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PALEIDO TOMA MOBNEY IS KALĖJIMO
GUBERNATORIUS OLSON GRĄŽINO TOMUI 

MOONEY PILIETINES TEISES
Mooney išbuvo kalėjime 22 metus. 

suviršum
SACRAMENTO, Cal., sausio | Tom Mooney pateko j kale- 

7. — Šeštadienį priešpiet Ka- jimą šitokioj aplinkumoj: 
lifornijos gubernatorius Culbertį 
Olson suteikė /

1916 metais liepos 22 d. ka-
Tomui Mooney rui ruoštis parade sprogo bom- 

pilną susimylėjimą ir sugrąži- ba. 10 žmonių užmušta, 40 su- 
no pilietines teises.

Mooney ' išlaisvinimas įvyko 
valstijos legislaturos atstovų 
rūmų salėje. Visos kėdės buvo 
pžimtos. Visa vieta stovėti per
pildyta žmonių. Minios kitų 
žmonių, kurie negalėjo 
ti vidun, susirinko prie 
vų rūmų.

Gubernatorius Olson, 
damas lėtai ir tardamas kiek
vieną žodį aiškiai, pareiškė: 
“Aš esu įsitikinęs, kad Tom 
Mooney yra nekaltas, kad jis 
buvo nuteistas netikru liudymu 
ir užsitarnauja susimylėjimo.

“Tegul nors vienas, kurs yra 
priešingas susimylėjimui, išei
na priekyn ir paduoda naujus 
liudymus, jei turi.”

Salėje pasireiškė lengvas j u- bausmė pakeista viso amžiaus 
dėsys, bet niekas-tylos nenu- kalėjimu.
traukė. Niekas neatsakė. | Mooney . sako, kad jį ir BilL

Gubernatorius Olson palaukė ingsą pasiuntė į kalėjimą opeAp 
sekundę, paskui tarė:

“Aš suteikiu
Mooney pilną susimylėjimą.” Iganizavo San Francisco gatvė- 

“Tom Mooney, po 22 ir pu- karių darbininkus.
sės metų kalėjimo, atgavo lais-l Warren K. Billings dar pa- 
vę. ' silieka kalėjime.

patek-
atsto-

kalbė-

žeista. Ryšium su bombos spro
gimu buvo areštuotas Tom 
Mooney, jo žmona Rena, War- 
ren K. Billings, Israel Wein- 
berg ir Edvvard Nolan.

Tom Mooney ir Billings bu
vo nuteisti mirti. Vasario 2’4, 
1917, prisaikintieji posėdinin- 

' kai rado juos kaltus. Teisėjas 
Griffin paskyrė jiems mirties 
bausmę. Teisėjas Griffin vėliau 
įsitikino, kad Mooney ir BilL 
ings buvo nuteisti kreivais liu- 
dymais. Kai kurie iš liudinin
kų prisipažino liudiję kreivai. 
Kitoki faktai rodė, kad Mooney 
ir Billings nekalti.

Prez. Wilsono prašymu su
simylėti, nuteistiesiems mirties

shop judėjimo vadai. Mooney
Thomasui J. ištikusios jį nelaimės metu or-

Mooney darbuosis 
darbininkų vieny

bei atsteigti

Kinai išvystė ataką 
prieš japonų kontro

liuojamą miestą
SACRAMENTO, Cal., sausio 

8. — Thomas Mooney, išleis
tas pereitą šeštadienį iš -kalė
jimo pareiškė, kad jis paskirs 
savo gyvenimą vienybei darbi
ninkų judėjime atsteigti.

“Aš žinau tik vieną jėgą, ku
ri gali sulaikyti tamsų, slen
kantį fašizmo pavojų, grūmo
jantį mums visiems”, pareiškė 
Mooney. “Ta jėga, tai stiprus 
darbininkų frontas.”

SHANGHAI, Kinija, sausio 
8. — Po daugiau kaip metų lai
ko tylos kinai pereitą šešta
dienį išvystė ataką prieš mie
stą Hangchow, kurs randasi 
-100 mylių atstumoje į pietų 
vakarus nuo Shanghajaus. Ki
nų jėgos Veik visai atskyrė ja
ponų kontroliuojamą Hangchovv 
nuo susisiekimo su kitomis sri
timis,
atakos prieš patį miestą, sako 
japonų pranešimai, 
muštos.

Tačiau pirmosios kinų

Daladier šaukia ka 
ro tarybos posėdį

buvo at-

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 8. — Sugrįžęs iš Afrikos, 
kur jis atlankė Tunisiją ir Al- 
žeriją, premjeras Daladier šau
kia pirmadienį Francuzijos vy
riausios karo tarybos posėdį. 
Manoma, taryba dar kartą ak
centuos pareiškimus, jogei Fran
cuzija neketina atiduoti 
savo teritorijos italams.

Tarybos pareiškimas 
svarbus bus todėl, kad
dienį Romon atvyks Britanijos 
premjeras Chamberlain.

Perkėlė Caponę į ki 
tą kalėjimą

jokios

ypač 
trečia-

kalėjimo į federa-
Terminal saloje, 

San Pedro, Cal. 
metų laikas kalėti

įORB
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Lietus; truputį šilčiau; vidu
tinio stiprumo pietų rytų vė
jai; saulė teka 7:18 v. r., lei- kalėjimo, bet 
džiasi 4:36 v. vi

SAN FRANCISCO, Cal., sau
sio 8. — Alcatraz kalėjimo war- 
denas James Johnston pranešė, 
kad Al Capone, buvęs alaus 
biznio karalius Chicagoje prohi- 
bicijos laikais, tapo perkeltas 
iš Alcatraz 
lį kalėjimą 
prie miesto

Dešimties
Caponei išsibaigia šio mėnesio 
19 dieną. Tačiau jam yra pa
skirta dar metus laiko kalėti 
dėl kitų nusikaltimų. Teisingu
mo departamentas Washingto- 
ne sako, kad ši paskutinioji 
.bausmė Caponei išsibaigs lap
kričio mėnesį 1989 m.

Nors šiomis dienomis Capone 
ęumokėjo valdžiai $37,692.29, 
tačiau jis dar pasilieka sko
lingas $20,000. 
teismas buvo

Mat, Caponei 
paskyręs ne tik 
ir piniginę $50,-

z lAUME-hAUJlU'-V rului

Felix .Frankfurter, Harvard universiteto profeso
rius, kurį prezidentas, Rooseveltas paskyrė Aukščiausio
jo teismo teisėju į vietą mirusiojo Cardozo. Frankfurter 
yra žydų kilmės ir gimė Vienoje, buvusioje Austrijoje.

....

Naujų susirėmimų 
bijoma Vengrijos — 

Čeko-Slovakijos 
pasieniu

VĖL RIETENOS AUTOMOBILIŲ 
UNIJOJ

MARTIN SUSPENDAVO UNIJOS LOKALO VIRŠININKUS

DETROIT, Mich., sausio 8. 
— Homer Martin, automobilių 
(darbininkų unijos prezidentas, 
ir 500 jo šalininkų atsilankė į 
ofisą, kurs tarnavo kaip Ply- 
mouth lokalo No. 51 buveinė.

KLAIPĖDOS DIREKTORIJA 
REZIGNAVO

NAUJAI DIREKTORIJAI VADOVAUSIĄS NACIS

KAUNAS, sausio 8. — Klai
pėdos direktorija, kuriai pirmi
ninkavo August Baldscus, re
zignavo pereitą šeštadienį. Nu
matoma, kad naujai direktori
jai pirmininkaus Willy Bertu- 
leit, Klaipėdos nacių vado Neu- 
manno padėjėjas.

Klaipėdos seimelio rinkimų 
pasėkoje nacių šeimininkavimas 
krašte smarkiai stiprėja, ir da-

Goebbels gaus ilgas 
atostogas

LONDONAS, Anglija, sausio 
8. — čia atsinaujino kalbos, 
kad Dr. Joseph Goebbels, Vo
kietijos propagandos ministeris, 
yra siunčiamas į užpeckį. Pra
nešta, kad jis gą.U&iąs šešių 
mėnesių atostogas. Atostogos 
kaip atostogos, bet kalbama, 
kad po atostogų jis nebesu
grįš į pirmesniąją nacių tarpe 
aukštą vietą.

Goebbelsą, sakoma, stengiasi 
nustumti į užpečkį feldmarša
las Goering. O Hitleris supy
kęs ant Goebbelso dėl skanda
lo, kurs kilo pasėkoje Goebbel
so meilavimosi filmų aktorei 
Lida Baarova. Aktorės vyro 
draugai smarkiai sumušė Goeb 
belsą.

Reiškia baimę dėl 
Europos likimo

NEW YORK, N. Y., sausio 
8. — čia atvyko Jan Mastyk, 
Čekoslovakijos pirmo preziden- 
lo sūnūs. Jis duos eilę paskai
tų Jungt. Valstijose.

Massaryk pareiškė, kad jis pajėgs išsilaikyti.

bar jau laukiama nacių vado
vybės pačioj direktorijoj.

Direktorija išleido įsakymą 
penktadienį, kurs reikalauja 
platesnio vartojimo vokiečių 
kalbos Klaipėdos krašto moky
klose.

Smogikų organizacijos, pana
šios rudmarškių organizacijoms 
Vokietijoje, organizuojamos ir 
Klaipėdos krašte.

Daugiau darbo už 
mažiau pinigų

Rusijoj
MASKVA, Sovietų Rusija, 

sausio 8. — Mašinų statybos 
komisaras Viktor Lvov įsake 
sovietų darbininkams padidinti 
gamybą. Produkcija turi būti 
padauginta 25 nuošimčius, pirm 
negu darbininkai gaus pilną 
algą.

Jis taipgi nukapojo 14 nuo
šimčių mokestį darbininkams, 
kurie dirba nuodalų darbą 
(piece work).

Lvovo įsakymas 
vasario 1 d.

įeis galion

padarys 10
darbo, ne

Jei darbininkas 
nuošimčių daugiau 
kad naujoji skalė reikalauja, 
tai jis gaus 30 nuošimčių al
gos pakėlimą. Jei jis padirbs 
40 nuošimčių darbo daugiau, 
tai gaus dvigubą algą.

lokalo knygas ir rekordus. Po 
to paskyrė du narius, būtent 
Fred Durrance ir Carl Spiek • 
ler, lokalo reikalams tvarkyti 
iki įvyks, dešimties dienų bė
giu, susirinkimas, kurs išrinks 
naujus lokalo viršininkus.

Martin, tarp ko kita, davė 
suprasti, kad galima tikėtis, jo- 
gei Fordo kompanija pripažins 
automobilių darbininkų uniją.

Suspenduotus lokalo No. 51- 
mo viršininkus Martin kaltina 
komunistais esant.

LONDONAS, Anglija, sausio 
8. — Pereitą penktadienį įvy
ko vengrų-čekų kautynės mie
stely Munkacs, kurs randasi 
Vengrijos Slovakijos pasieny. 
Pasitraukę nuo Munkacs čekai 
vėliau apšaudė miestelį iš pa
trankų.

Vengrų-čekų kautynėse žuvo 
47 čekai ir slovakai, ir 7 ven
grai. čekų artilerija sužaloju
si 200 Munkacs namų.

Ant rytojaus, t.y. pereitą šeš
tadienį, įvyko naujas inciden
tas. Vengrų žandarai Koma- 
rom-Cehi sodžiuje mėgina areš
tuoti keletą asmenų. 150 vietos 
gyventojų slovakų užsistojo 
areštuojamus, jžandarai sužeidė 
tris asmenis. \

Pq susikirtimų 
atsiekta kautynių 
0ąų padėtis taip
kautynės gali išsiveržti vėl bet lerio pastangos atitraukti Len- kijos ir čeko Slovakijos ukrai- 
kokiu momentu.

Kadangi lokalo viršininkai 
neįsileido Martino ir jo šalinin
kų vidun, tai šie išlaužė duris 
ir jėga įsiveržė.

Martin suspendavo 
prezidentą Leo Lamotte 
tus viršininkus. Martin

lokalo 
ir ki- 
atėmė

HITLERIO PASITARIMAS SU BECKU 
BUVĘS SĖKMINGAS NACIAMS v-

ir sąjūdžio 
paliaubų, ta- 
įtempta, kad

MIUNCHENAS, Vokietija, jančių pranešimų, Vokietija ne- 
sausio 8. — Pereitą šeštadienį planuoja, bet artimoj ateity, 
Lenkijos užsienio reikalų mi- sudaryti nepriklausomą Ukrai- 
nisteris Beck apleido Vokietiją ną iš 45,000,000 gyventojų, ku- 
ir sugrįžo.į Varšuvą. iri susidėtų iš Rusijos, Lenki-

Nacių vadai sako, kad Hit- jos, Rumunijos ir Čeko-Slova-

. Jąpbnijavn^rinti 
konferencijos šu 

J. Valstijomis
8.TOKIO, Japonija, sausio

— Autoritetingi šaltiniai pra
neša, kad Japonija ketina pa-, 
kviesti Jungi. Valstijas konfe-Į 
rencijon. Konferencija svarsty-’ 
kianti problemas iškilusias ki- 
nų-japonų kąro pasėkoje ir il-j 
gtj laikų ginčus einančius tarp 
Washingtono ir Tokio.

Naciai padės italams 
franeuzus kariauti
ROMA, Italija, sausio 8. — 

Dienrašty “Rtlazione Interna- 
zionali” patalpintas straipsnis, 
kurs sako, kad kilus italų ka
rui su franeuzais Vokietija pa
dės italams kariauti.

Straipsnį, sakoma, parašęs 
Virginio Gayda, artimas Mus- 
solinio draugas, dažnai spaudo
je pareiškiąs Mussolinio min
tis. ’ .

Teisia buvusį žiaurų 
kalėjimo viršininką

PHILADELPHIA, Pa., sau
sio 8. — čia nagrihėjama by
la iškelta buvusiam Philadei- 
phia kauntės kalėjimo wardeno 
padėjėjai Frank A. Cravenui. 
Craven yra kaltinamas tuo, kad 
jis padėjęs šešis bado streiką 
paskelbusius kalinius į įkaitin
tas kameras. Keturi kaliniai 
neišlaikė bausmės. Jie mirė dėl 
kaitros — praktiškai iškepė.

