
rė spėjimus, kas bus ton vieton paskirtas. Prezidentas 
Roose veltas vakar pateikė senatui prof. Felixo Frank- 
furterio vardą. Daugelis žmonių bus šituo paskyrimu nu
stebinti.

Felix Frankfurter yra teisių profesorius Harvardo 
universitete ir labai stambus autoritetas savo srityje. 
Tarpe jo mokinių yra visa eilė jaunų liberalų advokatų, 
kuriuos prezidentas Rooseveltas pasirinko savo padėjė
jais, gamindamas Naujosios Dalybos programą. Dėl prof. 
Frankfurterio kvalifikacijų niekas negali rimtai abejoti.

Bet dėl to, kad pas jj mokinosi daugelis Roosevelto 
“smegenų trusto” narių, tai dešinioji spauda seniai veda 
agitaciją prieš tą profesorių. Be to, Felix Frankfurter 
yra žydas (žydas, beje, buvo ir velionis teisėjas Benja- 
min N. Cardozo). Kai kurie bailesnieji Amerikos žydai, 
sako, net buvo patarę Rooseveltui, kad jisai neskirtų 
Frankfurterio į teisėjus, nes busią suerzinti žydų prie
šai.

Tačiau prezidentas parodė, kad jisai tų kalbų nepai
so. Ir gerai daro. Tokioms vietoms, kaip Vyriausiojo 
teismo nariai, reikia skirti asmenis, kurie yra kompeten- 
tiški, neatsižvelgiant, kuriai religinei arba tautinei gru
pei jie priklauso., Amerika yra demokratija, ir rasinei 
politikai, paremtai tamsių žmonių prietarais, čia nepri
valo būti vietos. '

I ■■>■........... — h

Chamberlainas patenkintas Roosevelto 
kalba

Griežta prezidento Roosevelto kalba, pasakyta J. V. 
kongresui, apie demokratijos gynimą padarė didelį įspū
dį Europoje. Italijos fašistai, o dar labiau Vokietijos na
ciai, dūksta prieš Roosevelto žodžius, pasmerkiančius 
diktatūras. Bet už tai pažangioji ir liberalinė opinija 
Europos šalyse reiškia savo pritarimą 'prezidento min
tims.

Truputį netikėta, kad Roosevelto kalba patiko ir 
Anglijos premjerui Chamberlainui. Jisai ją karštai pa
gyrė, pareikšdamas, kad Didžioji Britanija taip pat, kaip 
ir Jungtinės Valstijos, yra atsidavusi laisvei ir taikai.

Europos demcAratijoms svarbiausias dalykas Roose
velto kabioje buvo tas, kad iš prezidento pareiškimų jos 
suprato Amerikos susirūpinimą platesniais žmonijos rei
kalais. Jos jaučia, kad, jeigu prieitų prie sūsir'ėmffno su 
diktatūromis, tai Jungtinės Valstijos nebūtų pasyvios, 
bet remtų demokratines valstybes. Turėdamos tokį tal
kininką, demokratijos jaučiasi galinčios tą kovą laimėti,

Lietuvos visuomenė reikalauja 
griežtumo Klaipėdoje ’

Vokietininkų įsismarkąvimas Klaipėdos krašte sukė
lė Lietuvoje daug nerimo, juo labiau, kad valdžia visuo
menės neinformavo apie tai, kas tame krašte dedasi, ir 
nesakė, koks yra jos nusistatymas. Lietuvos žmonės no
ri, kad valdžia gintų valstybės autoritetą Klaipėdos kraš
te ir palaikytų tvarką.

Šitą žmonių reikalavimą dalinai išreiškia vienas 
Kauno laikraštis, kuris savo vedamajame straipsnyje sa
ko:

“Visuomenėj susidarė nuomonė, kad Klaipėdos 
krašte jau šeimininkauja net ne Direktorija, o vie
nos partijos fiureris, kuris apsiėmė Ir tvarką palai
kyti ir ją išbaigti. Jis, atrodo, diktatoriškai ‘veda' 
ten, kur nori ar kur jam kiti rodo. O Lietuvos, kaip 
suvereno, kaip vis dėlto tvarkos bent jau reguliuoto
jo, nei rolės, nei valios nematyti. v

“Ar taip yra galima? Ar galima duoti kaž kam, 
netgi be oficialės ir formalus teisės, šeimininkauti?

Į tuos klausimus atsako visų pirma įstatymai.

Užsakymo kalnai
Chicago je — paštu:

Metams —»• • • ■ ■ ■ • **«• ■ AlBB • • $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 Chicagoj,
paštu:

(Atpiginta)
Metams ....^__ ...__ ______  $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams -u----------- 1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui _________ .7

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Ką Žmonės Mano
KAIP KOMUNISTAI “SUTAI

SĖ”’ KONFERENCIJOS 
REZOLIUCIJĄ

“Naujienose” buvo porą kar
tų rttŠyta, kaip komunistai, pa
tekę į rezoliucijų komisiją, su
ktas tavo A. L. K. Mdss. Valstijos 
skyriaus konferencijos rezoliu
ciją spaudos klausimu. Tos ko
misijos “fiureris” J. Grybas 
bandė suklastavimą užginčyti ir 
savo “Paaiškinime” (žiut. 
“Nauj/” gruodžio 24 d. 1938 
m.) sake, kad komisija “per
tvarkė” rezoliuciją taip, kaip 
buvo konferencijos įgaliota, ir 
visi komisijos nariai “su rezo
liucijų turiniu vienbalsiai suti
kom”.

Jau buvo pastebėta, kad J. 
Grybas meluoja, nes “Keleivio” 
redaktorius S. Michelsonas pa
čiam Grybui rašė laišką, pro
testuodamas prieš rezoliucijos 
turinio iškreipimą ir nurody
damas, kokią falsifikaciją ko
misija padarė; Bet dabar gavo
me ilgoką rašinį iš kito tos ne
laimingos rezoliucijų komisijos 
nario, J. Krukonio, kuris ne 
tiktai patvirtina tą faktą, kad 
rezoliucija buvo sufalsifikuota, 
bet ir iškelia aikštėn dar vieną 
komunisto Grybo melą, būtent, 
tą, kad komisija “vienbalsiai” 
sutikusi su rezoliucijos “per
tvarkymu”: Krukonis rašo, kad 
jisai visai nematė, kaip Grybas 
tą rezoliuciją “taisė”!

“Naujienoms” buvo pranešta, 
kad komisija susidėjo iš trijų 
komunistų. Kadangi komisija 
mums niekuomet savo rezoliu
cijų neprisiuntė ir jos narių 
vardai mums nebuvo žinomi, 
tai “Naujienose” taip ir buvo 
pažymėta. Bet vėliau paaiškėjo, 
kad tikrų stalincų toje komisi
joje buvo du — Grybas ir Kar- 
sonas; o trečiasis komisijos na
rys, J. Krukonis, yra neva ne 
komunistas, bet, progai pasitai
kius, jų partijai patarnauja, gal 
būt, pats nesugebėdamas jų 
“skymų” perprasti. Tačiau jisai 
yra bent “gramotnas” žmogus, 
kuris moka rašyti lietuviškai; o 
Grybas su Karsonti nė rašyti 
nemoka, bet “dėl partijos labo” 
neatsisako padaryti bet kokią 
kiaulystę.

Kaip dabar J. Krukonis aiški
na, tuodu sufanatizuoti Stalino 
vyrukai, būdami daugumoje re
zoliucijų komisijoje, susitarė, 
kad Grybas bus rezoliucijų “re
daktorius” — na, ir šis jas “su
redagavo” !

J. Krukonis rašo, kad, kon
ferencijai išrinkus rezoliucijų 
komisiją, ši bendrų posėdžių 
neturėjo, bet “poros sekundų 
pasitarime pasiskirstė, kuris ko
kią rezoliuciją pagamins”; re
zoliuciją spaudos klausimu pa
sisiūlė pagaminti komunistas J. 
M, Karsonas, iš Lowell, Mass. 
Toliau jisai pasakoja:

J. Grybo falsifikacijos
“Pasišovė Karsonas ir ant 

greitųjų tokią fezoliuciją pa
gamino ir konferencijai per
skaitė. Žinoma, redakciniu at
žvilgiu ji buvo netikus, ir jo
je, kiek aš atmenu, žodžiai 
‘Sovietų Sąjunga’ nebuvo net 
visai paminėti.

“Ir ši rezoliucija, kaip ir 
kitos, buvo pavesta komisi
jai išlygint. O rezoliucijų ko
misija viską atidavė J. Gry
bo žiniai ir čia pat, kaipo to
kia, kolektyve* savo darbą 
baigė. |

“Skandalą dėl rezoliucijų, 
tikriau sakant,, dėl rezoliuci
jos spaudos klarusimu, suži
nojau tik gruodžio 17 d..

Įstatymai^! aiškiai saiko* kad Klaipėdos kraštas yra 
autonominis kraštas, kuriame vyriausia valdžia yra 
Lietuvos rankose.”
Bloga, kuomet šitokius paprastus dalykus reikia val

džiai priminti. Kodėl gi ji pati savo pareigų neatsimena?

‘■Gruodžio 15 d. mane 
skaudžiai sužeidė automobi
lis. Atsidūriau ligoninėj. 
Gruodžio 17 d. ligoninėj ma
ne atlankė J. Grybas. Sako* 
ar matei rezoliucijas spaudom 
je? Sakau, aš mačiau dvi ‘Ke
leivy’, bet manoji (Lietuvos 
klausimu), sakau, šakar-ma- 
kar padaryta; net nepaži
nau... (Tai tas meisteris Gry
bas, matyt, ir J. Krukonio 
rezoliuciją puikiai “pataisė”! 
“N.” Red.).

“Tuomet Grybas padavė 
man ‘Vilnį’ ir parodė rezoliu
cijas. Čia pat paaiškino, kad 
dėl rezoliucijos spaudos klau
simu drg. Michelsonas rašęs 
jam laišką, protestuoja ir 
prašo tą rezoliuciją atšaukti. 
Bet Grybas jam davęs neigia
mą atsakymą.

“Aš perskaičiau rezoliuciją 
porą kartų. Nors neatsimenu 
gerai, kaip Karsono rezoliu
cija tuo klausimu skambėjo, 
bet kad dabartinėj rezoliuci
joj ‘daug naujo’, tai metasi į 
akis tuč tuojau. Rezoliucija, 
tiesą pasakius, neįvardina nei 
vieno laikraščio, bet kam da
bar čia A. L. Kongresui j pa
danges kelti Sovietų Sąjun
gų?!”
Toliau, J. Krukonis rašo, kad 

jiedu su Grybu kalbėjęsi, ar ne
reikėtų tą suklastuolą “rezoliu
ciją” atšaukti, bet jam atrodę, 
kad atšaukti butų “lyg nei šis, 
nei tas”.

Besąžiniška apgavystė

Šitoks pasikalbėjimas, vadi
nasi, buvo tarp J. Grybo ir J. 
Krukonio gruodžio 17 d. Iš jo 
matome, kad Grybas jau tuo
met buvo gavęs “Keleivio” re
daktoriaus protestą dėl rezoliu
cijos sufalsifikavimo ir kad ko
misijos nai*ys Krukonis pareiš
kė Grybui,1 jogei rezoliucijos tu
rinys yra iškreiptas. O betgi tas 
komunistas nesisarma'Jjn dar 
po to rašyti “Naujienoms”, kad 
su jo “suredaguota” rezoliucija 
“vienbalsiai” sutiko visi komisi
jos nariai!

Bjauresnės apgavystės negali 
būti. Tokie gaivalai, kurie ši
taip besąžiniškai falsifikuoja 
viešą dokumentą ir po to dar 
turi drąsos apgaudinėti visuo
menę, meluodami, kad jo “dar
bas” buvo kitų komisijos narių 
užgirtas, turėtų būti išvyti lauk 
iš visuomeninio veikimo!

