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“DELSTI NEGALIMA, REIKIA SUSITARTI” 
SAKO “LIETUVOS ŽINIOS”

Kraštas Pavojuje. Atsakomybe Turi Būti 
Visos Tautos.

SUKILĖLIAI TRAUKIASI PIETŲ VA
KARŲ ISPANIJOJ

Lietuvos Naujienos

CHICAGO, UI., sausio 6 d. 1939 m. — Tik-ką 
atėjusiame iš Lietuvos Valstiečių Liaudininku 
dienraščio “Lietuvos Žinios” numeryje iš šio mėn. 
19 d. redakcija sako, kad neatidėliojant turi būt 
įvykintas susitarimas tarp visų Lietuvos srovių, 
kad Lietuva sugebėtų apginti savo gyvybės rei
kalus nuo gręsiančių jai pavojų.

Nė viena kuri srovė dabar nėra pajėgi pa
kelti atsakomybę už Lietuvos likimą. Nė viena 
kuri srovė neturi teisės viešpatauti kitoms sro
vėms. Bet turi būti lygybė, ir lygybės sąlygomis 
reikia eiti prie sitsitarimo.

“Tai yra ne prašvmas ir ne pageidavimas, 
bet REIKALAVIMAS”, pareiškia liaudininkų 
organas, ir baigia tokiais žodžiais:

“Nedelsiant reikia tartis ir susitarti, nes val
stybės vienybei gręsia pavojus. Visi, kas tiktai 
gali dirbti, turi būti pašaukti atsakomingam dar
bui, ar tai butų koalicijos ar kitu kokiu vienybės 
vardu. Delsti negalima. Paskutinė valanda mu
ša.” . • . P,<

(Ištisai perspausdintą šitą reikšmingą “L. 
Ž.” redakcijos žodį skaitytojai ras “Nauj.” 4-am 
pilsi.) ,, . • ' •

HITLERIS DERĖJOSI SU BECKU DĖL 
UKRAINOS

Svarstė Lietuvos ir Latvijos klausimus
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 6. — Adolfas Hitleris ir 
Lenkijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Beck ketvirtadienį tu
rėjo pusketvirtos valandos pa
sitarimą. Kompetentiškų stebė
tojų manymu, Hitleris norėjo 
patirti, kaip žiuri Lenkija į 
Vokietijos troškimus dominuo
ti rytų Europą, būtent tą Eu
ropos dalį, kuri randasi į ry
tus nuo Reino. Hitleris norėjo 
patirti, ar Lenkija sutiks ko
operuoti su Vokietija nacių 
planams vykdyti.

Naciai savo pretenzijas do
minuoti rytų Europą remia 
tuo, kad šitose šalyse gyvena 
vokiečių mažumos.

Naciai mano, kad po Miun
cheno sutarties Britanija ir 
Francuzija pasitraukė iš Euro
pos politikos arenos. Stambiau
sioji šalis, kuri nacių planam 
gali būti priešinga, tai Lenki
ja. Ir vienas nacių planų Len
kijos kooperavimui gauti esąs 
toks: Įsteigti didelę Ukrainą, 
susidedančią iš Lenkijos ir So
vietų Rusijos dalių. Šitai Uk
rainai duoti autonomijos teises
Lenkijos kontrolėje. Ukrainą 
netiesiogiai dominuos Vokieti-

XI^ORH
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai prar 
našauja:

Lietus; truputį šilčiau; vidų- tų Kalifornijos, padarė sunkių 
tinio stiprumo ir smarkesni nuostolių turtui. San Francis- 
daugiausia pietų vėjai; saulė co apylinkėje išardyti maudy- 
teka 7:18 v. r., leidžiasi 4:34 j nių krantai. Great Highway te- 
v. v. Sekmadienį apsiniaukę iT ko uždaryti, nes jis reikalauja
šalčiau; gal būt pasnigs. pataisų. Vienas žmogus žuvo.

ja, kaip kad dabar ji dominuo
ja čeko Slovakiją.

Dėl šito plano, sakoma, Hit
leris norėjo patirti Becko nuo
monę. Tačiau Hitleris ir Beck 
diskusavo ir Pabaltijo valsty
bių klausimą. Hitleris nori tuo
jau sugrąžinti Vokietijai Dan- 
žigą ir Klaipėdą. Jis taipgi no
ri, kad Lietuva ir Latvija pri
pažintų Vokietijos įtaką. Sako
ma, Beck ir Hitleris svarstė 
galimumus sušaukti artimoj 
ateity vokiečių, lenkų ir lietu
vių konferenciją.

Studijuoja sumany
mą kolonizuoti žy

dus Etiopijoj
ROMA, Italija, sausio 6. — 

Iš patikimų šaltinių patirta, 
kad Mussolini studijuoja prez. 
Roosevelto planą kolonizuoti 
bent kai kuriuos žydus Italijos 
užkariautoje Etiopijoje ir ki
tose Italijos kolonijose Afriko
je. Prez. Roosevelto planą Mus- 
soliniui įteikė Amerikos amba
sadorius Italijai, William Phil- 

I

lips.

Pacifiko audra pa
darė žalos Kalifor

nijai
SAN FRANCISCO, Cal., sau- 

šio 6. — Smarkus vėjai, aud
ringa jura ir sniegas, plote nuo 
Columbia River žioties iki pie-

GRAŽI LIETUVOS ’žĄSELIŲ “VASARVIETE” VDV foto.

EKSTRA!

PERPIGNAN, Francuzija, 
sausio 6. — Lojalistai ketvir
tadienį pradėjo ofensyvą pietų 
vakarų Ispanijoj. Jie paėmė 
miestą Valseųuillo — sukilėlių 
susisiekimo centrą šiame fron
te. Pralaužė sukilėlių tranšėjas 
trijose vietose. Užėmė Noria 
kalnų eilę ir perkirto geležin
kelį tarp miestelių Cabeza dėl 
Buey ir Belmez.

Penktadienio pranešimai sa
ko, kad lojalistų ofensyvas te
bevaromas. Sukilėliai traukiasi 
atgal pagal Badajoz provinci
jos rubežių.

Lojalistai išvystė ofensyvą 
pietų Ispanijoj tikslu atitrauk

Pakels samdiniams 
algas

PITTSBURGH, Pa., sausio 6. 
— Westinghouse Electric & 
Manufacturing Company pa
skelbė, kad ji pakels 10 nuo
šimčių algas 5,000-ms iš 15,000 
pavo darbininkų. Biznis page
rėjęs. Pakėlimas algų šitiems 
5,000-ms darbininkų reiškia, 
kad jiems atsteigiamos senos 
algos, kurios buvo nukapotos 
pereitą vasarą.

Nori pratinti studen
tus laivyno tarnybai

WASHINGTON, D. C., sau
sio 6. — Jungt. Valstijų lai
vynas kreipėsi į kongresą pra
šymu autorizuoti pratinimą ko
legijų ir aukštesniųjų mokyklų 
(high schools) mokinių karo 
laivyno tarnybai. Numatoma 
pratimus duoti 500-ms kolegi
jų studentų ir 2,000-ms aukš
tesniųjų mokyklų mokinių.

Paleis Mobney 
iš kalėjimo

SAN QUENTIN, Cal., sausio 
6. — šeštadienio rytą apleid
žia šj kalėjimą Thomas Moo- 
ney. Veikiausia jis nebegrįš į 
kalėjiipą, nes tikimasi, kad gu* 
bernatorius Olson jam bausmę 
dovanos. Mooney išbuvo kalė
jime 22 metus.

ti dalį Franco kariuomenės iš 
Katalonijos į šį frontą ir tuo 
budu palengvinti savo padėtį 
Katalonijoj. Atrodo, kad jų žy
gis buvo tikslus, nes jau penk
tadienį sukilsią ofensyvas Ka
talonijos fronte aprimo.

Katalonijos fronte sukilėliai 
iki šiol paėmė svarbius punk
tus Artesa ir Borjas Blancas. 
Bet toliau žygiuoti jiems bus 
sunkiau, nes teks veržtis pir
myn kalnuotoj apylinkėje. Be 
to, iš Madrido siunčiama loja- 
listams daugiau sustiprinimų. 
O ir lojalistų pozicijos arčiau 
Barcelonos skaitomos stiprės- < 
nės nei tos, kurias sukilėliai 
paėmė iki šiol.

Klausinės prof. 
Frankfurterį

WASHINGTON, D. C„ sau- 
šio 6. — Keletas senatorių pa
reiškė, kad jie ketina kvosti 
prof. Felix Frankfurterį, kurį 
prezidentas paskyrė į Vyriau
siąjį teismą, kaip jis žiuri į 
prez. Roosevelto bilių taikytą 
1937 metais Vyriausiajam tei
smui perorganizuoti. Senatas 
sakytą bilių atmetė. Kol sena
tas nepatvirtins jo paskyrimo, 
prof. Frankfurter neužims tei
sėjo vietos.

Japonai paėmė 3 
miestelius

SHANGHAI, Kinija, sausio 
6. — Japonijos kariuomene 
penktadienį paėmė miestelius 
Wencheng, Kuhsien ir Mafenz- 
tan, Geltonosios Upės rytų pa
kraščiu. Kinai skubiai pasi
traukė.

Valdžios agentai ty
rinės nacių ir komu

nistų veiklą
WASHINGTON, D. C., sau

sio 6. — Prez. Rooseveltas 
penktadienį spaudos atstovams 
pranešė, kad teisingumo depar
tamentams įsakė federaliam 
investigacijų biurui padaryti 
tyrinėjimą nacių ir komunistų 
veiklos Jungti. Valstijose.

LENKAI ATIDUOS,IĄ DANZI- 
GĄ VOKIEČIAMS

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 6. — Gandai Berlyne eina, 
kad Hitlerio ir Lenkijos užsie
nio reikalu ministerio Beko 
pasitarime sutikta atiduoti 
Danzigą Vokietijai -laipsniškai, 
povai. U

Prasidėjo kova dėl 
reikalavimo fondų 

WPA darbams
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 6. — Fondams asignuoti 
kongreso pakomisė pakvietė 
WPA administratorių Harring- 
toną paaiškinti, kodėl adminis
tracija nori gauti WPA dar
bams operuoti iki liepos 1 die
nos $875,000,000 — kodėl tiek 
daug?

Pasak senatoriaus Adamso, 
jeigu atstovų rūmai nesuma
žins reikalaujamos pinigų su
mos, tai bus dedamos griežtos 
pastangos senate sumažinti ją. 
Kova dėl biudžeto jau prasi
dėjo.

Palaiko reikalavimą 
$875,000,000 WPA 

darbams
; WASHINGTON, D. C., sau
sio 6. — Atstovų rūmų fon
dams asignuoti pakomisėje iš
reikšta patarimas asignuoti 
$500,000,000 WPA darbams iki 
liepos 1 d. vietoj $875,000,000’. 
WPA administratorius Uarring- 
ton tačiau nurodė, kad suma
žinimas prašomų fondų $375,- 
000,000 labai susiaurins sam
dymą darbininkų pašalpos dar
bams. Tuo gi tarpu norima 
duoti darbo juo didesniam skai
čiui bedarbių.
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$33,500,000 Illinois 
keliams

SPRINGFIELD, III., sausio 
6. — Valstijos vieškelių depar
tamentas paskelbė, kad šiemet 
Illinois vieškeliams taisyti ir 
naujiems kloti numatyta išlei
sti $33,500,000.

POPIEŽIAUS PALAIMINIMAS 
VISAI LIETUVAI.

ROMA, gruodžio 29 d. — Po
piežius suteikė palaiminimą vi
sai Lietuvai per Lietuvos at
stovą prie Vatikano Dr. Grau
žinį. Taip pat jis perdavė ge
riausius linkėjimus Prezidentui, 
Vyriausybei ir visai lietuvių 
tautai.

PASIBAIGĖ SEIMO RUDENS 
SESIJA.

KAUNAS, gruodžio 31 d. pa
sibaigė Seimo rudens sesija, 
kurioje priimta 20 įstatymų.

MINISTRAS PIRMININKAS
APIE NUVEIKTUOSIUS DAR

BUS JUBIL. METAIS.

KAUNAS, gruodžio 31 d. — 
Ministras Pirmininkas kun. Mi
ronas kalba per radiją užbaigė 
jubiliejinius metus, suteikda
mas plačią nuveikto darbo ap
žvalgą.

MINISTRŲ TARYBA PRIĖMĖ 
LIETUVOS NEUTRALUMO- 

ĮSTATYMĄ.

KAUNAS, gruodžio 29 d. — 
Ministrų Taryba priėmė neu
tralumo įstatymą ir perdavė 
Seimui.

VILNIUJE STEIGIAMA LIE
TUVIŲ MOKSLO MYLĖTOJŲ 

DRAUGIJA.

VILNIUS, gruodžio 31 d. — 
Šiomis dienomis Vilniuje stei
giama Lietuvių Mokslo Mylė
tojų Draugija.

PANAIKINAMA SAUGUMO 
POLICIJA KLAIPĖDOS 

KRAŠTE.

KAUNAS, gruodžio 29 d. — 
Vyriausybė nutarė Klaipėdos 
Krašte panaikinti saugumo po
liciją ir į centro įstaigas pirmo
je eilėje priiminėti klaipėdie
čius.

Klaipėdos Krašte iki šiol vei
kė kelių rųšių policija: pasie
nio, geležinkelių, autonominė, 
Miesto Savivaldybės ir Uosto.

Pasienio, kaip matyti iš pa
vadinimo, paskirtis saugoti val
stybės sienas tiek muito, tiek 
saugumo atžvilgiu. Ją sudaro 
keli šimtai šautuvais apginkluo-; 
tų žmonių, saugojančių sienos 
nuo kontrabandos ir kontro-J 
liuojančių praeivių dokumen-j 
tus. Ji turi ir keletą nedidelių 
motorinių laivų tam pačiam tik
slui. Geležinkelių policija turi 
po vieną valdininką tik dides
nėse stotyse. Jos paskirtis-po’i- 
cijcs funkcijos geležinke'ių li
nijos ribose ir pasų kontrolė 
pervažiuojančių siena gelžke- 
liais. Jos Klaipėdos krašto ri
bose yra ne daugiau dešimties 
žmonių. Klaipėdos Krašto au
tonominė policija susideda iš 
kelių šimtų žmonių, padalintų 
į keturis komisarijatus (pre- 
cinktus) po vieną Klaipėdai 
(miestui) ir kiekvienam trijų 
apskričių. Be to, specialaus kri
minalinio skyriaus nusikalti
mams tyrinėti.

Klaipėdos miesto savivaldy-

bes yra 18 valdininkų specia
liai savivaldybos reikalams ir
Uosto policija susideda iš apie 
20 valdininkų, kurie pagal Klai
pėdos statutą išskirti iš auto
nominės policijos ir atiduoti 
Uosto Direkcijos žinion.

Pasienio, saugumo ir geležin
kelių policijos yra centro val
džios (Vidaus R. Ministerijos) 
žinioje. Saugumo policija buvo 
įvesta, karo stovį paskelbus. 
Panaikinus Krašte karo stovį 
ir jos funkcijos užsibaigė. Pa
sienio ir geležinkelio policija 
veikė ir toliau centro vadovy
bėje. Dėl nutarimo pirmoj ei
lėj į tarnybos priminėti klai
pėdiečius tenka pasakyti štai 
ką: Klaipėdos kraštui susijun
gus su Lietuva klaipėdiečių lie
tuvių valdininkų kaip ir nebu
vo. Kurie buvo rasti, tie visi 
buvo paaukštinti keliom kate
gorijom ir toliau proteguojami 
ir keliami. Buvo rūpintasi ir 
prieaugliu, buvo duodamos sti
pendijos ir skatinamas moks
las. Bet pirmoj eilėj rūpėjo, 
kad lietuviai patektų į autono
minės įstaigos, kurios buvo vo- 
kiške-s ir tokiomis liko iki šiai 
dienai, čia per daug kompli
kuotas klausimas, kuris reika
lauja specialiaus nušvietimo.
1939/1/4 d.

Čekų-vengrų kauty
nės sulaikytos

BUDAPEST, Vengrija, sau
sio 6. — Vengrijos vyriausybė 
penktadienį pranešė, kad įvyko 
Čeko Slovakijos — Vengrijos 
pasieniu kautynės tarp čekų ir 
vengrų.

Vengrų pranešimais, čekai 
įsiveržė į miestą Munkacs, ku
rį prieš porą mėnesių Vengri
ja gavo iš čeko-Slovakijos. Po 
susirėmimo mieste, vėliau, če
kų artilerija apšaudė Munkac- 
są. Apšaudė net dviem atve
jais. Patrankų sviediniai suža
lojo keletą pastatų. Užmušta 
keliolika žmonių.

Vėliausios žinios penktadienį 
sakė, kad kautynės sulaikytos, 
nes susitarta, jas paliauti.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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20 MT. ŠIAUUy MIESTO SAVIVALDYBEI
IŠKILMINGAS MIESTO TARYBOS POSĖDIS

V. R. Min. S. Leono kalba valdė musų jauną valstybę, vi- 
----------- sų savivaldybės darbuotojų tik- 

Lapkričio 26 d. Šiaulių mies- slas . buvo vienas — Šiaulių 
to savivaldybė šventė 20 metų miesto, o taipgi ir visos Lietu- 
sukaktį nuo pirmo lietuviškos vos valstybės, gerovė. Ir mies- 
savivaldybės tarybos posėdžio/to reikalus per 20 metų tvarkė 
kuris įvyko 1918 m. lapkr. 26 įvairių pakraipų darbuotojai, 
dieną. Ta proga šaulių salėje bet bendros gerovės idealas 
įvyko iškilmingas miesto tary-Į šiandien juos visus suveda čia 
bos posėdis, kuriame dalyvauti į vieną vietą, prie bendro stalo, 
buvo pakviesti visi buvusiųjų Taigi, dabartiniai Šiauliai yra 
tarybų nariai, burmistrai ir sa- visų gerųjų pastangų išdava, 
vivaldybės darbuotojai., IškįĮ- Šiauliai Lietuvos kūrimosi pra

džioje turėjo vadovaujamą 
reikšmę, nes jie pąsireiškę at
statymo darbe labai aktingai, 
o 1919 m. buvo Lietuvos, atkū
rimo ir teritorijos atgavimo

* w

posėdį aplankė taip pat 
r-lų miiu S. Leęnąs, Nū
dieną vizitavo Šiaulių 
ir apskrities savivaldy-

mingą
Vidaus 
ris tų 
miesto 
bes.