Švedai ir suomiai su 
tvirtins salas Balti

jos juroje
.............. .■ ' STOCKHOLM, Švedija, sau- 

nebeįdomauja klausimu, ar Če- šio 8. — Švedija ir Suomija 
ko-Slovakija sugebės išsilaiky-1 paskelbė, kad jos veda dery- 
ti, kaip kad jį dabar stovi. Jam bas tikslu sustiprinti (fortifi- 
rupi klausimas, ar visą Europa • kuoti) strategines Aland salas 

/Baltijos juroje.

nebeįdomauja klausimu, ar Če-

kiją nuo glaudaus kooperavimo niečių.
su Sovietų Rusija ir įtraukti Pasak nacių vadų, Beck pa- 
ją į Vokietijos įtaką buvusios sirodęs palankus Hitlerio pla- 
sėkmingos. Hitleris užtikrinęs nui vieškelį nutiesti per Dan- 
•Efecką, kad Vokietijos veržima- žigo koridorių, kurs jungtų rei- 
si rytų link nekreipiamas prieš chą (t. y. didžiąją Vokietiją) 
Lenkiją. Jis, be to, įtikinęs su atskirta nuo jo Danzigo ko- 
Becką, kad nežiūrint alarmuo- ridorium rytų Prūsija.

Šaukia liberalus su
sivienyti 1940 m. 

rinkimams
WASHINGTON, D. C., sau

sio 8.
vakare, Jacksono dienos vaka
rienėje, kalbėjo prez. Roosevel- 
tas.

Jis kvietė visus liberalus su
sivienyti 1940 metų rinkimams. 
Susivienyti ir palaikyti liberalią 
valdžią Amerikoje.
, Kai dėl demokratų, kurie tik 
vardu yra 
simpatijos 
rių pusėn, 
tas patarė
jungti su republikonais.

Ar jis kandidatuos trečiam 
terminui, prezidentas nepasa
kė. Tačiau jis apibudino ko
kias kvalifikacijas turėtų turė
ti pažangus demokratų kandi
datas į prezidentus.

Pereito šeštadienio

demokratai, o jų 
linksta konservato - 
tai prez. Roosevel- 
jiems geriau susi-

Lojalistai atsiėmė 
didelį plotą žemės

Iš Lietuvos
Eksportuota 101,400 kg 

sėmenų aliejaus
KAUNAS — š. m. lapkričio 

mėn. akc. b-vė “Ringuva” ūki
ninkams ir pieno perdirbimo 
b-vėms pardavė 6872 centne
rius išspaudų ir iš Lietuvos 
eksportavo sėmenų aliejaus į 
Vokietiją 96,600 kg ir į Italiją 
14,800 kg.

Daug purvo
Del nuolatinių lietų kai ku

rios negrįstos gatvės tiek pa- 
biuro, kad vakare nedrąsu jo
se net pasirodyti. Nepaprastai 
purvinos Aušros, Maironio,

HENDAYE, Francuzija, sau
sio 8. — šeštadienio praneši •’ 
jnai sakė, kad paskutinių dvie
jų dienų mūšiuose Estremadu- 
ra fronte, pietų vakarų Ispa
nijoje, lojalistai atsiėmė dide
lį žemės plotą, kurį sukilėliai 
užgriebė pereitą vasarą. Loja- 
listų ofensyvas eina 20 mylių 
platumo frontu turtingoje ka
syklomis Cordoba provincijoje. •

Sukilėliai taipgi skelbė lai
mėjimus. Jie sako, kad lojalis
tai nepajėgia sulaikyti jų ofen- 
syvo šiaurėje, būtent Katalo- 
nfjos fronte. Sukilėlių laivynui 
įsakyta iš Gibraltaro plaukti į 
Katalonijos frontą. Numatoma, 
kad laivynas apšaudys Tarra- 
goną — svarbų lojalistų uostą, 
kurs randasi 50 mylių j pietų 
vakarus nuo Barcelonos.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštą Ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 

•u gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo ii- 
siunčiame pasiuntimo 
kvitas Ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 s. Halsted St

CHICAGO, ILL.

000 bausmę.
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Į Ką Žmonės Mano

ROMOS KUNIGO 
Teisingumo 

MASTAS
Kun. James M. Gillis, C.S.P., 

yra vienas žymiausių Amerikos 
Romos katalikų rašytojų. Jisai 
bendradarbiauja įvairiems ro
miškiems katalikiškiems laik
raščiams. Viename iš savo pa
starųjų straipsnių jisai rašė a- 
pic Komos katalikiškų auklėji
mų.

Pirmiausia kun. Gillis pasi
džiaugia, kad protestantai vis 
dažniau užsimena apie religinį 
auklėjimų mokyklose ir kad 
protestantai atiduoda kreditų 
Romos katalikams už steigimų 
savų-religinių mokyklų. Po to 
autorius kritiškai pažiūri į ka
talikiškojo auklėjimo pasekmes 
ir sako: “Įsigilinkime ir pasi- 
klauskime, ar mes katalikai iš
leisdami tiek pinigų ir tiek c- 
nergijos katalikiškam auklėji
mui gauname vaisius, kuriuos 
galima būt rokuoti atsakan
čiais? Tur būt, nė vienas kuni
gas iš šimto neatsakys teigia-

taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Najijienų spulkų,— 
gausi paskolų ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

mai. Kur tik aš keliauju (o aš 
keliauju veik visur), aš sutinku 
kunigus ir mokyklų perdėtinius 
susirūpinusius tuo, kad baigu
sieji katalikiškas mokyklas, a- 
kademijas, kolegijas daugelyje 
atsitikimų išrodo labai silpnai 
(esą prisirišę prie religinio iš
auklėjimo, kurs taip brangiai 
atsiėjo. Sakydamas brangiai, tu
riu omenyje pinigus, darbų, rū
pestį, gerų valių ir kitokias iš
laidas.

Kas kaltas, kad taip yra? Kur 
plyšys musų tvirtovėje?”

Ką jus manote, ką autorius 
randa kaltų, kad katalikiškas 
auklėjimas neatsiekia tikslo? 
Gal randa kaltę kuniguose ir 
vienuolėse — mokytojose? Kur 
tau I Kunigai, vienuoliai ir vie
nuolės mokytojos tvarkoj. Gir
di, nei pirmutinė, nei paskutinė 
atsakomybė už vaiko religinį 
.šauklėjimų nekrinta nei ant 
Romos bažnyčios, nei ant mo
kyklos, nei ant kunigų, nei ant 
seserų mokytojų. Girdi, tų atsa
komybe puola ant tėvų. Tai va, 
kaip lengvai mokytas Romos 
bažnyčios kunigas išaiškino vi
jų lų nepasisekimų romiškų 
mokyklų įauklėli religingumų 
tarpe jaunimo.

Ar čia neprisimena seniai į- į 
vykęs pirmųjų žmonijos tėvų! 
pasikalbėjimas su Dievu. “Ado
mai, kodėl tu valgei užginto 
medžio vaisių?” “Jieva man 
davė.” “Jieva, kodėl tu Adomui 
davei užginto medžio vaisių?” 
‘ Žaltys mane sugundė”.

Minėto kunigo straipsnį per
skaičius prašosi šitoks pasikal
bėjimas. “Kunige, kodėl romiš
kų katalikiškų mokyklų vaikai 
tokie menki katalikai ?” “Sese 
rys mokytojos kaltos, jos mo-

lACME-NAUJIfcNU Fotu,

NEW YORK. — William 
J. Gillcspie, kuris yra kalti
namas $1,000,000 apgavyste.

kiną, o ne mes.”
‘ Seserys, kodėl jūsų auklėja

mi vaikai tokie menki katali
kai?”

“Žalčiai tėvai, savo vaikų ge-

KORESPOHDENCOA g
Rockford. III.

Klaidos atitaisymas
“Naujienų” gruodžio 31 d. 

!938 m. korespondencijoje iš 
Rockiordo įsibrovė labai nema- 

i 1 klaidu, Būtent, labai iškrai
pyta pavardė moters, apie ku
rių rašoma. Vienoje vietoje ji 
vadinama Bružiene, o kitoje jau 
Ružicnė. Gi iš tiesų turėjo bū
ti — Marija Ruzienė.

šiuo atitaisau kalbamų nema
lonių korektūros klaidų.

—Volungis'

Taip. Darbininkai tėvai turi 
ir bažnyčias ir mokyklas, vie
nuolijas, klebonijas ir seserų 
namus išstatyti. Turi užlaikyti 
kunigus, seseris ir bažnyčios 
tarnus, turi daug vaikų priga
minti ir galų gale juos turi iš
mokyti, išauklėti ir padaryti 
stropiais'Romos katalikais, o 
už tų gerų išauklėjimų kreditų 
turi atiduoti kunigams ir sese
rims.

Tai matote, malonus skaityto
jai, kokie tai puikus, išmintin
gi Romos katalikų bažnyčios 
kunigų išvedžiojimai? Sustoki- 
•C, 
vo

pagalvokite ir darykite sa- 
išvadas.

—Teisybės Ieškotojas

Iš Lietuvos
Lietuvoje tvarkomi 

svetimšaliai

feMOl/MAN TAIP PAKtNTfK TRUPVTį IKI AŠ 
skauda v:"*.?.: -
PGClŲ $IU SKAUDAMA VISTA (CV 

MUSKULUS, $UPAIN-tXPllltRIUp^ 
KAD NET MMATVSI, KAIP < 

.issiTiesTi Omai skausmai

VIKRIAI IR PAKANKAMA lOfflN-

MMATVSI, K/AIP

Taip, brangūs draugai. Jei jut kankina jkautmat ir susti
rimai {ūsų muskulų, kaipo paseka oratraukio perpūtimo. 
nuovargio ar pertidirbimo, nekentikite iių skausmų berei
kalingai. Naudokite, linlmentg, kurį jūsų tAvai ir tėvų tėvai 
naudojo nuo 1867 metų. • Paklauskite savo draugų koip 
ir kuomet jie naudoja Pa1n-Expellerj. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutę Pain-Expollerio artimiausioje jums vaisti
nėje. Reikalaukite Pain-E*pellerio su Inkaru ant kiekvienos 
dėžutės.

Greitai Palengvina 
Skausmus

M ar gumy nai
Sunki Silkių Ragautojo 

Profesija

Jei jus kankina muskulų gė
limas, sustyrimas ar skaudėji
mas, paeinantys nuo oro at
mainos, nuo persidirbimo ar 
nuovargio, nekentėkite berei
kalingai nei vienos minutės. 
Nusipirkite Pain-Expellerio. Per 
viii 70 metų milijonai žmonių 
Europoje ir Amerikoje sunau
dojo 17 milijonų bonkučių, kasi 
aiškiai įrodo nepaprastą geru
mų šių vaistų. Vikrus, papras
tas ištrynimas PAIN-EXPEL- 
LERIU skaudamų vietų, sutei
kia nepaprastai greitą paleng
vinimų. Didelė daugybe žmo
nių naudoja PAIN-EXPELLE- 
RĮ palengvinimui muskulų 
skausmo, paeinančio • nuo per
sidirbimo, nuovargio ar oro at
mainos. Paklauskite savo drau
gų kaip jie naudoja PAIN- 
EXPELLERĮ. Nusipirkite PAIN 

kęs ir sumenkęs. Levino, Sega- EXPELLERIO bonkutę iš savo 
lio, Videlevskio, Chabaso, Frid- vaistininką. Dabokite, kad ant 
mano, Lipskio ir Černiaus ko 
pyklų savininkams surašyti pro • EXPELLER užrašas ir Inkaro 
tok olai.

Kepyklų Darbininkai.

MARIJAMPOLE. — Lapkr. 
26 d. Marijampolės darbo in
spektorius, patikrinęs darbinin
kų darbo sąlygas visoje eilėje 
kepyklų, rado, kad kepyklų sa
vininkai perdaug skriaudžia 
darbininkus. Kepyklų darbinin
kai verčiami dirbti naktimis, 
dirba 10—15 vai. per dieną ir 
t. t. Vienoje kepykloje darbo 
inspektorius rado dirbantį 12 
m. berniuką, kuris atrodė sun
kaus darbo išvargintas, išblyš-'

Kraštuose, prekiaujančiuose 
silkėmis, yra gana savotiškas 
ir sunkus užsiėmimas: silkių 
ragavimas. Toks specialistas se-i 
zono metu, užperkant didesnius' 
silkių kiekius, kasdien gauna 
paragauti, atkusti, iki 2000 įvai
rių silkių rūšių. Vienas1' kąsnis 
iš nuluptos ir paruoštos silkes 
nugaros pasako tokiam dides
nės silkių kiekio užpirkėjui vis
ką apie tų silkių kilmę bei rū
šį. Silkių ragautojų darbo me
tu nuolat , lydi mergina, nešina 
kavos puoduku ir lėkštele su 
mažais buterbrodėliais. Mat, 
po kiekvieno paragavimo ra-' 

Igautojas turi kuo nors užsikąs-1 
ti, nes kitaip galėtų jis nutrokš
ti tiek silkių prisiragavęs.

pakelio butų vardas PAIN •

vaisbaženklis. (Skelb.)

Pirkite tose krautuvėse, ku- “M UltSO
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ADVOKATAI

2-4
Jei

Marguette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

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

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

Treč. Susitarus 
kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001

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

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

TeL Seeley 7380
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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.

JOSEPH J. GRISK 
r IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 669)

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

Ofiso TeL: YARDS 4787
Namų TeL: Prospect 1930

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

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

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

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

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

¥

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Ministrų Tarybos nutarimu, 
Lietuvoje esančių./, syę.timšalių 
revizijai pravesti sudaryta tarp
žinybinė komisija. Ji sudaroma 
iš Vidaus Reikalų, Užsienių 
Reikalų ir Finansų Ministerijų 
atstovų, ši komisija peržiūrės 
kiekvieno svetimšalio bylų.