J; Krukonis, baigdamas savo 
ilgą rašinį; apie tą šlykštų daly
ką* naiviai reiškia pageidavimą, 
kad dėl tokių “menkniekių” 
(!!) neverta gadinti “geros nuo
laikos” A. L. Kongrese, nes, 
girdi, —

“klerikalai kalba apie bendrą 
frontą, nacionalistai, tautinin
kai kalba apie bendrą fron
tą; o mes, pažangieji žmo
nės, demokratai, pirmi pra
dėjom jėgas koncentruoti, ce
mentuoti, žengiam ir toliau 
pirmyn.”
Reiškia, ir toks Grybas yra 

“pažangus žmogus” ir “demo
kratas”, kuris meluoja* falsifi
kuoja ir apgaudinėja visuome
nę! Gaila, kad J. Krukonis ser
ga* susižeidęs automobilio nelai
mėje. Mes nenorime tikėti, kad, 
sveikas būdamas, jisai drįstų ši
taip įžeisti demokratinę visuo
menę, patardamas jai laikyti 
“bendrą frontą” su tokiais, kaip 
Grybas,* ir panašus į jį.
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APIE SUFALSIFIKUOTĄ RE
ZOLIUCIJĄ IR JOS KOMISIJĄ

Amerikos Lietuvių Kongreso

Mass. apskričio konferencijoj 
teko ir inan dalyvauti nuo Nor- 
wood, Mass., bendro draugijų 
komiteto. Konferenciją atidarė 
apskričio pirminiųkas S. Miehel- 
sonds, kuris aklamacijos būdu 
tapo išrinktas tos dienos tvar
kos Vedėju. Jo pagelbinirtktt — 
žalimas, iš Worcester, Mass., ir 
sekretorium iš Bostono Zavis- 
Zaviškis — abu komunistai — 
taipgi išrinkti aklamacijos bū
du. Iš eiles pirmininkas pasky
rė mandatų komisiją. Viskas 
tvarkoj.

Bet kaip tik S. Michelsonas 
paskyrė į rezoliucijų komisiją 
J, Grybą, J. Krukonį ir ištarė 
vardą P. Kručo, iš NorwOod, 
Mass., tuojau invalidas, nervuo- 
tas žmogus J. Karsonas, komu
nistas iš Lowell, Mass., pradėjo 
reikalauti, kad rezoliucijų ko
misija butų rinkta visos konfe
rencijos delegatų; paskui tą 
žmogų ir visi kiti komunistai 
pradėjo turavoti, kad būtinai 
rinkti. Aš tuojaus supratau, kad 
didžiuma konferencijoj esančių 
delegatų komunistų, manęs, kai
po griežto socialisto į rezoliuci
jų komisiją neleis. (Mat, aš ra
šau Pastabas į “Naująją Gady
nę”, nepagirdamas Stalino reži
mo ir komunistų). Kad negai- 
šuot laiko, dėliai šventos ramy
bės, aš, savo kandidatūrą iš re
zoliucijų komisijos ištraukiau; į 
mano vietą tuojaus pasiūlė sta- 
lincą J. Karsoną, ir visas klege
sys apie rezoliucijų komisijos 
rinkimą tapo pabaigtas. Socia
listas Aniesta, priėjęs, man sa
ko: “prieš tave ekstremistai su
kilo”. Mano atsakymas buvo 
toks: “Aš, kaipo griežtesnis so
cialistas už jus, tai komunistai 
man priešingi.”

Spaudos klausimu J. Grybas 
rezoliuciją savotiškai parašė, 
namie sėdėdamas, atkreiptą 
prieš “Naujienas”. Man keista, 
kad J. Grybas nori akis apdum
ti ir “Naujienų” redakcijai, sa
kydamas: “Netiesą ‘Naujienos’ 
skelbė, kad rezoliucijų komisija 
susidėjo iš trijų komunistų”. J. 
Krukonis tūlą laiką Brooklyno 
“Laisvėje” užpildydavo Bosto
no žinių skyrių, kas būtinai tu
pėjo atalikt komunistų skoniui. 
Nėra žinios, koks vėjas papūtė, 
kada dabar vietoje J. Krukonię, 
atsistojo to skyriaus priešakyje, 
ex-graborius Petruškevičius. J. 
Krukonis, mane sueidamas pik
nikuose, Bendro Komiteto su
rengtuose, visuomet kritikuoja 
kam aš priešinuos Stalino reži
mui. Ar tas rodo, kad jis yra 

■ beparty vis ? Ne.
P. Kručas

21 St. George Avė., 
Norwood, Mass.

(Tęsinys)* *
Turkija laikėsi iki šiol reicho 

atžvilgiu gana nepriklausomai; 
ji mažiau negu kitos Pietryčių 
šalys pasidavė jo vedamiems j- 
siskolinimo manerams. Bet po 
anšliuso ir po Miuncheno rei
cho įtaka Turkijoj staiga smar
kiai sustiprėjo. Tai rodo stambi 
150 mil. markių paskola, ku
rią neseniai davė jai reichas •— 
ne pinigais, žinoma, bet “užsa
kymų bonais”: už tą sumą bus 
užsakyta Vokietijoj pramonės 
gaminių, karo medžiagos ir Vo
kiečių pramonininkų atlikta vi
sa eile stambių darbų pačioj 
Turkijoj. Londono bankai po 
to* žinoma, ginklų nepadės: 
varžytynes šioj dirvoj eis to
liau. Jos išeis į gerą Turkijos 
industrializacijai. Bet kas paga
liau pasinaudos Turkijos indus
trializacija ir militarizacija — 
čia kitas klausimas.

Reino-Maino-Duno j aus 
kanalas

Šis didelis, naujas vandens 
kelias, kuris bus baigtas 1945 
m., suvaidins milžinišką vaid
menį Vokietijos ekspansijai į 
Pietryčius. Tas kanalas duos 
galimumų labai pigiai trans
portuoti prekes tarp Juodosios 
juros ir šiaurės juros, aptar
naudamas visus pramones ir 
prekybos centrus, besirandan
čius Reino, Maino ir Dunojaus 
upių artumoje — tiek pačios 
Vokietijos teritorijoj, tiek, 
taip bent projektuoja reicho 
vyriausybė, ir kitose valstybė
se. Kanalas skirtas gana didelio 
tonažo (1,500 tonų) laivams. 
Jis kainuos milijardus. Pagal 
reicho vyriausybės planą, tas 
kanalas padės svarbiausiai pa
sikeisti Žemutiniojo Reino me
talurgijos gaminiais ir anglimi 
su buvusios Austrijos geležies 
ruda ir Dunojaus baseino šalių 
maisto produktais ir kitom ža
liavom. Rumunijos nafta turi
ma čia ypatingai galvoje; rei
chui reikalingas kiekis sudaro 
jau dabar daugiau negu pusę 
visos rumunų naftos gamybos. 
Turėdamas kalbamąjį kanalą, 
reichas galėtų suimti ir visą 
rumunų naftą, statydamas ją 
labai patogiom sąlygom Belgi
jai, Olandijai, Šveicarijai, Če
koslovakijai, ir, žinoma, su- 
stabdydamas, prireikus, jos sta
tymą Anglijai ir Prancūzijai. 
Tokie yra reicho planai. Rei
kia pripažinti, kad hitlerinė 
Vokietija moka dirbti plačiu 
mastu ir sistematiŠkai. Savo 
ekspensijai ji gerai parengia ir 
puikiai išnaudoja visus turimus 
galimumus.

Greta to ekonominio ginklo, 
reichas kalasi Dunojaus van
denyse po anšliuso ir karišką 
ginklą: tai Dunojaus karinė 
flotilija. Dunojaus flotilija — 
austriška — jau suvaidino žy
mų vaidmenį pasaulinio karo 
metu, padėdama įveikti Rumu
niją. Ja butų mėginama pasi
naudoti ir šį kartą prieš Padu- 
nojaus valstybes, jei jos nesu
tiktų pasiduoti “be mūšio” rei
cho globai.

“Sudetų metodas”
Vokiškos mažumos, gyve

nančios, tuo tarpu, daugiau ar 
mačiau tyliai, po įvairias Du
nojaus valstybes* yra teicho 
rankose stipri spaudimo prie
monė į tas valstybes. Kaip rei
chas naudojasi savo imigran
tais, vokiškumo “avanpostais” 
svetimose valstybėse ir ką reiš
kia pasakymas “sudėtų meto
das” — nėra iš tikrųjų reika
lo čia aiškinti. Hitlerininkai 
žurnalistai atranda kasdien vis 
naujus vokiškus kaimus, mies
tus ir ištisas vokiškas sritis Ru
munijoj, Jugoslavijoj, Vengri
joj. Oficiališkai reichas Rumu
nijoj priskaito 800,000 “rases

Iš Lietuvos
Posėdžiavo atleisti val

dininkai
KLAIPĖDA, gr. 7. — Apie 

300 asmenų, atleistų valdinin
kų, kalbėjosi apie savo reika
lus. Atst. Bingau paaiškino, 
kad juos gatvėn išmetusi cen
tro vyriausybė tik esą todėl, 
kad jie norėję likti vokiečiais 
ir vaikus auklėti vokiškai.

Buvęs muitinės vald. Klaws 
pasakė, kad dauguma jų buvę 
atleisti kaipo netinkami, o tuo 
tarpa jų dalis gavusi tarnybas 
Vokietijoje ir gerai einą parei
gas.

Kariuomenes teismas 
nubaudė

KAUNAS, gr. 7. i— Prieš ku- 
rį laiką Lietuvoje lankėsi vie
nas keliautojas aplink pasaulį. 
Jis turėjo albumą, kuriame pa
darė įrašus ir kai kurie Lie
tuvos oficialus asmenys, jų 
tarpe burmistrai. Tas keliau- 
itojas Jonavoj pradėjo fotogra
fuoti kareivines, kur ir suim
tas. Tai Hansas Rusa. Vakar 
Kariuomenės teismas jį nubau- 
;de šešeriaiš metais sunk, dar- 
,bų kalėjimo.

V. Kauneckas

Kaip Vokietija daro užkariavimus 
nekariaudama?

brolių”, Jugoslavijoj 750,000, 
Vengrijoj 550. Tuo tarpu, at
rodo, jie Čia dar ypatingai “ne
kenčia” po “svetima priespau
da”... Bet ar ilgai? Pačią anš
liuso dieną vokiečių slaptosios 
policijos (“Gestapo”) organas, 
“Das Schwarze Corps”, patal
pino ilgą straipsnį apie 80,000 
“Volksgenossen”, kurie gyvena 
Besarabijoj (net žydiškoj Besa
rabijoj!) ir kuriems Hitleris 
yra “unser Fuehrer” ir į kurį 
jie meldžiasi. Taigi prireikus, 
po atatinkamo paskandalinimo, 
visas Dunojus, nuo švarcvaldo 
kalvų iki Juodosios juros, ga
lėtų būti paskelbtas “vokiška 
upe” (tokia jis jau vokiečių 
laikomas) ir pareikalautas ge
ruoju atiduoti,. — pravedant 
po to plebiscitą!.. “Tautų apsi
sprendimo teisė”, Hitlerio in
terpretuojama, gali privesti ir 
prie visai neįmanomų absurdų.