Atidaręs ] 
kevičius pakvietė į garbės pre-

* ■

■

r . ’-v.

posėdį, burm. Lin-'avangardu. Matau, kad ir šiam 
■ - • ' - Jdien Šiauliai toki yra, tikiu, kad

zidimną min. S. Leoną, buvu-Įir ateity jie toki bus. O tokiam 
Venc’auską, atktingam avangardui, manau,sius burmistrus

Orlauskų, Sondeckį, Valančių 
ir Ubeikų (pastarasis iš Kauno 
neatvyko), dep. dir. dr. Mickų!kad visus ius įdomauja klausi- 
ir ap. virš. p. Pimpę. imas, kas šiandien yra Klaipė-?

Įąbai opus yra šiuo metu pasir 
reiškiantieji įvykiai. Aš jaučiu,

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
MILANAS, ITALIJA. — 

Uccellini ir jos vyras, ku
riuos pagerbė diktatorius 
Mussolini už tai, kad jie per 
17 metų vedybinio gyveni
mo susilaukė 15 sūnų.

Kai kąs išsigąndd dėl prisiminimus, aš ir primenu čia jomis reiškė pasipiktinimų, lai-l 
kė jas savo teisių siaurinimu ir 
darbįninkų tarybų sauvaliavi
mu, nes jie nenorėjo suprasti, 
kad tai buvo ne kas kita, kaip 
vienkartiniai mokesčiai, kurių : 
sistemalingo rinkimo iš karto 
nebuvo įmanoma organizuoti. 
Kadangi aš ėmiausi, sau visiškų 
atsakomybę už tas kontribuci
jas, tai nemaža ir priešų sau 
pasidariau. Anais laikais buvo 
sunku dirbti, sunku ir prisi
minti visus nemalonumus, ko
kius . tik teko pergyventi. Šian
dien gi malonu konstatuoti, kad 
visi tie nemalonumai, visos los 
priemonės, kurių buvo imtasi 
anais sunkiaisiais laikais, patei
sino save, nes visa tai buvo 
reikalinga Šiaulių miesto ir vi
so krašto gerovei atkurti, — 
baigė kalbų Venclauskas.

I 
Buvęs burm. Orlauskas dėl 

laiko stokos anksčiau turėjo 
palikti pobūvį. —V. Knyba.

—Nepaslaptis, kad šiuo metu

pat entuziazmų būklės. Turiu pasakyti, kaip ta 
koks buvo pir-| būklė susidarė.

Lietuvos atstatymo! —Karo stovis panaikintas. 
Todėl man ypatingai Klaipėdos krašto žmonės iš 
pasveikinti ir pirmąjį karto gavo galimumų visiškai 

miesto burmistrų p. laisvai pasireikšti. Dėl to vyks-

dį min. S. Leonas:
— Praėję 20 metų buvo Lie-1 Lietuva gyvena nelengvų tąrp- 

tuvos kūrimo metai. Daugelį1 tautinį perijodų. Kai kas užnie- 
pirmųjų darbuotojų likimas jau ta ir vyriausybei, kodėl prilei- 
atskyrė, bet likusių darbuotojų do iki dabartinės Klaipėdos 
aš matau tokį 
ir norų dirbti, 
maišiais 
metais, 
malonu 
Šiauliųv

Venclauskų, kuris kartu su ki- ta dabar nenormalus procesas, 
tais sulaukė šio 20 metų jubi- Ar yra šiandien pavojus nusto- 
liejaus. I ti Klaipėdos — tokio pavojaus

— Man malonu pažymėti, vyriausybė šiandien nemato, 
kad nežiūrint to, kokios pakrai- Manoma, kad tas nenormalus 
pos politiniai nusistatymai be- procesas turės praeiti ir nebe

teks grįžti valdyti tomis prie
monėmis, kuriomis buvo valdo
ma iki šiol. Žinoma, sunku vi
su 100% atspėti ir užtikrinti.

—Turėjau didelį norų jus pa
matyti ir pasidalinti mintimis 
su aktingais šiauliečiais. Lin
kiu, kad Šiaulių miesto užda
viniai, užbrėžti pirmojo bur
mistro Venclausko, butų vyk
domi su energija ir pasiryžimu 
ir toliau. Dabartiniam burmist
rui linkiu visus tuos geruosius 
uždavinius įgyvendinti.

Min. S. Leono kalba buvo 
palydėta griausmingais aplodis
mentais. Po to burm. Linkevi
čius padarė platų pranešimų 
apie Šiaulių miesto s-bčs veik
lų, kurių išspausdinsime atski
rai.

stovai.
Šiaulių miesto likimo, tie rin- tai, kų sakau, todėl, kad iš tik- 
kidiai buvo ąpųliuoti, bet ir rųjų stebiuosi ta energija ir 
antrieji davė tuos pačius rezul- tais vaisiais, kurių pasiekė kai 
tatus. Tai buvo Šiaulių gyveni- kieno apšauktieji “driskiai”, ša
me tikrai didelis posūkis, dėl vo laiku- ypatingai daug pada- 
kui'io net buvo girdimos tokios rę švietimo ir socialinės globos 
kalbos: “Dabųr pradės miestų srityje. Šjaųdien gyvename lai- 
valdyti kairieji, darbininkai, kus, kada žmonės priklauso sų- 
driskiai, kurie nieko gero ne
duos’'5, Man tekę s.u tąis "drįs-? 
kinis” dirbti. Šiaulių miestas 
nežuvo, nes, kaip ir p. minis- 
teris pažymėjo, anų žmonių 
tikslas buvo gerbūvį kupli,. bet 
neardyti, ką mes galime kon
statuoti dabar, toli nuėję nuo 
anų dienų. O anos dienos buvo 
nelengvos: buvo atsilikimų, kad 
nuovados viršininkas nusives
davo kokį tarybos narį į savo 
įstaigų. Reikia džiaugtis, kad 
tik žiaurus laikai jau paliko is
torijoje, ir šiandien tarybos na
riai dirba visai kitokiose sųly- 
gose. Ir vis dėlto, jei žmonės 
anose sąlygose ėjo į tų' savival- 
dybinį darbų, reikia pripažin
ti didelį jų atsidavimų miesto 
reikalams. Be diplomų kišenė
je, atėję nuo varstotų, anie 
žmonės nuoširdžiai dirbo savo 
miesto ir viso krašto gerbūviui, 
parodydami tiek daug sveikos 
nuovokos ir objektyvumo, kad 
galėtų būti pavyzdžiu ne vie
nam šių dienų “cenzovikui”. 
Nors anie žmonės ir turėjo sa
vo autoritetus, kaip tai Biels
kis, Venclauskas ir kt., bet jie 
nebuvo akli jų nuomonės sekė
jai, jie sprendė kiekvienų klau
simų širdimi ir pateisino uždė
tąsias pareigas. Žurnalistų pra
šomas pasakyti

stebiuosi ta energija ir

Marųuette Medical Building 
6155 So, Kedzie Avė. 

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

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDVVAY 0001

Svarbus Pranešimas
Visi Kas Tik Padės Pinigus į Gedimino Sko
linimo ir Taupymo Bendrovę, 4425 So. Fair- 
field Avė. Iki Sausio 10 d., 1939 Gaus Nuo
šimtį 4% nuo Pirmos Dienos Saušio.

NAUJIENŲ

KALENDORIUS

Po pranešimo sekė sveikini
mai. Pirmas sveikino ap. s-bės 
vardu ap v-ko pad. Slasiulis. 
Jis pareiškė, kad apskr^sibė ge
rai žiiib, kokiose IsįlV^Ose teko 
dirbti kuriamąjį darbą, todėl 
ji su didele simpatija sekė Šiau
lių miesto pažangų ir pastan
gas. Jis linki bendromis abie
jų savivaldybių pastangomis 
pastatyti trečia dešimtmetį pra
dedant Šiauliams būtiną pasta-

Pol. vadas Daniunas sveikin
damas pabrėžė, kad savivaldy
bės veikla dažnai susiduria su 
policija, ir šios dvi organizaci
jos viena kitai nėra svetimos: 
miesto viešoji tvarka, sanitari
jos reikalai, — visa lai jungia 
policijų ir s-bę visuomenės ge
rovės darbe, kuriam jis linki 
plačiausios ir sėkmingiausios 
kloties.

Raštu gauti sveikinimai iš 
buv. tarybos narių ir veikėjų: 
J. Bražinsko, J. Fledžinskio, K. 
Ubeikos,

lygų, todėl pasigendame objek
tyvaus prąęitįcj vertinimo. Ma
nau, kad mano pažymėti faktai 
tam objektyvumui 
ųaudiųgi.

Po J. Sondeckio 
sąvo prisiminimus

nebus ne-

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

2400 WEST MADISON STREE'J 
Vai 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ah

Tel Seeley 7330
Namu telefonas BrunswUk 059*

y

papasakojo 
pirmasis 

burmistras K. Venclauska^, pa
žymėdamas, kad prieš karų 
Šiaulių miesto biudžetas siekė 
vos 30,000 rublių, t. y. apie 
200,000 Lt. Tada dalyvaudavo 
rinkimuose tik vyrai ir tik tie, 
kurie turėdavo ne mažiau, kaip 
300 rublių pajamų, žydai bal
savime nedalyvaudavo, bet gu
bernatorius skirdavo 2 jų at
stovus į tarybų: jais būdavę 
Frenkelis ir Cimkauskis. At
stačius Lietuvos nepriklauso
mybę, į pirmųjų tarybų buvo 
padaryti demokratiniais princi
pais rinkimai, kurie davė 72 
tarybos narius. Kadangi tary
bos narių skaičius buvo toks 
didelis, o kiekvienas narys at
ėjo į tarybų su smulkiausiais 
savo rinkikų interesais, tai 
dirbti buvo nelengva, juo la
biau, kad anais laikais lėšų sa
vivaldybė neturėjo, ir darbinin
kų tarybos turėjo dėti turtin
gesniems gyventojams kontri
bucijas, kad sudarytų lėšų s-bės 

'įstaigų išlaikymui. Turtinges-

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

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

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

ADVOKATAI

st

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

įdomiausius nieji žmones tomis konlribuci-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605^07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

> -i * koplyčios visoseJLJy Chicagos dalyse
i . 11 II " - A 1 ----------"ii u. uii

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

Dr. V. E SIEDLINSK1
DĘNTISTAS 

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

Tel. Yards 0984.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayętte 3650

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 S o. Rockwell S t 
Telephone: Repųblic 9723

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedčlioj pagal susitarimą 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

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-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas 1IEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTTSTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

K’ti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po piet’j 
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.

Valandos 
išskyrus seredomis

LIETUVIAI

SPALVOTAS
SU PAVEIKSLAIS

po pietų, 7—8 vak.

JUBILIEJINIS — KITATAUČIAIbe stiprių 
gėrimų, pavaišinant 

ir svečius arbata ir

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir draugams į 
Lietuvą ir kitur musų gražų Kalendorių už—

15 CENTŲ
Prisiųskile savo užąąkymus tuojaus. Kas užsi
rašys NAUJIENAS—gaus šį musų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chieago, III

Po oficialės dalies, suruoštos 
kultūringos vaišės, 
svaigiųjų 
dalyvius 
alumi.

Vaišių melu didžiųjų musų 
laikraščių atstovai, kurių daly
vavo net 5, paprašė visus bu
vusius burmistrus jaukioj nuo
taikoj, ne oficialiai, bet nuo
širdžiai, papasakoti įdomiausius 
prisiminimus iš savo burmist- 
ravimo laikų.

Pirmas pasipasakojo J. Son
deckis, pareiškęs, kad jo laiku 
kaip tik buvo švenčiamas de
šimtmetis, o todėl, dvidešimt
mečio sulaukus, galima apie 
pirmųjį dešimtmetį kalbeli vi
sai atvirai, objektyviai ir gry
nai istoriškai, dėl ko niekas ne
turėtų jaudintis ir, įsižeisti.

—1924 m. — pradėjo p. Son
deckis, — rinkimai į Šiaulių 
miesto tarybų sukėlė, kaip tada 
Raibėjo, “tikrų revoliucijų”: iš 
40 vietų socialdemokratai lai
mėjo 18 vietų, darbo kuopa — 
3 vielas, ir tokiu budu kairieji 
sudarė savo jėgomis daugumų, 
kurių dar rėmę ir mažumos* a t-

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. p. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

ŲACHAWICZ ĮR SŪNUS
§314 23rd Plaęe Phone Cąnąl 251$
SKYRIUS; 42,-44 Eąst 108th Street Tel. PulĮman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Lųfayette 8024

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi Nariai_
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefoną* Repu h 1 ir

Ofise Tel Yards 6*21

DR. BERTASU
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVĮ) 

Tel. Kęnwoo<J 51(17

Ofiso Tel. Virpinta 0036 
Resldęnce Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakąro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ
Valandos —9—1Q A. M. 
NedClioi pagal sutarti.

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 Laboratorią
1034 W. 18th St, netoli Morgan St

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

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ąr Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFTSĄS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDVVAY 2884

Telefonas Yards 0904

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA X4H
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Muzikos Žinios
Veda—NORA

“Ir naktis bus pilnutėlė muzikos, ir rūpesčiai, kurie 
per dieną neduoda ramumo, suglaus savo Šėtras kaip ara
bai, ir tyliai prasišalins...”

“Sevilijos Kirpėjas” 
Užbaigė Senuosius 
Metus

giamų radio dainininkių, buvo 
Rusina šiame spektaklyje.

Buvo įdomu ypališkai jų ma
tyti ir girdėti balsų, kuris laike

Rodos, ūpo vedama susirin- tavo domę ilgus metus per ra
ko toji kelių tūkstančių minia dio. Ir jis yra gražus ir žavin- 
Chicagos Civic Operos patalpoj ;gas ir jo naudojimo budus, ga- 
praeito šeštadienio vakare sc-ihma sakyti, yra “perfect”. Nc- 
nųjų metų paskutines minutes bereikalo visi muzikos kritikai

KORESPONDENCIJA
Hazleton, Pa. EGG ............................. $6.00

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.

išlydėti dainos sparnais.
Tai buvo Harry Zelzer pa

statymas Rossini operos “Sevi
lijos Kirpėjas”. Ir tenka atiduo
ti p. Zelzer’iui nemažai kredito 
už surinkimų sustato, kuris tik
rai atsižymėjo savo ypatingais 
talentais ir gabumais, kaip dai
navime, taip ir vaidinime.

Maria Kurenko, ta pasauli
niai žymi artistė, kurių Wolf- 
sobn Musical Bureau 1927 me? 
tais atsikvietė Amerikon, ir ku
ri per tuos vienuolikę metų pil
dė eilių eiles svarbių koncertų, 
kaip savo, taip ir su didžiom 
simfonijos orkestrom, ir yra 
viena geriausiai žinomų ir mė-

pareiškė po p. Kurenko kon
certo praeitų rudenį Chicagoje, 
kad patartina visiems daininin
kams ir mokiniams pasiklausy
ti p. Kurenko' dainavimo — 
nes daug ko galima pasimoky
ti, pasinaudoti.

Joseph Bentonelli, jaunas 
amerikietis dainininkas, daina
vo Almaviva. Jo švelnus teno
ras pilnai a ta tiko reikalavi
mams šios rolės.

Princesė Maria, Italijos 
karaliaus jaunesnioji duktė, 
kuri rengiasi ištekėti už 
princo Louis Bourbon-Par- 
rria. Ceremonijos įvyks sau
sio 15 d.

ĮSIGYK DABAR
1939
RADIO

25% NUOLAIDOS ANT JŪSŲ 
SENO RADIO

Šitą radio, kaip ant paveikslo, 
Zenith, Philco ar RCA. Victor 
išdirbystės tiktai $69.50. Pagau
na visas tolimas stotis ir mažas 
stotis gerai perduoda.
Eina didžiausias rakandų ir ra
dijų išpardavimas.

Jos. F. Budrik
Ine.

3409 So. Halsted St.
Tel. Yards 3088

Leidžiami žymus programai: 
WCFL—970 k. nedėliomis 5:30 
iki 6:30 vakare. WHFC—1420 k. 
ketvergais 7:00 vakare. WAAF— 
920 k. panedėliais ir pėtnyčiomis 
kaip 4:00 P. M.

Sunku įsivaizduoti geresni 
artistų už mano senų mokyto
jų, Vittorio Trevisan, rolėje Dr. 
Bartolo. P-as Trevisan vaidino 
šių rolę per 43 metus, dainuo
damas jų beveik 1,000 kartų 
kaip Ispanijoj, Italijoj, tolimo
se rytų šalyse, Pietinėj Ameri
koj ir šioj šalyje. Nors šian
dien p. Trevisan yra jau suvirs 
70 metų, vienok šis didelis ar
tistas yra meistras kiekvienos 
situacijos, smulkmenos ir “fi- 
nesse”. i

Jo vaidinimas su Nicolai 
Ruisi, rolėje Don Basilio, buvo 
gudrus, jų komedija iššaukė 

j daug juoko ir aplodismentų.
George Czaplicki, vienas Chi- 

’ cagos Operos naujųjų baritonų, 
pasirodė savininku tikrai tur- 

I liūgo ir dideles jėgos baritono, 
! balso ir įgudęs vaidintojas Fi
garo rolėje. Pirmų kartų jis 

į vaidino šių rolę Chicagoje, ir 
'sprendžiant iš aplodismentų, 
publikai labai patiko.