Atitinkamos įstaigos šį reika
lų paaiškina šitaip: Kaune yra 
tam tikras skaičius svetimša
lių, kurie čia neturi nei gimi
nių, nei kokio užsiėmimo, bot 
sakosi gyvenų iš kapitalo ar iš 
giminių siunčiamų pinigų. Tie 
svetimšaliai dėl viešos tvarkos 
ir butų stokos čia nepageidau
jami ir todėl jiems pasiūlyta 
išsikelti iš Kauno ir iš viso.ru-

Kaune priskaitoma apie 100 
žmonių. Daugumas jų Kauną 
jau apleido, o šiomis dienomis

pastebėta ta svetimšalių ten
dencija keltis iš provincijos į 
Kaunu. Tokiems svetimšaliams 
į Kaunu keltis neleidžiama, o 
jau atvykusius iš Kauno kraus
toma. Gyvena provincijoje sve
timšaliai yra įspėti į Kauną ne
sikelti.

Taip pat baigia iš Lietuvos 
išvykti tie svetimšaliai, kurie į 
Lietuvų atvyko su kurortinė
mis vizomis ir čia dėl įvairių 
priežasčių užsiliko. Tokių as
menų dar yra apie 30, ir tiki
masi, kad jie artimiausiu laiku 
išvyks.

Lietuvoje emigrantų iš kitų 
valstybių beveik nėra. Visuo
menė prašoma nesikreipti į įs
taigas, kad į Lietuvą butų įlei
džiami tie asmenys, kurie savo 
tėvynės valstybėje dėl kurių 
nors priežasčių negali pasilikti, 
nes, nežiūrint priežasčių, tie as
menys jolpu atveju nebus į 
Lietuvą įsileidžiami, nors čia 
norėtų pabuvoti tik laikinai.

VDV.

ūkiIš darbininkų į 
ninkus

GUDIUNAI. — Kai 
šios apylinkės darbininkai tau
pydami centą prie cento jau 
nusipirko po 4—6 ha žemės.

kurie

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
y 1 s •

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

JXmbulance
. DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
461.05-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas UAFAYETTE 0721—ą 1 -n ■_ • koplyčios visose
J” cA. 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių , 
Direktorių 
Asociacijos

<Ambulance 
k Patarnavi- 
ą m a s Dieną 
S ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

ANTHONY B. PETKUS
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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Narnų 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 Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Aklų Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingaiakinius.Visuo.se at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
Į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedčlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373 '

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedčl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefoną* Repnhlle 7R6«

TeL Yard« 6961

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virainia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos! 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVBL 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedčlioj pagal sutartį.

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK SIU

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 3) 

metus kaipo patyręs gydytojas chi 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
jauslus metodus X-Ray ir kitokiu; 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2886

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13 

Rez. Telephone PLAZA 1'406

teisingaiakinius.Visuo.se
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Lietuvos spaudossunkŲS keliai
(Prisiųsta) dienraštyje XX Amžius Įdėli se-j

Lietuvos spauda eina sun
kiais keliais. Kartais tikrai sun
ku supaisyti, kas jai leistina, 
kas neleistina rašyti, £ia, rodos, 
niekas negali susivaikyti, ko 
jos priežiūros organai nori, nes 
tai visa pareina nuo tų priežiū
ros organų norų ar nuotaikos. 
.Juk visa spauda tvarkoma ad- 
ministratyviu bildu. Iki šiol 
spaudai nėra nustatyta jokių 
dėsnių, kurių ji turėtų prisilai
kyti. štai Lietuvos kariuome
nės šventės proga žinomas žur
nalistas, tasai nuoširdus vyras, 
neabejotinas lietuvis patriotas 
Justas Paleckis tikrai savo nuo
širdžių Įsitikinimų vedamas no
rėjo krikščionių demokratų

kančio turinio straipsnį:

Už vieningos kariuomenės — 
vieninga tauta

Prieš kelias dienas matėm 
Kaune Įvykį, kur vienos kai
mynės valstybės automobilis 
staigiai ir netikėtai suvažinė
jo jaunutę mergelę. Tai buvo 
apgailėtinas nelaimingas Įvy
kis, kuriuo sunku bet ką kal
tinti. Tačiau jis giliai simbo
liškas. Musų laikais pasauly 
švaistosi daug Įvairių valsty
bių jėgų mašinų, kurios sa
vo tikslo siekdamos ir Į nie
ką neatsižvelgdamos pakeliui 
perbloškia ar sužaloja savo 
kaimynes tautas ir valstybes. 
Tas ryškus palyginimas gi-

I AUM A I U
Naujas prietaisas blu

soms naikinti. Kai šuo pa
šildomas tam tikrais spin
duliais, tai visos blusos už
mušamos.

ĮSIGYK DABAR
1939
R A D I 0

25% NUOLAIDOS ANT JŪSŲ 
SENO RADIO

Šitą radio, kaip ant paveikslo, 
Zenith, Philco ar RCA. Victor 
išdirbystės tiktai S69.50. Pagau
na visas tolimas stotis ir mažas 
stotis gerai perduoda.
Eina didžiausias rakandų ir ra
dijų išpardavimas. . .;

Jos. F. Sudrik
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.

mė dalyvaujant nelaimingo
sios mergytės
sirodū pažįstama ir artima.

Apie pasauly siaučiančius 
pavojus girdim kasdien, ir 
neturim nė akimirkai jų iš
leisti iš akių. Ne tik juos pri
siminti nuolat reikia, bet ir! 
daryti išvadas. Jau gana ryš
kiai esame matę, kad jei kas 
pats laiku nedaro išvadų, jas i 
padaro kiti, ir tos išvados 
esti daug skaudesnės. O iš
vados, kurias daro sunkių 
momentų akivaizdoje, yra 
tos pačios — siekiama tautų 
vidujinio susiglaudimo,' susi- 
cemen (avimo, žodžiu, ieško
ma tautos vienybės. Žodis 
“vienybė”, matyt, dėl jo su- 
profanavimo, imamas keisti 
mažiau suprantamu ir įvai
rių prasmių turėti galinčiu 
“konsolidacija”. Tačiau ar 
ne verčiau bandyti atstatyti

DYKAI NUO
REUMATIZMO 

t Mes turime puikų bū
dą reumatizmui gydy
ti, kurį maloniai pri
busime bet kokiam 
N a u j ienų skaitytojui, 
kuris tik kreipsis į mus 
tuo reikalu. Jei ken
čiate skausmą nariuo
se, skaudžių ar jauslių 
sąnarių, jei kiekviena 
oro atmaina sukelia 
skausmus, tai čia jums 
proga pabandyti pap

rastą ir pigų būdą, kuris tūkstan
čiams padėjo.

Su malonumu jums pasiųsime 
pilną pakelį 7 dienų dykai bandy
mui ir jei pageidaujate daugiau 
vartoti, jus tai galite padaryti su 
menkomis išlaidomis. Praneškite 
vardą ir antrašą

Rosse Products Co.
Dept. X-l. 

2708 WEST FARWELL AVĖ.
Chicago, Illinois.

ANGLYS URMUs

HOSKINS’ NEW DOCK 
D Y L E R I A M S

901 No. HALSTED STREET 
M.10

TONAS
EAST KENTUCKY EGG OR NUT Sp.65 
HOSKINS COAL & DOCK CORP. ®'tonas

Tel. CENTRAL 4200 Yarde

ILLINOIS EGG OR NUT

tos paprastos, lengvai su
prantamos, visų siekiamos ir 
lietuviškos vienybės garbę?

Kodėl los mintys apie tau 
tos vienybę ir apie pavojus- 
skverbiasi šiandien? Musų 
kariuomenės šventės proga 
jos yra' natūraliausios. Ka
riuomenės uždavinys yra 
ginti Tėvynę pavojų atveju 
Kariuomenės gretose mes 
matom visos tautos sūnūs, 
kurių tarpe nebėra jokių pa
žiūrų, tikybos ir net tautos 
skirtumų,, visi lygus Lietuvos 
gynėjai. Tiktai vieninga, 
drausminga ir sąmoninga ka
riuomene gali tinkamai at
likti savo aukščiausią užda
vinį.

Kariuomenės aukščiau
siam Tėvynės gynimo uždą 
viniui atlikti yra reikalinga 
ne liktai tiesioginė kariuo
menės materialinė jėga. Dar 
didesnes reikšmės turi dva
sios atsparumas, kurs juo 
svarbesnis, juo tauta mažos 
nė ir pavojus didesnis. Ir 
milžiniškos reikšmės turi vi
sos tautos vienybėse jėga, ku
ri viena legali būti tikruoju 
los atsparumo dvasios šalti
niu. Įvairus yra keliai į tau
tos vienybę. Apsidairę aplin
kui matom, kad vienaip vie
nybės siekiama Prancūzijoj 
ar Anglijoj, kitaip jos siekia
ma Vokietijoj ir Italijoj, ki
taip einama SSSR, dar kitaip 
vienybės siekiama Lenkijoj 
net artimiausi musų kaimy
nai Latvija, Estija ir Suomi
ja kiekvienas eina savais ke
liais Į vienybę. Žinoma, tik 
savais keliais gali pasiekti 
vienybės Lietuva, kurios po
litiniai, tikybiniai ir tautiniai 
santykiai krašto viduje, ku
rios specifinė padėtis užsie
nių politikos atžvilgiu yra 
skirtinga nuo kaimynų.

Vienybės idealas yra tas, 
kad visa tauta, dar daugiau 
— visos krašte gyvenančios 
tautos butų sujungtos vals
tybinėj idėjoj, butų ja gy
vai suinteresuotos ir vienin
gai teiktųsi aplink vyriausy
bę, kuri turi būti tautos ir 
valstybės vienybės vėliava.

Negalima užmerkti akių ir

Į lai, kad 1923 m. gruodžio 
17 d. įvykių pagrinde buvo 
idėja paskatinti visas grupes 
eiti drauge ir tik paskui ant 
tos idėjos pagrindų bandyta 
stalyti visai kitą rūmą. Da
bar esame pergyvenę 12 me
tų laiką, kada daug kalba
ma apie vienybę ir visų jėgų 
subūrimą.

Tautos vienybe, deja, ne
gali eiti tuo metodu, kuris 
yra galimas kariuomenėj, 
kuri rikiuojama Įsakymais ir 
prieštaravimo nepripažįstan
čia disciplina. Bent visoms 
tautoms toks metodas netin
ka. Lietuviai dideli individu
alistai, ir jiems tinka sąmo
ningo susitarimo kelias, kur 
viešosios laisvės pagrindu 
reikia auklėti individualią 
discipliną. Kitaip tautoj vie
toj sąmoningos disciplinos 
įsivyrauja apatija ir absoliu
tus nesidomėjimas visuome
nės, tautos ir valstybės rei
kalais. O negalima leisti, kad 
piliečiai fiamotų ranka į tau
tos ir valstybes reikalus, sa
kydami’: “O kas man darbo, 
ne mano kiaulės, ne mano 
pupos!”

Efektingai vienybės buvi
mą ar jos stoką galima pa
jausti tautai kritingais mo
mentais. Tokiais momentais 
tikra vienybe pasireiškia di
džiausiu įspudinguinu ir jė
ga, o tariamoji vienybė su-

lio pastatas, sprogsta lyg 
muilo burbulas. Musų gi tau
ta yra tokioj padėly, kad ji 
turi būti ne byrąs molis, o 
kietas cementas, mažas, bet

BIJAI**
Pasidėk nors mažą 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% 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.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
and SAVINGS ASSOCIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

i

PO 20 METŲ

Dusulio
Puolimą Gavo Tikrą 

PAGALBĄ
(Iš Boulder, Colo.) Aš 
kenčiau nuo dusulio pęr 

metų. Gruodžio mėn.
aš buvau labai pri- 

dusinta, buvau silpna, 
negalėjau ir skersai tro
bos pereiti, troškau su 

kiekvienu dvasios atkvėpimu. Pa
matėme jūsų vaistų skelbimą ir pa
prašėme vieno butelio. Ir niuo to 
laiko neturėjo nei vieno priepuolio. 
Pasirašo—Mrs. T. L. McFarland.
Saus. 1935.

KOKIA TEISYBĖ YRA APIE DU
SULĮ? Ar privalo sveiki vyrai, mo
ters ir vaikai per amžių kentėti 
tuos baisius dusulio antpuolius ir 
Bronchialį kosulį? Ar nėra jokio 
paprasto, lengvo, greito budo jiems 
padėti? '
nvTč AT! Kai tik atspausdinta 
U X Iv/Yl. nuostabi knyga, ati
dengia įtakingus budus, kuriais pa
dedama tūkstančiams taip vadi
namuose jau bevilties bylose. Pa 
klauskite kopijos šiandien, gausite 
dykai.
The NACOR CO.,838-K. State Life 

Bldg., Indianapolis, Ind.

tų ir stiprus dantys.
Paskutinis laikas yra sku

biai ieškoti kelių 4 Tikrąją 
vienybę. Ne laikas ieškoti 
kaltininkų. Ne paikas kalbėti 
apie senovės grąžinimą tuo 
ar kitu pavidalų, nes gyveni
mas gali eiti tiktai pirmyn, 
o ne atgal. Laikas daryti iš
vadas patiems. Tais klausi
mais reikėtų dąug ir atvirai 
kalbėti, o dar daugiau dary
ti. Nejaugi lietuviai butų 
priversti naudotis kitų suda
ryta padėtimi; kad savo tar
pe galėtų atvirai ir viešai pa
sikalbėti ir atgaivinti “Auš
ros” laikus?