Pietryčiai — tarp Vokieti
jos ir ‘‘demokratinio 

bloko”
Jei Vokietijai iš tikrųjų pa

vyks sudaryti savo ekonominę 
“ašį” nuo Šiaurės iki Juodosios 
juros, ji turės visai po ranka 
kažką labai panašų į anglų do
minijas. To pasėkos butų: ne
ribotas Vokietijos ekonominis 
pajėgumas vesti ilgą karą. To
dėl Anglija, Prancūzija ir Ru
sija negales ilgesnį laiką ramiai 
žiūrėti į ekonominius-politinius 
Vokietijos planus Pietryčiuose. 
Ką nors jos turės daryti. Ge
riausiai, žinoma, jos galėtų 
Vokietiją čia atremti jos pa
čios ginklais: suimti didžiąją 
dalį Pietryčių kraštų gamybos: 
duoti jiems gyventi. Geografi
nės sąlygos duoda šiuo atžvil
giu Vokietijai neabejotiną pir
menybę. Tiesa, Anglijos, Pran
cūzijos, Jungtinių Valstybių 
bankai gali Dunojaus ir Balka
nų valstybes aprūpinti dar di
desnėmis paskolomis, negu Vo
kietija, tvirta valiuta. Bet Vo
kietijos “paskolos” išeina pato
gesnes: pramonės gaminiai, 
specialistų patarnavimai, už ku
riuos atsilyginama tuo, ko pas 
save irgi apšeiai turima: žalia
vom, žemes ūkio gaminiais. 
Vokietijos vadai giriasi įvykdę 
stebuklą: Vokietija, dėka savo 
milžiniškos darbo organizaci
jos, nebebijanti daugiau jokių 
ekonominių krizių, liet tai pa
sigyrimas; Vokietijos ekonomi
ka tebėra pilna spragų. Jos 
Achilo kulnis — žaliavų tru
kumas, kurį jos vadai kaip tik 
ir tikisi pašalinti, įjungdami į 
Vokietijos ūkį Pietryčių ir gal 
dar kilų kurių kaimynų ūkį. 
“Demokratinio bloko” komer
cinė kontr-ofenzyva, energin
gai ir laiku pradėta, galėtų žjr- 
miai aprėžti Vokietijos projek
tus Dunojaus ir Balkanų šaly
se. “Demokratinio bloko” (bet 
ar galima apie tokį kalbėti?) 
energingumas sužadintų ir 
Miuncheno taikos prislėgtų ma
žųjų Vokietijos kaimynų at
sparumą prieš mėginimą pada
ryti iš jų savotiškas Vokietijos 
kolonijas Europoje.

Ar bandys Vokietija kalba
mu čia “pacifistinės ekspansi
jos” budu įsigalėti ir Lietuvoj, 
priversdama ją (Klaipėdos pa
galba) nukreipti savo eksporto 
didžiumą vietoj Anglijos į rei
chą, atsisakyti nuo nepuolimo 
sutarties su Rusija — pasira
šant tokią sutartį su Vokietija 
ir t. t. — parodys netolima at
eitis. Kad Vokietija tokius pla
nus Lietuvos atžvilgiu iš tik
rųjų turi, kaip lai rašo dalis 
spaudos, panašu į tiesą. Bet ar 
Lietuva bus, ar ne priversta 
tapti kokia nors ten vokiško 
imperializmo “ašies” “padruti- 
nimu”, — priklauso tuo tarpu 
ne nuo vienos tik Vokietijos.

(GALAS)
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IŠ DETROITO PADANGES
(Naujų Metų pasitikimas

Kaip visuomet, taip ir šiemet 
tik ir galvojome kur bus ge
riau sulaukti Naujus Metus. 
Mat, taip atrodo, kad gal jie 
bus kiek geresni, jei mes juos 
sulauksime linksmai ir malo
niai. Na, taip ir pasitaikė. At
važiuoja Antanas Strazdas ir 
sako: lik greičiau rengkitės vi
sa šeimyna, o mano limozinas 
už dury jūsų laukia.

Mes neturėjome laiko ne 
klausti, kur jis mus veš, tik pil
dėme jo paliepimų ir važiavo
me. Ir kur gi jis mus nuvežė? 
Ogi pas save, kur jau radome 
visky prirengtų kaip ant kokių 
krikštynų ar vestuvių. Ponia 
Strazdienė vis dar bėginėja tai 
prie lango, tai prie durų. O ka
da aš jos paklausiu, kodėl ji 
taip daro, tai ji <$ako: mat, aš 
laukiu Naujų Metų. Mes aiški
name, kad dar anksti yra, o ji 
atsako, kad šiemet ateis jie 
anksčiau, negu paprastai būda
vo.

Po kiek laiko pasirodo dide
lis būrys draugų su Naujų Me
tų sveikinimais: tai draugė 
Dermaitienė, J. Pilka, A. Ma- 
saitis, Marcela VViverienė, drau
gai Šimanskiai, A. Azuravičius 
su savo sūnumi, Charles Būtis, 
visa Keblaičių šeimyna ir dau
giau kitų, kurių per neapsižiū
rėjimų vardų neįsitėmijau. Ta 
visa kompanija atrodė kaip 
viena šeimyna, ir prie apkrau
tų stalų visokiais valgiais ir gė
rimais mes ne tik sulaukėme 
Naujų Metų, bet nė nepamatėm 
kaip jau pradėjo švisti.. Tada 
tik atsimenėme, kad jau sek
madienis ir mes daug reikalų' 
turime atlikti, būtent, dalyvau
ti visokiuose susirinkimuose. 
Be to, 4 vai. po pietų visi buvo
me nutarę važiuoti pamatyti 
operetę “Mikado”. Tad atsisvei
kinę su maloniais šeimininkais 
A. ir M. Strazdais iškeliavome 
kožnas sau.
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“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“ A. L. Balsas
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

Aš nuo savęs linkiu drau
gams Strazdams sulaukti daug 
tokių smagių Naujų Metų ir 
taip nenuilstamai darbuotis ir 
toliau, kaip darbavosi ligi šiol. 
Jus, draugai, dirbkite, o mes 

Ijums padėsime ir pasekmės 
bus geros. Tad su Naujais Me- 

i tais ir su naujomis idėjomis 
1 pasiryžkiine veikti, o darbo at
siras daug. —Tikra žemaitė.

LSS 116 kuopos 
susirinkimas

LSS 116 kuopos susirinkimas 
įvyks šeštadienį 8 vai. vakaro 
ad'resu 2386 24 f h St. Visi na
riai malonėkite dalyvauti ir 
naujų narių atsiveskite. Bus 
renkama nauja valdyba 1939 
metams. Yra ir daugiau svar
bių dalykų aptarti. Tad nepa
mirškite visi dalyvauti paskirtu 
laiku nurodytoje vietoje.

Narė.

Puikus parengimas ir įžiu
rę j imas to, ko nėra

Jau daugeliui yra žinoma, 
kad pas mus Detroite lankėsi 
“Naujosios Gadynės” choras, 
kuris suvaidino gražių operetę 
“Mikado”. Aš nemanau rašyli 
apie tai, nes žinau, kad tai pa-i 
darys ir be manęs gabesni m u- Į 
sų korespondentai. Tačiau tiek 
turiu pasakyti, kad man labai 
patiko tas vaidinimas ir daina
vimas. O už tai priklauso cho
rui ir jo mokytojui, George 
Steponavičiui, didžiausias kre
ditas. Tik visa bėda su musų 
rengėjais, taip sakyti, skloki- 
ninkais, kad jie nemiegodami, 
o vis sau sapnuoja ir gana. 
Jiems vis rodosi kažkokie prie
šai, ir tam panašiai.

Kada vakaro vedėjas Mikas 
atsistojo prieš publikų padėko
ti, tai jam tuojau ir pasirodė 
prieš akis priešai. Ir pradėjo jis 
kalbėti, kad tai jų priešai ardė 
jų parengimų ir taip toliau. 
Bet, girdi, žiūrėkite, kiek mes 
turime daug publikos; mums 
priešai nieko negalėjo padaryti.

Kada praeitų pavasarį per 
Velykas jie turėjo parengimų, 
tai vienas sklokininkas net eiles 
parašė į savo programų. Ir tas 
eiles paskyrė priešams! Jis lie
pė staugti ir šaukti, bet, sako, 
musų nesulaikysite. Sako, mes 
einame pirmyn.

Aš nesuprantu, kų sklokinin- 
kai priešais vadina: tuos žmo
nes, kurie neateina į jų paren
gimus ar kų kitų.

To nereikalaukite, gerbiamie
ji. Mes Detroite neturime nė to
kios svetainės, kad butų gali
ma visus Detroito lietuvius su
talpinti. Geriau išbuskite iš sa
vo tų sapnų ir tada priešų ne
matysite. Tada bus galima 
draugiškiau su kitais veikti ir 
pasekmės bus geresnes. Aš 
Naujų Melų proga linkiu jums 

i neįsivaizduoti tokių dalykų, ku
rių nėra. —žemaitė.

A < ’.M K- N A U JIKN V T'elonhd to
CANON CITY, COLO. — 

Dr. Raymond L. Atterberry 
liko policijos sulaikytas ry
šium su- žmonos mirtimi. Jo 
žmona buvo pasmaugta.

Margumynai
Kaip Senovės Lietuviai 

Skaičiuodavo Laiką
___

Kad senovės lietuviai turė
jo savo kalendorių, niekas ne
abejoja. Tačiau apie jį ligi 
šiol išliko visiškai nedaug ži
nių — jis buvo pamirštas kar
tu su senųjų tikyba. Vis dėl to 
iš kai kurių duomenų daroma 
išvada, kad lietuviai savotiš
kai laikų tebeskaičiavo dar 
XVi šimtmetyje. Tų patį teigia 
ir istorikas T. Narbutas, minė
damas kardinolo Petro d’-

Patarimas
Krautuvininkams

f

N$tatistikos daviniai parodo, 
kad per praeitus metus Chi* 
cagos mieste užsidarė apie 
15Q0 maisto krautuvių. Tai ga- 

i na baisus skaičius, nes tai reiš
kia didelius, miliomis dolerių 
siekiančius nuostolius.

Prie normalių gyvenimo są
lygų, visuomet yra tam tikras 
skaičius iš prekybos išeinančių 
krjautuvninkų. Tai atsitinka 
dejto, kad vieni įeina į preky
ba, stokuodami reikiamo paty
rimo, kiti — kapitalo, o treti 
dėlto; kad bloga vieta. Bet pra
eitais metais, pasirodo, priežas
tys buvusios kitokios, — o tai 
pernelyg dideli kompeticija.

Nedžiuginantys yra ir šie 
metai. Didžiosios grandininės 
krautuvės rengia planus, ir, jei 
tie planai bus įgyvendinti, tai 
kompeticija gali pasirodyti dar 
baisesnė ir dar daugiau nepri
klausomų krautuvninkų bus 
priversti nusikabinti iškabas. 
Taigi, ateitis .jų nedžiuginan
ti*, — žinoma, jei nesiims tam 
tikru priemonių, moderniškų 
prekybos budu, t.y. duoti kai
nų už kainą, kokybę už koky
bę ir geresni patarnavimą. O 
kad tai padaryti, reikia buti
nei prisidėti prie stiprios ko- 
operatyvės organizacijos ir 
bendromis jėgomis stoti į kom- 
peticiją.

Tokia organizacija yra Mid- 
wcst Grocery Company, kuri 
randasi prie Western Avenue 
ir 33rd gatvės. Čia yra ir vie
ni iš didžiausių tos rųšies san
deliai, bendromis jėgomis visų 
nepriklausomų krautuvninkų 
vedami ir jų savastis.

Čia veikimas yra vieningas,
Ailli kelione į Lietuvą, atliktų 
1418 m. Pasak Narbuto, kardi
nolas savo surašytuose įspū
džiuose mini, kad lietuviai tu
rėjo savo astronomus ir kad 
laika skaičiavo pagal mėnulį. 
Skaičiuodami laika pagal mč- v . s . < t
nulį, be abejonės, jie negalė
jo išvengti trylikto mėnesio. 
To kardinolo nuomone, trylik
tas mėnuo būdavo įjungiamas 
į kitų menesių tarpų kas treti 
metai. Savaite buvo vartojama 
septintame, pradedama penk
tadieniu. Sekmadienis būda
vęs skiriamas pagerbti saulei. 
Tarp kita ko Narbutas mini, 
kad kas lai buvo radęs geleži
nę lazdų su savotiškais žalva
riniais ženklais, kuri galėjo bū
ti ne kas daugiau, kaip seno
vės lietuvių kalendorius. Ta
čiau kur ta lazda yra dabar, 
pasakyti sunku. Taip pat ne
galima tvirtinti, kad ta lazda 
ištikrųjų buvo «musų protėvių 
kalendorius, nes tokių lazdų, 
jeigu lietuviai jas butų varto
ję laikui sekti, be abejonės, 
butų pavykę rasti ir daugiau. 
O daugiau lokių radinių ligi 
šiol dar niekas neužtiko.

pardavimas ir pirkimas eina 
bendrai, skelbiasi irgi bendrai, 
nes tik tuo budu prekiaujant, 
galima duoti daug našesnį pa
tarnavimų ir ekonomiškas kai
nas. .! „y.