Mažesnėse rolėse buvo irgi 
tokie “old reliables” kaip Ada 
Paggi ir Giuseppe Cavadore.

Dirigavo Jerzy Bojanowski.
Iš viso, smagioj nuotaikoj 

pa lydėjom senuosius metus. 
Buvo dagi malonu operoj susi- 

i tikti su tokiais dideliais dailės 
mylėtojais, kaip musų Birulės 
Choro geruoju prezidentu, P. 
Milleriu, ir jo žmona, Petronė
le, ta malonia ir nenuilstančia 
dailės darbuotoja, irgi per eilę 
metų biruliete.

Pasikeitėm linkėjimais, iš
reikšdami troškimų, kad šie 
metai duotų lietuviams smagu
mo susilaukti, kad Chicagos 
operoj pasižymėtų lietuvių var
das, ir kad ateinančių metų su
tikime daugiau matytume lietu
vių, kurie susirinks didžiuotis 
savo atsižymėjusiais daininin
kais, taip kaip didžiavosi pra
eitų šeštadienio vakarų Ukrainai

su savo Maria Kurenko; italai 
su Trevisan ir Ruisi; ameriko
nai su Bentonelli ir lenkai su 
Czaplicki ir Bojanovvski.

Muzikai Dvasios 
Polėkiuose

Billroth ir Brdhms pildė so
natų ir pirmasis pašaukė: 
“klausai, tavo piano skambini
mas yra taip garsus, kad aš 
negaliu girdėti savo cello”. 
“Turėtum tuo džiaugtis”, atšo
vė Brahms, tęsdamas savo 
skambinimų su įniršimu ir ug
nimi.

O O Ct
Mahler buvo žinomas kaipo 

dirigentas, kuris niekuomet ne
palikdavo svetainę, kuomet ėjo 
orkestrus repeticijos. Bet vienų 
sykį jisai greitai padavė lazde
lę savo asistentui ir pasakė: 
“turėsiu palikti jus kokiai va
landai laiko”. Po valandos su
grįžęs paaiškino: “Gailiuos. Tu
rėjau išeiti apsivesti”.

» » »
Rossini ir draugas sėdėjo pa

čioj užpakalinėj ložoj Pary
žiaus operos premjeroj naujo 
kurinio. Rossini sėdėjo su ke
pure ant galvos, pakėlė jų po 
kiekvienos arijos, ir pasilenkęs 
sako: “aš sutinku senus pažįs
tamus.”

Beliajaus Metines 
Šokių Recitalės
Proga 1

Turiu prieš save įdomų pro
gramų, kurį Vytautas Beliajus 
su savo šokėjų grupe pildys pir
madienio vakare, sausio 9 d., 
Chicago Women’s Club teatre, 
62 East 11 th Street. Žinau, kad 
lietuvių tarpe yra tokių dailės 
mėgėjų, kurie įdomaujasi šia 
šokių sritimi, tad noriu ir su 
jais pasidalinti žiniomis apie šį 
parengimų.

Visų pirmiausia, iš 20 nume
rių, kurie sudaro šį programų, 
tai šokiai įvairių šalių ir perio
dų, 0 jų yra pašvęsti lietuvių 
šokiams. Trys iš jų bus sušok
ti pirmų karta scenoje. Visi jie 
yra originali išimtinai p. Belia
jaus kūryba.

Mirė Antanas Kamaraskis
Nors trumpai noriu pranešti 

apie Antano Kainaraskio mirtį. 
Išsiskyrė jis iš musų tarpo, pa
lyginti, būdamas dar gana, jau
nas žmogus. Prieš* penkiolika 
mėnesių jis neteko savo vien
turčio sūnaus aeroplano nelai
mėje, o dabar ir pats apleido 
šį pasaulį. Mirė jis po sunkios 
apendicito operacijos vos lik 
(ris dienas pasirgęs.

Visi jo apgailestauja, nes bu
vo labai geras ir teisingas žmo
gus. Visų buvo gerbiamas ir 
mylimas. Per 19 metų savo na
me jis laikė valgomų daiktų 
krautuvę. Ruvo gerokai prasi
gyvenęs. Paėjo nuo Varėnos, 
Maskauskų kaimo. Paliko jis 
žmonų, dvi dukteris ir' 3 povai- 
kius.

Visi apgailestauja netekę ge
ro draugo. Tegul jam bus leng
va šios šalies žemelė.

Draugas.

Beliajaus šokių recitalės pra
eityje susilaukė geriausių/atsi- 
iepimų vietinėj anglų spaudoj, 
tūrių čionai paduodu tiktai 
mažas ištraukas:

Eugene Stinson Chicago Dal- 
y News pasakė: “Beliajus turi 
nepaprastų talentų ir didelę do-
vanų.

“Jo grupavimas buvo įdo
mus, taipgi ir pasakos ant ku
rių jis pasirinko pamatuoti sa
vo šokius.”

Cecil Smith Chicago Tribūne 
•ašė: “Stilius šokio, su kurhiom 
supažindino mus *Uday Shan 
<ar, pasidarė aiškesnis per jo 
^Beliajaus) naudojimų realis- 
iškų detalių.”

Herman Devries, Chicago 
Evening American: “Buvo įdo
mu susipažinti su forma šokio 
netankiai matoma čionais.”

P-as Beliajus nuoširdžiai at
sidavęs dirba gražų kultūringų 
darbų musų jadritiolių tarpe 
jau gan ilgokų laikų. Su savo 
šokėjų grupe jis nekartų gra
žiausiai pasirodė tarp svetim
taučių, kaip čia taip ir svetur, 
visuomet nešdamas kredito 
mums lietuviams. ■' Jisai tvėrėI 
jaunuolių draugijėles, rengė 
įvairias dailės parodas, žodžiu, 
dirbo tų darbų, kuris reikalau- 
na daug energijos ir pasišventi
mo, niekuomet neieškodamas 
ir negaudamas asmeninio atly
ginimo. Jeigu jo pastangos ir 
darbas
tai tas ir buvo visas jo atlygi
nimas.

Todėl, 
gia savo 
kartų į
parodyti savo įvertinimų jo ne
nuilstančio darbavimosi skait- 
meningai atsilankydama į šį jo 
parengimų.

Toksai publikos atsinešimas 
bus paakstinimas ne vien tik 
p. Beliajui, bet ir kitiems jau
nuoliams, kurie prisideda prie 
musų kultūrinės veiklos.

nešė gražių rezultatų,

kuomet Beliajus ren- 
šokių recitalę vienų 

metus, publika turėtų

Tel. ARDMORE 6975

ASMENS, KURIE YRA IGY.IE NUOSA
VYBES, TURĖTU PASIRAŠYTI 

TESTAMENTĄ
Kada asmuo numiręs nepalieka jokio testamento, tada valstijai 
tenka padalinti turtą, prisilaikant nelanksčių taisyklių. Tos tai
syklės gali prieštarauti mirusiojo pageidavimams ir palikonių 
reikalų stoviui.

Jus kaip norite galite apsaugoti kiekvieną savo šeimos narį, 
pasirašydami testamentą. Tai svarbios kiekvieno vyro ir moters 
turto savininko pareigos, kokias deda jiems palikoniai.

Jūsų testamento reikalu mielai sutinkame pasitarti su jumis, 
kartu ir su jūsų advokatu. Jus galite pasitikėti, kad jūsų pa
geidavimai bus išpildyti, kada testamente paminėsite Drovers 
Trust and Savings Banką savo testamento vykdytoju.

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savings Bank

MEMBERS, FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE ‘CHICAGO
' L . • . .- ■ •l-‘t •. ■ • . r **  «’ . " •* ’ ■ a. |

UŽSITIKRINK 
priedinę
apsaugą

savo
u -.4

INDELIAMS
Nereikia jums bijoti, kada jie padėti musų įstaigoje. 

Visi indėliai padėti pas mus, yra APDRAUSTI iki $5000, 
už kų 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.

Indeliai apdrausti iki $5,000.

SĮdEDERALSaVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CICERO

RAŠOMAS 
MAŠINĖLES 

VISŲ ISDIRBYSCIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas 

Mašinėles 

$15.00 
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba
WAGNER

TYPEWRITER SALES 
AND SERVICE 

3712 S. Western A ve. 
Prie Archer Avenue

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

Tel. LAFAYETTE 3534.

ATIDARYMO PRANEŠIMAS 
Michigan Avė. Klinikos 
Pilnas Medikalis patarnavimas 
su pagalba laboratorijos ir X- 
ray. Gydymas be vaistų, su pa
galba moderniškų pagerintų iš
radimų. Reikalui esant vaistus 
duodame už žemą kainą.
Mes Gydom Vyrų ir Moterų 

Ligas
Taipgi — Artritis, Rheuma- 

tism, kraujo ligas, odos ligas, 
tonsilus, pilvo ligas, pilės ir 
kitokias.
Pilnas jūsų sveikatos patikrini

mas už $1.50
Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 

vakare

! Michigan Avė. Glinic
Telefonas Calumet 4178

33-čia ir So. Michigan Avė.

Sophie

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

iki 9:15 v-
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

E

AR

BIJAI**'
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Pasidėk nors maža dalelę savo uždarbio į LITHU- 
ANIAN BUILDING LOAN AND SAVINGS ASSO- 
CIATION (Naujienų Spulką)-----

BEDARBE BUS NEBAISI
Nelaikyk savo pinigų BE nuošimčio, bet pasidėkit ten, 
kur galite gauti 3’/6 ARBA 4%.

NAUJIENŲ SPULKA IŠMOKA PINIGUS 
ANT PAREIKALAVIMO.

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

UTHUANIAN BUILDING, LOAN 
and SAVINGS ASSOGIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

šių grupę sudaro:
Lietuva Tėvynė Musų, 
Pamylėjau Vakar,
Mes be Vilniaus Nenurimsi- 

me.
Apart šių naujų numerių, p. 

Beliajus savo programe turi 
dar ir praeitais metais padary
tas “pažintis”, kaip Nokturna 
(Naujalio muzika), kuri vaiz
duoja žavingų ramų vakarų 
Lietuvoj, su kvepančia tyla ir 
gilia dangiška spalva, kuri 
“šaukia mane ten, kur dar kar
tų galėsiu ramiai miegoti ma
loniam glėbyje savo brangiau
sios motinos.”

Matysime tų paprastų, bet 
švelnaus grožio pilnų Piemenė
lio šokį, kurį Wenetta Grybiu- 
tė kartu su Beliajum taip dai
liai išpildo. Taipgi lietuvių ves
tuvių šokį, kuris yra toks spal
vingas ir pilnas gyvumo, kac 
sukelia publikos entuziazmų ir 
visuomet iššaukia atkartojimų.

Apie kitus šokius jau buvo 
naujienose rašyta, tad nekarto
siu.

Helen D. Bartush 
Koncertas 
Sausio 25

Kimball Salėj
Sausio 25 d., (trečiadienio 

vakare) Kimball salėj įvyks 
koncertas žymios Chicagos lie
tuvių dainininkės p. Helen 
Diane Bartush. Daįnininkė 
trumpam laikui buvo pasitrau
kusi iš viešos ^darbuotės muzi
koj, bet dabar kaip ir “re-de- 
biutuoja”.

Programas susidės iš penkių 
grupių įvairių dainų, 
grupė ir lietuviškų.

Dainininkės vyras, 
nables, yra vienaš 15
šių “anduncerių” radio stotyj 

XW.G.N. (Sp.)

Tarp jų

p. Ve-* 
žymiau-

AUGUST F. SOBOTKA, Sekretorius, 
2444 South 52nd Avenue.

ililiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiitiitiiiiiiiii

SOBOTKA-JAROŠ,
2444 South 52nd Avenue

APSAUGOS DĖŽUTĖS—galite renduoti iš musų apsaugos 
dėžutę už lik 28 centus per mėnesį. Apsaugokite savo 
vertybes.

Leo Norkus Jr
Ambrosia & Nedai
DISTRIBUTOR

ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir
BEER

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato i alines ir kitas Įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą 
patarnavimą*

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

$1.00 AUKA 
HEMOROIDAI

Specialistas su 18 metų patyrimu 
dabar įrodo su ofiso gydymais už 
$2.00 ir 6 už $10.00, kad galima pa
gyti be operacijos, peilio ar laiko 
sugaišties, švelniais atsitikimais— 
DYKAI ekzaminacija ir naminV 
gydymas už $1.00. Veik dabar, venk 
painiavos. HEAL-UR-RECTAL pa
tarnavimas.
DR. P. SZYMANSKI,

Specialistas išsidirbęs per 18 metų.
1869 N. DAMEN AVENUE 

Tel. ARMITAGE 8200. 
Antras aukštas.

įėjimas per krautuvę. N. 1-7-39

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted SL

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

po pietų.
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The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANaJ 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
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$8.00
4.00 
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.76 MIRONAS TARSIS SU BERLY
NU, BET NE SU LIETUVOS 

PARTIJOMIS

- Lietuvos santykiai su kitomis

Entered as Second Cląss Mattęr 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

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

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metama ___________ .....
Pusei metų ___________
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams -------
Vienam mėnesiui ............

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei ---------   18c
Mėnesiui - ------- i------- -- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago),
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ____ _
Pusei metų _____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ____ _ __________  $8.00
Pusei metų --------- — 4.00
Trims mėnesiams ...._______  2,50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$5.00 
2.75 
1.50 
1.00

Leiikų-vokiečių susitarimas
Lenkijos užsienių reikalų ministeris, pulk. Bekas, va

kar atsilankė pas Vokietijos nacių fiurerį Hilerį, jo rezi
dencijoje Berchtesgadene, ir turėjo trijų valandų pasi
kalbėjimą, kuriame dalyvavo ir keli diplomatai iš abiejų 
pusių. Kokie bus šitų pasitarimų rezultatai, tikrų žinių 
dar nėra, bet spėjama, kad jie turės didelės svarbos san
tykiams tarp Lenkijos ir Vokietijos.

Vokiečių ir lenkų spauda spėja, kad Bekas su Hitle
riu tarėsi dėl Ukrainos klausimo, dėl Klaipėdos klausi
mų, dėl Lenkijos santykių su sovietų Rusija, dėl Danci
go ateities, dėl vokiečių padėties Lenkijoje ir lenkų pa
dėties Vokietijoje, dėl Čeko-Slovakijos sienų ir dėl kilu
sių tarp Italijos ir Francuzijos ginčų. Jei taip, tai reiš
kia, kad jiedu aptarė kuone visas opesnes šių dienų Eu
ropos problemas.

Ir iš viso ko matyt, kad lenkų ministeris ir vokiečių 
fiureris, jei ne visais, tai daugeliu tų klausimų susitarė. 
Laikraščių korespondentai spėja, kad abi pusės padarė 
tam tikrų nuolaidų, taip kad dabar santykiai tarp Len
kijos ir Vokietijos bus sklandesni. Jie buvo paaštrėję, 
kuomet Hitleris neleido Vengrijai paimti tiek Slovakijos 
tcritoi^jos, kad vengrų sienos susisiektų su lenkų sieno
mis. šitą Hitlerio ejgesį Varšuva suprato taip, kad Vo
kietijos naciai nori įvaryti kylį į Lenkijos teritoriją per 
Kaypatų Ukrainą.

Bet jeigu dėl šito opaus lenkams dalyko pulk. Bekas 
dabar susikalbės sų nacių fiureriu, tai trynimas! tarp 
Lenkijos ir Vokietijos sumažės arba ir visai išnyks. Iš 
paskiausių pranešimų nuomanu, kad tie pasitarimai 
Berchtesgadene prie to veda. Kokių pasėkų tai gali tu
rėti Klaipėdos krašto ateičiai ir Lietuvai, kolkas dar ne
aišku. Tačiau viena galima pasakyti, tai — kad visai nė
ra panašus į tai, kad Lenkija rengtųsi kariauti prieš Vo
kietiją. Kaip tik priešingai, visi ženklai rodo, kad įvyks 
didesnis susiartinimas tarpe Varšuvos ir Berlyno.

O kaip bus tuomet su tuo Lenkijos, Rusijos ir Ru- 
manijos “karo bloku”, kurį taip karštai Chicagos komu
nistai piršo Lietuvai? Tasai tariamas “blokas” buvo mui
lo burbulas — ir susprogo, pirma negu papūtė stipresnis 
vėjas. Komunistų užsispyrimas brukti Lietuvai karo su
sitarimą su Lenkija, Rusija ir Rumanija prieš Vokieti
ją tik be reikalo sugadino Chicagos draugijų konferen
cijos darbą gruodžio 18 d.

“Naujienos” jau seniai įspėjo visuomenę, kad Len
kija ėmė “flirtuoti” su rusais daugiausia tuo tikslu, kad 
ji galėtų daugiau išsiderėti iš Hitlerio; bet kai tik Hitle
ris sutiks bent dalinai jos norus patenkinti, tai ji vėl pa
sidarys Berlyno sėbras. Šita “Naujienų” nuomonė pasi
tvirtino greičiau, negu buvo tikėtasi.

Todėl Lietuvai yra sveikiausia būti geruose santy
kiuose su visais savo kaimynais, bet nė vienai imperia
listinei ryklei savo kailio neparduoti!

Klaipėdos vokietininkų laik
raštis “Memejer Damfboot” įdė
jo žinią, kad Lietuvos Tautinin
kų Sąjungos apskričių pirmi
ninkų suvažiavime min. pirm, 
kun. Mironas pareiškė, “jog 
apie koaliciją negali būt kalbos. 
Del Klaipėdos esą tam tikrų 
sunkumų, bet juos manoma nu
galėti tariantis su Berlynu”.

Reiškia, Mironas sutinka tar
tis su Berlynu, bet su Lietuvos 
partijomis — ne! Tai ve kokia 
yra ta “tautinė” vyriausybė.'