Šiandien mes visi esame 
sujungti vienu jausmu, kurs 
yra — pagarba ir meilė mu
sų garbingajai kariuomenei, 
kuri iškovojo Lietuvos Lais
vę ir nuolat budi jos sargy
boj. šiandien tokie laikai, 
kad visi piliečiai nuo kraštu
tiniai dešiniųjų ligi kairiau
siųjų nusistatymų sveikina 
Lietuvos kariuomenę ir yra 
pasiryžę vieningai paremti 
kariuomenę jos uždaviny. 
Tik reikia bent kiek gyves
nių sąlygų, kad tas vieninga
sis nusistatymas galėtų pasi
reikšti įspūdingiau ir kariuo
menės sveikinti ateitų ne 
mechaniški, pripuolami jun
giniai, o stipriu dvasios pa
grindu sujungti ir bendra 
Lietuvos Valstybės ir Lietu
vių Tautos meile perimti vie
netai. Be reikalo kalbama, 
kad musų tautoj nėra tikro, 
nedirbtinio entuziazmo. Man 
teko patirti kovo dienomis, 
kaip daug spontaniško ir vi
sus jungiančio gilaus entu
ziazmo gludi musų visuome
nėj, jei ' iškeliami iš tautos 
meiles ir širdies gilumo einą 
Šukiai. Tokią dieną, kaip 
šiandien, Lietuvos kariuome
nės 20 metų, sukaktuvių die
ną tas entuziazmas galėtų 
pasireikšti nematytu įspūdin
gumu.

Kad Lietuvos visuomene 
gražiai suprasdavo visos tau
tos vieningumo reikšmę pra
eity, liudija gražus paprotys, 
kurs buvo mu$ų spaudoj. 
Būtent, per vasario 16 d. 
šventę ar kitomis žymėtino
mis progomis visi dienraš
čiai išeidavo susilieję į vieną. 
Tokią dieną būdavo tiktai

vienas lietuviškas la>yaštis, ( 
į kurį susiliedavo visos sro-I 

e vės. šiandien tai jau atrodo 
nebeįmanoma. Tą paprotį 
prisimindamas ir pergyvena
mojo momento- uždavinių su
pratimą pareikšdamas, neno
rėjau šias 
man artimosios ideologinės 
srovės laikrašty “Lietuvos 
Žiniose”, bet paprašiau vie- r
tos katalikų dienrašty “XX valstybiško,

nors kokiu bildu jisai paliečia — •• 
vyriausybę?

O vienok nežinoma ranka,

tegul taip visos srovės, visos. 
Lietuvos sūnų širdys susilie-' 
ja Į vieną jausmą ir linkėji
mą Lietuvos kariuomenei ei
ti garbės keliais.

Įsiskaitykite gerai to siraips- 
. ’įnio turinį ir nieku bildu nega- 

mintis išdėstyti losite suprasti, delko tasai

Amžiuj”. Ir malonu konsta
tuoti, kad tas pasiūlymas 
yri imtas be mažiausio svyra
vimo. Tai simbolizuoja, kad Į

jisai neišvydo pasaulio? 
Sakykite, kas jame yra prieš- 

, • nrieštautiško, ar

iš esmės mes svarbiausiuose 'nežinomas paišelis neleido šito 
pagrinduose esame vieni k i- straipsnio atspausdinti.

Tai iš daugelio vienas pavyz-'tiems artimi. Ir Lietuvos ka
riuomenės sukaktuvių proga dys.

STANDARD FEDERAL 
SAVINGS & LOAN 

Association of Chicago

... $6.00

... $6.00

.... $6.00

.... $5.75
... $5.00 
ŠAUKITE

EGG ................
NUT ................
BIG LUMP .....
MINE RUN ....
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENA IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

RAŠOMAS
MAŠINĖLES

VISŲ IŠDIRBYSČIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas 

Mašinėles
$15.00
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba
WAGNER

TYPEWRITER SALES 
AND SERVICE

3712 S. Western Avė.
Prie Archer Avenue

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

Tel. LAFAYETTE 3534.

MUSŲ NAMAS

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. etinio 
Telefonas Calumėt 4178 

33-Čia ir So. Michigan Avė.

iš Stoties

priedinę
apsaugą

(North East Corner Archer and Sacramento Avenue)
■ United States Government priežiūroje ir kiekvienai ypatai pini- 

gai apdrausti iki $5,000.00-
Turtas virš $2,700,000.00. Reserve atsargos fondas virš $220,000.00. 

, Kviečiame jus atsilankyti į musų naują vietą. Galima pinigus pa- 
B sidėti ir atsiimti visados. Išmokėjom 4% už padėtus pinigus. Pirm 
g sausio lietos dividendas rokuosis nuo sausio 1 d.
B Duodam paskolas ant 1-mų Morgičių, nuo 1’ iki 20 metų lengvais 
m mėnesiniais atmokėjimais.S SAFETY DEPOSIT DĖŽUTĖS GALIMA PASIRENDUOTI
B 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
Į and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
J 4192 ARCHER AVENUE Phone LAFayette 0461
I JUSTIN MACKIEWICH, President HELEN KUCHINSKAS, Sec-

INVISTMIHT

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Garsinkitės “N-nose”

UŽSITIKRINK
INSURED

savo

Sophie
-Barčus

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

INDELIAMS
Nereikia jums bijoti, kada jie padėti musų įstaigoje. 

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

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.

Indėliai apdrausti iki $5,000.

M tederalSavings
Bl AND LOAN ASSOCIATIONAND LOAN ASSOCIATION 

OF CICERO

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

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

PAVASARINIŲ

PATTERN

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, UI.

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija.
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1.50

.75

rintą savo nepuolimo-neka- 
riavimo sutartį su Sovietų Są* 
junga, bet tai reiškia, kad 
Lenkija neis į artimesnius 
politinius ryšius su Sovie? 
tais,”

Subscriptlon Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
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Chicago je — paštu:

Metams ___ _________
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Tom Mooney laisvas
Šeštadienį naujasis Californijos gubernatorius Col- 

bert Olson paleido iš kalėjimo Tomą Mooney ir pasirašė 
malonės aktą, grąžindamas jam pilnas pilietines teises. 
Gubernatorius pareiškė, kad Mooney jo nuomone, yra 
nekaltas ir buvo nuteistas, pasiremiant melagingais liu
dininkų parodymais.

Ėmė 22 metus laiko, iki tas visame pasaulyje pagar
sėjęs kalinys atgavo laisvę. Kas jam dabar atlygins už 
pražudytus kalėjime geriausius gyvenimo metus ir už 
nukentėtą skriaudą? Tie, kurie prieš jį neteisingai liu
dijo ir kurie tuos liudininkų parodymus pavartojo, kad 
jisai butų nubaustas, yra nusikaltę ne mažiau, kaip pik
tadariai, metusieji bombą į demonstrantų minią San 
Franciscoje 1916 m.

Bet Amerikoje teisingumo sistema dar nėra taip to
bula, kad nekaltai nubaustas žmogus galėtų reikalauti 
atlyginimo iš valdžios organų, kurie buvo pavartoti jo 
pasmerkimui. Tačiau gerai nors tiek, kad Tom Mooney 
nebuvo nugalabintas. Jeigu prezidentas Wilsonas nebūtų 
pakeitęs jam mirties bausmę kalėjimu, tai ta teismo klai
da butų palikusi neatitaisyta.

Tomo Mooney likimas turėtų būti įspėjimas visiems 
tiems, kurie stoja už mirties bausmę, ypač nusikaltimuo
se, kurie yra surišti su politika. Politinėse' bylose teismai 
Labai dažnai prasilenkia su bešališkumu. Todėl kiekvie
nas žmoniškumo šalininkas privalo kelti balsą.prięš val
džias, kurios baudžia mirtim savo politinius priešus.

Iš kur “Laisvė” žino, kad 
Lenkijos valdžia neatmes savo 
sutarties su Sovietų Sąjunga? 
Vos keliolika dienų laiko atgal 
ta pati “Laisvė” ir dar labiau 
“Vilnis” tvirtino, kąd Lenkija 
jau daro bloką su Rusija prieš 
Hitlerį, ir liepė amerikiečiams 
“patarti” Kaunui, kad jisai kuo- 
grejčiausiai dėtųsi prie to blo- 
ko. Bet Lenkija staigiai pasuko 
į visai priešingą pusę. Tai kas 
dabar gali užtikrinti, kad Var
šuva šituo keliu nenuvažiuos 
dar toliau?

Kai pulk. Bekas jau tempia 
Lenkiją prie Romos-Berlyno a- 
šiess tai kaip dabar atrodytų 
A. L. K. Chįęągos skyrius, jeigu 
jisai butų pritaręs V. Andrulio 
sumanymui, kąd Lietuva turi 
glaustis prie
tuomet sakė, kad neįdėjus į re
zoliuciją šito “patarimo” Lietu
vai, visa rezoliucija apie Lietu
vą “neturi jokios vertės”. Bet 
jeigu Chicagos draugijų konfe
rencija butų tą genialų Andru
lio sumąriymą priėmusi, tai da
bar butų ręikėję šaukti kitą 
konferenciją ir mušti telegramą 
Kaimui, kad jisai skubintus! iš 
to “bloko” pabėgti!

Jisai

Iii TENAI SKANDALINA

Įr Kanadoje komunistai ardo 
darbininkų judėjimą. Darbinin
kų laikraštis Toronte (Ont.) 
“The New Commonwealth” 
protestuoja prieš komunistų a- 
gitaciją, kuri yra atkreipta 
prieš Canadian Commonwealth 
Federation (CCF) kandidatą į 
Švietimo Tarybą 
miesto wardoje. 
ko:

ketvirtoje to
Laikraštis sa-

r* T

“Komunistų

yra kandi- 
į Toropto

kai Komu-

VAJĖ, VAJĖ

ben-

kuo-

Vienas tautininkų Titnagas 
graudžiai dejuoja, kad per “mu
sų apsileidimą ir neveiklumą” 
visai sugriuvo tautiškas fron
tas. Sako:

“Didžiulės tautininkų kolo
nijos,. buvusios tautiniai cen
trai, Brooklynas, Pittsbur- 
ghas, Chicaga, į kurias mą- 
žesnėsėsĄ tautinės kolonijos 
visada žiurėjo kaipo į tauti
nį veidrodį ir iš jų sau stip
rybę sėmė, jau tirpsta 
drafrontininkų katile.

“Chicagoj SLA 36-ta
pa, kuri buvo tautininkų 
tvirtove ir kuri dar neseniai 
protestavo Pildomajai Tary
bai prięš pasikėsinimą kelti 
centrą iš New Yorięo, jau pa
sidavė bendrafronUumkams. 
(čia Titnagas, matyt, turi 
galvoje tą faktą, kad SLA 36 
kp. susirinkime z55 nariai bal
savo už centro kėlimą į Ritts- 
burghą ir vįenaa nebalsa
vo už New Yorką. “N.” 
Red,)

“Brooklyne SLA 3£4ą kuo
pa, kuri nuo pat jos įsikūri
mo visuomet buvo pavyzdžiu 
kitoms SLA kuopoms kaip 
grynai tautinė kuopa, baigia 
jau sutirpti bendrafrontinin- 
kų kątilę. 'Paskutiniame jos 
susirinkimo tapo nutempta į 
raudonųjų ‘kongresą*, kuris 
nieko bendro neturi su SLA. 
(Kodėl neturį? Juk ir SLA 
seimai daug kartų yra priė
mę rezoliucijas uždemokrati? 
nes tvarkos atsteigimą Lietu
voje, dargi p. St. Gegužio 
viešpatavimo laikais. — “N,” 
Red.)

“Pittsburgho tautininkai 
jau deda savo parašus ant

vieno popierio ląpo su ben- 
drafrontinįnkais (ar tai ne 
baisu?! — “N,” Red.), kad 
SLA centras butų iškeltas į 
kalnuotą durnuose paskendu
sį Pittsburghą, nežiūrint kiek 
tas kėlimas padarys Susivie
nijimui nuostolių ir apsun? 
kins narius mokesčiais (? — 
“N.” Red.).

“Ne kitaip yra ir sp SLA 
Pildomojo j Taryboj esančiais 
tautininkais (čia jau taikoma 
tautinio fronto generolams, 
Vinikui ir Mockui — “N.” 
Red.), kurie neturi pilietiš
kos drąsos pasipriešinti ‘flpp- 
hausės’ ir žiurkių išgąsdintų 
bendrąfrontininkų užmą* 
čioms, sutikdami su viskuo 
ką tik bendrafrontininkai už
sigeidžia..,”
Tikrai liūdnas vaizdas, bet 

kas čia kaitąs? Pats Titnagas 
pripažįsta, kad tautiškojo fron
to vyrai yrą apsileidę ir neveik* 
Jus ir kad net jų stambiausiems 
šulams trūksta “pilietiškos drą
sos”. Tai kodėl jiems turėtų 
sektis? Ar tiktai dėl to, kad jie 
pebijo “flophauzės” ir, žiurkių? 

šita jų drąsa tapo jau seniai 
įvertinta, nes kiekvienas jų ga? 
vo nuo Smetonos po lųędalį. 
Bet visuomenei šitoks tautiniu* 
kų herojiškumas neimponuoja. 
Jeigu jie mėgsta “flophauzę*’ ir 
Žiurkes, tai tegu jie tenai jr pą? 
silieka!

kontroliuoja
mas Daily Clarion daro kas
dien piktas atakas prieš Her- 
bert Orlįffe, CCF pru/inciios 
sekretorių, kuris 
dątas 4 wąrdojc 
Švietimo Tarybą.

“Nuo jo laiko,
nistų Partijai pavyko įkelti 
koją į miesto rotušę, ji pra
dėjo elgtis nepakenčiamai a- 
rogan tiekai su kiekvienu
žmogum, kuris siekia daly
vauti viešame gyvenime vi- 
durmiesčio distrik tuose.

“CCF nominuotiems kan
didatams ji duoda pasirinkti: 
arba lipk į komunistų veži
mą — arba tu busi atakuoja
mas, kaip kad dabar yra ata
kuojamas Mr. Orliffe,

Mes esame griežtai nusista
tę prieš tai, kad Toronte bu
tų įkurta organizacija, pana
ši į Tammany Hali, ir mes 
tikrai nepritarsime tam, kad 
tokią organizaciją čia įsteig
tų Komunistų Partija.”
Kanados, darbininkų partijos 

organas čia pastebėjo, kad ko
munistų taktika Toronte yra to? 
kįą pat, kaip kitur. Kai tik jie 
įgyja šiek-tiek įtakos, tai tuo? 
jau jie pradeda terorizuoti kitų 
srovių žmones. Jeigu kuris žmo
gus ątsisako pusti į jį dūdą, tai 
jie jį pikčiausiai atakuoja, Tik
ra nelaimė darbininkų judėji
mui, jeigu tas elementas į jį 
įsiskverbia.