štai : dėlių)., Midwest Stores 
šiandien ,yra. greičiausiai kalan
čios krautuves, nors nuo įsi
kūrimo praėjo tik astuoni me
tai. 1 ) >

šiais gi, metais numatyta 
daugiau išleisti skelbimams, 
kad pritraukti daugiau kostu- 
merių, — planuojama moder- 
niškesnis pardavimo planas ir 
kiti dalykai, be ko negalimas 
šiandieninis prekybos veiki
mas. (Skelb.)

NE SVARBU
KIEK IŠLEIDI KAS SAVAITĘ MAISTO REIKALAMS, SUTAU

PYSI PINIGŲ DAUGIAU, PIRKDAMAS MIDVVEST 
STORES KRAUTUVĖSE

Specialus Išpardavimas Penk. ir šešt., Sausio 6 ir 7
■ ■I ■■■■■■■ ■■■■■ III -----------

Puikiausis Smulkusis

Cukrus GRYNŲ 
BUROKŲ 10 sv. 45c

Puikiasi Kava Amerikoje
M. J. B. KAVA sv. ken. 32c
HORMEL’S” Cream of Mushroom Soup 2 ken. 25c

2 sv. 17c

PRANEŠIMAS IŠ 
BRIDGEPORTO

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.

California Lima Pupos
“COMEt” Ryžiai 
žali Skaldyti žirniai 
“EXCELO”
KORNAI

sv. pak. 2 už 19c
2 sv. 15c

Paskutinis nuošimtis 
mokėtas buvo 4-tas.

■JOHN P. EWALD, 
Sekretorius.

No. 2 ken.
dideli 2^Cken.
No. 1 ken.

“MIDVVEST” Pork and Beans

“ELMDALE” Tomatoes
“ELMDALE”' žirniai

3 už 25c
2 už 21c
2 už 15c

Reg. ken. 5c
“MIDWEST” Pure Tomato
CATSUP did. buteliai
“MIDVVEST” Puikiausi Aprteots
CORN KIX Pusryčiams
“MIDVVEST” Grape Jam
“MIDVVEST” Sardines

did. 2Vs ken.
2 už 25c

19c

didelės dėžutės

2 pak. 23c 
sv. džaras 15c

2 už 21c

“MIDVVEST” Puikiausi Gryni
Egg- Noodles sv. pak.
“LINCOLNSHIRE” Virti Gatavi Valgyti
Calas Kumpiai 4 iki 6 sv.
“SECURITY” Kepta Meat Loaf
Puikus Florida
TANGERINES 200-210 didž.
Puikus California Orandžiai
Puikus Raudoni Virimui Obuoliai
Puikios Gaivinęs Salotos
Nauji Texas Kopūstai

“SUNSHINE” Krispy Crackers

“AMERICAN FAMILY” Muilas

PUROX”
NAUJAS
RINSO

2 už 25c
sv. 240

- ■» ■

sv. 29c

tuz. 10c
252 mieros tuz. 17c

5 sv. 18c
Did. Galvos 2 už 11c

2 sv. 50
sv. pak. 15c

4 barai 23c

2 10c pak. 10c , 2 25c pak. 250

did. pak. 2 už 37C

NES PIGIAUPIRK NUO

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

IDWE

400

a

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesni, 

f Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
riegu apdtaudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
. lietuvių reikalais.

Dabar visdse lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 

; savo Šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

^NAUJIENOSE*’

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo ženklelius

GALI GAUTI

NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj.

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

' Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos.,mokslininkai, rajy- 

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktine knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina ^metams 4 dol. pusmečiui 2 dol. 

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vČ 

Nr. 153. LITHUANIA.

Musų istorikas S. Daukan
tas, rašydamas savo istorijoje 
apie lietuvių ir žemaičių bu
dus bei apsiėjimus senovėje, 
sako, kad senovės lietuviai 
metus skaičiavo nuo didelių 
karų, baisių tautos ermiderių, 
didelių tvanų, badų arba ma
rų. Pasak Daukanto, senovės 
lietuvių savaitė turėjo devy
nias dienas, metai dvylika mė
nesių. Mėnesius musų prabo
čiai vadindavo sausiu, kovu, 
balandžiu, arba karveliu, ge
gužiu, birželiu arba kirmėšiu- 
mi, liepa, rugpiučiu, šilu, spa
liu, lapkričiu, gruodžiu ir sie
kiu. Valandų nežinojo. Dienų 
ir naktį skirstė tam tikrais' 
tarpais, vadintais aušra, šviti
mu, prošvita, vokesniu, saulė
tekiu, , pusrytėliu, pusryčiu, 
priešpiečiu, pietumis, popakai- 
te, pavakare, pavakarėle, sau-- 
lėlydžiu, brėkšta, sutema, va
karu, išvakarėmis, naktovy- 
džiu, įmygiu, pirmaisiais gai
džiais, antraisiais gaidžiais, 
keliamuoju laiku ir priešauš
riu. Visus šituos tvirtinimus 
Daukantas paremia užsiliku
siais laiko tarpų pavadinimais 
senose musų dainose ir gyvoje 
kalboje.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodai vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti ?

Net kunigai pasislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj j rankas 
paimt.
\ “Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

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

Be to; jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, jdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
------------------------------ _

30 Years Success! Doctor’s 
Amažing Liųuid f or Itching of 

ECZEMA 
Daug yrd atsitikihių, kur kiti produktai ne 
davė reikiamu pabėki), b-H Rttprus, švelninant 
tis, antirieptinlH Rkiedinya Žemo davė greitas 
paeekaH nuo nidžėjinio, skausmo, raudoniu 
degamos. žvynuotos, ugninės Eczetna.

Iš pinko sykid Zonio neša nuostabią pa- 
relhą. P«i to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingu įtakingų dalių). padeda Gamta’ 
greitesni’ gydymą. Mikna dėkingi Vartotojai 
rašo iš visiir, garbindami gautas pasėkas’ 
štai kaip rašo pi F. M. iš Jersey City: “l 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nito Eczerba, kuri mano vargino per SS 
metusi’'

Neregi įkas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczoma, spaugas, de- 
dedervines ir kitokius o<lo8 įdegimus. Tik 3Kc. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais- gal pri
reikė $1.25 Extra Jėgos. Yra pafi visus žy
mesnius vaistininkus.

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Tkaip žuvis be 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

PAVASARINIŲ

AR

<

Pasidėk nors mažą dalelę savo uždarbio į LITHU- 
ANIAN BUILDING LOAN AND SAVINGS ASSO- 
CIATION (Naujienų Spulką)-----

BEDARBĖ BUS NEBAISI
Nelaikyk savo pinigų BE nuošimčio, bet pasidėkit ten, 
kur galite gauti 3% ARBA 4%.

NAUJIENŲ SPULKA IŠMOKA PINIGUS 
ANT PAREIKALAVIMO.

Naujieną Spulkoje visi indėliai yra apdrausti Federa- 
lėj; Apdraudos KorporacijOji
Naujienų Spulka atidara nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
and SAVINGS ASSOOIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

f ..............................................................................— —■ - - - * - - - ■■GARSINKITE “NAUJIENOSE

MADŲ 
KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
i 1739 S. Ilalstcd St.,
; Chicago, III.

i Vardas............................................   ;

• Adresas............................................. ;

I Miestas...............    ;

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



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, sausio 6, 1939

Diena !š Dienos
----------  ________ JL .I" . Z. -- . -------- ------ --------
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\Vaukegano Lietuvių Kultūros Draugijos metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, sausio 8 d., 1939 m., 10:00 vai. ryto, Liuo- 
sybės Svetainėj, 8-tos ir Adams gatvių, VVaukegan. Malonė
kite visi nariai atsilankyti, nes bus renkama valdyba.

Suzana L. Gabtis 
Bijūnėlio choro praktikos įvyks šeštadienį, sausio 7 d. 1939 J. 

Grigaičio svet., 3804 Armitage Avė. 2 vai. po pietų. Visi 
nariai susirinkite, nes turime gerai prisirengti prie savo 

koncerto, kuris įvyks sausio 14 d. Valdyba
Roselando L. D. Namo Bendroves metinis šėrininkų ir draugijų 

delegatų susirinkimas įvyks pirmadienį, saus o 9 dienų, 7:30 
vai. vakare Liet. Darb. svetainėj, 10413 S. Michigan Avė. 
Kviečiame atsilankyti, nes bus svarstoma svetainės statymo 
klausimas — reikalinga visų šėrininkų pritarimo.

Sekr. G. Kirkus 
Illinois Lietuvių Pašalpos Klubo metinis susirinkimas įvyks šį

vakar Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
7:30 vai. vakare. Visi kviečiami atsilankyti, nes yra daug 

svarbių reikalų. A. Kaulakis, rašt.
Kruopiškių Progresyvio Klubo metinis susirinkimas įvyks šeš

tadienį, sausio 7 d., 8 vai. vakare, 2436 N. Marfnora St. Vi
si kviečiami atsilankyti. Turime svarbių tarimų, bus renka
mi darbininkai dėl vakaro, kuris įvyks sausio 21 d. Neffo 
svetainėj. Valdyba

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Klubo metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 8 d., 1939 p. J. Juškos svetainėj. 
Prašome visus atsilankyti, nes daug yra reikalų dėl apsvars
tymo, išgirsite komisijos barn dance pakaro raportų. Atsi
vesk i t nors po vienų naujų narį. Valdyba

SLA 129 kuopos metinis susirinkimas įvyks šįvakar 7:30 vai.
J. Petrausko svetainėje. 1750 S. Union Avė. Susirinkimas 
yra labai svarbus. Todėl visų narių atsilankymas būtinai 
reikalingas. Valdyba

Teisybės Mylėtojų Draugystės metinis susirinkimas įvyks sek-

Naujų Metų 
Linkėjimai

Kad 1939 metais lietuviai rū
pintųsi scenos meno kuriniu, 
kad jaunimas, kuriame mažiau 
patinka dainos, tverlųsi į gru
pes, lavintųsi teatro. Tas labai 
reikalinga Amerikoj gimusioms 
ir augusiems dėl to, kad mo- 
kindamiesi teatro, išmoksta tik
rai 
kia lietuviams teatro!

Marė Dundulienė-artistė, 
Courtland St.,615

Hari, Mieli.

laidotuvės.
pp. Mat'u- 
ir geriau- 
pastangos 

nuėjo nie-
Pirma--

Sumokėjo Valdžiai 
$37,692 už Al Capone

Turėsi Mokėti Dar $20,000

Automobilių su 
Didžiausias šir- 
tėvams netekti 
dukters, tokios

Ame-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

Oscar Persson, 38, su
lia Urban, 32

Ted Walters, 24, su Lillian
Davis, 23

Louis Anasenec, 25, su Cc*n- 
stance Kalant, 21

įvairios Žinios Iš 
Cicero Lietuvių
Gyvenimo

ne-

ka-

kapi- 
pasL

palai-

Halsted St. 12 vai. dienų. Visi kviečiami būtinai atsilan
kyti. A. Kaulakis, sekr.

Jaunų Lietuvių /Vmerikoje 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 rinkijnas ir kiti svarbus reikalai. S. Kunevičia, rašt. 