Įdomu ir tai, kad tas žinias 
paduoda Klaipėdos vokietinin
kų organas, o Kauno laikraš
čiai jas tik perspausdina. Lie
tuvos visuomenė tokiu budu 
yra priversta laukti informaci
jų iš vokietininkų.

Be to, Lietuvą tvirtai užtaria 
ir Lenkijos spauda. Net en-de- 
kų organas Varšuvoje rašo, kąd 
Klaipėdoje reikia atsižvelgti ne 
tik į tautinius klausimus, bet 
ir politinius, ūkiškos ir strate
ginius sumetimus. Esą, —

“Klaipėda . yra vienintelis 
Lietuvos uostas ir šios vals
tybės gyvenimui būtinas. 
Lietuva turi m ii. gyven
tojų. Klaipėda apie 40,000, o 
visas kraštas apie 150,000. 
Kas tada svarbiau — visos 
valstybės, turinčios, 2.5 mil. 
gyventojų interesai ar 40,000 
gyventojų miestelio intere
sai? Mums nėra jokio abejo
jimo, kai reikia atsakyti šis 
klausimas.”

Klaipėdos likimas esąs svar
bus ne tik Lietuvai, bet ir Len
kijai.

BERLYNAS NEREIKALAUJĄS 
KLAIPĖDOS ATSKYRIMO

Vokietijos reikalavimą

Apie Kauno ir Berlyno politi
ką Klaipėdos krašto klausime 
kalba “Memeler Damfboot”, ku
riam Lietuvos valdžia leidžia 
skelbti daugiau informacijų, 
negu Kauno dienraščiams. Nau
jasis užsienių reikalų ministe- 
ris J. Urbšys esąs pasiryžęs pil
dyti
“pilnai” vykinti Klaipėdos kraš
to autonomiją, numatytą statu
te. Bet smulkiau tuo klausimu 
tarsiąsis su Berlynu naujai pa
skirtas Lietuvos pasiuntinys, p. 
Škirpa (kuris iki šiol buvo pa
siuntinys Varšuvoje).

Apie tolimesnį Klaipėdos kra
što likimą, pasak to vokietinin
kų organo, min. Urbšys pasa
kęs, kad -— (

J
“Gandai“ apič' "greitą (! — 

“N.” Red^* Klaipėdos krašto 
atskyrimą nesą teisingi. Jie 
visai nepagrįsti. Vokietija 
niekad iš Lietuvos nereikala
vo nieko kito, kaip pilno 
Klaipėdos statuto pripažink 
mo. Dabar nėra jokio pagrin
do manyti, kad Vokietija rei
kalautų Klaipėdos krašto at
skyrimo. Taip pat gandai a- 
pie muitų uniją tarp abiejų 
šalių yra iš oro paimti. Išsky-r 
rus Klaipėdos klausimą, lie
tuvių-vokiečių santykiai yra 
pilnai patenkinami.”

IR LENKIJA SUSIRUPINUSI 
DĖL KLAIPĖDOS

Varšuvos pranešama, kad 
Lenkijos prezidentą buvo

KOMUNISTŲ VADAI NEIš- 
RINKTI Į SEIMELĮ

Klaipėdos krašte komunistai 
susiliejo į “bendrą frontą” su 
hitlerininkais ir kitomis vokie
tininkų srovėmis. Komunistų 
vadai Adolf Monien ir Herr- 
mann Sųhrau buvo įtraukti į 
vokiečių “einheitsliste” ((vieny
bės sąrašą), kurio priešakyje 
stovėjo Hitlerio agentas, arklių 
daktaras Neumann.

Bet, kaip praneša “Vakarai”, 
Monien ir Suhrau gavo mažiau 
balsų už kitus vokiečių kandi
datus “ir į šį seimelį nepateko”.

Neumanųas surinko daugiau
sia balsų, būtent — 63,108.

DELSTJ.NEGALIM A
REIKIA SUSITARTI
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Klaipėdos reikalai tebestovi 
pirmuosiuose Europos dienraš
čių ' pusflapiuosė. Prancūzijos 
oficiozas “Temps” ir šiandien 
tuo reikalą parašė vedamąjį, 
kuriame i&grinėjama sudaro
moji Klaipįdės būsena ir spėja
ma jos ateitis. Vokietijos spau
da, savaime suprantama, Klai
pėdos nenutyli nė. vienos die
nos. Atvirkščiai, ji kas kart ra
šo vis aiškiau ir vis smarkiau, 
nesivaržydama reikalavimais 
arba ragindama Lietuvą “susi-

Kur jų teisingumas?
Klaipedos 
valstybių

praneši- 
nesuinte-

“Draugas’’ pripažįsta, kad Amerikos klerikalų su
darytas komitetas, į kurį įėjo ir p. L. Šimutis, tikrai dar
buojasi Ispanijos sukilėlių naudai, taigi kartu ir fašistų 
naudai. Jisai sako, kad tas komitetas siekia sulaikyti 
Jungtinių Valstijų valdžią nuo ginklų siuntimo Ispanių 
jos respublikai, prieš kurią sukilo gen. Franco vadovau
jami maištininkai, nes jisai (komitetas) bijo, kad respu
blika laimės karą, jeigu ji gaus ginklų iš Amerikos.

Šitas argumentas rodo, kad patys klerikalai netiki 
Ispanijos maištininkų stiprumu, nors jiems padeda (ir 
atvirai tuo giriasi!) Italijos fašistai ir Vokietį jos na
ciai. Tai kur čia dabar pas juos teisingumas? Jie nepro
testuoja prieš tai, kad į Ispanijos reikalus kišasi sveti
mos fašistinės valstybės, bet teisėtai Ispanijos vyriausy
bei jie nenori leisti nė už pinigą nusipirkti ginklų-užsie- 
nuose!

Ispanijos respublika yra Amerikos pripažinta. Kuo 
gi pasiremiant, tos respublikos valdžiai galima nepripa
žinti teisės ginkluotis ir gintis? Tai butų vistiek, kaip 
kad Amerikos pilietinio karo metu kitos šalys butų rė-

Iš 
pas 
pasitarimai Klaipėdos reikalais, 
kuriuose dalyvavę maršalas 
Rydz-Smiglas, premjeras Sla- 
voj-Skladovskis, vicc-prcmj. 
Kviatkovskis ir Lenkijos pa
siuntinys Lietuvai min. Charva- 
tas. Po tų pasitarimų Lenkijos 
ambasadoriai buvo instruktuo
ti atsiklausti trijų 
statuto signatarinių 
(kurios tą statutą 
nuomonių ir gavo jų 
mus, kad jos “nebus
resuotos”, jeigu butų keičiamas 
Klaipėdos statutas arba Vokie
tija darytų kokį kitą žygį;

Po to Lenkijos ambasadorius 
Berlyne Lipskis įteikė Lenkijos 
vyriausybės notą Vokietijai.

“Lenkija notoj pareiškė sa
vo nnsiinteresavimą Klaipė
dos status qno išlaikyti ir, 
jeigu butą bandoma daryti 
kurių nors pakeitimų, tai bu
tų įžeidimas Lenkijos gyvy* 
biniai interesai — sakoma 
notoj.

“Ribentropas (Vokietijos 
užs. reik, ministeris. -r-*- “N.” 
Red.) notą priėmė dėmesin.”'

Busena kasdien ir kaskart da
rosi vis rimtesnė, vis pavojin
gesnė, vis neramesne.

Pergyventosios, kovo mėnesio 
dienos su , Vilniaus likimu vi
suomenės akyse šią būseną da
ro dar rimtesnę. Juo labiau, 
kad Vilniaus mes neturėjome, 
o Klaipėdos išlaikymas yra ta
pęs dienos klausimu, ir nepa
prastu klausimu.

Tuo tarpu, visa tai, kas gale- 
tų sudaryti maksimalinį visos 
tautos, viso krašto atsparumą, 
galimai aukščiausį pasipriešini
mą, pasipriešinimą, kokį mes 
žinome iš nepriklausomybės ko
vų, kai jų pryšakyje ėjo sava
noriai—kūrėjai, O gal, kas bu
tų visai natūralu, dar didesnį, 
dar aukštesnes potencijos ir dar 
didesnių pasekmių, — apie tai 
dabar nors ir, kalbama, nors ir 
rašoma, pagaliau, jau ir suta
riama, kad tai tėra vienintelis 
kelias ir būdas ir valstybes bei 
tautos atsparumo, iš vienos pu
ses, ir kūrybinių galimumų, iš 
kitos pusės, šiandien kažko
dėl vis dar delsiama, vis dar ne
siimama konkrečių, visiškai 
rimtų, visiškai tvirtų žygių su
sitarti ir susikonsoliduotį.

Visuomenei stačiai nenupran
tama, kas čia tai tautos vieny
bei priešinasi?

Ar susitarimas negulimas?— 
Atrodo ne. Juk kąs tiktai

nuoširdžiai, atvirai to nori, • 
visuomet gali. Gal reikia auko
tis, nusileisti? — Gali butų kad 
ir tai reikia padaryti. Taip jau 
yra. Tariantis, visuomet gali at
sirasti reikalas 
žiau nusileisti.

Prisimename 
buvo tariamasi 
riama.

Savo metu krikščionys buvo I 
susitarę su liaudininkais, ir ga
lima pasakyti, kad tai buvo vie-1 
nas vaisingiausių valstybės kū
rybos laikotarpių.

Dabar liaudininkai su krikš-l 
čionimis irgi sutaria. Valstybei 
svarbu, nepaprastai svarbiu me
tų, kokis yra dabar, tas bendra
darbiavimas yra tiesiog būtinas, 
— ir liaudininkų žmonės su 
krikščionių žmonėmis sutaria. 
Jie atmeta visa tai, kas juos 
skiria, vieni supranta ir įverti
na principinius kitų nusistaty
mus, o smulkmenas atideda ar
ba visai atmeta. Tat, dviejų di
džiausių Lietuvoj srovią, kurios 
kūrė Lietuvos nepriklausomybę, 
sutariama.

Savo metu, 1926 melais, tau
tininkai buvo susitarę su liau-Las norėtų, arba žmogaus iman- 
dininkais ir rinkimų metu blo-Lraus proto1 stebėjimais taip tu- 
kavo sąrašus, dėl ko pirmą kar- |retų būti.
tą Lietuvos istorijoj tautininkai] Su oro tais stebėjimais, tai 
pateko į Lietuvos seimą, 
atsitikti galėjo, žinoma, 
susitarus, atsižvelgiant į 
sąlygas.

Laikas ir sąlygos ir 
yra tokios, kad delsti toliau ne-lje politikoje turėjome panašių 
galima. Valstybės reikalai, tau- spėliojimų oro stebėtojams, 
tos garbė, jau gavusi smūgį ko- Kaip jau žinote, buvo suimta 
vo mėnesio dienomis, yra būti- keletas žymesnių krikščionių 
nos visos tautos vienybės, su- demokratą veikėjų ir 
jungtomis jėgomis visa, kas yra rininkų. Lietuvos 
būtina ir kas yra galima, atlai- spauda pasiskubino 
kyti ir, naujojo gyvenimo sąly- kad jie ruošią kažką 
gose, visos tautos valia, pasiry- į sukilimą ar perversmą, 
žimu ir, pabrėšime, pasiaukoji- buvo rašyta, kad kaip pas ku
inu ne tiktai atlaikyti, bet ir vi- riuos voldemarininkus 
su dvasios ir kūrybinių jėgų en- daug 
tuziazmu vesti pirmyn. prask, jau čia net kvepėjo sve-

Pabrėžėme — pasiaukojimu, timos valstybės papirkimais... 
Regis, šiandien negalėtų Lietu- Jau mes visi išsižioję laukėme 
voj būti žmogaus, kuris nesu- visokių sensacijų, prašmatnių 
prastų, kad šiandien jau nėra | naujienų, bet staiga viskas nu
kalbus apie paprastas sąlygas; 
šiandien yra būtinas jau auka- 
vjmasis. Tat, regis, kokios dar 
galėtų būti kalbos apie nenorą 
susitarti, kai tas yra būtinas rei
kalas.

Jau išėjusių numerių straips
niuose mes pasisakėme, kad nė 
viena kuri srovė dabar nepajėgi 
pakelti atsakomybės už Lietu
vos likimą. Mes taipgi parašė
me, kad nė viena politinė srovė 
neturi teisėj viešpatauti kitai 
arba kitoms. Ne: turi būti tik
tai lygybė, o lygybės sąlygoms 
esant, tiktai susitarimas ir su
tarimas.

Visa tai turi būti bazuojama 
piliečių' lygybės prieš įstatymus 
pagrindu, konstituciniu pagrin
du. Tai yra ne prašymas ir ne 
pageidavimas, bet reikalavimas.

Šiandien jau net atsakomybė, 
jeigu ją ir apsiimtų bet kuri 
viena srovė, butų bereikšmė, 
nes, kaip sakyta, atsakomybė 
tegali būti visos tautos, visų jos 
grupių, visų jos srovių, visų 
bendromis pastangomis ir jėgo
mis.

Nedelsiant reikia tartis ir su
sitarti, nes valstybės vienybei 
gresia pavojus. Visi, kas tiktai 
gali dirbti, turi būti pašaukti 
atsakingam darbui, butų tai ko
alicijos ar kitu kokiu vienybės 
vardu. Delsti negalima. Pasku
tinė valanda muša. (”L. Ž.”)

daugiau

laikus, 
ir buvo

ar ma-

kai ir 
susita-

valstybėmis
Užklupo dideli šalčiai. Iš didelio debesio labai mažas 

lietus. — Spaudos balsas. — Pasitikėjimas vadu. — 
Skaudus įvykiai Klaipėdos krašte. — Kalbama, kad 
sausio 30 naujasis seimelis bandys paskelbti, kad 
Klaipėda jungiasi prie Berlyno. — Kartojasi tai, kas 
buvo Sudetijoje. --SSSR ir Lenkija. — Keista bičiu
lystė. — Klaipėdos uosto reikšmė. — Ką žada netoli
ma ateitis.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Lietuvą užklupo visai nelikė- kietininkas politikas nebūtų šu
tai dideli šalčiai. Tai visai re
tas atsitikimas, kad gruodžio 
pradžioje taip šaltų. Europos o- 
ro mokovai spėliojo, kad šie
met busianti visai šilta žiema, o 
čia taip staiga užgriuvo tokie 
šalčiai, kad ir nosies iš šiltos 
pirkęs nesinori iškišti.

Mat, dabar atrodo viskas ei- 
r I na ne taip kaip žmogaus pro-

imtas. Autonominių organų po
licija tokių duotų centro val
džios parėdymų nevykdintų, 
bet ji uoliai vykdo tuos parė
dymus, kuriais įsakoma Klaipė
dos krašto lietuvius politikus 
suimti...

Autonominiai administracijos 
organai uždraudė daryti Klaipė
dos krašte bet kokius politinius 
susirinkimus ir demonstracijas, 
bet tie uždraudimai visai nelie
čia vokietininkų organizacijų! 
Štai seimelio rinkimus laimėję

Taip taip lygiai kaip su politika: lau- vokietininkai visame Klaipėdos
tiktai m giedros dienos, o čia tokia 
laiko | (jargana užeina, kad ir šunelis 

nemėgina 
lietuviško-

ir tas iš savo budos 
dabar išlįsti, štai mes savo

Margumynai

musios pietines valstijas ir atsisakiusios pardavinėti 
ginklus prezidento Lincolno vąldžiaį!

Koktu žiūrėti, kad žmonės, kurie dengiasi krikščio
nybės v Ardu, daro tokią skriaudą Ispanijos tautai.

Vandenynuose Trūksta 
Didžiųjų Žuvų

—t .i ■■yy*

Tarptautinio juros tyrinėji
mo komiteto pranešima, Euror 
pos vandenų pakraščiuose su- 
mažėjęs didžiųjų žuvų skaičius. 
To sumažėjimo priežastis esan
ti tankių tinklų vartojimas. Įš 
tokių tinklų netgi vidutinės žur 
vys negali išsprukti. Vieninteli 
proga išsigelbėti nuo didžiųjų 
žuvų stokos, pradėti vartoti 
retesnius tinklus.

voldema- 
oficiozinė 
paskelbti, 
panašaus 

Net

rasta
svetimos valiutos, su-

tilo ir suimtieji palyginamai vi
sai švelniai adminislralyviai nu
bausti: visi jie ištremti nuo tri
jų iki šešių mėnesių į provin
ciją, tai yra jiems uždrausta ke
letas mėnesių Kaune gyventi. 
Taigi iš didelio debesio labai 
mažas lietus. Tenka manyti, 
kad visas tas “ermydelis” buvo 
sukeltas tik pernelyg didelio 
baimes jausmo padiktuotas. 
Baimė tai silpnybės pažymys, 
arba rytojaus diena nepasitikė
jimas. Taip jau visai atrodo, 
kad visuomenė sau, o valdantie
ji — sau. Visi saitai trūksta, 
šiokioje padėtyje atsidūrus vi
sai suprantamas baimės jaus
mas. Tuomet kiekvieno šešėlio 
bijomasi. Viskas įtartinai atro
do.

kių lyg sutartinai pradėjo rašy
ti apie būtiną reikalą visas kra
što pajėgas derinti ir įtraukti į 
kūrybinį valstybės ir visuome
nės darbą. Tik oficiozas spiria
si ir vis dar seną giesmę trau
kia apie visišką vyriausybei pa
sitikėjimą ir susiklausymą. Be
veik tokiu tonu dabar rašo ir 
Klaipėdos vokietininkų spauda, 
kad reikią pasitikėti savo vadu 
— jis žino, ką daro. Žinoma jie 
turi savo vadą veterinarijos gy
dytoją Neumaną. Klaipėdos kra
što seimelio rinkimai esą paro
dė, kad krašto daugume; einn su 
vokiečiais, o jei šitaip, tai nėra 
jokio reikalo su lietuviais skai
tytis. Kaip ir kokiu budu toji 
dauguma buvo sudaryta, žino
ma, vokietininkų oficiozas nu
tyli. Tatai, km p matote, lazda 
turi du galus ir abudu gerai 
Lietuvos šonus pliekia. Kaip 
matote, tiek musų, tiek vokie
tininkų oficiozų tonas vienodas. 
Tai skaudi musų gyvenimo tik
rovė!