Margumynai
Ką Daro iš Kupranuga

rio Šėrių?

“AŠIS”, LENKIJA IR LIETUVA
1—1, -SJRI J. ,

Brooklyno komunistų orga
nas įdėjo didelę žinią, kad 
“Lenkijos valdžia vėl krypsta į 
Berlyno-Romos 'ašį’,” ir pašte* 
bi«

“Tai nereiškia, kad Lenki
ją atmes panaujintą ir pagę-

Kuprapugąris dykumų gy- 
vęntojaips yra tikras gerada
ris. Iš jo šerių dirbami įvairiąg- 

daiktai. Ilgi plaukai, iš kųp- 
rps vartojami spaustuvių per
sų audeklui ir diržams.

Iš plonyčių minkštų plaukų 
dirbami apatiniai drabužiai, 
patiesalai, kilimai ir lengvi šil
ti audeklai. Kupranugarių še
riai prekybos reikalams gabe
nami ir j Europos rinkas, ;

Lietuvos santykiai su kitomis 
valstybėmis

Užklupo dideli šalčiai. — Iš didelio debesio labai mažas 
lietus. — Spaudos balsas, — Pasitikėjimas vadų, — 
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
lyste. — Klaipėdos uosto reikšmė. — Ką žada netoli
ma ateitis.

(Musų specialaus kpręsppdento Lietuvoje)
w »u J

(Tęsinys)'
“Šaibes goj” Beko paslauga vę- 
kiečiams dabar jąu nebereiką- 
lingą. Lenkija veik atsidūrė bu
vusioje Čekoslovakijos padėty
je. Ir jie turi savo sudėtus uk
rainiečiu pavidale.

Tiesa, Lenkija laiku subūrė 
saitus su SSSR. Tai jau dideles 
politikos žygis, kuris vis dėlto 
sudaro visai rimtą paramą. Juo 
labiau, kad Ukrainos respublp 
ką vokiečiai nori sudaryti ųe 
tik Lenkijos valdomų ukrainie
čių sąskaiton,. bet ir SSSR. No
rima sudaryti Ukrainos respu
blika ir 47 milijonų gyventojų. 
Tai tarp SSSR ir Lenkijos at
sirandą visai bendras interesas- 
Čia visai galimi bičiulystės ry
šiai. šia proga galėčiau dabąr 
atsikirsti jūsų bimbininkams, 
pruseikininkams, kurie savo lai
ku taip šiurkščiai mane yra 
puolę, kam rašęs palankiai a- 
pie galimas Lietuvos sutartis su 
Lenkija. Bet tuomet rašiau, kad 
Lietuva galėtų tartis su ta sąly
ga, jei Lenkijoje įsigalėtų de
mokratiją, o štai dabar SSSR 
susitarė su,bajorų Lenkijai Gal 
dabar bimbininkai, pruseikinin- 
kai atsiimtų savo žodžius įta
rus mane fašistu esant, bet iš 
jų tokio džentelmeniško mosto 
visai nelaukiu. • Perdaug jų kie
tas sprandas ir stora oda!

SSSR stoja reakcingos Lenki
jos pusėn. Ji kaip ir kitos vals
tybės savo valstybinį egoizmą 
ąykščiau stato visų kitų prinoi- 
pjniiy įsitikinimų!

Suprantu, bimbininkai ir prų- 
seikininkai SSSR tokius žygius 
užtars. O kas jiems daugiau lię- 
ką daryli, jei Stalino taip isą-

Bet jei mažutė Lietuva besi
dairydama ir norėdama išsau
goti savo ne tik nepriklausomy
bę, bet nęt tąutos gyvybę, ieš? 
ko tarptautinėje politikoje kę- 
lių, tai tie vyrai randa galimu, 
kad Lietuva į savo ateitį žiurę- 
tų tik išimtinai Maskvos aki
mis! O tai Maskvai visai nėra 
svetimi politikos vingių keliai 
kaip ir kiekvienai buržuazinę! 
valstybei. Ir ji derasi su vals
tybėmis visai neišeidama iš tų 
valstybių vidaus santvarkos pa
dėties, bet iš savo valstybės rei
kalų, Jai dabar visai pakeliui 
sų reakcinga Lenkija. SSSR ly
giai taip kaip ir Lenkija nenorį, 
kad Lenkijos ukrainiečiai suda
rytų ką nors panašaus į ukrai
niečių autonomiją! Vadinasi,

kelįai sutapo su komunistinės 
SSSR keliais, Surado bendrus 
politikos, vąlstybinės politikos 
taškus. Juk Čekoslovakijos įvy
kių eigoje SSSR butų tekę ka
riauti su Lenkija, nes tuomet 
Lenkija aiškiai paląikė Vokie
tiją, SSSR Čekoslovakiją. Čeko
slovakija jąu dabar išpąrceliuo- 
ta, jos gabaliukas teko ir reak
cingai Lenkijai, ir štai politikos 
kortoms kitaip susitvarkius jau 
SSSR aįsidurė Lenkijos pusėję.

žinoma, iš esmės taį visai nė
ra peiktinas Žygis, Juo labiau, 
kad Lietuvai visa tai galį eiti į 
sveikatą, Lietuvai dabar susida
ro geresnė proga tarp Lenkijos 
ir Vokietijos laviruoti. Yra vie
name ąr kitame atsilikime į ką 
atsiremti, jei tik toji proga bus 
sėkmingai išnaudota. Net karui 
ištikus Lietuvą galį aiškiau sa
vo frontą nustatyti,

Aišku, bent dabar taip atro? 
do, kad Lietuva privalėtų tokių 
atsitikimu eiti išvien su SSSR, 
Lenkija, Prancūzija, tai yra su 
demokratijos ir pusiau demo
kratijos frontu, Bet iš čia visai 
neseka, kad Lietuva privalėtų 
jau iš anksto perdaug pasižadė
ti, pasiaukoti. Ji ir turi žiūrėti 
savo valstybinio egoizmo.

Lietuvos vidaus tvarka yra 
jos pačios žmonių reikalas. O 
iš čia jau seka jos užsienio po
litikoj gairių nustatymas. Lie
tuva negali angažuotis vien tik 
kitų valstybių vidaus santvar
kos simpatijų vedama. Turime 
ryškius šiuo atsitikimu pavyz
džius. Demokratiškoji Prancū
zija savo valstybinio egoizmo 
vedama išsižadėjo savo sąjungi
ninkės, taip pat demokratiškos 
Čekoslovakijos. Komunistinė 
SSSR derina savo užsienio rei
kalus su reakcinga Lenkija. Juk 
neabejotinai šiokia SS$R Len
kijai užsienio politikoje para
ma stiprina Lenkijos vidaus re
akciją. Juk Lenkijos reakcinin
kai gali girtis, kad jų užsienių 
politika buvo visai tiksli, nes 
jie kaip ką laimė;0 iš parceliuo
jamos Čekoslovakijos, o šiai da
bar, pavojui iškilus, surado 
naują sąjungininką SSSR.

Šiokie užsienių politikos fak
tai, aišku, turi veikti vidaus gy
ventojus. Taigi šiuo atsitikimu 
SSSR padeda Lenkijos reakci? 
jai. Dėl šito nei aimanuoti, nei 
ką peikti netenka, nes toksai ši
tas buržuazinis pasaulis, o SSSR 
dar yra tokia bejėgė, kad ji sa
vo valstybės autoritetu dar ne
pajėgia paremti demokratišką? 
sias valstybes. Pagaliau ir pati 
SSSR savo vidaus santvarkoje 
suvis nekultivuoja europėjišką 
ir amerikonišką demokratizmą.

Šios rūšies demokratizmas 
SSSR lygiai taip yra svetimas, 
kaip jisai svetimas Vokietijoje, 
Italijoje ir daug kur kitur, kur 
veikia diktaturiškos santvarkos, 
Bendrai suglaudus nors ir šiuo 
metu Klaipėdos krašto likimų 
rodo šiokio tokio rūpesčio kitos 
valstybės, bet reikalui ištikus 
jos neabejotinai Lietuvos šiuo 
atsitikimu aktingai neparems, 
nes tos visos valstybės turi daug 
savo opių klausimų, kurie nu? 
stelbia Klaipėdos krašto klausi? 
mą. Juo labiau, kad čia reiką? 
las eina tik apie mažučiuką že
mės gabalėlį ir liečia vos 130 
tuksiančių gyventojų likimą, 
Tiesa, Klaipėdos uostas turi tiek 
dėl Lenkijos, tiek dėl SSSR tam 
tikros strateginės reikšmės. Juo 
labiau, kad tasai uostas Lietu? 
vos pastangomis jau pusėtinai 
aptvarkytas ir karui ištikus ga
li sudaryti gerą karo laivų ba
zę. Juk į Klaipėdos uostą Lie
tuvos žmones sudėjo daugiau 
kaip šimtą milijonų litų!

Sakau Lietuvos žmonės, nes 
tąsai uostas iki šiam laikui Lie
tuvai yrą davęs tįk vįenus nuo
stolius ir tik dabar į jį įdėtos 
lėšos pradėtų visam kraštui 
nešti naudą. Taigi, tik ateityje 
tąsai postas pats per save apsi
mokėtų ir Lietuvos žmonėms 
daugiau netektų į jį krauti pi
nigų- v

Tai karo strategijos sumeti
mais Klaipėdos uostąs turi dide
lės reikšmės tiek SSSR, tiek 
Lietuvai, tiek Lenkijai ir kartų 
visoms Ęalįįjos jr Skandinavi? 
jos vaįsįybūjns, Juk jei Vokie-

nes 
bendrą- 

valstybe- 
nugalėti,

tija užima Klaipėdos uostą, ji 
dar stipriau gali įsigalėti Balti
jos jurose, o Vokietijos čia įsi
galėjimas nieko gero nežada vi
soms kitoms valstybėms, 
Vokietija nenori visai 
darbiauti su kitomis 
mis, bet stengiasi jas 
tas tautas pavergti.

Ret vakarų valstybės, šiuo at
sitikimu Prancūzija ir Angliją, 
yrą perdaug paskendę savo val
stybiniame egoizme, sakysime, 
jos yra perdaug pirkliškos, kad 
nuoširdžiai butų užinteresuotos 
Klaipėdos krašto likimu. Jei 
joms sėkmingai pavyks tasai 
Kraštas į ką nors išmainyti, tai 
parduos,

Iš čia jau seką, kad Lietuvai 
tenka derėtis su Vokietija ir vi
same daryti galimas tokias nuo
laidas, kurios neliečia jos vals
tybės suverinumo,

KLAIPĖDA PO SEI 
MĖLIO RINKIMU

Iš čia dar neseka, kad Lietu
va besiderėdama su Vokietija 
turėtų nutraukti bet kokius san
tykius su SSSR ir dabar su 
Lenkiją. Lietuva savo politiko
je, užsienių politikoje, gali pa
silikti tuo tiltu, kuris tarnautų 
tąrp Lenkijos ir SSSR iš vienos 
pusės ir iš kitos tarp Vokieti
jos, Lietuva gali pasilikti mui
line tarp rytų ir vakarų Euro
pos.

Ar pavyks šitai įgyvendinti, 
tai parodys visai netolima atei
tis. Stačiai apgailėtina ir skau
du, kad tokiose sunkiose Lietu
vai valandose vidaus gyvenime 
nėra darnaus sugyvenimo ir vis 
dar jaučiamas noras ir ateityje 
palikti visus visuomenės ir po
litikos gyvenime monopolius.

XII—19d.
(GALAS)

Klaipėdos kraštas porą mė
nesių prieš seimelio rinkimus 
pergyveno labai triukšmingai. 
Nuėmus karo stovį, autonomi
nė krašto valdžia leido laisvai 
pasireikšti mušeikoms, trinks? 
madariams bei kitiems viešo
sios tvarkos ardytojams, šito? 
kia “laisve” net organizuotai 
pasinaudojo vokietininkai, siek? 
darni tikslo sau palankia pras
me palenkti seimelio rinkikus. 
Buvo stengtasi gyventojams su
daryti įspūdį, kad vokietininkų 
rankose visa valia ir galia ir 
kad tuos, kurie eina su lietu
viais, laukia 4vah'ųs nesmagu
mai, ekonominiai sunkumai ir 
kerštas, šalia to, kalbose, atsi
šaukimuose, laikraščiuose bu
vo skelbiama Lietuvai ir Jietu? 
viams įvairiausių uepągrįslų 
kaltinimų, ir keliamos gerų lai? 
kų viltys vokiečiams rinkiniuo
se laimėjus. Nėra abejonės, kad 
vokiečių propagandos pavarto? 
tos įvairios priemonės davė pa? 
geidaujamų vaisių. Jie daug 
rinkikų patraukė savo pusėn. 
Kadangi dar apie 6000 lietuvių 
buvo atimtas klaipėdiečio pa? 
žymis ir teisė dalyvauti rinki? 
muose, ląi šio seimelio sudėtis 
lietuviams ypatingų vilčių ne? 
teikia. Tačiau toks seimelio są? 
stalas nėra tikras krašto tauty
bių santykio rodyklis. Turime

persiėmę vokiškumo 
šiandien vokiečiams 
savo balsus. Be to, 
elgesį tenka aiškinti 
simpatijomis vokie- 

iš?

kas elementas. Viso to išdavo
je nuolat turime didelės vokiš
kos daugumos Klaipėdos kraš
to seimelį, o per tai ir vokiečių 
viešpatavimą autonominėse įs
taigose.

šį kartą Lietuvos visuomenė
je kelia didelį nerimą ne tiek 
vokietininkų seimelio rinki
muose laimėjimai, kiek jų va
dų nelojalus prasilarimai. Su
prantama, Klaipėdos krašto vo
kietininkų f rinkiminės propa
gandos įkarštyje padaryti pa
reiškimai ar pageidavimai ne
turės didelės reikšmės krašto 
politiniam likimui ar Lietuvos 
ir Vokietijos santykiams.