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

tarti. Ten pat galėsite užsimokėti duokles. Valdyba

Sukaktuvės. — Laidotuvės. — 
Mirtys. — Iš R. R. Kliubo

Sukaktuves.
CICERO. — Praeito 

dienio vakare, Benis ir 
sė Tumavičiai

Viena diena dvejos
Kaip buvo rašyta, 

lionilį duktė mirė, 
sios, brangiausios 
jos gyvybę gelbėti
kais. Mirtis apgalėjo, 
dienį rytų palaidota švento Ka
zimiero kapinėse. Laidotuvės 
buvo nepaprastos, įspūdingos, 
ir griaudingos. 
viršum šimtas, 
dies skausmas 
dešimts metų
protingos, malonios. Bet prieš 
mirtį niekas neatsilaikė ir 
atsilaikys.

Antros laidotuvės įvyko po 
pietų. Lietuvių Tautiškose
pinėse palaidotas Antanas Knis- 
toftas. Tai senas vietos gyven
tojas. Buvo visų mylimas, kai
po linksmaus budo žmogus. 
Gyveno lenkų distrikte, buvo 
vedęs su lenke, vienok palaikė 
tamprius ryšius su lietuviais. 
Priklausė prie draugijų ir per 
keletą metų ėjo pareigas 
nių direktoriaus, čia ir 
skyrė vietų.

Prieš pora metų čia
dojo žmoną, dabar ir pats sa
le atsigulė. Laidotuvėmis rūpi
nosi vaikai, 3 dukterys ir 2 sū
nus. Laidotuvių direktorius 
moteris lenkė. Visos ceremoni
jos angliškai ir lenkiškai. Kal
bėta poteriai tik truko vesti 
bažnyčion. Visi žino, jog 've
lionis su bažnyčia seniai nu
traukė ryšius, bet ištikus mir
čiai pašaliniai daro kaip išma
no. Numiręs nejunta nei gir- 
džia. Ir tai nepirmas, nepas
kutinis kartas, o vienok žmi- 
nės neišmoksta, gyvi, sveiki 
būdami neaprupina savo reika
lų, kad iš 
juoko.

Mirė

Advokatas Abraham Teitel-' 
bauin Chicagos federaliam tei
smui įteikė $37,692.29 apmokė-j 
jiinūi piniginės pabaudos ir s 
teismo kaštų, kuriuos tas teis
mas uždėjo Al Capone’i, kai f 
jį nuteisė j kalėjimų. $20,000 
dar reikės sumokėti, kai Ca
pone bus paleistas iš kalėji
mo.

Capone, buvęs Chicagos gen- 
gsterių karalius, dabar sėdi 
Alcatraz tvirtovėj, Californi- 
joj. 1932 metais jis buvo nu
teistas 10 metų terminui už in- 
come taksų nemokėjimų ir ki
tus prasižengimus. Valdžia gal 
sutiks jį paroliuoti iš kalėjimo 
ankščiau, bet taipgi galima, 
kad jam reikės sėdėti pilnų 
terminų. .

Bet $37,000 sumokėjimas val
džiai parodo, kad Al Capone 
dar turi pinigų Cbicagoj. O 
pirmiau gandai sklido, kad ji
sai neturi nei cento. Jo pini
gais Chicagos bankuose dabar 
rūpinasi brolis John Capone.

2-ra ir Paskutinė Savaitė 
u

Dalyvaujant dviem Sovietų ki- 
noteatro žymioms žvaigždėms 
BORIS BABOCHKIN 

NIKOLAI CHERKASSOV
— Extra Priedas — 

SPALIŲ REVOLIUCIJOS
21 metų sukakties paminėjimas.

SONOTONE 
66 E- Van Buren St. 

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

Sept. ir šventes.

99
Tel. Vlctory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SIIEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

PARENGIMAI
Lietuviškos Vakaruškos su programų, rengia Roselando Liet. 

Moterų Klubas, šeštadienį sausio 7, 1939 Darbininkų sve
tainėje, 10413 S. Michigan Avė. Visus kviečia —Komisija

MEZGINIAI BALTINIAMS. JIS TINKA VISUR

CROCHETED EDGINGS PATTERN 1640
No. 1648—Didelis rinkinys mezginių, kuriuos galit 

kur suvartoti.

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

No. 1648

I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

šešta- 
Broni-

1526 S. 49th 
Avė., rengėsi atšvęsti 20 metų 
vedybų sukaktuves. Suprašė tuk 
keletą artimųjų, sako, “Mažai, 
skrumnai, nes blogi laikai.” 
Bet artimi tuo nepasitenkino 
— “sudėjo” galvas, viską ap- Electric 
vertė viršum kojom ir suren- dienų pasirgo šalčiu- ir apleido 
gė puikiausias iškilmes. Tai, gyvuosius. Paliko jaunų žmo- 
buvo 
viso 
čienė 
Taip 
juste 
tai atėjo. Linksmi metai 'visur 
skamba, ūžia ir visi sveikina
si,

numirusio nedarytų

V. Stalulionis
Stalulionis, Slankė-Štai V.

vičių žentas, ilgametis Western 
darbininkas, keletą

tikras surprizas ir iš to nų. Neseniai ^velionis turėjo, tiek 
' “ J “ * vilčių, norų, bet mek'as nežino

kas kartais stovį už nugaros.
R. R. Susirinkimas.

“mandrumo” p. Tumavi- 
neišsilaikė nuo ašarų.

jaukiai laikų leidom, *jog 
nejutom kaip Nauji Me-

Šįvakar Liuosybės svetainėj 
Raudonos Rožės Kliubas laikys 

si, bučiuojasi, linki vienas ki-'sav0 metinį susirinkimą. Bus 
tam viso geriausio. Ir su ta išduota metų atskaita iš kliu- 
linksma nuotaika susėdom prie darbuotės. Visi nariai tu • 
stalo, prie skanių valgių, ku-,r®tU atsilankyti ir interesuotis 
riuos pagamino Jakaitienė, r savo reikalais. Kaipo metinia- 
Staugaitienė, neskaitant pačios me susirinkime,_nauja valdybei 
p. Tumavičienės ir jos jaunos užims 
dukrelės.

vietas. Pirmininkas F. 
Jasutis; pagelbininkas Chester 
Arcimas; protokolo sekret. K.

Visiems gerai pasisotinus, p. p Deveikis; finansų rašt. — 
Staugaitienė prabilo su Prane- pen Tumavičiu 
Šimu, 
ster’ bus p. Deveikis.’ 
prasidėjo. Programas

ižd. — A.
Šių iškilmių Toast Ma- petkus; Trustees — A. Venc- 

Na ir ^Ib. Venckus, Jr., P. Yor- 
tęsėsi ke; Maršalka — Joe Klimas, 

gerą valandą. Visi kaip vienais Kliubo susirinkimai kas mene- 
linkėjo pp. Tumavičiams svei-'sjs pjrmą penktadienį, Lietuvių 
kiems sulaukti Auksinio Jubi- LiuosybėS Svetainėj.
liejaus, nekalbant apie Sidab-| K. P. Deveikis,
rinį Jubiliejų, iki kurio truk-1___________
sta tik 5 metų. Tarpe linkėjimų q J 5 Rprilftoda- 

bile buvo sudainuota “Ilgiausių me- OUUCLC
tų”. Pp. Tumavičiai čia ne nau- HlftS Pusryčius

"" jokai. Ypač Benis. Ilgametis, ----------
I'sekretorius veikęs Raudonos“ Beruošdamas sau pusryčius, 
I Rožės Kliube ir Kareivių Drau- 14 metų berniukas Seymour 
I-gijoj. Jau eilė metų kaip tar- Koenigsberg 
| nauja pojicijantu, tarnybos re-

I kordai kuo geriausi, vertas pa-
I aukštinimo. Bet kaipo lietuviui, 
: tai sunku, nes čia viskas čekų 
I rankose.

bile buvo sudainuota “Ilgiausių me-

nuo 2451 West 
North avenue, prisiglaudė prie 
pečiaus ir užsidegė jo rūbai. I 
Jis taip skaudžiai apdegė, kad 
už kelių valandų pasimirė Cook 
apskričio ligoninėj.

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
1U” 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

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei storus. 
Vežam į formas 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
Nan iionos’

kambarius; suteikiam 
sveikatai VIOLET 

prieinamos; Moterų diena

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Ųžlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbesim jūsų 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St

20 Aslų — 10 Stalų
Gėrimai Ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

MOKAME 4%
DIVIDENDŲ Už TAUPOMUS PINIGUS

Su pradžia 1939 metų kviečiame lie
tuvius laupyti pinigus S ĮMANO 

,DAUKANTO FEDERAL & SAV
INOS LOAN ASSOCIATION of 
CHICAGO, kur kiekvieno asmens 
taupiniai apdrausti iki $5000.00 
Federal Savings and Loan Insur
ance Corporation, Washington,

Skoliname Pinigus ant Pirmų Morgičių Nuo 
5 iki 29 Metų Mažais Mėnesiniais 

Atmokėjimais
INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

☆

MtDERALSaVINGS
S-AND LOAN ASSOCIATION<2MaND LOAN ASSOCIATION 

y OF CHICAGO

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

Chicago, III.

ir pavardėVardas
W. H. F. CAdresas

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių SkyriusMiestas ir valstija

ue-ue/
n.Q

ĮDOMIŲ IK NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— __ —7 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENĮ— * —7 IKI 8 VAL.

uch!

i

PETER PEN

čSsJ'T V7AKE

Ishall

xperiment

VAK.
VAK.
VAK.
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i NEW SUBWAY I 
I DABAR ATDARA | 
I LietuviŲ Auditorijoj j
13133 So. Halsted St

PIETAUK — ŠOK 
B0WL.

| Naujai įrengta 
j Tel. Victory 9605
nJoe Ukrin S am Kamberš
^iiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiuiaiiiiiitiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiF
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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.

>A R E YO U r S U F FE RI N G FRO M

EYE STRAIN 
kc/uę fo dust, sun/ light-glare^į 
'd r iving, movies, reading, etę.?

Do your eyes bum—feel 
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients vvhich 
cleanse and clcar eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clcan, fresh,
alive! Much more etfective than boric acid. 
Send for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., Dept. MF. Chicago, III.

EYfcS C'kanset,\
į AT ALL DRUG STORES

Garsinkitės “N-nose”
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI $10.50 
už ............................ ■ »

GYDYMAS $Cn.OO
LIGONINĖJE .............. WU

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena
diena Ligoninėje ......  $ I5.00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama ....

VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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



Penktadienis, sausio 6, ldŠ9
' 1 y—i » " —1 ■ ' — ’*—**

! NAUJIENOS, Chicago, 111, 1
T

SU 36 KUOPA DALYVAUS “NAUJIENŲ”
JUBILIEJUJE

Paskyrė $25.00 ir įgaliojo Valdybą 
atstovauti kuopą Koncerte

Savo susirinkime, trečiadie
nį, sausio 5 d., SLA. 36-ji kuo
pa nutarė oficialiai dalyvauti 
“Naujienų” jubiliejaus kon
certe, kuris įvyks kovo 12 d. 
Ashland Auditorium svetainė
je, ir įgaliojo valdybą atsto
vauti kuopą. Be to, susirinki
mas nutarė paskirti $25.00, kad 
SLA 36 kuopa pasigarsintų 
“Naujienų” jubiliejinėje laido
je.

Pasiginčijus, įnešimas buvo 
priimtas.