Bet visoje toje istorijoje 
skaudžiausia, kad musų oficio
zo dabar tapo labai slriukokos 
rankos vokietininkus sudrausti. 
Centro valdžios parėdymu da
bar joks Klaipėdos krašto vo-

krašte suruošė demonstracijas, 
kurias lydėjo varpų skambesiai! 
Lietuviai turi tik į tai žiūrėti 
ir tylėti, nes jie šiokių demons
tracijų neturi teisės daryti.

Tiesa, visos tos demonstraci
jos buvo labai šykštokos, skys
tos, tik jaunimas dar nesulau
kęs dvidešimties metų tose de
monstracijose dalyvavo. Bet jie 
dabar daro politiką. Tik jtj bal
so dabar Berlynas klauso.

Klaipėdos krašto naujasai sei
melis norima sušaukti 1939 me
tais sausio įnėn. 30 dieną, tai 
yra prilaikoma Hitlerio politi
kos tam tikroms sukaktuvėms. 
Spėliojama, kad tą dieną seime
lio dauguma mėgins pasiskelb
ti, kad jie jungiasi prie Berly
no... Visi seimelio nariai pagal

Ii Lietuvos valstybės konstituci
jai, bet tvirtinama, kad šiokios 
priesaikos vokietininkai nedary
sią! Tai visi tie opieji klausi
mai, kurie kiekvieno Lietuvos 
patrioto galvą kvaršina ir daug 
rūpesčių sudaro.

Berlynas iki šiam laikui Klai
pėdos krašto klausimu nėra da
vęs jokio aiškaus atsakymo. Te
nykščiai politikai tvirtinto tvir
tina, kad visa nuo Lietuvos lai
kysenos priklauso.

Bet 
t u vos, 
aišku, 
lutas
kaupu. Tą kraštą net ne vie
los autonominiai organai valdo, 
bet klusnus Hitlerio bernas, ve
terinarijos gydytojas Neuman- 
nas. Klaipėdos krašto vokiečiai 
nacionalsocialistai visai laisvai 
veikia ir lietuvius persekioja, 
tai jau ko, rodos, daugiau rei
kia. Jei bent pavesti jiems vi-

ko jie reikalauja iš Lie- 
— taip pat visai nėra 

Juk Klaipėdos krašto Šla
jau dabar vykdomas su

gyvenime jų įtaka yra neabe
jotina.

Atrodo, kad viskas taip kar
tojasi, kaip savo laiku buvo Su
dėti jos krašte: prasidėjo nuo 
autonomijos reikalavimų ir pa
sibaigė to krašto prie Vokietijos 
prijungimu. Dėl Klaipėdos liki
mo susirūpino ir kitos didžio
sios Europos valstybės. Tuo rei
kalu jau su Berlynu kalbėjosi 
Prancūzijos, Anglijos valstybių 
atstovai. Bet tasai pasikalbėji
mas atrodo turi daugiau tik su- 
siorientavimo pobūdžio, negu 
noro daryli kokius nors žygius, 
kad Klaipėdos kraštas nesulauk
tų Sudetijos likimo.

Tiesa, į tą reikalą įsikišo ir 
Lenkija, bet jos svoris Berlyno 
sferose dabar lygus nuliui.. Juk 
Ukrainos klausimas visai ne 
juokais dienotvarkėje yra į- 
trauktas. Lenkijos politikai pa
dėjo Vokietijai įsigalėti, smaug
ti Čekoslovakiją, o dabar pa
tys atsidūrė keblioje padėtyje.

(Bus daugiau)
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NAUJIENŲ 
JUBILIEJINIAI 
Piknikai—1939 

Gegužės 21 Dieną 
BIRUTĖS DARŽE 
Rugpiučio 13 Dieną 
SUNSET DARŽE

Tai dovana, kuri nepaliauja nešu
si linksmybę per visus metus. Tik 
įsivaizduok koks pajėgus šis 7 tū
bų superheterodyne su sensaciniu 
Radiogan ir Transkontinentaliu 
automatiniu nustatymu už šią pa
stebimai žemą kainą. Puikus ka
binetas nubaigtas puikiu walnut 
medžiu. Paklauskite apie šį mode
lį dar šiandien ... Palyginkite su 
visais kitais.

PRANEŠIMAS IŠ 
BRIDGEPORTO

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

Sudegė vagonas su 
linais

ŠIAULIAI. — XI. 30 d. šiau- 
Jių stoty prekių sandėlio kie
me užsidegė vagone-platformo- 
je sukrauti “Semlino” neminti 
linai 2490 kg. Gaisrą likvida
vus, apskaičiuota, kad geležim 
kelių valdyba turės nuostolių 
980 Lt. Gaisras kilo nuo garve
žio žiežirbos.

fwt
// Uot Mmei

iek tiek sulaiko 
ėdimo bei gėlimo, 
ir suaugę turėtų

pradėjus 
tuojau reik jį už- 

išvengt i di- 
. Bet kar- 

oplimizmo sugaišintas, o

poloris lablels, dar prie to pa
imli to palies poįorjs poultice, 
mažą poduškaitę ir pamirkius į 
karštą vandenį uždėti ant skau
damo danties smegenų, o iš lau
ko pusės galima uždėti labai 
šaltus kompresus, kas sulaikys 
tynimą. A

Dar noriu pastebėti, kad kuo
met dantis skausta ir nuo to 
veidas tinsta, tai nedėk nieko 
karšto ant veido, nes dar dau
giau tins. Norėdamas sulaikyti 
tynimą, dėk labai šaltą kompre
są ir nuo to atslūgs.

I ACMĖ-NAUJIENŲ Koto]

LOS ANGELES, CAL. — 
Jane Arbutlinot, kuri liko 
išrinkta “sniego karalaite.“

GUPIUNAI. — Nors jau ru
duo ir vandens nemažai prily
ta, bet šios apylinkės ūkinin
kų šuliniuose nuo sausos va
saros 'vis dar trųksta vandeny. 
Ne tik gyvuliams pagirdyti, bet 
ir patiems atsigerti tenka van
deni gabentis iš tolimų upelių, 
ežerų ir t. t.

Suprantama, yra daug suma
nių žmonių bei šeimininkių, ku
rie prisirengia sutikti žiaurias 
aplinkybes su atsargumu. Dau
gelio žmonių gyvenimas yra ne-

STANDARD FEDERAL
SAVINGS & LOAN 

Association of Chicago

$149.95
Milžiniška vertė 12 tub. Radio
gan mod. 12 col. pilnu tonu 
elektro dinamikos garsintuvas. 
Trąnskontinentalis automat. 
nustatymas—užsieninis i 
daųs priimtuvąs 
pritaikintojas —didelis 
apdirbtas česis—o taipgi 
stabi kabinetinė pažiba.

pavydėtinas, ypačiai, kurie turi 
didesnes šeimynas. Tų šeimynų 
molinoms, rodos, skausmų bu
vo užtektinai, vienok aplinky
bės nė jų neaplenkia, ne lik jas 
>ct dar ir jų mažus vaikus kan
kina, per naktis laiko be poil
sio, be miego ir verkiančius, 
Tai ta nelaboji dantgėla. Pilnai 
tikiu, kad butų galima bent da
inai tą dantgėlą išvengti.

Be piovimo, skau
smo ar laiko su
gaišties, paraiščių 
ir Kylos Dakta- 
ras-Specialistas 18 
metų patyrimu, 

dabar įrodo kylos išgydymo gali
mumą per 10 dienų. Galima varto
ti savo paraištį ar pirkti naują pi
giai, už $5.00. Su gydymu už $2.00. 
STATO NAUJUS AUDINIUS KAIP 
OISTERIS PERLUS. Šauk dėl DY
KAI ekzaminacijos ir bandymo už 
$1.00. Gydoma moterys—moteris 
prižiūrėtoja. Kalbama lietuviškai.

HEAL—UR—RUPTURE 
PATARNAVIMAS 

Įėjimas iš krautuvės.
DR. P. SZYMANSKI, 

SPECIALISTAS
1869 N. DAMEN AVENUE, 

Armitage N. 1-7-39

DAKTARU 
TARKIS SU

SPECIALISTU 
$1.00 Auka 
Paraištis 
Gydo Kylą

yra labai nejaukus išsireiški
mas ir, kuomet jį girdime, tai 
musų nervai įsitempia. Tas žo
dis yra labai nemalonus, nes jo 
skambėjimo prasmė paveikią 
asmens nervus daugiau, negu 
kas kitas, ir jo reikšmę jau su
žinojome kūdikystėj, pirm ne
gu jį galėjome ištarti. Visi jo 
bijome ir nuo jo bandome pa
bėgti. Taigi, šio pasaulio di
džiausia yda bei kliūtis yra ko- tą 

Gimstame bes mums pasako bei faktiškai 
eilę įrodo, kad mes neturime per 

daug gilintis nei į pesimizmą, 
nes matomai 

mes pamirštame palys save bei 
savo artimus. Taigi, mes turė
tumėm suderinti tas dvi giliai 
kraštutines arba kontrastiškas 
mintis bei svajonės ir padalin
ti pusiau. O tuomet mes karts 
nuo karto pamąstysime ir apie 
eiti pas gydytoją ir patikrinti 
nic pesimistas pamąstys, jog ne 
laikas tada ieškoti pagalbos, 
kuomet jau gęsta paskutinės 
gyvybės jėgos; o opt’mislas pri
simins, jog saulės amžių negy
vensime ir bile dieną sveikata 
gali pakrikti. Turėdami tai min
tyje, manysime, jog reikia nu- 
eiit pas gydytoją ir patikrinti 
savo sveikatą, nes mes visi ži
nome, jog senatvė, nelaukiama 
ateis ir joje musų apsileidimas 
labai atsilieps, tik kurie atsar
gesni, tiems mažiau, o kurie

tatos Okynus
Š| Skyrių Tvarko ir Prižiūri ••••••••••..........  "

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

United States Government priežiūroje ir kiekvienai ypatąi 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]om 4% už padėtus pinigus. Pirm 
sausio 11-tos dividendas rokuosis nuo sausio 1 d.
Duodam paskolas ant 1-nąų Morgičių, nuo 1 iki 30 metų lengvais 
mėnesiniais atmokėjimais.
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 LĄFąyette 0461 
JUSTIN MACKIEWICH, President HELEN KUCHINSKAS, Sec

1 1 i.

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tek Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50
Perkant toną ar daugiau ....................

Žodis dantgėla bei skausmas .žilą senatvę. Bet yra sakoma, 
jog gero negalima apibranginti, 
jeigu nepatirsi blogo. Tokiu bū
du gamtos yra taip suderinta, 
kad tuos, kurie optimizmo ban
gose nardosi, tai dažniausiąi 
staiga lyg griausmas trenkia 
nelaukiamas danties skausmas. 
Pajunta, kad turi dantgėlą, su 
kuria jau nebegalima susiro- 
kuoti. Taigi, ve kur mus prL 
verčia vienodai mąstyti optimis- 

pesimistą. O dar aplinky-

Jcigu žmonės seklų gydytojų 
patarimus. Dantgėla sumažėtų 
ant 90 nuošimčių. Štai ką kiek
vienas asmuo turėtų žinoti, kad 
dažninusiai tiktai kiauri dantys 
gelia. Taigi, neleisk savo dan
tims prakiurti. Nuolatinis valy
mas 
nuo 
maži 
dantis reguliariai 
dančiui gest 
taisyti ir tuo galima 
dėsnių komplikacijų 
tais 
suspaustas dan (gėlos ir negalė
damas dantų gydytojo gauti, y- 
patingai nakties melu. Tada, 
kad pasiliuosuoli nuo to skaus
mo, reikia maždaug daryti se
kančiai; išplauti burną gerai šil
tu vandeniu surasti dantyje sky
lutę ir iššluostyti švariai bei 
sausai, nes seilės gali atmiešti 
veikiančius vaisius. Turėdamas 
parengtą švariai išpuvusio dan
ties duobutę, paimk švarios va
tos gabalėlį ir padažyk į' gvaiz
diko aliejų (oil of eloves) ir į- 
dėk į skylutę taip giliai, kaip ga
lima. O kitą sausą vatos gaba
lėlį uždėk ant viršaus. O paskui 
visą skylutę reikia apkloti ga
balėliu popierių vos didesniu 
negu skylutė ir iš lėto sukasti 
dantis. Vata skylutėj , turi būti 
labai liuosa, be jokio spaudimo, 
nes spaudimas gali palaikyti 
skausmą ir toliau. Jei vaistai 
bus pritaikinti esamam skaus
mui, lai skausmas nustos bėgiu 
10 ar 20 miliutų. Jei minėtas 
nurodymas negelbsti, tai reiškia 
dantis nebe pirmą kartą skaust 
ta ir dantis yrą negyvas ir ten 
išgėdintas yra didelis. Tuomet

Model 6-D-311 Kg

! $14-95 9Ei
Viskame aukštas, tik ne 
kainoje! Puikus plasti
kos modelis ... kimšte prikimšta tik
ros Zenith vertybės, šešių tūbų su
perheterodyne tokia kaina, kokia pa- 
prąstaŲbuna 4 tub. setai. Mažas Zenith

Alex Alesauskas & Sons
ASMENINIO PATARNAVIMO RAKANDŲ NAMAI

į 6343 8o. Western Avė. Tel. Republic 6051
Ja:XXXXXXXXXZXXXXTXXXXXX^XyjTTXTrXXXXXXXXXXXrYXXXlXXXXXXXXXXXXXXXXYXXXY

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę.
Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

ATEIK J DIDŽIAUSI KOKĮ CHICAGA 
BET KADA YRA MAČIUSI AUTO

MOBILIŲ IŠPARDAVIMU
Pasirink iš virš 600 šioj šalyj puikiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių tokiomis kainomis, kokių negalima 

niekur rasti. Kokio markete neieškotum—naujo ar seno karo — 
mes galime patarnauti gerai —ir sutaupyti jums šimtus dolerių.

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmobiles— Crevrolets—Fords—Pon- 
tiacs—Chryslers— Plymoutbs—- DeSotos •— Studebąkers —- Cadil- 
lacs—EeSalles —- Packards — Dodges — Grahams — Willys —už 
pigiai kaip $295.00.—kai kurie naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų patikrintas—musų garantija 
tam, kad duoti jums ilgametinį patarnavimą.—Taipgi virš 300— 
1936-1935 ir 1934 karai visų išdirbysčių už pikiai kaip $85.00. — 
Musų stakas yra Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti?—kada gali nu
pirkti gražų veik naują automobilį už taip mažus pinigus.

Kiekvienas karas turi musų naujo karo ir dešimties dienų va
žiavimo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų — mes imsime jūsų seną karą 
kaip įmokejįjną—likusią dalį mažais mėnesiniais įmokėjimais iki 
dviejų metų. Nesvarbu kur gyventum, nepraleisk šio didžio iš
pardavimo.

MUSŲ DVI KRAUTUVĖS yra atdaros kasdien iki 10 P. M. 
ir visą dieną Sekmadienį.

Cook Couity Finance Co. 
1340 W. 63rd Street 2828 W. North Avė. 

prie Loomis , prie California

$99.95
Negirdėtą vertybė. Sunku pa
tikėti kol nepamatai ir nesu- 
žinąi. 9 jėgingos . tūbos—Ra- 
diogaųtonjnis spalvinis priė
mimas . .. Palyginęs nusiste
bėsi. Amerikos didžiausias 
dovanų radijo.

va su skausmais 
skausmuose ir pergyvenę 
linksmybių, liūdesių bei nesma 
gumų ir vėl pranykstame skaus- nei į optimizmą, 
muose.

Kiekviena musų kimo dalis 
gali likti ligota bei skausminga. 
Bet, sukoncentravus optimizmo 
jėgas išrodo, jog viskas ir vi
sur jau tvarkoje. Bet štai, as
muo įgauna skonį ne savo dar
bą atlikti, o kuomet ne tam as
muo priderintas, tai, žiūrėk, ir 
vėl įsibreži, kad ir paviršutiniai. 
Nors žaizda maža, vienok apsi
reiškia gyvenimo yda. Vaduo
jantis pesimisto mintimis bei 
sekant jo akimis, tuoj' ir matai 
gyvenimą vingiuojant vargų ke
liais. Bet optimizmo akimis se
kant gyvenimo bėgius, rodos, 
tik šypsą ant lupų, akys pilnos 
atsargos, taip ir leidžia ramiai 
gyvenimą, papuoštą optimistiš
komis svajonėmis ir slinksti į

AN ORGAN

Dantgėla bei skausmas
Rašo Dr. G. J. Bložis

$5000 APD

Building Ass’n

Secretary

AMERICA’S GREATĘST

Ullllliu

DUODAME 
PASKOLAS W

3236 So. Halsted St
Tel. CALUMET 4118

RADIO

><♦?• . .. - N



NAUJIENOS,’ Chicago, III. šeštadienis, sausio 7, 1939

Garficld Park Pašalpinio Klubo susirinkimas įvyks sausio 8 d. 
1939 pirmą valandą po pietų. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti dėl nusprendimo svarbių klubo reikalų. Korespond. 

Draugystė Susivienijimas Brolių ir Seserų laikys metinį susi
rinkimą sausio 8 d. Dievo Apveizdos parapijos svetainėj ant 
18-tos ir Union Avė. Visi draugystės nariai malonėkite at
silankyti. Yra svarbių reikalų svarstyti ir visi žinote, kad 
draugystės metinis parengimas įvyks 12 d. vasario mėnesio. 
Beik gerai prisirenkti ir išrinkti darbininkus baliui.