Vis dėlto, Lietuvai Klaipėdos 
kraštas šiuo metu sudaro gana 
sunkią problemą. Tenka rim
tai vertinti Vokietijos kaimy
nystę, jos didelį tarptautinį svo
rį ir Klaipėdos krašte pasireiš
kusį vokiškumo sustiprėjimą. 
Lietuvos vyriausybė, atsižvelg
dama į visas aplinkybes, veda 
su Vokietijos vyriausybe diplo
matinius pasitarimus, ir yra 
vilties, kad pavyks Klaipėdos 
klausimus sureguliuoti. —VDV.

daugelis krašto lietuvininkų yra 
iš seno 
dvasia, ir 
atiduoda 
šitokį jų 
ne tiek
čiams, kiek materialiniais 
skaičiavimais. Lietuviai ūkinin
kai ir dalinai žvejai tiki, kad 
jų gerovei daugiau gali padary
ti vokiečiai, negu lietuviai. Ši
tokioms viltims duoda pagrin
dą skirtingas Lietuvos ir Vokie
tijos ūkio pobūdis. Vokietija 
pramonės kraštas, o Lietuva — 
žemės ykio. Klaipėdiškiai ma? 
no, kad ša|įa esančiojo Vokieti
joje (Rytprpsiuose) žemės ūkio 
gaminiai daug brangesni, o 
pramonės dirbiniai žymiai pi* 
gesni kaip Lietuvoje, Re to, 
klaipėdiečius lietuvius stipriai 
veikia prieškarinių laikų prisi
minimai, kai jie gyveno tada 
turtingos ir galingos Vokietijos 
ribose, ir tikrai tupėjo geras 
ekonominio gyvenimo sąlygas.

Taigi klaidinga butų manyti, 
kad seimelio rinkimus milepiia 
vien vokietininkų smarki pro
paganda. Be propagandos, vo
kietininkams laimėti padeda ei
lė kitų veiksnių: lietuvių dva
sios vokiškumas bei menkas 
tautinis susipratimas, vokiškų 
autonominių įstaigų įtaka, čia 
paminėti ekonominiai išskaičia
vimai ir kita, šitos aplinkybės 
vokiečiams palankiai nuteikia 
lietuviškąjį krašto kaimą, o 
miestuose ir taip vyrauja vokiš-

t

Ūkininkų būklė
ZAPYŠKIS — Zapyškio vals. 

apie 80% ūkininkų turi nuo 
100-8000 Lt skolos. Paskolas 
yra daugiausiai gavę iš įvai
rių prekybininkų ir žemės ban
ko. Turintieji didesnes skolas, 
jokiu budu neįstengia sumokė
ti palūkanų, o apie skolų grą
žinimų tai jau nėra ir kalbos. 
Prasiskolinusiu ūkininku tro
besiai baigia puti, o naujų na
mų statybai nėra pinigų. Ūki
ninkai sako, kad ką ūkininkas 
turi parduoti, viskas pigu, o 
kas reikalinga pirkti, lai sta
čiai ūkininkams neįperkama: 
k. a. plūgai, maniežiai, kulia
mos mašinos, statybinė miško 
medžiaga, trąšos, manufaktū
ra ir kt. reikalingiausia daik
tai. Cukrų, kaip sako, krautu
vininkai, ūkininkų vartoja tik 
koks 15%, o visi kiti vargs
ta su sacharinu ... Tų ūkinin
kų yra daug geresnė 
kurie turi kokias nors 
bas, ar šiaip pašalinių 
mų.

būkle, 
tarny- 
paja-

“Žagrės” kepykla
MARIJAMPOLE, gr. 13 — 

Šiomis dienomis “Žagrės” sta- 
tomoj moderniškoj kepykloj 
jau galutinai baigiami mašinų 
montavimo darbai, kurie gali 
trukti iki gruodžio 15 d. Ma
noma, kad 
įima gauti 
Abejojama, 
aptarnauti
yra tik viena krosnis. “Žagrė 
aptarnaus ligoninę ir įgulą.

Kalėdoms bus ga- 
“Žagrės” duonos, 
ar kepykla pajėgs 
visą miestą, nes

Daug serga vaikų
GUDIUNA1. — Daugelis šios 

apylinkės mokyklinio amžiaus 
vaikų serga užkrečiamomis li
gomis. Dalis jų guli ligoninė
se. Dėl tų priežasčių, eilėje pr. 
mokyklų paleisti mokiniai.
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(Continued f tom lašt issue)
The day was spent wandering 

about the tovvn, looking in the shop 
vvindovvs, and stopping in at the 
various coffee-shops that are so 
popular in Lithuania. I might at
tempt to describe Konrad’s, the 
most popular one in Kaunas. Upon 
entering the vvell-vvorn threshold, 
one sees bakery goods of every de- 
scription, not six-layer cakes, būt 
small, dainty pastries frosted and 
iced to the degree that makes your 
mouth vvater just by looking at 
them. At the sides of the room 
are tables, with checker-boards and 
dominoe games on them. Here are 
usually found, just as though they 
vvere part of the fixtures, Severai 
old men, in shiny black coats, 'and! 
vvide-brimmed hats covering their i 
vvhite hair, playing games, and dis-! 
cussing world politics. In the next

j1,'. ’H !'

room are dozens of small tables 
and chairs for the general public- 
Ąlpng the upholstered walls are 
more tables, and all in all, the 
place resembles one of our more 
popular taverns, būt that is as far 
as the similąrity goes, for instead 
of a noisy four-piece band, there is 
a string ąuintet that plays only 
symphonic music. Music that is ev- 
en more beautiful outside in the 
beer garden with its fountain, its 
flowers and birds. One never sees 
drunks here for no liquor js seryed 
—only coffee vvith those dainty pa
stries, and beer.

Not much time could be spent 
browsing around that first day, 
for we had to go to prepare our- 
selves for our first Lithuanian 
broadcast.

(To be continued) Ruins of the Jristorical Lithuanian castle of Kaunas. Opcp served as a stron^hold against inyaders—VDV

T

Personalities of Interest
THOSE WHO KEEP RESOLUTIONS

From Dame Rumor we learn that 
' thefę stjlj arę pumerous indiv'duals who 
sofcmnly mąk« ręsolytipns on New 
Year’s Eve. There are also those whp 
make resolutions on New Year’s Day, 
resolutions not to driąk so mųch the 
next time so that their heąd yvopld 
not ache and be as “heavy”, or not 
fo spęnd so rnuch $9 that their ppckeęs 
WQu|d not be ąs sadly pepnjiess.

We have hcard of many and all 
fcM? of fespltųions sych as to live 
withįn deficite budgets; to g t eight 
hourę qf sleęp every pight; (p pat soup 
once a day; to g?t a hąircut once a 
month; to read a book a week, i. c., 
a “good” book; to write home every 
Spndąy; (9 g?t to work on timę; to 
work hardcr so as to eąrn a raiše in 
stipry; to ęnrpll įn evening schpol or 
to catch pp with the corrcspondcnce- 
course lesson; to do the Xmas shop- 
pipg the first week of Dcccmber; to 
remember cousin Maiy’s birthday; to 
exercise every day; to empty the ash 
tray beforę retiring; and to say “Good 
morping” to that mcan, snooping derk

in |ife, oąr friends, our altitudes, our 
hopes and ąims. Just ąs Business firms 
take sęock and determine vvhęther they 
rpade a profit or lose dųring the year, 
so tndividua’.s ought to analyze them- 
selves at kast once a year and discover 
vvhether they made any progress in life 
or vvhether they h?ve b?cn wąęing in 
a jut.

Somctimes just seeing themselves 
exactly whcrp they are. some people will 
not want (to remain that way any Icng- 
er and wlll cager'y start advapcing on 
ncw paths with new friends.

Resolutions. easily made, are casily 
broken. Inventorieą. honestly taken, 
reveal facts not -so easity folrgot- 
ten.

Inventories rcvealing rcintincss cf 
good friends will incline one to re- 
pknish that asset. Once realiz'ng cer- 
tain shprtages, one will be mindful of 
them and wjl gradųally try to “stock” 
up.

Try .it and sce jf inventories are not 
better than resolutions. You may not 
be abk to keep your resolutions, būt 
your inventories will remain vvith you

in the office. until you change them to somet’.iing
better.

In the Busy Circle
Out-of-Totvners At K R Meeting.

THE WORLD AtI ®° Memel - Territory
A GLANCE By P. Daužvardls (Lithuanian Consul in Chicago.)

Looking back in retrospect over 
the past year, a new evaluation of 
past encounters then not undemood 
comes into being and the consioub^ 
ness of a year well spent grovvs to 
eonvietion, a year well spent not 
from the point of achievment neces- 
sarily, vvhich in itsclf would be a 
superficial evaluation, būt rather 
from the aspect of the richness 
and fuiness vvhich this thing caljed 
living imparted to us and in such 
measure as we enriched the lives 
of those vvhose destinies brushed 
ours. Ano. her year stretehes before 
us — ours to do what vve vvill. We 
face unfhnchingly all it has to 
offer and ask of it only that wc 
may be enriched and broadened by 
the experiences vvhich go to make 
the vvarp and vvoof of our days.

» » »
L. U. C. held its monthly 
December 18 vvith an un- 
large attendance. About 
prospectives reported for 

the first or sccond time

’Twas a gay and busy weck ihat j 
the K R’s had around the holidays. ' 
With their personai shopping to 
and greetings to send and 
make, the young ladies also 
to have their Christmas Party 
nual Meeting vvith eketion of

by Dr. E. G. Peters

do : 
visits to 
managed 

and An- 
officers.

VVHY NOT STARVE THE POOR 
DEVILS?

(Continued from lašt issue)
; At the beginning of the 17th cen-
I tūry there vvas an influx of Lith- 
uanians from the country to the 
towns, and Klaipėda began to grow 
considerably and its economicąl 
position to improve, commercial Ii-j 
berty being granted to it in 16571

Maris Slaters, Bernice Balickas, Anne 
Kairis and Lucy Sadauskas are the pres- 
ident, 
cretary, 
year of

vice-president, 
respectively, 
1939.

Why not starve the poor devils by Elector Friedrjch Wilhelm, vvith 
the one-third novv on WPA vvho, į 

according to reports, are to be 
dropped from vvorld rel.'ef during 

the promising nexį įwo or three months? At
treasurer and se- 

for

held at the home
6028 South

meeting was 
Misses Sadauskas,
Avė., with all members attend-

The 
meeting 
usually 
twenty 
either
Three ncw members, Frank Ruba- 
sius, John Kubilis, and Stan Cabel 
\vere admittcd to the club. Pouring 
wine into old bottles perhaps, būt 
we may espect great things from 
this incoming stream of newcomers 
into the membership of the club.

Reports from- the L. U. C. Con- 
cert such as vverc already on hand 
vvere favorable beyond expectations. 
By the next meeting vvhen all the 
returns vvill be in, a mere 
report vvill be available.

exact

to bePlans for ą sočiai dance 
held in spring vvere dealt upon, al- 
though no conclusive decision vvas 
reached. It is the purpose of the 
club to make this affair as original 
and out of the ordinary as the con- 
cert, and to accomplish this the 
Sočiai Committee vvas vvilling to 
entertain several radically different 
ideas before nląking definite ar- 
rangements.

The Sports Committee proposed 
a tentative schadule inchiding ice 
skątjng, vvhen and if the vveather 
permits, a roller-skating party at 
one of the indoor rinks, and a re- 
vival of the' ping-pong tourny tha'; 
drevv sų?h an enthusiastic response 
carlier in the year.

The 
of the 
Albany 
ing except one. Miss Josephine Schultz 
vvas kisurely enjoying the warmth and 
baimy breezes of Havana, Cuba, where 
Santa Claus needs no skd on those 
sun-kissed boulevards, būt he carries his 
pack of Good Cheer just the šame.

At 
east, 
ing here in Chicago. Mrs. Kelly, for- 
merly Miss Helen Varkala, and 
an active member of the K 
“dropped in” at the meeting and 
vited the gir’s to “drop in” 
Ęridgeport, Connecticut, 
visiting the New York 
A welcome invitation 
jdea, alrgiht-alright!

the šame time, from ’way out 
the R. L. Kelly's were vacation-

home 
World’s 
and a

once 
R’s, 
in- 
herat 

whcn 
Fair.

grapd

Another welcome invitation 
from Miis Edr.a Warekois to 
her nuptials a few weeks hence. 
toast to the future bride and 
Wishes galore!

came
attend

A
Best

least a miilion bread-vvinners and 
their families vvill be throvvn to 
the vvojves of vvant, i f the expected 
eut in WPA rolls takes place.

ii v •
Būt, in the eyes of the reactioji- 

aries, there is something to be sa'd 
in favor of starving a mil ion 
people in the rlchest country in the 
vvorld under a Progressive admi-

dės oęcupied Klaipėda and rųled 
it until 1635. These six yęars vvere 
prosperous ones for the Lithuanians, 
for the Svvedes limited the privi
leges of Konigsberg- Ąltogether, 
Klaipėda passed in and out of Swe- 

'dish hąnds three times, in 1655-1660, 
116784679 and 1703-1704.
į Here it is vvell to menfion that 

the result that it assumed the pro-!jn igth centųry there vvere 
portions of an important commer- ’ practically no Geripąns m Klaipėda 
cial port. At this time it also began, territory ,and an examination of 
to attract the attention of foreigners, | the registers of birth of that time 
and Svvedes, į English, Scots, Dutchjwill reveal a predominance of Li- 
and other natįonalities appeared in j thuapiun numes, as yvell ąs those 
4.1___ 4-.....^ 1...4 „4. 4-U„ . .. ---- ’ . ----- ---- . .