Be to, išrinkta delegatai į 
apskričio konferenciją, viso 
15, kiek buvo nominuota. Su
sirinkimo pabaigoje įvesdinta 
nauja kuopos valdyba. Orga
nizatorius p. Platkauskas iš
reiškė viltį, kad šiemet, gal 
būt, geriau seksis Pažangos 
Vajus, nes šiek-tiek pagerėjo 
darbai. —Dalyvis

Ši kuopa yra viena stam
biausiųjų Susivienijime, nes 
turi 321 narį, bet finansinis jos 
stovis silpnokas; dar neatmo
kėtos pereito seimo delegatų 
kelionių išlaidos. Tuo pasi
remdami, sandariečių šalinin
kai stengėsi atkalbinti kuopą 
nuo pinigų skyrimo pasigarsi- 
nimui jubiliejiniame “Naujie
nų” numeryje. Uoliausiai, ži
noma, “kovojo” p. M. Vaidy- 
la. Bet kiti nariai nurodė, kad 
dėl kelių dešimčių dolerių 
kuopa nenusigyvens; jeigu ji 
butų turtingesnė, tai reikėtų 
paimti jubiliejiniame numeryje 
ištisą puslapį, kadangi “Nau
jienos” per 25 metus rėmė 
kuopos veikimą.

— H. BEGEMAN—s 
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
apskaičiavimas—darbas užtikrin
tas.
—1184 Archer Avė.—'

MADOS

Rytoj Laidos 
Staigiai Mirusį 
Benedikta Gailiuna $

Sirgęs š:rdies liga

Rytoj, sausio 7 d., Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse bus palai
dotas senas bridgeportietis, Be-r 
nediktas Gailiunas. Jisai gyve
no Bridgeporte, adresų 341$ 
Lowe avenue.

Velionis pasimirė staigiai, be
dirbdamas dangoraižy j ties 14 
Kast Jackson Boulėvard. Jisai 
ten tarnavo už pečkurį. Dakta
rai spėja, kad velionis turėjo 
širdies ligą.

«
B. Gailiunas paliko keturias 

dukteris, Auna, Martha, Estelle 
ir Hclen; tris sūnūs, Charles, 
Edvvard ir Joseph; du žentus, 
brolį Joną, ir brolienę Marijo
ną ir daug kitų giminių. Kūnas 
pašarvotas namuose aukščiau 
paduotu adresu.

Laidotuvėmis rūpinasi laid. 
d i r. S. P. Mažeika. —R.

(Chisago Evening Amerirfin Photo)
GERA NAUJŲ METŲ (PRADŽIA SENELIAMS. — P-ia Viktorija Mackevičie

nė, žmona finaųsieriaus p. Justino Mackevičiaus, didina konvertėlius su “geromis 
žiniomis” Oak Foresto prieglaudos lietuviams seneliams. Paveiksle ji paduoda 
konverlą su pinigine auka 72 metų Chicagos lietuvių veteranui Antanui Lekavičiui, 
kuris prieš keletą melų prarado abi kojas. Užpakalyj stovi apdovanoti įnamiai prie
glaudoj, (iš kairės) Stanley Čel’vinskas, Antanas Ruzas ir Antanas Eskortas.

Fceassified ads/I
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SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

JAUNAS VYRAS ieško DARBO 
bučernėj — Dirbs už prieinamą 
kainą. Turiu patyrimą. Rašykite— 
Box 918, 1739 So. Halsted St.

HELP WANTED—FEMALE 
DarbinJnkjų Reikia

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

REIKIA PATYRUSIOS merginos 
dirbtinoms drabužinėms gėlėms 
dirbti. GIBRICH, 224 So. Market 
St., Room 5.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

RENDON TAVERNAS, 2616 W. 
59th St. su visais Fikčeriais — 4 
kamb. pagyvenimui, štymu šildomi. 
Galima užimti sausio 15 d.

Savininkas. 1152 W. 59th St. 
Antros lubos.

LOŠT AND FOUND
.Rasta—Pamesta
PRAPUOLĖ šviesiai rusvas jau

nas POLIGE DOG, Bridgeport apy
linkėj. Gražiai atrodantis—ant už
pakalinių kojų aukštai nagos. Kas 
rado, prašom atsišaukti — atlygi
nimas. Boulėvard 4666, 3409 South 
Union Avė.
—......................................... — ■ I... — ! I, I

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

2 KAMBARIAI vienam ar dviem 
vyrams. Su rakandais ar be rakan
dų. Visados namie. Renda pigi. 
4416 So. Washtenaw Avė., Chica
go, III.

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.

REAL ESTATE FOR SALE

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
plytinis bungalovv, plytinis porčius, 
karšto vandens šiluma, 2 karų ga
ražas, plasterio lubos. Kaina $5600. 
Šviesio ąžuolo trimai. 5032 South 
Rockwell St.

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

PARSIDUODA 2 flatis medinis 
po 4 kambarius. Brighton Parke.

4058 So. Campbell Avė.
Savininkas pirmam flate.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

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

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
geras kampas. Įsteigtas 5 metai. 

1056 West Madison St.
PARDAVIMUI GROSERNĖ, ge

roje vietoje. Labai pigiai. Priežas
tis liga. Penki kambariai su vana. 

834 W. 33rd St.

PRADĖK NAUJUS METUS TIK
RAI— investuodamas dabar, kol 
kainos dar žemos. Žiūrėk: Naujas 
geltonų plytų 18 apartmentų, refri- 
geracija, rendos $8400. Kaina da
bar $33,000. Terminai. Tiktai š3,000 
cash pirks 6 flatų plytinį, garo ši
luma, 6 karų garažą, rendos $2700. 
Pilna kaina $12,000. Dabar: naujas 
geltonų plytų, 8x4 kamb. apart- 
mentas. Garas, refrigeracija, rendos 
$4000. Kaina $17,000. Liberalus ter
minai. Daug kitų. Pamatykit mus 
šių forklozuotų namų bargenų rei
kalu.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Av. Spaulding 1500

TAVERNAS, 2 flatų plytinis, kar
štu vandeniu šildomas, 16 metų įs
teigtas. Pardavimui ar mainui.

739 E. 92nd Place.

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

3145 West 26th Street.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

No. 4983—Augesnei moterei ele
gantiška suknelė. Sukirptos mie- 
ros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 
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 par 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali* 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

VVALTER MERKELIS

BENEDIKTAS GAILIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 3 d., 1939 m., sulaukęs 
58 m. amž., gimęs Kėdainių 
apskr., Gudžiūnų kaime ir pa
rapijoj.

Paliko dideliame nubudime 
4 dukteris: Anną_Bain, žentą 
Lester, Marthą 
Edward, Estelle 
liūnas, 3 sūnūs: 
ward ir Joseph;
lienę Joną ir Marijoną Gai
lumus ir kitas gimines. Lietu
voj —seserį Marthą ir kitas 
gimines.

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

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

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

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

Nuliūdę
Dukterys,
Laid. Dir.

YARDS

I?ic|d Muscum of Natūrai 
History skelbia, kad iš Yuka- 
tano pusiaųsalio,. Meksikoj, ga
vo apie 80 rųšių naujų paukš
čių. Eksponatus padovanojo 
Melvjn A. Traylor .Ir., mėgė
jas gamtininkas iš Chicagos, 
kuris dabar keliauja po Meksi
ką.

Ar Didele Išaugs Ta 
Kalendoj Rinkėjo 
Dešimkė?( • J j

■ ■■!■■ . ...... I ■ I

Apsidairęs priėjau prie sekre
toriaus ir užklausiau: “Kaip 
biznis?” Jis pail rimtai tarė: 
“Augam po $100,000 kasmet. 
Pamanykite, nuo sausio m. 
1936 iki sausio m. 1939 paau- 
gom su virš $300,000. Simano

PARSIDUODA TAVERNAS ir
Lunchruimis pilnai įrengtas —ge
ra vieta prie dirbtuvių. Geras biz
nis. 2301 So. Westcrn Avė.

PARSIDUODA TAVERN — La
bai pigiai, airių, vokiečių ir švedų 
apylinkėj. Beverly 7913.

Ęurke, žentą 
ir Helen Gai- 
Charles, Ed- 
brolį ir bro-

liekame,
Sunai ir kitos Gim.
S. P. Mažeika, Tel. 
1138.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SU Chicago, HL 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No....—
llieros  per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
* .............*................ .... .  "

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 3 d., 7:40 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kauno rėd., Rozalimo 
parap., Plaučiškių kaupe.

Amerikoj išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Liudvyną, po tėvais 
BAleknevičiukė, 2 dukteris: He

len ir Paulmirą, seserį Elzbietą 
ir švogerį Rutkauską ir gi- 
rhines, Lietuvoj 2 seseris Je- 
vą ir Agotą įr jų šeimas.

Kūnas pašarvotas 10411 S. 
Wentworth Avė., Tel Commo- 
dore 3643. Laidotuvės įvyks 
šeštad., Sausio 7 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 Į 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą- Huliudę lieka, 
Moteris, Dukterys, Sesuo, Švo- Į 

gėris ir Giminės.
Laid. Dir. Zimpierman.

+
ALEKSANDRAS 

DARGVĄINIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu g 

šausiu 5 d., 12:20 vai. ryto, | 
1939 m., sulaukęs pusės amž., | 
gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 32 m. g
Paliko dideliame nuliudime I 

3 dukteris: Mikaliną, Charlot- | B te, ir Mrs. A. Zelnis ir sūnų | 
Povilą, žentą. Bowman Zelnis E 

I ir anūką Anthony ir daug ki- | 
tų giminių, draugų ir pažįsta- i 
mų.

Priklausė prie Gvardiją 
Pirma Di visi j a Šv. Kazimiero 
Karalaičio, šv. Antano iš 

| Padvos.
Kūnas pašarvotas 4447 So. 

Fairfield Avė. Laidotuvės į- 
vyks Pirmad., Sausio 9 d., | 
8:30 vai. ryto iš J. F. Eudei- I 
kio kopi. į Nekalto Prasid. B 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku- g 
rioje atsibus gedulingos pa- g 
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Darg- □ 
vainio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiąi 
kviečiami dalyvauti laidotu- g 
vėse ir suteikti jam paskutinį B 
patarnavimą ir atsisveikinimą |

Nuliūdę liekame, 
Dukteris, Supus ir kitos 

Gimines.
| Laid. Dir. J. F. Eudeikis, Tel.

YARDS 1741-

Sako, Kad Kiti?'Pinigai Auga po 
100 Tūkstančių Dolerių Kasmet 

■ v ' .

Kiekvienų melų pradžioje aš 
Vaikštau po įvairias lietuvių į- 
staigas, rinkdamas naujus ka
lendorius. Mat, esu savotiškas 
kolektorius. Vakar vaikštinėjau 
po West Side.ir užsukau į SI
MANO DAUKANTO Federal 
Savings and Loan Ass’n kalen
doriaus, nes girdėjau, kad jų 
kalendoriai labai gražus ir di
deli. Įėjęs “Simano Daukanto” 
ofisan, radau naujai įrengtas 
šviesas (indiręet lighting), ku
rios tikrai suteikia ofisui gyves
nę nuolaiką.

11 R H A Gėlės Mylintiems K M f 1 Vestuvėms, Ban- aj B I U H kietams, Laido- 
tuvėms, Papuos)- 

gėlininkas mams.

4180 Archer Avenue 
Phonę LAFAYETTĘ Q8Q0

LOVEIKIS
sted Stręęt3316

TęJ, YARDS 7308

Siunčiam Gėles 
Telegramų i 
Visas Pasauliu 
Palis, 

KVIETKININKĄS
Gėlės Vestuvėms, Bankictams

I Kn
WALTER STANLEY— 

Staniliunas
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

I Sąusio 2 d., 6:30 vai. ryto, 
K1939 m., sulaukęs 39 m. am

žiaus, gimęs Vilniaus krašte, 
Dušnenų parap.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Anną, dukterį Rūtą, 
brolį Juozapą ir brolienę Do
micėlę, 4 seseris Sofiją Žič- 
kienę ir švogerį Victorą, He
len Rusnienę ir švogerį And- 
rew, Rozaliją ’^Miežienę ir 
švogerį Antaną, Bronę Sinke
vičienę ir švogerį Julijoną, 
uošvienę ir uošvį Stankevi
čius, 3 švogeriųs William ir , 
švogerką Katriną Stankevi- | 
čius, Antaną ir švogerką He- i 
len Stankevičius, Albert Ad- i 
ąmson ir švogerką Sylvia, 
daug anūkų, gimines ir drau
gus.