Nutarimų Raštininkas 
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio metinis susirinkimas įvyks 

pirmadienį, sausio 9-tą d. 1939-m. 7:30 vak. Pučkorių na
muose 10049 So. Perry Avė. Ratcliečiai nevėluokite, nes tu

rėsime daug reikalų apsvarstymui. Rašt. S. Dilis.
\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, Waukegan. Malonė
kite visi nariai atsilankyti, nes bus renkama valdyba.

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

GrigaičiN 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 Bendrovės metinis šėrininkų ir draugijų 

delegatų susirinkimas įvyks pirmadienį, sausio 9 dieną, 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 
Kruopiškių Progresyvio Klubo metinis susirinkimas įvyks šeš

tadienį, sausio 7 d., 8 vai. vakare, 2436 N. Marmora 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 baru dancc vakaro raportą. Atsi
vesk! t nors po vieną naują narį.

Diena Iš Dienos
------------------ ----------- - ■ . / - -

Pagerbimo Puota 
Onai Makuškenienei

NORTH SIDE. — Gruodžio 
31 d. Aleknienės svetainėj, 
3240 W. Evergreen, įvyko šau
ni puota, kuri buvo surengta 
Onai Makuškenienei. Rengėjos 
buvo P. Walskienė, P. Aleknie
nė, P. Stulgienė, Gulbinas ir 
Bjržlnskai.

P. Makuškenienės gyvenimas 
nėra rožėm išklotas. Penki me
tai atgal staiga širdies liga mi
rė vyras. Du mėnesiai atgal 
namas apdegė, ir sudegė dra
bužiai su rakandais. Buvo ne
apdrausti.

P-a Makuškėnienė dirba nak
timis, tad kai parėjo iš ryto 
ir pamalė šiurpų reginį — ap
degusį namą ir išardytą kaip 
paukštelio lizdą, tai verkė vaik
ščiodama aplink laužą. Ji gy
vena kartu su žentu p. Lacki.

P. Makuškėnienė manė, kad 
niekas jos nepaiso ir visi ją 
apleido-užmiršo. Bet koks buvo 
jos nusistebėjimas, kai -pamatė 
arti šimtą žmonių susirinkusių 
ją pagerbti. Net apsiverkė, sa
ko tikrai geraširdžių yra žmo
nių Northsidčj.

P ai Makuškenienei buvo 
įteikta šimtas dolerių pinigais.

P-a Makuškėnienė gyvena 
j adresu 3345 W. Evergreen.

Valdyba' Muzikantai vakarėlyj buvo 
Teisybės Mylėtojų Draugystės metinis susirinkimas įvyks sek- Ru(jįs jr Overlingis. Jie tikrai 

madienj, sausio 8, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. puikus.
Halsted SI. 12 vai. dieną. Visi kviečiami būtinai atšilau- linksmai sulaukėm Naujų Me-

s Maino E

Dainuos .Naujos Gady
nės Choras, šauni mu
zika, įdomybės ir t. t.

Progress Bendrovės leidžia
mas antras šių metų radio pro
gramas bus turtingas ir gražus. 
Jo išpildyme dalyvaus Naujos 
Gadynės choras ir po vadovys-

gražių meliodijų ir rinktinų 
kompozicijų. Patarėjas advoka
tas K. Gugis patieks naudingų 
patarimų.

Prie to bus smagi muzika, 
įdomus pranešimai bei geros 
žinios iš prekybos eigos bus la
bai naudinga kiekvienam išgir
sti.

Pavyzdžiui, Progress Krautu
vė praneš, kad čia eina specia
liai didis sausio mėnesio išpar
davimas visokių namams reik
menų ir kiekvienam yra pro
gos susipirkti pilkiausius namų 
reikmenis už labai sumažintas 
kainas. Nepamirškite pasiklau
syti. —Rep. J.

šokom, dainavom ir

Roselando, West
Pullmano ir Apy
linkių Lietuviams

Neužmirškite Brolių Motuzų 
paskutinių paveikslų, antrosios 
dalies (Tautinė Olimpiada, ru
dens ir žiemos vaizdai SPAL
VOSE).

Kad butų galimybe visiems 
šių apylinkių kolonijų lietu
viams pamatyti šiuos paveik
slus, t.p. išvengti susigrudimui, 
bus rodomi dvi

LIETUVIŲ
SALĖJ, 10413 
Avė., Roseland,

dienas:
DARBININKŲ
So. Michigan-

III. .
Tėvai, paraginkite jaunimą 

ateiti. Tai paskutiniai Motuzų 
paveikslai!

MARŲUETTE 
Sausio 12 d., 
J. Beržinskio 
VVestern Avė.
Western Avė./

PARKIEČIAMS 
7:30 vai. vak., 
Salėj, 6910 So.

2-ra ir Paskutinė Savaitė

Dalyvaujant dviem Sovietų ki- 
-noteatro žymioms žvaigždėms 
BORIS BABOCHKIN 

NIKOLAI CHERKASSOV
— Extra Priedas — 

SPALIŲ REVOLIUCIJOS 
metų sukakties paminėjimas.

SONOTONE
66 E- Van Buren St.

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

Sept. ir šventes.

21

Skelbimai Nau jienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

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

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
BEER COILS in TAVERNS. 
ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

also

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

kyli. A. Kaulakis, sekr.
Melrose Parko Lietuvių Kultūros Dr-jos metinis susirinkimas į- 

vyks sausio mėn. 8 d. 1939 m. 2 vai. po pietų Navicko sve
tainėj, 100 N. Broadvvay. Bus renkama nauja valdyba 1939 
m. Visi nariai esate kviečiami dalyvauti susirinkime, nes 
yra rengiamas balius, todėl yra daug svarbių dalykų ap

tarti. Ten pat galėsite užsimokėti duokles. Valdyba

tų.
Skirstėmes ketvirtą valandą 

ryto, linkėdami p-ai Makuškė- 
nienci laimingų Naujų Metų ir 
kad jau daugiau ją nelaimės 
nekliudytų. Ji dėkoja visiems, 
kurie atjautė jai ir suteikė jai 
džiaugsmą ir suraminimą.

V. Faiza.

PARENGIMAI
Rose’ando L ctuvių Moterų K ubas rengia labai linksmą vakarą 

su programa ir šokiais šįvakar 7 vai. Lietuvių Darbininkų 
svetainėj 10413 S. Michigan avc. šokiams grieš 
Lie’ch orkestrą, širdingai kviečiame visus 
atsilankyti ir linksmai laiką praleisti.

Lietuviškos Vakaruškos su programų, rengia 
i/o erų Klubas, šeštadienį sausio 7, 1939
taineje, 10113 S. Michigan Avė. Visus kviečia —Komisija

Stanley 
senus 'r iaunus

Valdyba 
Roselando Liet. 
Darbininkų sve-

išsiėmė Leidimus
Vedyboms
• Chicagoj)

Edvvard Fisczek, 22, su
Walauski, 20

Reikalauja
Perskiru

Charles Wailace nuo Helen
Wallace

Budrike Programas
Ryt vakare, t. y. sekmadienį, 

sausio 8 d., nuo 5:30 iki 6:30 
iš galingos WCFL stoties ne tik 
chicagiečiai, bet ir kitų mies
tų lietuviai Suv. Valstijose gė
rėsis puikiu lietuvišku radio 
programų, kurį kas sekmadie
nis leidžia Jos. F. Budriko ra
dio ir rakankų krautuvė Chica
goje, 3409 S. Halsted St.

Apart Simfoninės Budriko 
radio orkestros iš 12 muzikan
tų, kurs gros gražias lietuvių 
melodijas, gerėsitės harmonin
gu dainavimu Budriko radio 
kvartetu, kuris yra tinkamai 
pasirengęs su naujais kuriniais. 
Bet tai dar ne viskas.

Kam nėra žinoma maloni 
muzikalė ponia Nora Gugis? Ji

Julia

Didelis Bargenas
Parsiduoda Tavernas

su namu arba atskirai. Biznis išdirbtas per daugelį metų.
Priežastis pardavimo—pakrikus sveikata. Reikalui esant
duosiu morgičiu.

U. SLOTKUS
901 West 35th Street

> COPR. IVM, NEEDLfiCRAFI SERVICE, INC.

SCOTTIE CHAIR SĖT PATTERN 1889
No. 1889—Gražus išsiuvinėjinias kėdei padengti. Išsiukit 

margais siūlais.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted SL, Chicago, Ilt

No. 1889

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė ...

Adresas

Miestas ir valstija

Gavo
Perskiras

Angeline Kutą nuo Edwin
Kutą

Dominikas Dubinskas 
Evelyn Dubinskas.

pasaulinę muziką, bet yra vie
na iš gerųjų musų dainininkių. 
Ji padainuos keletą gražių dai
nelių.

Pagaliau visiems bus malonu 
išgirsti šiame programe Lietu
vos .konsulą Chicagoje p. Dauž- 
vardį. Nors trumpoje kalboje, 
bet daug ką naujo jis gali pa
sakyti apie dabartinę Lietuvos 
ir pasaulinę padėtį. Tad nepra
leiskite šio programo. —T.

nuo

Raudoni Plaukai
Išdavė Piktadari

Gyvenimiškas 
Prekybininko > 
Nusistatymas

Vogė ir keitė čekius
Už čekių knygutės pavogimą 

ir blogų čekių platinimą polici
ja suėmė du jaunus chicagie- 
čius, 20 metų Jąck Lewis nuo 
2202 Mihvaukee, ir Clarėnce 
Voight, 21 metų amžiaus. Prieš 
keletą dienų jie pavogė čekių 
knygutę iš Driggs Outdoor 
Advertising Co. raštinės, 2644 
N. Maplevvood, ir kelis iškeitė.

Lewis’ą policijai išdavė jo 
raudoni plaukai. Mat, raštinėj 
ir vienas vaistininkas, kuris 
jam iškeitė blogą čekį, atsimi
nė, kad piktadaris turėjo rau
donus plaukus. Lewis buvo už
kluptas ir prisipažino, išduoda
mas kartu ir savo sėbrą.

ŠAKNYS NUO VISŲ 
NEGALIŲ

Nesvarbu kokia butų negalė He
lena Šimanskienė, garsi herbalistė, 
sveika ir tvirta 70-se metuose, yra 
gimusi gabi, kad pagydyti, pasek
mingais tūkstančius. Ji pasiūlo šak
nų liuosuotoją už $1.00 DYKAI su 
$1.00 buteliu pagerinto Pur-Erb to
nikų. šis,. padarytas iš Amerikos ir

I Europos šaknų neša greitas, sau- 
■ g^as pasėkas visuose atkakliuose, 
1 užsisenėjusiuose atsitikimuose. Na- 
| turalus šaknų liuosuotojas dykai 
, bandyti-

Helena Šimanskienė
Herbalistė per 40 metų.

1869 N. Damen Avė.
2-ras aukštas.

Tel. BRUNSWICK 4900

Kiekvienas geros įstaigos ve
dėjas pasakys, kad gera preke, 
geras patarnavimas ir rūpes
tingumas yra trys geros pre
kybos savybės. Tik taip galvo
jant galima susilaukti pirkėjų 
prielankumo, gero parėmimo ir 
atsiliepimo. Ne pigiais pasiu • 
lymais ir ne pažadais prisitrauk
si rėmėjus, nes juokai lieka 
juokais.

Taip galvoja ir p. Aleksas 
.Alešauskas, neseniai atsidariu
sios Alešauskas ir Sunai rakan
dų krautuvės vedėjas. Jis dar 
jaunas žmogus, bet savo ga
bumus spėjo parodyti. Savo 
įstaigą dar ne taip seniai lai
kė vienoj rezidencinėj vietoj 
— beismente, o šiandien jau 
pastatė prie vienos iš didžiau
sių Chicagoj gatvių, būtent 
6341-43 S. Western avenue. Jau 
buvo minėta Naujienose, kad 
jis yra tikrai nusistatęs gyve
nimiškai į dalykus pažvelgti, 
kad savo įstaigoje laikys tik 
tikros vertės daiktus ir nesi
stengs juokingais pasiūlymais 
pirkėjus prie savęs traukti.

Nesvetimas darbas jauną j am _ 
Alešauskui ir 'visuomenės vei-'j 
kimas. Jis lietuvių visuomenei h 
žinomas savo veikla jaunuome- j 
nes tarpe. Taigi, reikia tikėti, ■ 
kad prekyba t jam seksis. To J 
laukia ir visi gerieji jo drau-E 
gai.

n

20 AsIų — 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

MOKAME 4%
DIVIDENDŲ Už TAUPOMUS PINIGUS

Bowling-Billiardai

INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

ŠOKIU

VYTAUTAS F. BELIAJUS

Vytauto Finadaro

BELIAJAUS
GARSAUS ŠOKĖJO

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

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

Atmokėjimais

SĮFederal Savings
!:AND LOAN ASSOCIATION

P Of CHICAGO

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

Chicago, III.
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I NEW SUBWAY I 
| DABAR ATDARA g 
| Lietuviu Auditorijoj 
13133 So. Halsted St.

PIETAUK — ŠOK 
B0WL.

Naujai įrengta
Tel. Victory 9605

aJoe Ukrin Sam Kamberg
^iiiiiifiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiuiiiDr.
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IŠPILDYMAS
— įvyks —

PIRMADIENI,

SAUSIO 9 D
CHICAGO

WOMEN’S CLUB
TEATRE

6.2 East 11-ta Gatvė.
Pradžia 8:00 vai. vakaro. Bilietas—83c ir $1.10

LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS SU 
PROGRAMŲ

Rengia Roselando LIETUVIŲ MOTERŲ KLIUBAS

Sukatoj, Sausio-January 7,1939
DARBININKŲ SVET., 10413 S. Michigan av. 
Dainuos Moterų Kultūros Choras ir sakys monologą Lorraine šat- 

kauskaitė. šokiai prie Stanley Lesch Orkestros.
Pradžia 7 vai. vakaro. ĮŽANGA—25 Centai.

E ŠAKAR M AK AR Choras Kviečia Visus Lietuvius į Savo

Į PRAŠMATNYBIŲ VAKARĄ
■ CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
_ 3133 South Halsted Street

—
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.

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
P4” 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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50

UŽ ............................................... ■ “
GYDYMAS $Cf|.OO

LIGONINĖJE ............. V U
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje --  $ 15.00
REUMATIZMAS $0,00

Greitai Palengvinama ....
jj j VISAS LIGAS GYDOMA $4 00 
n Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS

I

■į*.#1'

To J 
jo drau-jj 
(Skelb.)

Nedėlioj, Sausio 8, 1939
PRADŽIA 5 Vai. Vak. ĮŽANGA 35c

Bus sulošta “Meilė ir Likimas*'. Naujas veikalas su gražiomis 
dainomis specialiai atsiųstas iš Lietuvos, šiam parengimui, taippat, 
bus juokų, dainų, šokių ir kitokių prašmatnybių, o po programo 
šokiai prie garsaus M. Batučio Swing orkestro. Vaišės, grynai lie
tuviški užkandžiai ir skaniausi gėrimai.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas-

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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CHICAGIECIU PASTANGOS PASIŲSTI JUOS 
LIETUVON NEBUVO VELTUI

Rytoj Dainuos Per Radio

Dainavo Lietuvai, Kanadai, o Dabar 
Vėl Dainuos Chicagai

Kada New Yorką pasiekė ži
nios, kad chicagiečiai ruošią 
“Pirmyn” chorą į Lietuvą, be
veik nieks nenorėjo j tai tikė
ti. Kai kas sakė, buk tai nau
jas “skynias” dolei^ms gau
dyti, Atvykus į CLitngą irgi 
tekdavo girdėti įvairiausių 
kalbu. Nežiūrint viso to, Pir
myn choras dirbo. Dirbo gana 
smarkiai ir sunkiai. Ruošė va
karus, pildė programas.

iPagiau chicagiečių pasiryži
mas išsipildė. Pirmyn cho
ras į Lietuvą išvažiavo. Pir
myniečiai dainavo — Lietuva 
klausėsi. Klausėsi ir gėrėjosi 
tokia puikia Amerikos lietu
vių reprezentacija. Gėrėjosi 
geru ir naudingu chicagiečių 
darbu, nes tik chicagiečiai su
gebėjo tą padaryti.

Pirmyn vardas plačiai nu
skambėjo, pirmyniečiai trium
fuoja savo pasisekimą, laurais 
vainikuojami. Jų dainų klau

TIKRAI LIETUVIŠKAS VAKA- 
RĖLIS — Rytoj, šv. Marijos para
pijos nariai rengia pasilinksmini
mo vakarą Tautinės parapijos sve
tainėje, 35-ta ir Union Avenue.

Pradžia 7 vai. vakaro.
Kviečia:

Parapijos KLEBONAS IR 
KOMITETAS.

so ne tik Lietuva, klauso ir 
kitų šalių lietuviai rengdami 
jiems koncertus grįžtant į A- 
meriką. Tas Pirmyn triumfas 
ir sugrįžus nesibaigia. Tuoj 
buvo surengtas sutiktuvių kon
certas, po kurio programos 
buvo įvairių nuomonių ir vis 
kalbama, kad Pirmyn choras 
labai gražiai savo užduotį at
liko—programą išpildė. Visi 
pripažino, kad tikrai buvo 
verta šį chorą nusiųsti į Lietu
vą. Yra smagu ir vertinga at
silankyti į šio choro pramo
gas, pasiklausyti jų žavėjan- 
čių dainų.

Ir čia tas Pirmyn triumfas 
dar nepasibaigė. Pirmyn yra 
kviečiamas į kitas kolonijas, 
kaipo garsenybė. Nors ir daug 
kainuoja, bet kolonijų veikė
jai—koncertų rengėjai į išlai
das dėmesio nekreipia ir kvie
čia pirmyniečius pas save į 
svečius pildyti koncertus. Pir
myn neatsisako ir jau kelio
se, net ir labai tolimose, kolo
nijose koncertus pildė su di
džiausiu pasisekimu. Buvo su 
koncertu net Toronto, Kana
doj.