Resolutįons of merit, būt usuąl y of __  Nevpsy.
short-lived duration. We štili are vvait- A
ing to mect the one vvho vvouid keep p 
his or her resolutions vvell into the rv • . . .1 inc Our inventory revea s that vve štili 
yeaf‘ have on hand the prizes for our con-

Since vve knovv vve are likew:c: only į test vvinncrs. The hustle-and-bustle and
too human ąnd likely to brak our > hurry before the holidays delayed the
resolutions even as all others do, vve j judging of the vvinncrs until novv. 
do not make resolutions, būt rather, j Būt, the next issue vvill carry the rc-
take inventory. j suks. Keep your fingers erossed. con-

We take inventory of ourselvcs, our testants, and Good Luck vvith you! 
character, our position and situation __  N.TREASURE UNDERGRCUND - IN ILLINOIS!

the tovvn, būt also at the šame time 
the Lithuaniah element was very 
much on the iherease. It developed 
into an importdnt trade center and 
was given certain privileges by 
Hercogas Albrechtas in 1552. Kop- 
igsberg now bėgan to feel the com- 
petition from Klaipėda and raised

of the French Huguenots, Dutch 
and Scots.

nistration who.se head has repeated-j the question of privileges, and this
ly promiscd that nobody shall die 
of vvant. The Devil, you know, 
could always guote Scripture to 
justify bis worst deeds. So Repub- 
licans likę Senator Vandeenberg 
and Col. Robert McEormick, ovvner 
of the World’s Greatest Nuisance, 
and Pemocrals likę Senator Carter 
Glass can alvvays give reasons for 
taking the lašt erust from a miilion 
Amcricans.

Later in the cvenijng, Mr. Paul B.
Saliner “dropped in” to extend an in- — — 
vitation to his wife, J<ulia, to ride! substance 
home with him. ( (Pst-pst, Paul claims 
it’s 
the 
che 
and 
into 
it be after the meęting.))

an injustice! * — because be knėw 
K R’s before his wife did; būt, 
girls took her into membership 
left him out. Nevertheless, he gets 
the circle, you sce, even though

Being a radio man and having an 
ear for news and announcements, Mr. 
Saliner karned of the forthcoming K R 
dance and will be the first to annoynce 
the details over the air as soon 
plans are definitely arranged.

as

Mcanvvhile, having B*d a happy 
farevvell to good old 1938, ffaę gjrjs 
are looking forvvard 
in 1939 and wirh 
to all other dubs 
friends.

First, according to these great 
balancers of the financial budget 
at the cost of the human Ludget, 
this miilion really deserve to be 
throvvn into destitution. For that 
miilion are really loafers and ne’er- 
do-wells, \yhp liko the Prodigal Šen 
in the' Bible, have wasted their

> in riotous living, and 
who now demand that society keep 
them.

caused a dispute which lasted for 
some considerable time. However, 
at lašt Konigsberg emerged the vic- 
tor, having been favored by the 
Prussians, and the resųlt of this 
was that the rights of Klaipėda 
were very much eurtailed. Indeed, 
things came to such a pass that Li
thuanian traders had to carry their 
goods over Riga, Vindava (Win- 
dau), and Liepojus (Libau).

In 1629, after a battlc vvith the 
Elector of Brandenburg, the Swe-

From 1757 until 1762, Klaipėda 
was ruled by the Russians, there- 
after, with short intervals of other 
sovereignties, Klaipėda was under 
Germany. The territory was de- 
tached from her by the Treaty of 
Versailles and ęonveyed to the Re- 
public of Lithuania by the Klaipėda 
Čonvention, author of vvhich was 
Norman Davis, U. S. A. citizen. 
This conveyance ratified by the 
German-Lithuaniap Treaty of 
Boundaries.

The area of Klaipėda territory 
is a little over 1,000 sq. miles. Po- 
pulation is 150,000: 50,000 Germans 
and 100,000 Lithuąnians.

The Nazi group there is small 
būt exceedingly boisterous.

Releascd by the State Geologial Survey 
through the Illinois Chamber of Commerce.

U šefui $ea Rottoms Petroleum For Today

Būt they, vvhy should that tiip 
and their kincl open their eyes to 
conditions that ref.ect upon them 
and upon their class? They raiše a 
great fuss about the mote in the 
ey.es of the poor, vvhile not even 
avvare of the beam in their own 
eyes. To see the truth is not the 
business of the privilegcd and theirBūt one little llavv in this notom; , ,

living argument is that, hovvever j 
extrąvagant you may vvant to be, 
you can’t vvąste vvhal you don’t 
have. Since nonc of the lovver one? 
third of our families and single in- 
dividuals get yearly hardly moi e 
than $780, and since those families 
and single persons receive on an 

al|!average about $471 annually, it’s 
impossible for them to live riotous- 
ly, no matter hovv much they may 
vyąpt to do so.

Their business is to defend the 
rich so that they may keep all they 
have and may get štili more. rfheir 
business is to darnu the poor, so. 
that the lower financial one-th rd 
of our people may have taken Ironi 
them even the erust now betvvęcn 
them and starvafon.

^Birutė
Su ■ i .

* *
• Heilo, folks, hovv are you all after 

tl)? holidays? I hopc thąt Santa Claus 
vvas gąoj tp y.ou ajl and thąt vvhen 
tbe Nevv Year came in you vvere in 
good cheer and looking forvvard for 
suecess, health and happiness. All in 
all, I do hope that you all had a 
grapd fooliday and enjoyed yourself im- 
męns.ejy.

to a better year 
the best of luck 

and individual

Consequently, Messrg Gląss, Mc- 
Cormick, and Vandenbcrg fight 
Roosevelt because he prefers to 

Even men as blind to ūgly fącts save the morale of the joblcss by I 
are Mesšrs 

Vandenberg
that a pers o n 

d o much vvasting 
If these defenders 

dyed-in-the-vvool 
shiftless” poor

® Būt now that the holidays are 
over, and we are waiting for others 
to come along, let’s all get dovvn to 
a little Business and a scason of Bi- 
rute’s doings.

A reviscd fonu of the Constltu- 
tion, con'.roversiąl material of pre- 
vious meetings, vvas read off and 
acceptcd, and vvent into effect im- 
mediately. TJie prohlem cf a suit- 
able and permanent mee'.ing place 
cropped up again( būt no solution 
vvas reached. The 
vvith singing and 
over the grab-bag, j 
day spirjt.

The R. U. L. R. 
of free roojn and 
course, of instruction in Lithuanian 
in Palanga during |he summer. Any 
one planning to visit Lįthuania in 
the near future should cęrtainly

meeting elosed 
mųęh hilarity 
in a true holi-

offers a month
board and a

make ūse of this invitation. This 
hovvever is open to L. U. C. memb- 
ers only and the offer limited ta 
five. Those in'erested should com- 
municate wilh Edgar Firante and 
get in touch with the D. U. L. R. 
While it is too la’e to make ar- 
rangements for this coming soni- 
mer, it is a good idea to get your 
reąuest in now for the sunnner of 
1940.

Wąrpįng ąnd erosion of the 
earth’s erust have brought to the 
surfąęp in many parts of Illinois 
rock strata that vvere once deeply 
buried beneath younger forma- 
tions. These ancient roeks vvere, 
for the most pąrt, formed on the 
bottoms of pre-hįstoric seąs that 
engųjfed this pąrt of the continent 
in past ąges. Limestone and dolo
mite roeks, ęomposed of calciųm 
and magnesiųm cąrbonątes, make 
up the huįjk of these old ocęan se- 
dimentS- Thąse roeks are extensive- 
ly qparried in northern, vvestern 
and soųtherp Illinois, and used for 
a wide vąrįety of important purpo- 
ses. Ąltogether, there are more 
than fifty known uses for limęstone
and dolomite. Some of these uses 
are not only of upusual interest, bųt 
also ftgye lįttle apparent relation 
to each other. It may therefore 
surprise many people to learn that 
limestone and dolomite have value 
ąs rąvv materials or ingredients in 
the mąnufąctųr or prepąration of 
glass, rock vvool, sugar, soap, paper, 
baking povvders, stock feeds, car- 
bon dioxide gas, and even dyes and 
ęxplosives-

Shallovv Gas

A quarter of a century ago, vvhen 
development of the older oil fields 
of Illinois vvas at its height, vve led 
all būt tvvo other statės in Petro
leum produetion. Since that time 
the petroleum industry has been 
revolutionized, and the vvaąteful re- 
fining methods of that time are 
novv all būt forgotten They have 
given avvay to scientific methods 
that allovv almost no vvaste of va- 
luąble by-produets. In many vvays, 
therefore, vve should be thankful 
that the oil fields of the Illinois 
basin vvere so long overlooked,
since petroleum resources are vast- 
ly more important to us today 
than they vvere tvventy five years 
ago. If our nevv fields had been 
discovered and developed at that 
time, one of the State’s greatest re
sources might by novv have been 
greatly depleted — and depleted 
vvithout adequate appreciation of 
its true value, as demonstrated by 
modern refining methods. It is 
probably fortunate for us that 
nature so cleverly hides so much 
of her va’.uable treasure.

Because of the common associa- 
tion of natūrai gas and petroleum, 
it is popularly believed that vvhen 
a flovv of gas is encountered in a 
vvell-drilling operation, then the 
presence of petroleum is indicated. 
Such an assumption may be rea- 
sonable in the cąst of a vvell be
ing drilled through solid, bedrock 
strata; būt vvhen gas is struck in 
shallovv vvęlls that have penetrąted 
oply cląy and other loose surface 
matęriąls it is not ąn indicątion 
that ęil is presępt in the bedrock 
belpvy. Ipyestigation of the numę- 
rous shallovv gas disjcoveries that 
hąve been mače from time to time, 
particularjy įn pentral and northern 
Illinois, has shovvn that they arę ac? 
cųmulatipns of įnflammable “marsh 
gas,” pFočnced by the slovv decom- 
positįon nf loęąi fprest and peat 
bedą that vvere bpried fey the gla- 
pįąl deposits of the Great Age. 
Įlere in Illinois, vvhere oil fever is 
SO cpntagious, yve should be espe- 
cially careful, when nątural gas dis- 
cpvęries are reported, to inquire 
vvhether or not the gas comes from

Historic Clay
Much of vvhat vve knovv about 

our pre-historic ancestors vve ovve 
to the fact that they rccognizcd 
the usefulness of clay- Burned clay 
tablets, utęnsi’s, ornaments and 
other objects, made by primitive 
humans in many pąrts of the vvorld, 
are eagerly sought today for the 
Information they supply regarding 
the cystoms and acomplishments 
of these eąrly peoples. Modern man 
is egųally appreciatiye of the du- 
rability of clay produets, and as 
scienfists discover more and mpre 
pf tbe uniųue proporties of clay 
vve become copvinced that it vvill 
alvvays be regarded as pne of our 
baąic raw materials. Clay is so 
common that vve can never exhaust 
our supply, and it is found in such 
a variety of types that we vvill 
long con< ue to find nevv uses for 
it and to m prove the produets ųovv 
mąde from it. Many of these future 
developments vvill take place in 
Illinois, vvhere the clay materials

• Next Suncay, January 1 5, 1 939, 
we are participating in a concert aj 
Lith. Auditorium, vvhich vvill com- 
mcnce with one of Birute’s succcssful 
short comedy operettas, “Sveikam Ligą 
Neįkąlbėsj”, vvith the partięįpants, you 
all know and likę very much, such as: 
Genevięve Giedraitis, Anthopy Kamin- 
skąs, Mr, Miller, opr pj-esident, and 
“your old man of the mountains”, 
(Dvylika Metų) Bruno Btooks.

• Friday, Dec. 23, 1938, Birutė 
had a Cbęistmas gfąb-bag sočiai, apd 
they sųre had sonje vvonderful gifts, 
and vve ąll a |o| of fun, p’.ąyjng 
all sorts ą( games. Wę alęo hąd a 
beąutiful Xmas tree which wąs lif up 
witfc beautiful lights, thanks to Mary 
Barpeft’ Wish fęr many more such 
affąirs.
f9 Sq lef’s all come dQwn to F.e- 

hearsals and stare that bąli rojling a 
little piore ąhead. See yqu all Friday 
at Sandara, at 8:00 P. M. ’Tjl then, 

As eyęr,

Glass McCormjck, 
ought to under- 

or a family 
on $471 a 

of the rich, 
eondemners i vvhile FRD considers
really care
they need

! as 
and 
s t and 
can’t 
year. 
these
of the 
to find extravagance, 
merely glance now and then at 
members of their own class,

8 » S
To those interested in the L. U. 

C. and desiring to join its ranks, 
vve extend a cordial invitation. We 
vvant 
mind 
gular

work relief ratlier than to 
that morale by the dale, 
he deems it bad economics 
morality to let anybody 
even if he can’t get a job.

> the present 
Rnd future of the entire nąt on^ the 
abov,e-named trio and their bacjcers 
think onjy ęf their ovvn class, and 
tjiink very short-sightedly even of 
tįięir own ęlass.

Hence ęur G’asses, pur MeCor- 
mieks, and our Vapcjenbergs in$:$t 
tjiat we mušt not (destroy fchę in- 
itiative aųd the indpstry pf a mih 
lion destitute by depyipg thjfin the 
rlgfrt to smarve, eveų if that mlRion 
people refuse to starve ,qgiptly and 

even if that niillion

thcm to keep the club in 
and to attend the next re- 

meeting vvhich takes place.
J. Rachens.

destroy 
because 
and bad 

starve,
Būt

$50,000 to $100,000 for a debut- 
ante’s coprring-out party, an ent're 
symphony orchestra transported 
from one city to another to celebr-: 
ate. a vvedding, $10,000 hospital fce 
for the birth of a scion pf vvealfh, 
$5,000 to $10,0C(0 a ypar for a 
vvoman’s clo^hes, $50,000 annua’lyi 
as operąi ing costs for - ’ 
yacht — ; 
example of riotous 
Męssrs Glass, McCorniick, and Vąn- 
denberg vvouid soon discover, if Cormick, Vandppbe^, ąnd fheir ilk 
thpy merely opened their eyes to ask> MWhy not Ipt a miilion poor 
existing conditions.

ing costs for a pleasure Pea9cfully, —.. .. ------ --------
yes, those are a very fevv tr* to overthrovv thp present sočiai 

living that crder bęfore they perjsh.
Naturąlly, then, Mjesęrs Qlą$p, Mc-

devils stary^.

thę bedrock or oply from glaciąl. are plentiful, the clay ^produets in- 
deposfts that vvere brought here • dustry vvell pstablished, and vvhere 
fpom pther regions after oup oįl''scientists are cąrrying on a broad 
pools vvere ąlreąęly fonned. program of clay research.