Priklausė prie Red Rose 
Kliubo, Cicero, IĮ1. .

Kūnas pašarvotas 1818 Scį.‘ J 
51st Ct., Cicero.’, Laidotuvės 
įvyks Subatoj, Sauąio 7 d., 
8:00 vai. ryto iš pamų į Šv. 
Antano parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš | 
ten bus nulydėtas į šv. Kaži- l 
miero kapines.

Visi A. A. WALTER STAN
LEY— STANĮLIUNO gimi
nės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą iįį 
atsisveikinimą. Nubudę lieka; 
Motelis, Duktė, Seserys ir ki

tos Giminės.
Laid. Dir. I, J. Zolp, Tel. 

YARDS 078Į; ‘ " I

Daukanto Federal Savings and 
Loan Ass’n. turtas dabar siekia 
$750,000.”

Well, pamaniau sau, kad pas 
jus kapitalus taip sparčiai auga, 
tai iškrapšlęs dešimkę, kurią 
man Santa Claus paliko pančia- 
koje Ęalėdų naktį, padėjau ant 
stalo ir sakau: “Paauginkit ir 
mano dešimkes. Aš pasistengsiu 
jus aplankyti kas mėnesį. O 
kaip su dividendais, ar daug 
mokate?” — “Simano Daukan
to Fcdepal Savings and Loan 
Ass’n dabar moka 4% dividen
dų”, — nurodė sekretorius, — 
“ir visiems naujiems laupyto
jams, pradėjilsiems laupyti pas 
‘Simaną Daukantą’ ne vėliau 
sausio m. 10 dienos, dividendai 
bus mokami mio sausio m. pir
mos dienos.”

Pasikalbėjęs apie kitus kas
dieninius reikaliukus, pasiėmiau 
naujai išrašytą taupinių knygu
tę, čiupau už didelio ir mažo 
kalendoriaus ir išskubėjau na
mo pats sau kalbėdamas: “Tai 
pirmoji 1939 melų rezoliucija į- 
gyvęndipta!”

Kalendorių Rinkėjas

Apdaužė du Auto
mobilius ir Įvažiavo 
Į Teatrą

J -- • f
Prie 63-Čios ir Marshfield 

gatvės įvyko keista nelaimė. 
Gana smarkiai važiuojantis au
tomobilis, prie kurio vairo bu
vo Edward Brillon, nuo 8006 
Maryland Avenue, trenkė į 
vieną automobilį, paskui į ki
tą. Antrasis susirėmimas buvo 
toks smarkus, kad Brillon’o 
automobilis užšoko ant šali
gatvio ir įvažiavo į Ogdcn te
atrą, 1619 W. 63rd St. Tuo lai
kų iš Icątro ėjo keli šimtai 
žmonių. Sužeistų nebuvo.

PARDUODU pigiai savo dalį 
pusę taverno ir restauranto biznio. 

JOHN, 3856 So. Union Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS, Ge
roj vietoj—biznis gerai išdirbtas— 
priežastį patirsite vietoje, 7322 So. 
Damen.

PARSIDUODA TAVERNAS—Pil
nai įrengtas. Biznis gerai išdirbtas.

3204 So. Halsted St.

2 AUKŠTŲ NAMAS ir tavernas 
turi būti parduoti nebrangiai tarpe 
103-104 blokų Ridgeland Avenue. 
Chicago Ridge, III. Geras pirkinys.

PARSIDUODA TAVERNAS ir 
Rooming house —2113 So. Halsted 
St. Taipgi tavernas, 3538 So. Hals
ted- St.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALI 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
EINA Iš BIZNIO, STAČIAI Šluo

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

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

CALumet 5269.

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

kiomis kainomis, kokių negalima 
niekur rasti. Kokio markete neieš
kotum—naujo ar seno karo—mes 
galime patarnauti gerai — ir su
taupyti jums šitmtus dolerių.
__ 1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles. i— Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs — La Šalies — Packards — 
Dodgcs — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300—1936-1935 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kada gali nupirkti . gražiu 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 
įmokėjiiną—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais 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 FLNANGE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

PARSIDUODA VISI taverno į- 
rengimai — ANNA PŪKIS, 87th 
ir Forest Avenue.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

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

4752 Fullerton Spaulding 1500
PARDUOSIU naują National 

elektrikinį CASH registerį, vertės 
$400.00 už $275.00. Kreiptis J. 
Gauch, 14122 Chicago St., Dolton, 
III.

PARDAVIMUI TAVERNO barai 
ir ledaunė ir Coil Box. Parduoda 
labai pigiai. 2259 W. 23rd PI., Chi
cago, III. Phone Canal 5976.

PARDAVIMUI BARO fikčeriai 
pigiai su staku. 629 W. 63rd St.

226 Kuopa už 
Kėlimą Centro 
Pittsburghan

NORTHSIDE — Northsidės 
SLA kuopa 226 savo susirin
kime, pereitą trečiadienį, 32 
balsais prieš vieną pasisakė; 
už SLA Centro perkėlimą į 
Piltsburghą. Vienas balsas bu
vo paduotas už Philadelphia, 
Pa.

Susirinkime taipgi buvo įves
dinta nauja kuopos valdyba.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

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

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PĄGARSINKIT
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS

VISI SKAITO.
•

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

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



8 NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, sausio 6, 1939
■M* -UL-LLl__ U._u. ~ ------------------------------------- - -- ----------- ------ t I - - -r i. . jir—T*—~*~TT-TTT-—*—*—~**—******"*-^*—MM—U—-14L_J——JUf--------------------—————~—————— , . , __ ,. „.

AR PALIKTI PRIE MIRŠTANČIO VYRO AR 
SKUBĖTI PRIE MIRŠTANČIO SUNAUS?

Kas nelaimingai motinai ir žmonai daryti?

Pranašauja Stambų 
Darbų Pagerėjimą ‘ 
Illinois Valstijoj

Pasimirė Didelis
Lietuvių Draugas 
Dr. M. L. Goodkind

Linksmas Naujų 
Metų Sutikimo 
Vakaras

“Tik
Cook apskričio ligoninėn, kurio stotis randasi netoli mi- 

Chicagoj, prieš kelias dienas neto miestelio. Antrasis eigu- 
buvo atvežtas sunkiai sergan- lis tuojau nuvyko automobiliu 
tis jaunuolis Elvie Browning. į Čave-in Rock ir perdavė ži- 
Jaunuolis buvo be sąmonės.!nią vietos daktarui E. Oxford. 
Daktarai surado, kad jam ant(Tas įsisėdęs į automobilį nu- 
nugarkaulio yra augmuo, kuris važiavo kelias mylias už mies- 
suparaližavo rankas ir kojas, telio, kur gyvena Browningo

Jaunuolis Chicagoj neturi gi į tėvai, ir perdavė žinią apie jau- 
minių, bet daktarams pasisekė nuolio kritišką padėtį Chicagoj 
sužinoti, kad jo motina ir pa- jo sesutei.
tevis gyvena mažam Illinois
valstijos kampelyj, vadinamam'nes staigiai pavojingai susirgo 

tuo mie-j jaunuolio patėvis ir jo motinos 
susisiek- antrasis vyras Thomas Ruther- 
telefonų,!ford. Ir jis dabar beveik prie 

jo nei mirties.
Kas dabar nelaimingai mo

tinai ir žmonai Browningienei- 
Rutherfordienei daryti? Ar pa- 
silikti prie mirtinai sergančio 
vyro, ar jį palikti ir skubėli 
Chicagon prie mirtinai sergan
čio sūnaus?

Ką ji darys—nežinia, bet 
kar jos sūnūs jau įpuolė į 
mą (apmirimą) ir daktarai 
ko, kad jo mirtis yra tik 
landų reikalas.

Dr. Oxford laiku ten atvyko

Cave-in-Rock. Bet su 
stelių nebuvo galima 
ti, nes ten nėra nei 
nei telegrafo stoties, 
gelžkelis nesiekia.

Daktarai, neturėdami kitos 
išeities, kreipėsi į valstijos po
licijos radio stotį ir paprašė 
išsiųsti bevieliu pranešimą jau
nuolio motinai tuojau atvykti 
Chicagon, nes jos sūnūs mir
šta.

Tą radio pranešimą netoli 
Ilarrisburgo, Illinois, pagavo 
valstijos miškų eigulis ir per
davė pranešimą kitam eiguliui,

va- 
ko-
sa- 
va-

didelė krizė galės samdos 
didėjimą sulaikyti”

Martin Durkin ir Illinois val
stijos ekonomistai vakar pa
skelbė, kad šiais 1939 metais 
žymiai pagerės darbai valstijoj.

Pasiremdami statistikos ži
niomis iš praeities ir pasireiš
kusiu darbų pagerėjimu perei
tų metų pabaigoj,. Durkin ir 
ekonomistai sako, kad per še
šis 1939 metų mėnesius darbai 
padidės 16.2 nuošimčiais. Sam
da aukščiausia stovės rugsėjo 
mėnesį.

“Darbų pagerėjimą”, sako 
Martin, “tegalės sulaikyti tik
tai didelė tarptautinė ar vidaus 
i.”

Maisto Krautuvės 
Pakėlė Algas 10,009 
Savo Darbininkų

Pasirašė Naują Sutartį 
Su Unija

Inland Plieno B-vė 
Priešinasi Darbo 
Tarybos Įsakymams

Namų Sav. Dr-ja
Indorsavo J. Ažuka

C*

i Aldermonus
Padavė Skundą Apeliacijos 

Teismui Kandidatuoja nuo 11-to Wardo

nland Plieno bendrovė, ku
rioj užpereitais metais įvyko 

 

“mažojo plieno” streikas, va
kar įteikė federaliam apeliaci
jos teismui, Chicagoj, 54 pus
lapių skundą prieš federalę 
Darbo Santykių Tarybą.

Plieno bendrovė priešinasi 
tos tarybos įsakymams pakeisti 
savo nusistatymą darbininkų 
atžvilgiu.

Darbo taryba išnešė savo 
nuosprendi ir rekomendacijas, 
liečiančius Inland bendrovės 
darbininkus, lapkričio 12 dieną, 
pereitais metais. Tai buvo re
zultatas ilgo tyrinėjimo, kuri 
tarybą vedė per kelis mėne
sius nuo pat streiko, kuris bu
vo laikinai atšauktas gegužės 
mėnesį, 1937 metais.

Taryba surado, kad bendro
vė neleidžia darbininkams or
ganizuotis,- šalina unijistus iš 
darbo ir verčia kitus darbinin
kus rašytis į kompaninę uniją, 
kurią pati bendrovė palaiko. 
Taryba įsakė Inland b-vei tą 
kompaninę uniją panaikinti.

BRIDGEPORT. — Pereitų 
trečiadienį, sausio 4 d., Bridge-

Chicagos maisto krautuvių 
sąjunga, Community Retail 
Stores Association, atstovau
janti 3,400 nepriklausomų krau
tuvių, ir darbininkų unija va
kar pasirašė naują sutartį. Dar
bininkus atstovavo Grpcery 
Clerks Union, lokalas 1,248, 
kuris turi suorganizavęs 10,000

Daug Pagalbėjo Lietuviams At
eiviams Didžiosios Imigra

cijos Metu
Vakar savo rezidencijoj, 230 

East Delaware Place, pasimirė 
žymus Chicagos gydytojas ir 
visuomenės veikėjas Dr. Mau-! 
rice L. Goodkind. Jisai buvo 
apie 71 metų* amžiaus. Medika- 
lėj profesijoj pasižymėjo kaip 
vienas iš geriausių vidurių ligų 
specialistų Chicagoj.

Per 30 metų jis buvo susiri
šęs su Mielinei Reese ' ligonine, 
taipgi ilgą laikį tarnavo Fran- 
cijoj laike didžiojo karo, Illi
nois Universiteto ligoninėse, ir 
t. p.