Gal kas pasakys, kad pir
myniečiai kitiems dainuoja, o

Portretas dail. L. Brunwaldo
P. NORA GUGIS

Rytoj iš radio stoties W. C. F. L. (970 kc.) (Budriko ra
dio valandoj) dainuos “Naujienų” Muzikos Žinių Skyriaus 
vedėja ir gabi dainininkė p. Nora Gugis. Ji išpildys įvairų 
programą, susidedantį iš lietuviškų ir kitokių dainų.

Programas bus transliuojamas nuo 5:30 iki 6:30 popiety.
—T.

A D V T.

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

chieagiečius jau pamiršo. Vi
sai ne. Pirmyn choro trium- 
fališkas koncertas bus sek
madienį, sausio 22 d. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Čia pirmyniečiai

-'.ut.jI'-.'i'v1 - ui iii ir m—1 ' ■ *~ ii !?>

išpildys tokią dainų programą, kelione labai padidino ir pa- 
kokios dar Chicagos lietuviai įvairino savo repertuarą. Pre
savo istorijoje nėra turėję. Jie grąma bus pildoma: solais, 
parodys, kad chicagiečių pas- duetais, trio, kvartetais ir zok-

MADOS

tangos juos pasiųsti į Lietuvą 
nebtjvo veltui, kad jie ta savo

PERSONAL 
Asmenų Ieško 

IEŠKAU APSIVEDIMUI vaikino 
arba našlio be vaikų. Amžiaus 40 
ir 45 metų. Esu našlė, bei šeimy
nos. 45 metų, gerai sustoviu ir no
riu, kad tie ką atsišauks taipgi ge
rai sustovėtų arba turėtų gerą 
darbą. Katrie perdaug mėgsta gėri
mus, lai neatsišaukia. Rašykite 
Box 919, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III. .

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

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

IŠLAIDOS — KOMISIJA vyrui 
virš 25, kuris ieško nuolatinio są
ryšio. Išteklius tiems, kurie seks 
musų nurodymus. Š J ūkti 9:30 A. 
M. pirmadienį. 600 South Michigan, 
Room 1215.

HĘLP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

REIKALINGA patyrus mergina 
prie namų lengvo darbo, mylinti 
vaikus, ant vietos gyventi, geri na
mai. Independence 2140.

HELP WANTED—MALĘ 
Darbininkų Reikia

PAIEŠKO PUSAMŽIO žmogaus 
kaipo janitoriaus ir prie namo dar
bų. Kambarys, valgis $5 savaitėje. 
Šauk NORMAL 6902.

FURNISHEŲ 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.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ge
roje vietoje. Labai pigiai. Priežas
tis liga. Penki kambariai su vana.

834 W. 33rd St.
TAVERNAS, 2 flatų plytinis, kar

štu vandeniu šildomas, 16 metų įs
teigtas. Pardavimui ar mainui.

739 E. 92nd Place.

IDEALĖ VIŠTų ŪKĖ arba farma 
su IVč aukštu katedže—mechani
kas lengvai gali padaryti į pirmos 
rųšies vietą. Tvoros, piltas kelias, 
elektriką. Geros mokyklos, arti 
transportacijos, keletas minučių nuo 
Oak Park centro. Kaina $1450;— 
$225 cash; $18 mėnesy. 1739 South 
Halsted St., Box K-14.

$75 CASH PERKA turtingą ir 
našią farmą,—prieš Forest Preser
ve, tuoj už Roosevelt Road prie 
grįsto kelio. Elektriką. Geros mo
kyklos, transportacija, nėra ases- 
mentų, mokesčių apie $4 metams. 
Kaina $375; $5 mėnesy. Box E-71, 
1739 So. Halsted St.

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

3145 West 26 th Street.
PARSIDUODA TAVERNAS ir 

Lunchruimis pilnai įrengtas —ge
ra vieta prie dirbtuvių. Geras biz
nis. 2301 So. Western Avė.

PRIIMS $1,000 LOTĄ dalinam 
įmokėjimui; 1% aukšto ūkio namas 
prieš Forest Preserve. Namas rei
kalingas taisymo, prie pilto kelio, 
dalinai aptvertas 18,000 ketvirtai
nių pėdų daržovėms. Kaina $2,750; 
$250 cash. Likusią dalį $25 mėnesy. 
Savininkas 1739 So. Halsted St., 
Box H-47.

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

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.

ARCHER AVENUE Kalnely viš
tų ūkis arba daržovių—arti 600 pė
dų nuo pilto, svarbiojo vieškelio, 
busai sustoja bloko atstu, gasas, 
elektriką. Kaina $750; $150 cash; 
$10 mėnesy. 1739 So. Halsted St., 
Box F-32. •

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 Kidgeland Avenue. 
Chicago Ridge, III. Geras pirkinys.

FULLERTON AVENUE ūkis blo
ko ilgio j vakarus nuo Mannheim 
kelio, piltos gatvės, elektriką, pa
aukos. Savininkas. $275; $55 cash; 
$5 mėnesy. 1739 So. Halsted St., 
Box G-95.PARSIDUODA TAVERNAS ir 

Rooming house —2113 So. Halsted 
St. Taipgi tavernas, 3538 So. Hals
ted St. LOŠT AND FOUND 

Rasta—Pamesta\
PARDAVIMUI tavernas. Biznis 

gerai išdirbtas. 6 kambariai pra
gyvenimui. Priežastis — vienai per 
sunku. 4200 So. Campbell Avė.

PRAPUOLĖ šviesiai rusvas jau
nas POLICE DOG, Bridgeport apy
linkėj. Gražiai atrodantis—ant už
pakalinių kojų aukštai nagos. Kas 
rado, prašom atsišaukti — atlygi
nimas. Boulevard 4666, 3409 South 
Union Avė.TAVERNAS PARDAVIMUI, ge

rai išdirbtas, geras biznis. Priežas
tis pardavimo atidarau biznį savo 
naujam name. Sophie Lander, 5958 
So. Wentworth Avenue. CLOTHES AND FURS 

Drabužiai ir Kailiniai

ALEKSANDRAS 
DARGVAINIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 5 d., 12:20 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

3 dukteris: Mikaliną, Charlot- 
te, ir Mrs. A. Zelnis ir sūnų 
Povilą, žentą Bowman Zelnis 
ir anūką Anthony ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Priklausė • prie Gvardija 
Pirma Divisija 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- 
kio kopi. į Nekalto Prasid. 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
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 nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą
’ Nuliude liekame,

Dukteris, Sūnūs ir kitos 
Gimines.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, Tel.
YARDS 1741-

CONSTANCE KRAUSE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 5 d., 5:05 vai. vakaro, 
1939 m., sulaukus 46 m. amž., 
gimus Telšių apskr., Rietavo 
parap., Plunkenų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
2 dukteris: Constance ir He- 
len ir žentą James E. Chan- 
dler ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3137 So. 
Normai Av. Laidotuvės įvyks 
Pirmadienį, Sausio 9 dieną, 
9:00 vai. ryto iš namų į Šv. 
David’s parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Mary’s 
kapines.

Visi a. a. Constance Krause 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka,
Dukterys, žentas ir Giminės.

Laid. Dir. P. J. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419.

No. 4947—Jaunai moterei ar mer
ginai suknelė ir bliuzka. Sukirptos 
mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 34, 
36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau«r 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali* i 
te pasiųsti pinigus arba paš-' 
to ženkleliais kartu su užsaky- į 
mu. Laiškus reikia adresuoti:' 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Ilalsted S t., Chicago, III. j

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Ilalsted SL, Chicago, Ht

Čia įdedu 15 centų ir praiau 

atsiųsti man pavyzdį No------ —
Mieros _____ - > per kratinę

(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)

(Miestas ir valstija) 
........................... ..  1 '■ 1........ .........

tetais. O choras, bendras cho
ras visus žavės savo harmo
ningomis dainomis. Nors ir 
chicagiečiai jau per 30 melų 
cjio.ro gyvavimo labai daug yra 
girdėję chorą, bet šiuo sykiu 
girdės visą naują.

J • (\

Išpildymui Jįio koncerto pro
gramos, pirųąyjiiečiai J padėjo 
daug laiko iii? energijos prisi
ruošimui. Vešiai ir labai verta 
atsilankyti į jų pramogą ir už 
tuos 65 c. įžangos jus įgysite 
daugiau naudos. Perkant iš 
anksto—tik 50c..

Labai dažnai kalbame ir ra
šome, kad palaikykime prie 
savęs čia augusį jaunimą. Tai
gi ir nesvaidykime žodžius 
veltui, bet savo darbais tai 
įrūdykime remdami jų kultū
rinius darbus, lankydami jų 
kultūriškose pramogose. Ypa
tingai šiuo atveju verta kiek
vienam atsilankyti.

. —^Dėde Tomas.
; . i

Kol Jauna Širdis — 
Dainuokim, Kad 
Viskas Skambėtų!

2 ŠVIESUS FORNIŠIUOTI kam
bariai ant rendos, pigiai, yra visi 
parankumai. 827 West 34th Place, 
1-mos lubos iš užpakalio.

RENDON KAMBARYS, šviesus, 
prie mažos šeimynos, apšildomas— 
antros lubos, % bloko nuo Archer 
gat. 4014 Brighton Place.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON ŠTORAS ir 6 kamba
rių flatas—karštu vandeniu apšil
domas. Brighton Parke. Atsišaukite. 
4177 Archer. Tel. Virginia 9665.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALI
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
EINA IŠ BIZNIO, STAČIAI šluo

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

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

CALumet 5269.

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

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.

BUSINESS CIIANCES—WANTED 
Ieško Biznių

IEŠKAU PIRKTI BUČERNĖS— 
Chicagoje ar priemiesty. Atsišau
kite taverne. 2958 So. Union Avė. 
Tel. Victory 4006. .

2 TIKRI RYTŲ MINK kautai pa
imti mainais kaina $100 ir $200. 
Taipgi 68 kitų furkaučių, visi sti- 

! liai ir visos mieros, kiek vartoti 
$10.00 iki $40 00. Miller Fur Com- 
pany, 166 North Michigan Avė. 
Atdara kas vakarą iki 9 vai.

BUSINESS—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.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui _

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
[plytinis bungalow, 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 liatis medinis 
po 4 kambarius. Brighton Parke.

4058, So. Campbell Avė.
Savininkas pirmam flate.

Vyrai, pralenkim švedus ir 
vokiečius

FRANK A. MASON (MISEVICZ)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 5 d., 10:05 vai. vaka
ro, 1939 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Liet., Grinkiškės 
parap., Geručių kaime, Kėdai
nių apskr.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Jennie, po tėvais Rim- 
gailaitę, Sūnų Bruno, jų sū
nų Chester, dėdę Augustiną 
Misevicz ir jo šeimyną, 2 pus
brolius, Antaną Ancherį, jo 
žmoną Constance, ir Augusti
ną Domanauskį, 2 pusseseres, 
Oną Kondrotas ir jos vyrą 
Stanley, ir Anelę Yasius ir 
jos šeimyną, uošvius Adolfi
ną ir Antaną Stasiulius, 2 švo- 
gerkas, Nellie Blažis, švogerį 
Juozą ir jų šeimyną ir Ethel 
Young ir jos dukrelę Etfoel- 
frances; 2 švogęrius, Alfoną 
ir Adomą Rimgailą. O Lietu
voj—2 brolius ir 2 seseris.

Priklausė prie Chicagos L. 
Draugijos, Keistučio Kliubo ir 
Darb. Sus-mo Amerikoje.

Kūnas pašarvotas Lidęly j 
Byos. koplyčioj, 4920 W. Ir- 
ying Park Blvd. > Laidotuvės 
įvyks Pirmad., Sausio 9 dieną, 
2:00 vai. popiet. Iš koplyčios

bus nulydėtas į Liet. Tautiš kas kapines.
Visi a. a. FRANK A. MASON giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnūs, Marti, Brolis, Dėcįė, Pusbroliai, Pusseserės, švo- 

geriai, Švogerkos, Uošviai ir Giminės. ;
Laid. Dir. Liddy Bros., Tel. Kildare 622Q.

Šventės pasibaigė ir vyrai vėl 
imsis už darbo. I

i Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras ir vėl šį sekmadienį susi
rinks į praktikas p. Neffo sve
tainėj, 2435 S. Lgavitt St., kaip 
9:30. v. iš ryto. Dar Chicagoj 
yra geras būrys gerų daininin
kų, bet vieni iš jų perdaug jau 
anksti paseno, o kiti, nors dar 
ir nesijaučia pusiau numirę, 
bet vis negali sutvarkyti savo
naminių reikalų.

Vyrai, meskit į šalį tuos vi-

11 IFt fl M G^,ės Mylintiems 11 K H n Vestuvėms, Ban- U H Un kietams, La i d o- 
w • tuvėms, Papuošt-, 
GĖLININKAS ~
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 580»

PARDAVIMUI geri Taverno fix- 
tures. 3001 So. Halsted St.

PARSIUODDA TAVERNO ba
rai. Vidutiniškos mieros—su veid
rodžiais. 6500 So. State St. 
1....................... ............... "■ "■1 F’" t T- ■' >
sus šposus, Chicagos Lietuvių 
Vyrų choras kviečia į taikę. 
Pasak vieno Lietuvos žydelio, 
“pas pečių sėdėti ir mirties 
laukti, tai labai nuobodu.”

Dabar kiti laikai
Senatve, ir mirtis ateis ne

laukiant, o kol dar jauna šir
dis ir dvasia, tai dainuokim, 
kad viskas skambėtų. Buvo lai
kai, kad bile būrys vyrų ar 
moterų nuėję bile kur parėd- 
kavo ir tuo skaitėsi dainavimu, 
bet dabar ir lavinantis negali
ma visiems įtikti,, tai ką jau be
kalbėti apie tai kaip atrodo 
daina be lavinimosi.

Taigi, vyrui, pajudinkini že
mę. S.udarykim tokį chorų, ko
kį turi švedai, vokiečiai ir kili. 
O mes tai galim padaryti, tik 
reikia daugiau savigarbos ir pa
sitikėjimo savim.

Choro Koresp.

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobjliai ir_ Trokai Pardavimui
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 

1 galime patarnauti gerai — ir su- 
■ taupyti jums šitmtus dolerių.

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
į biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs — La Šalies — Packards — 
Dodges — 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 gražų veik 
naują automobilį už taip mažus pi
nigus.

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

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmokėjimą—likusią dalį mažais mė
nesiniais 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 FINANCE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ frei- 
minis arti 75th ir Maryland. Ren
dos $33.00 per mėnesį. Kaina $2250. 
Pusė pinigais, šaukti Yards 298?f*

PERKĖLIAU SAVO Western 
Avė. ir 47 gat. Real Estate ofisą į 
naują vietą. Dabar esu 2500 W. 
63rd St. Antros lubos North West 
kampas (Campbell Avė., įėjimo du
rys nuo Campbell Avė. pusės. Tu
rime receiverių už morgičius for- 
klozuotus visokių namų tiktai geri 
pirkiniai ir pigiai. Padarome ir no- 
tarizuojame viso’zas legališkus raš
tus. Kloziname Real Estate dealus 
dėl žmonių ir agentų su didžiu at
sargumu iš visų atžvilgių. CHAS. 
URNICH (Kazimieras Urnikis). Va
landos iš ryto 9 iki 12 ir 4 iki 9 vk. 
Sekmadieniais nuo 1 iki 6. 2500 W. 
63rd St. Teisingas patarnavimas vi
siems.

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

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

$15,000 BARGENAS $15,000 , 
Kampinis plytų 9 flatų ir krautuvės 
namas. Puikios sąlygose arti Chi
cago ir Division, turįs 4 pečiais šil
domus, 6 kambarių apartmentus— i 
4 pečiais šildomi, 4 kambarių apar- 
tmentas. Kampinė grosernė su ga
ru šildoma; 5 kambarių apartmen- 
tais ir 2 karų garažas plytinis iš 
užpakalio. Krautuvė padaro kas 
savaitę $500 biznio—fikčeriai ir. 
$1000 stako urmo kaina pajamų1 
nuosavybė turi $200 į mėnesį. Vis-j 
kas už $15000. šauk Klopfer, State ' 
0299.

Jei Norit
• K4 PARDUOT 

, • AR NUSIPIRKT
PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS

VISI SKAITO.
•

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

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

cjio.ro


8 ** ! NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, sausio 7, 1939
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IR SLA 178 KUOPA PRISIDEDA PRIE 
“NAUJIENŲ” JUBILIEJAUS

Skiria Iš Iždo Auką Dienraščiui
MT. GREENVVOOD. — Vie

tinė S.L.A. 178 kuopa nutarė 
prisidėti prie “Naujienų” 25- 
kių Metų Jubiliejaus Minėjimo 
ir iš iždo skiria dienraščiui 
stambių aukų.

Smulkmenas apie tai vėliau 
pranešim, bet tuo tarpu norim 
priminti nariams, kad rytoj, 
sausio 8 d., 1 vai. po pietų 
įvyks kuopos metinis susirin
kimas, į kurį kviečiame visus 
narius atvykti, ir atsivesti nau
jų narių prirašymui į kuopų.

Nauja Kuopos Valdyba
Valdybų 1939 metams suda

ro šie kuopos nariai:
Pirmininkas B. Walantinas 

(19-tam terminui);
Vice-pirm. Miss J. Artimas 

(2 tram ter.);
Prot. rast. W. Valantinas (2

Jter.);
Fin. rašt. B. Jurėnas (3 ter.);'S. Mažrimas, A. Jankowski, J.
Ižd. K. Jurėnas (2 ter.); jDrozd, V. Kalinauskis, ir kt.
Iždi glob. K. Yurkus (8 ter.); Korespondentas B. Walantinas.

Pasimirė Žymus 
Chicagos Lietuvis 
F. A. Masonas

Buvo Veiklus Narys Siuvėjų 
Unijoj

Sausio 5 dienų Bclmont ligo
ninėj mirė Frank A. Masonas, 
kuris gyveno adresu 4117 N. 
Long Avė. Velionis sirgo ir iš
gulėjo be sąmonės minėtoj li
goninėj šešiolika dienų ir neat
gavęs sąmonės 10:00 vai. mirė.

F. A. Masonas susirgo kai jis 
gruodžio 21 d. išėjo į darbą ir 
nuvyko į Oxford Tailor dirbtu
vę. Kalbamoj dirbtuvėj apie 11 
vai. jis pajuto rankos skaudėji
mą. Ji pradėjo stingti. Po kelių 
minučių vyrų kambary jo ran
ką betrinant ir šiltu vandeniu 
bekaitinant, jis vietoj sukrito. 
Kai jį nuvežė į ligoninę, tai Dr. 
Richter pripažino, kad dalis 
Masono smegenų yra užlieta 
krauju. Kiek vėliau dar prisi
metė plaučių uždegimas ir ve
lionis prieš ligas atsilaikyti ne
pajėgė, nors jis buvo rūpestin
goj gydytojo priežiūroj. Prie 
mirties patalo graudus mirties 
momentas, gana sunkiai teko 
pergyventi jo žmonai, sunui, 
broliui ir kitiems jo giminėms 
ir draugams.

Dalyvavo 1910 Streike
F. A. Mason’as paėjo iš Ge

ručių kaimo, Grinkiškio para
pijos, Kėdainių apskrities. Ame
rikon jis atvyko prieš 32 metu. 
Bene ilgiausia ir paskutiniu lai
ku jis gyveno Chicagoje. Iš 
amato velionis buvo siuvėjas ir 
gana aktyvus unijos narys. Po 
1910 metų generalio kriaučių 
streiko Chieagoje, Mason’as dir
bo Kohn & Risman dirbtuvėje 
ir unijos lokaluose per kelis 
kartus ėjo sekretoriaus parei
gas. Nei vienas unijos mitingas, 
nei žymesnis darbas nebuvo at
liktas be Masono. Savo veiklu
mu jis daug pasitarnavo darbi
ninkų reikalams.

Politiniai F. Masonas nebuvo 
pastovus žmogus. Nuo 1910 iki 
1917 metų jis buvo socialistinių 
pažiūrų ir plačiai veikė socia
listų rateliuose. Kai įvyko so
cialistų skilimas, tai ir velionis 
pasitraukė ir nuėjo su komu
nistais, bet tarp komunistų tai 
jis neparodė jokio* veiklumo. 
Dažnai jis tai “Naujienoms” tai 
“JVilmai” simpatizuodavo. Jį 
dazhai paveikdavo susidrauga
vimas su vienos ar kitos pa
kraipęs žmonėmis.

Buvo Malonus žmogus

Kaipo asmuo, F. A. Masonas nue. Policija aiškina, kad jisai lyg pamišusi. Bendrabučio sar
tai vo gana draugiško ir malo- buvęs susirūpinęs savo sveika- gas rado ją gulinčią ant grin- 
naus budo. Kaip kurie net sako, tos blogėjimu. dų be sąmonės.

Maršalka ir organizatorė 
Miss M. Lathus (10 ter.).

t Kuopos daktaru buvo išrink
tas Dr. A. E. Sukis.

SLA Pažangos Vajuj daly
vauja organizatoriai: B. S. Ju
rėnas, 3240 W. lllth St„ M. 
Lathus, 11136 S. St. Louis avė. 
ir J. Artimas, 3260 W. lllth 
Street.

Pereitais metais savo dar
buote kuopoj pasižymėjo p-lė 
Lathus, vikri veikėja, daininin
kė ir aktorė; B. S. Jurėnas, 
vikrus fin. sekr., vaidyla ir mu
zikas; V. Globis, Kaupas Luko
šius ir kiti.

Biznieriai, kurie nuoširdžiai 
rėmė ir remia kuopų yra pp. 
Jurėnas, Žilinskas, Artimas, 
Flefender, Mažrimas, Freda, 
Jankowski, Yurkos, Matkaitis, 
Valentine, Dr. Sukis, K. Jurė
nas, B. Jurėnas, W. Licinskie 

kad Masonas visai neturėjo as
meninių priešų Chicagoj. Jo 
pažintis kiekvienam buvo malo
ni, kiekvienas norėjo jo kom
panijoj dalyvauti.

Bendrai, Masonas, pagyvenęs 
suvirš 50 metų, nemažai pasi
tarnavo darbininkų interesams. 
Nežiūrint į jo politinius nukry
pimus, už visuomenei atliktus 
naudingus darbus lieka išreikšti 
jam didelė, pagarba. O jo žmo
nai, sunui, broliui ir kitiems jo

pelno. Taipgi pa-ačiavo visiems 
lame vakare dirbusiems. Toliau 
pranešė, jog yra ruošiamas di- 

giminėms reiškiu gilią užuojau- de]is RATELIO VAKARAS
tą. —F. Bulaw

Iš Chicagos Žemaičių 
Kultūros Klubo 
Veikimo

Jau Išsirinko Pastovią 
1939 Valdybą

žemaičių Kultūros Klubo lai
kytame susirinkime Sausio 
mėn. 4-tą dieną, Hollywood Inn 
salėje, išrinkta Valdyba 1939
metams iš šių asmenų:

Pirmininku: Steponas Nar- 
kis, 4353 So. Talman Ąve.

Vice-pirmin. Jonas Simonas, 
252'0 W. 70 th Street.

Prot. sekretorium: Balys Ar- 
moška, 3709 W. 61st,Place.

Fin. sekretorium: Antanas 
Rudokas, 4547 So. Washtenaw 
Avė.

Iždininku: Aleksas Mileris, 
4258 So. Western Avė.

Iždo globėja: Elenora Nor
kus, 4003 So. Francisco Avė'.

Maršalka: Pranas Wenskus, 
2649 W. 43rd St. ir

Korespondentu: Juozas Kau
nas, 3229 Lituanica Avė.

Į apšvietos komisiją išrinkti 
Steponas Geniotis, Juozas Kau
nas ir Viktoras Kelpšas.

Kontrolės Komisijon išrink
ti: Vincas Stulpinas, Nikode
mas Radis, Antosė Dambraus
kaitė, Antanas Pocius ir Leo
nas Geniotis.

Krikštynų vakarui, kuris 
įvyks Sausio 28 d., 7 vai. va 
kare, Hollywood Inn salėje, ap
siėmė dirbti: Frank žičkus, 
Antanas Pocius, Greisė Maruš- 
ka, Ona Dauginienė, Leonas 
Geniotis dr p nė Josepina Wit- 
kienė.

B. Armoška.
Žemaičių Kult. Klubo sekr.

Pasikorė
Dentistas

Vakar savo kabinete pasiko
rė dentistas, Dr. Herman A.
Steinberg, 3958 Fullerton avė- kelias valandas po to ji buvo

Paskyrė “Naujiemj” 
Namo Fondui
$25 Auką
Morning Star Kliubas sveikina 

“Naujienas” su 25 metų 
jubiliejum

NORTH SIDE. — Užvakar 
vakare, sausio 5 d., laikytame 
susirinkime Morning Star Kliu
bas nutarė pasveikinti dienraš
tį “Naujienas” su 25 metų ju
biliejum ir iš> savo iždo paskyrė 
$25 į “Naujienų” namo fondų.

Morning Star Kliubas yra 
progresyvis ir visuomenės rei
kalams nėra skupus.

Valio Morning Star Kliubas, 
valio! —XX.

Iš Liet. Jaun. Kultū
ros Ratelio Priešme- 
tinio Susirinkimo

Išrinko Nauja Valdyba.

Lietuvių Jaunimo Kultūros 
Ratelis laikė savo priešmetinį 
susirinkimą gruodžio 28 d., 
Hollywood Salėje, 2417 West 
43rd St.

Narių atsilankė daugiau du 
trečdaliai viso jų skaičiaus. 
Taipgi pažymėtina, kad visi la
bai atydžiai sekė susirinkimo 
eigą.

Biznio komisija raportavo, 
jog kalėdinis vakaras labai ge
rai pavykęs ir liksią gražaus

sausio 29 d. 1939 m., National 
Hali, 1802 S. Racine Avė. Bus 
suvaidinta komiška operete: 
“Našlio Piršlybos”. Bilietai, sa
ko busią tiktai po 35c. % f ' )r * ų \

Choro komisijos pirmininkas 
V. Raila, pranešė, jog chorui 
gerai vyksta ir jam yra dide
li šansai išaugti į didelį chorą, 
kuris galės lygintis su senes
niais Chicagos lietuvių cho
rais.

Užbaigus kitus reikalus, ei
ta prie rinkimo valdybos dėl 
1939 m. Išrinkta sekanti: Bo- 
liūs Lėkšna, pirmininkas; An
tanas Paplauskas, vice pirm.; 
Antanas Jakutis, iždininkas; 
Elena žasytaitė, finansų sekre
torė; M. B. Burbulytė, rekordų- 
protokolų sekretorė.

“Veiklos Komisija”
Pirmiau turėjome kelias ko

misijas, k.t.: apšvietos kom.; 
biznio kom.; choro komisija ir 
1.1. Nuo dabar tas komisijas 
sukombinavom į vieną ir už- 
vardinom: “veiklos komisija”. 
Toji komisija susideda iš se
kančių penkių žmonių: A. J. 
Povilonis, Vladas Raila, Bronė 
Laucius, Stella Aldonis ir An
tanas Jakutis. i

Įnešta, ir susirinkimo priim
ta, kad kiekviename susirinki
me butų renkama tam vaka
rui vedėjas-pirmininkas. Tas 
duos progos ir kitiems nariams 
lavintis vesti susirinkimus.

Prašau įsitėmyti, jog sekan
tis Ratelio susirinkimas įvyks 
sausio 25 d. š.m. toj pačioj bu
veinėj.

— Ex-pirmininkas
A. J. Povilonis.

Užpuolė 
Slaugę

Nežinomas, apyjaunis pikta- 
daris, negras, vakar anksti ry
tą įsigavo į slaugių bendrabu
tį ties 2616 Prairie avenue, ir 
bandė prismaugti ir išgėdinti 
29 metų slaugę Marguerite 
Moulton. Užpultąjai pasisekė 
nuo piktadario atsiginti, bet per

Didins Cook
Apskričio Ligoninę

Apskričio taryba (County 
Board) nutarė padidinti Cook 
apskričio ligoninę ir jau pa
vedė inžinieriams planus da
ryti. Taryba padidinimui pra- 
leisianli apie 3 milionus dole
rių. Nori pastatyti 500 lovų 
skyrių sveikstantiems ligo
niams, 400 lovų moterų ligo
ninę ir 354 limpamų ligų sky
rių.

*. / ■■ »

Pirmas Kostumeris
Nekoks

Kai Eva Schneiderman, 1008 
East 55th St.» vakar rytą ati
darė savo maisto krautuvę, 
įėjo gražiai pasirėdęs jaunuo
lis ir “davęs orderį”, staigiai 
atkišo revolverį į savininkę ir 
atėmė nuo jos <$84. Nieko ne
pirko.

Nusižudė W.P.A.
Darbininkas

Dėl finansinių nemalonumų 
Vakar nusišovė W.P.A. darbi
ninkas Steponas Balamut, nuo 
2924 Shomas Street. Jisai buvo 
apie 50 metų amžiaus.

I ACMK-NAUJIENŲ rhul I
William ĮįįjBuckner Jr., 

kuris keldavo šaunias pares 
kongresmenams. Dabar jis 
yra traukiamas atsakomy
bėn ryšium, su apgavyste, 
kuri siekia $1,000,000.

AęME-NAUJIENŲ Telophoto
LIMA, OHIO. — Marion 

Pierce (negras) ir William 
Blatz, kurie pabėgo iš kri
minalistų psichopatų įstai
gos. (

Chicagon Atvyksta 
Jau Masaryk

čekai Ruošia Iškilmes

Chicagos čekoslovakų orga
nizacijų sąjungos viršininkas 
John Cervenka skelbia, kad at
einančią savaitę Chicagon at
vyks Jan Garrigue Masaryk, 
buvęs Čekoslovakijos ambasa
dorius Londone. Jisai rezigna
vo, no to kai Hitleris čekoslo- 
vakiją sudraskė ir įsteigė ten 
sau prielankią valdžią. Masaryk 
yra Čekoslovakijos “tėvo” ir 
pirmo prezidento Thomas Ma • 
saryk’o sūnūs.

Vietos organizacijos čia rengs 
jam įvairias iškilmes, šiandien 
Masaryk pribus New Yorkan 
laivu “Washington”.

Jeigu Jus “Velnias 
Apsėdo”, Atsilanky- 
kit Šitam Koncerte

Beliajus velnius ir piktas 
dvasias išvaikys

Neperilgą laiką atgal, ne vien 
Lietuvoj ir kitur Europoj, bet 

! ir Amerikoj degindavo nekaltus 
žmones arba juos kankindavo 
už tai, kad jie elgėsi kitaip, ne
gu kiti žmonės. Kai kurie buvo 
ligoti ir silpnapročiai. Žmonija 
tais laikais manė,( kad gal juos 
velnias ar kokia tai pikta dva
sia apsėdo ir dėlto juos degin
davo kaipo raganius ar pra
keiktus žynius. Kai kuriose 
Amerikos valstybėse ( tamsus 
žmones da tebedegina ar žudo 
tą, kuris jiems atrodo blogos 
dvasios apkrėstas. Azijoj net 
tarp tamsiausių žmonių atsitin
ka, kad kas jų tarpe būna 
“velnio, apsėstas” bando tą vel
nią išgąsdinti su visokių bubnų 
daužymu ir rituališkais šokiais. 
Apsikaišo ir pasidabina su bau
ginančiomis maskomis, šoka ir 
taip “velnius išprašo” lauk.

Tibete visi žmonės yra budis
tai. Buda griežtai uždraudė ti
kėti į visokias šmėklas piktas 
dvasias arba net ir tikėti ir 
melstis kokioms nors iš ak
mens iškaltoms ar iš medžio iš
drožtoms stovyloms ar paveiks
lams ir “mukoms”. Bet budis
tai, kaip patys krikščionys, ne
klauso ir neišpildo ką jų Kris
tai jiems sako ir tebesimeldžia 
į pagoniškas liekanas, slovylas. 
Su tibetiečiais tas pats dalykas. 
Statulų su Buda pilnos jų ži- 
nyčios. Ir “velnių” visa Tibeti- 
ja pilna.

Beliajaus šokių koncerte ma
tysit vieną tokį šokį, vaizduo
jantį kaip Tibeto Lama (kuni
gas) išvaro piktą dvasią. Belia
jus turi tikrą maską, gautą iš 
Kinijos ir padirbta “išbaidy- 
mui” velnių. Tie, kurie “piktų 
dvasių apsėsti”, lai atsilanko ir 
Beliajus jas iš jūsų išvarys, o 
tie, kurie sveiki atsilankykite 
pamatyti kaip dvasios ir velniai 
išvaromi. Koncertas bus pirma
dienį, sausio devintą dieną, 8-tą 
valandą, vakare. Tikietų gausite 
“Naujienose”. Z.

Rezignavo Dėl 
Trukumo Miesto 
Ižde

Iš Berwyn valsčiaus pašalpos 
administratoriaus vietos rezig
navo Olaf K. Jorgensen. Jisai 
pasitraukė iš vietos dėl $6,399 
trukumo Berwyno miesto ižde, 
kuris neseniai buvo susektas.

Uždarė Michigan 
Avenue

Vienai savaitei laiko Michi
gan avenue gatvė bus uždaryta 
susisiekimui tarp 45-tos ir 48- 
tos gatvės. Ten yra dedami nau
ji kanalizacijos yamzdžiai.

Naujienų jubiliejinis kontss 
tas jau prasidėjo

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 Kazaitis, 
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.

GARY, IND.:
J. Vaitkus,
J. A. Grakey.

HARVEY, ILL.:
A. L. Skirmonlas.

AURORA, ILL.: 
Frances Dauginis.

WAUKEGAN, ILL.: 
Joseph Mačiulis.

ZEIGLER, ILL.:
J. Wainauskas.

BENTON, ILL.:
A. Paulavičius.

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

RACINE, WIS.:
S. Mockus.

ROCKFORD, ILL.: 
Alfonsas Savickas.
MELROSE 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 Daipbrauskas.

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

SO. BOSTON, MASS.:
J. Krukonis.

LAWRENCE, MASS.: 
A. F. Swetra.

AKRON, OHIO
Nap. Trumpickas.

HARTFORD, CONN.:
J. Sekys.

FOXCROFT, ME.:
F. SalaseviČius, Dover.

TORONTO, ONT. CANADA: 
August Frenzelis.

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- 
iinant “Naujienoms” pasidar
buoti. Musų draugai turėtų 
ypatingai susirūpinti tose ko
lonijose, kuriose dar kontes- 
tantu neturime.

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

Kontesto vedėjas,
T. Rypkevičia.

Stambi Vaistų Firma 
Finansiniuos
Keblumuos

Vakar buvo sušauktas Mutual 
Drug Company šeri n inkų susi
rinkimas ir bendrovės viršinin
kai paaiškino, kad firma yra 
blogoj finansinėj padėtyj. Pasi
rodė, kad bendrovės turtas pir
mesnės valdybos buvo knygose 
užrašytas daug didesnės vertės 
negu jisai ištikro buvo.

Mutual Drug firma yra stam
bi ir apie 100 metų senumo 
įstaiga.

Pusryčiams—Vilnos 
Vakarienei—Med
vilnė

Besipuošdama Naujų Metų 
sutiktuvėms, 13 metų mergaitė 
Marilyn Barnard, 530 Judson 
St., Evanston, prarijo sagutę.

Ji dabar yra po daktaro glo
ba ir pusryčiams valgo vilnas, 
pietums — vėl vilnas, o vaka
rienei — medvilnę. Daktaras ti
kisi, kad tokiu budu pasiseks 
išgauti sagutę iš mergaitės pil
vo.

Pildom
Income

Tax
Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.