Dr. Goodkind buvo artimas 
žmogus lietuviams ir kitiems 
ateiviams. Didžiosios imigraci
jos melu, prieš ir po 1910, jisai 
teikė lietuviams ateiviams įvai
riopą pagalbą. Darbavosi visų 
ateivių naudai beveik iki pasku
tinės gyvenimo valandos. Jisai 
buvo artimai susirišęs su žy
mesniais lietuvių veikėjais, ku
rie rūpinosi lietuvių būkle. 1900 
—1920 metų laikotarpyje.

Velionis paliko žmoną Rose 
Goodkind, dukterį Mrs. J. 
Frank Calvin, ir sūnų M. Lewis 
Goodkind Jr.

Ir Naujiems Metams Gražus 
Užsibrežimas

Naujienų jubiliejinis kontes- 
tas jau prasidėjo

Lietuvis Studijuoja 
Proto Ligas 
Californijoje
Ruošiamas atsakomingai vietai

Iš Los Angeles, California, p. 
Antanas Kartonas, vaistininkas 
nuo 2555 West 69th street, ga
vo vakar žinią, kad Los Ange
les mieste, California valstijoj, 
chicagietis Dr. John Russell 
(Rašlavičius) specializuojasi 
proto ligų srityj įstaigoj Clinic 
for Problem Children.

Jaunasis Dr. Russell, kuris 
tik prieš kelis metus išėjo mok
slus ir trumpą laiką praktikavo 
Chicagoj, yra ruošiamas atsa
komingai vietai vienoj valstiji- 
nėj proto ligų įstaigoj. Paskuti
niu laiku jisai ėjo atsakomin- 
go gydytojo mediko pareigas 
Kansas valstijos viešoj ligoni
nėj—kalėjime, Independence, 
Kansas.

P-ia Russell, daktaro žmona, 
yra buvusi p-lė Antoinette 
(“Toni”) Vaitkus, leitenanto 
Felikso Vaitkaus sesuo.

R.

ja laikė savo metinį susirinki
mą Lietuvių Auditorijoj. Apart 
savo biznio reikalų, Namų Sa
vininkų Draugija 
nutarė indorsuoti 
mą Bridgeporto

vienbalsiai . .
. v. . v. 48 savaitei, plačiai žino-1 ■’

Naujoji sutartis, kuri galios 
iki sausio 1 d., 1940, pakele 
darbininkams algas penkiais 
šimtais tūkstančių dolerių ir su
trumpino valandas nuo 57 iki 

Moterims algos
buvo pakeltos 12r/o, panašiai vy
rams, o moterims — ekstra 
darbininkėms, kurios dirba di
delės apyvartos dienomis —

Wardo Aal-
dermonus.

Berods, p. Ažuko tėvas tą gavo 25% pakėlimą. Tos pa- 
Namų Savininkų Draugiją pats .čios rųšies vyrams darbinin- 
organizavo. Simus Juozas Ažu- kams alga pakelta 35%. Dar
kąs pasiliko tėvo vietoj ir po bininkai taipgi, pagal sutartį, 
šiai dienai. Dabar, kada musų gauna savaitės apmokėtas ato- 
lietuviai pradeda labiaus susi- stogas.
domėti Amerikos politika, tai; Neseniai su ta pačia unija 
ir musų Juozas Ažukas suma- sutartį pasirašė Atlantic and 
nė mesti savo skrybėlę į poli- Pacific bendrovė, o derybas;

dabar veda National Tea Com- 
pany. Atrodo, kad organizuo
tų maisto krautuvių darbinin
kų skaičius nuolat auga, bet dar 
yra apie 25,000, kurie nepri
klauso prie unijų.

I Pagal vakar pasirašytą su
tartį, darbininkai negalės skelb
ti streiko per metus laiko. Vi
si nesusipratimai tarp samdy-

Vėliaus bus pranešta spaudo- tojų ir darbininkų bus rišami 
je kaip dalykai bus sutvarkyti arbitracijos teismo, kurį suda- 
dėl platesnės veiklos tame rei- ro samdytojų ir unijos atsto- 
kale. —VBA. vai.

P-as Ažukas yra Chicagos 
Lietuvių Draugijos narys. Daug 
bridgeportiečių priklauso tai 
draugijai ir, be abejo, norės 
paremti Juozo kandidatūrą. Da
bar bus renkami parašai po pe
ticija, kad vardas butų padėtas 
ant baloto.

WPA Darbininkų
Demonstracija
Sausio 21

Protestuos prieš WPA 
siaurmįmą

■'v'
Illinois Workers Alliance, 

WPA darbininku organizacija, 
skelbia, kad sepsio 21 d. su
rengs demonstracija prie mies
to rotušės protestui prieš su
manymą kongrese panaikinti 
WPA, arba paskirti jos darbuo
tei žymiai magiau pinigų negu 
pirmiau.

šio 21 d., panašios demonstra
cijos įvyks ir kituose Amerikos 
miestuose.

Garsus Rašytojas 
Chicagoj

Vienas iš linksmiausių vaka
rų, regis, bus Naujų Metų va
karas. Tą vakarą linksmybėms 
nėra ribų, linksminas visi, kaip 
Įtik kas išmano,< linksminas, žo
džiu sakant, visa Chicago.

Žinoma, tarpe linksmybių bū
na ir nelaimių, bet linksmybės 
viską viršina.

Su visais chicagiečiais kartu 
linksminas ir Lithuanian Nat. 
Demokratų Klubas, Chas. Krikš
čiūno svetainėje, 4501 S. Ash
land. Linksminos, šoko, gėrė, 
valgė net iki 5 vai ryto.

Klubiečiai susirinko lygiai 
kaip 8 vai. vakare, o po dvyli
kos nakties pradėjo programą, 
kuri susidėjo vien tik iš kalbų. 
Ponia A. Badžius buvo progra- 
mo vedėja. Kalbėtojais buvo 
naujai išrinktas pirmininkas 
Slepetis, jo pagelbininkas p. 
Lukošius, ponios Radžienė ir 
kiti m Visų kalbose buvo išreikš
ta noras išauginti šį klubą į 
vieną iš didžiausių Chicagoje.

Man besikalbant su pirminin
ku, užklausiau jo, ką jis mano 
apie “Naujienų” jubiliejų. Jis 
man atsakė, kad remsiąs “Nau
jienų” jubiliejų kiek tik išgalė
siąs, nes “Naujienos” remia 
mus ir mes turime joms atsily
ginti. Dar jis išsitarė, kad pri
klausąs prie 15-to wardo demo
kratų klubo, taigi, pasitaikius 
progai, pasidarbuos ir tenai. 
Wcll, tai yra gražus užsibrėži- 
mas. Korespondentas

Truputis Statistikos
Apie Chicago

Ateinančią savaitę Chicagon 
atvyks garsus vokiečių rašyto-' 
jas (dabar ištremtas iš Vokie
tijos) Stefan Zweig. Jis vadi
namas “daugiausiai į svetimas 
kalbas
Sausio 15 d., jisai kalbės Anshe 
Amet sinagogoj, prie Pine

verčiamas autorius”.

da-TELEFONAI.—Chicagoj 
bartiniu laiku veikia 961,818 te
lefonai. Per pereitus metus 
skaičius padidėjo 45,000-čiais.

BANKAI.—Chicagos bankai 
dabar turi $3 bilionus, tris šim
tus aštuoniasdešimts šešis mi- 
lionus, šimtą penkiasdešimts 
aštuonis tūkstančius dolerių de
pozitų. Tai yra apie $408 mi- 
lionai dolerių daugiau negu pe
reitų metų pradžioj.

CIGARETAL—Tabako fabri
kantų sąjunga, skelbia, kad chi- 
cagiečiai kasdien suruko 12 mi- 
lionų cigaretų. Tai išeina po 
šešis kiekvienam suaugusiam 
(virš 21 m.) žmogui Chicagoj. 
Sąjunga priduria, kad moterys 
suruko apie 22% paduotos su
mos, arba apie 2,500,000 eiga- 
retus kasdien.

ŽVĖRYNAS.—Per 1938 me-
Grove ir Grace gatvių. Įžanga tus Chicagos žvėryną Brook- 
visiems laisva. Jo tema bus fielde aplankė 2',089,223 žmo- 
“Rytojaus Istorija”. nės.

' .... • Naujienii-Acme Telephoto.
Prezidentas Rooseveltas kalba į senato ir Atstovų buto narius. Viduryje zsėdi Bankhead, Atstovų buto 

pirmininkas, o po dešinei vice-prezidentas Garner.

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 apiekon- 
testo tvarką, kontestantų už
duotis, balsų vertę, kontestan
tų laipsnius ir jų dovanas.

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

Sekami draugai ir draugės 
stojo į kontesto darbą:

CHICAGOJE:
A. Ambrozevičia, 
J. Ascilla, 
F. Bulaw, 
Anna Davgin. 
P. Galskis, 
Veronika Faiza, 
Anton Ražaitis, 
Arthur Stanionis, 
J. Markus, 
A. Narbutas, 
EI. Norgailienė, 
S. Narkis, 
James Sholteman 
J. Sinkus, 
Al. Smalelis, 
Anna Vilienė, 
Joe Woski.

CICERO, ILL.: 
Joseph Augaitis,

IND. HARBOR, IND.: 
Alex Lidžius.

GAR Y, IND.: 
J. Vaitkus, 
J. A. Grakcy.

HARVEY, ILL.: 
A. L. Skirmontas.

AURORA, ILL.: 
Francus Dauginis.

WAUKEGAN, ILL.: 
Joseph Mačiulis.

ZEIGLER, ILL.: 
J. Wainauskas.

BENTON, ILL.: 
A. Paulavičius.

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

RACINE, WIS.: 
S. -Mockus.

ROCKFORD, ILL.: 
Alfonsas Savickas.

SO. BOSTON, MASS.: 
J. Krukonis.

LAWRENCE, MASS.: 
A. F. Swetra.

AKRON, OHIO 
Nap. Trumpickas.

HARTFORD, CONN.;
J. Sekys.

FOXCROFT, ME.:
F. Salasevičius, Dover.

TORONTO, ONT. CANADA:
August Frenzelis.

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
tantų neturime.

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

Kontesto vedėjas,
T. Rypkevičia.

Kalbės P. Daužvar- 
dis, Dainuos 
Nora Gugis

Sekmadienį, sausio 8 d., nuo 
5:30 iki 6:30 v.v. radio stotis 
W.C.F.L. (970 kc.) transliuos 
iškilmingą J. F. Budriko ben
drovės programą. Kalbės Lietu
vos konsulas Chicagoj, p. Pet
ras Daužvardis, o dainomis pro
gramą papuoš p. Nora Gugis. 
Programas bus įdomus ir gra
žus. J.

Automobilių 
Nelaimės

MELROSE P ARK, ILL.:
M. šeštokas.

CALUMET CITY: 
J. Maksvitis.

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

Antanas Sugdinis.
PORT WASHINGTON, WIS.: 

Anton Skirko.
MANTENO, ILL.: 

Louis Poška.
DETROIT, MICH.: 

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

HART, MICH.: 
Mrs. M. Dundulienė.

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

PITTSBURGH, PA.: 
Bronis Jakenta,

COVERDALE, PA.: 
Frank Karkala.

JOHNSTOWN, PA.: 
Anthony Dambrauskas.

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

• Sunkus trokas prie Ash
land ir Division gatvių vakar 
sužeidė 47 metų Juozą Tarną 
(Thomas) nuo 4312 So. St. 
Louis avenue. Jis yra kritiš
koj padėtyj. Buvo paguldytas 
Cook apskričio ligoninėj. Tro- 
ką valdė šoferis Homer Outs 
iš Beloit, Wis.

» » »
• Prie Michigan ir 58 tos 

po automobiliu žuvo Adam Zu- 
zniewski, 50 metų chicagietis, 
gyvenęs adresu 5803 S. Michi
gan avenue.

Pildom
Income

Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.