Diena Iš Dienos
mo metinio parengimo, kuris 
įvyko lapkričio 2’3 d. 1938 m.

Tariame širdingiausi ačiū vi-

Kandidatuoja į
Akermanus

NAUJIENOS, C^ieago, 111.

PRIEŠINIMOSI
NEBUVO

Pirmadienis, sausio 9, 1939

v
Padėka Nuo Lietuvių 
Keistučio Pas. Kliubo

Kaip sakoma, geriau vėliau 
negu, niekados.

Taigi ir Keistučio Kliubo biz
nio komisija nutarė padėkoti vi
siems savo rėmėjams, ir pri
tarėjams, kurie kokiu nors Hu
du prisidėjo prie musų rengia-

siems, kurie davė programų 
skelbimus, programo rinkėjams 
ir, bendrai, visiems ir visoms 
darbininkėms kams ir visai 
publikai, kuri skaitlingai atsi
lankė.

Vardan Keistučio Kliubo biz
nio komisija taria širdingiausį 
ačiū visiems.

Už komisiją
N. Klimas,

4516 S. California Avė.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Susilaukė
Sunaus

P-ai- B. Zubrickienei, Dr. B. 
J. Zubricko žmonai, pereitą 
šeštadienį gimė suvirs 8 sva
rų sūnūs. Motina ir naujagimis 
gerai jaučiasi, ir būdami rū
pestingo tėvo ir vyro, Dr. Zu
bricko globoj, greit sugrįš na
mo iš ligoninės. Vardas nauja
gimiui dar neparinktas, bet 
spėjam, kad jis bus turbut, 
Bruno J. Jr. Dr. ir p. Zubrickai 
gyvena adresu 2808 West, 63rd
Street. Drg.

Sausio 3 d. “Naujienose” bu
vo įdėtas vieno Nario praneši
mas apie Lietuvių Keistučio 

! Pašalpos Klubo susirinkimą, ku
ris nutarė pasveikinti “Naujiem 

i tas” su jubiliejum ir paskirti 
1 $25.00 dovanų. Toje žinioje sa
koma, kad tam tikros srovės 

Į įsmens šitanr sumariymui “la
ibai priešinosi” ir kad jisai pra
jojo tik per kovą. 
Į

Bet tai netiesa. Priešinimosi 
faktinai nebuvo jokio, tik kai 
kurie susirinkimo dalyviai siū
lė skirti mažesnę sumą. Iš viso 
susirinkimo nuotaika buvo gera 
ir Keistučio Klubas tikrai nuo-

Paskyrė Lietuvi 
“Talkos” Viršininku

The Amity Federsrl Savings 
and Loan Association — Stam
bi Chicagos “Talka” (“spulka”) 
išrinko naujo biznio viršininku 
lietuvį Van G. Bartkus. “Tal
ka” taip sparčiai auganti, kad 
turėjo įsteigti atskirą departa
mentą. naujų sąskaitų ir pasko
lų tvarkymui.

DR. P. S. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Garsinkitės .Naujienom*

a

Anglys
Užsakyk vieną toną.

Greitas patarnavimas mieste 
bet kur.

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

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

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

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

.Patenkinimas Užtikrintas.
SUPER COAL CO.
10 SOUTH LA SALLE ST.

Tel. DEArborn 0264

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS
DARBAI. 35 metai bizny, tur l 
pilną apdraudą už darbus- Leng 

j vųs išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

i K, —
Ir

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas

SUSIRINKIMAI
Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
.Amerikos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos 1 

kuopos metinis susirinkimas įvyks utarnike, sausio 10, 1939 
Darbininkų apatinėj'svet., 10113 So. Michigan Avė., 7:30 v. 
v. Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes turime daug svar
bių reikalų aptarimui. » Sckr. P. J. Kučinskas

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio metinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, sausio 9-tą d. 1939 m. 7:30 vak. Pučkorių na
muose 10019 So". Peny Avė. Rateliečiai nevėluokite, nes tu

rėsime daug reikalų apsvarstymui. Rašt. S. Dilis.
Roselando L. D. Namo Bendrovės metinis šėrininkų ir draugijų 

delegatų susirinkimas įvyks pirmadienį, saus o 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

STALUI PADENGTI SERVETKOS.

CROCHETED DOILIES PATTERN 1841

Michael Narvid
Šis žymus Chicagos lietuvių 

biznierius ir Lietuvių Vaizbos 
Buto pirmininkas kandidatuoja 
į 11-to Wardo aldermonus. Da
bar yra renkami* parašai petici
joms jo kandidatūrai uždėti 
ant Halio tų. P-s M. Narvid gy
vena adresu 2424 West 69 th 
Street, kur kartu užlaiko ir 
stambią kepyklą.

širdžiai pritarė sumanymui pa-1 
sveikinti seniausią jį Amerikos' 
lietuvių dienraštį, šitame klau
sime, galima sakyt, buvo už
miršti visi sroviniai skirtumai, 
kas yra labai pagirtina.

Buvęs susirinkime
(Apgailėtina, kad pirmesnes 

žinios padavėjas prasilenkė su 
tiesa. Atsiprašome visų, kurių 
vardai tenai buvo bereikalingai 
paminėti. — Red.)

Didelis Bargenas
Parsiduoda Tavernas

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

U. SLOTKUS
901 West 35th Street

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 dąlis^

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Bukime 
Lietuviais!

Po numeriu 1843 So. Hals- 
ted st., gyvena geras lietuvis 
biznierius, p. Ambrozas. Vai
šingas, mandagus. Ar negalė- 

j tum, broli-lietuvi, lietuviškai 
■parašyti garsinimą prie savo 
įstaigos durų? Aš ir daug lie
tuvių tamstai būtume dėkingi 
už tai! i

O kad nereiklų žinovo ieš
koti, tai aš jums pagelbėsiu.

Turite užrašę:
LIETUVIA UŽEIGA 

RŪMAI 
DE RANDOS.

Parašykite:
LIETUVIŲ UŽEIGA 

KAMBARIAI NUOMAVIMUI.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

No. 1841—Jei patinka galit nunerti ir iš dviejų spalvų 
siūlų—-tamsiu ir šviesesnių, bet tos pačios "palvos. Balti ir 
šviesiai mėlyni. Šviesiai ir tamsiai rusvi. Tamsiai ir šviesiai 
mėlyni ir t. t.

No. 1811NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 So.-Halsted St., Chicago, III.

Raymond Strftbot, 21, su 
Sophie Salia, 22

Louis 'Burce, 22, su Martha 
Dudonis, .23

Adolph Cyborski, 21, su He- 
len Gedrin, 22

Reikalauja 
Perskirų

Sophie Barkauskas nuo Liu
das Barkauskas

Mirė Žymi 
Chicagietė
^Pereitą savaitę pasimirė žymi 
chicagietė — kovotoja už tei
ses moterims, Margaret Haley. 
Ji buvo apie 76 metų amžiaus 
ir pasižymėjo savo darbuote už 
mokytojų pensijas, algų pakėli
mą mokytojams, nuosavybių a- 
sesmentų sulyginimą etc. Jos

• čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

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

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

I laidotuvėse šįryt dalyvaus dau- 
I gybė žymių Chicagos politikų, 
I valdžios atstovų ir organizacijų

Pabėgo Nuo 
Altoriaus, Bet 
Vėliau Sugrįžo

Winifred Sammler buvo naš
laitė. Ją augino chicagietis AI-j 
fred Sammler. Kai pernai ji su
laukė 16 melų amžiaus, augin
tojo brolis Waller Sammler pa
prašė jos rankos. Mergaitė pa
sibaisėjo vestuvių pasiūlymu 
nuo 42 metų vyro, ir pabėgo iš 
namų. Ji gyveno lies 2618 Mag- 
nolia avenue.

Nuvykusi į Ne\v Yorką, ji ga
vo tarnaitės darbą, vėliau pali
ko “taxi šokėja”. >Bet prieš nau
jus metus ji grįžo Chicagon, 
vestuvių pasiūlymą priėmė ir 
vakar teisėjas Bėntone, III., ją! 
su augintojo broliu apvesdino.

Chicagos Nacių Ir 
Komunistei Centras

' —r—•
Hearsto laikraščiai skelbia, • 

kad Chicagos miestas yra — ir 
nacių ir komunistų centras. U. 
S. “G-meųai” buk per metus 
laiko darę slaptą tyrinėjimą ir 
suradę, kad visas tų grupių vei- j 
kimas centralizuojasi šiame 
mieste.

Komunistų Chicagoj esą 5,- 
000, o nacių — 2,000.

Perorganizuoja 
Stickney Policiją

Stickney meras William Loef- 
fler, prašalino iš policijos de
partamento Įeit. Frank Riha, 
kelis kitus policislus, o keliems 
rangas pakėlė.

“Tai buvo padaryta policijos 
departamento gerovei,” aiškino 
meras.

Vytauto Finadaro

BELIAJAUS
GARSAUS ŠOKĖJO

ŠOKIU
i

IŠPILDYMAS
— įvyks —

PIRMADIENI,

SAUSIO 9 0.
CHICAGO 

W0MEN’S CLUB 
TEATRE

62 East 11-ta Gatvė. • 
1 

’radžia 8:00 vai. vakaro.

VYTAUTAS F. BELIAJUS

Bowling-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

gaHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiu  ̂

■j NEW SUBWAY I 
| DABAR ATDARA | 
i| Lietuvių Auditorijoj | 
13133 So. Halsted St.| 

PIETAUK — ŠOK | 
BOWL.

| Naujai įrengta J 
| Tel. Victory 9605 ! 
a.Toe Ukrin Sam Kambern
^iiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiauiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiitiiiiiiinai?

i

Bilietas—83c ir $1.10

■ Miestas ir valstija ...........

PETER PEN

Remkite tuos, kurie 
erarsinasi 

“NAUJIENOS V”

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

A
INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- ' 
Uties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.

Garsinkitės “N-nose”
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI $10.50
už .............................— ■

GYDYMAS $Kn.OO
LIGONINĖJE ............... wU

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena
diena Ligoninėje ___  $ 15.00

REUMATIZMAS $0.00
Greitai Palengvinama .... ■■ 

VISAS. LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė.. Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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



i

Pirmadienis, sausio 9, 19Š9 NAUJIENOS, Chieago, III.

RAUDONOS ROŽĖS KLUBAS PASKYRĖ 
“NAUJIENOMS” S25

Dalyvaus “Naujienų” Sidabrinio Jubilie 
jaus Iškilmėse

CICERO — Didžiausia Cice
ro lietuvių organizacija, Rau
donos Rožės Klubas, savo susi
rinkime, pereitą penktadienį, 
nutarė prisidėti prie “Naujie
nų” 25 Metų Jubiliejaus minėji
mo ir iš savo iždo “Naujie
noms” paskyrė $25.00.

Klubas taipgi išrinko komisi
ją, kuri darbuosis Jubiliejaus 
naudai ir klubą Jubiliejaus iš
kilmėse atstovaus.

Pasekdamos Raudonos Rožės 
Klubą, ir kitos organizacijos Ci
cero] žada Jubiliejuj dalyvauti 
ir prisidėti prie jo finansiniai.

Šiandien SLA Metinis 
Susirinkimas

gali pačvęsti pora valandų lai
ko. Pirmadienio vakaras juk, 
paprastai, liuosas.

šis susirinkimas kaipo meti
nis, visiems svarbus. Išgirsite 
metinę atskaitą iš kuopos dar
buotės. Nauja valdyba užims 
vietas, taipgi komisija pateiks 
raportą iš savo darbuotės su
rengimui vakarėlio. Komisija 
beveik iš vien moterų jau su at
sidėjimu darbuojasi. Užėmė sve
tainę vas. 11 d. Bus bunco ir 
kortų “Parly”. O po to — sma
gus šokiai. Aš esu daugiau ne
gu tikras, jog parengimas bus 
pasekmingas. Tik visi visos ren
kitės vasario 11 d. p. Šemeto

ttibidAik

SLA 301 kuopos metinis su
sirinkimas šiandien vakare, 
7:30, p. šemeto svetainėje, 1500 
South 49th Avenue. Nariai-rės 
ateikite kuoskaitlingiausiai. Su

dą, išpildykite pirmininko p. V. 
Ascillos prašymą, ‘‘Lankykite 
susirinkimus, bukite nuoširdus 
savai organizacijai.” Jeigu visi 
tuos žodžius įsidėtų savo širdin, 
tai nieko daugiau nereikėtų^ 
Vieną sykį į mėnesį kiekvienas

— H. BEGEMAN — 
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEV7ELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
'^skaičiavimas—darbas užtikrin
tas.

—t— 1184 Archer Avė.—'

Sprogimas Ir 
Gaisras Alinėj

i

;>'W:

Naujas Lietuvis

Dr. P. J. Beinar
CLASSIFIED APS, j

Nuo nežinomų^jiriežasčių įvy
ko baisus sprogimas ir gaisras 
alinėj ties 8145 Dobson avenue. 
Liepsnos sunaikino biznį ir ap
degino kelis butus antram ir 
rečiam aukšte. Nuo sprogimo 

sudužo langai visoj apylinkėj.

Pasitraukė Illinois
Pašalpos
Administratorius

Iš Illinois Emergency Relief 
Commission pirmininko vietos 
pasitraukė John C. Martin. Per
eito lapkričio mėnesį jisai buvo 
išrinktas į J. V. kongresmonus 
ir išvyksta Washingtonan už
imti savo vielą.

Naujlonų-Acme TelephotO
HUTCHINSON, KAS. — Vedybos ligoninėje. Lylė 

Putnani guli lovoje po operacijos, o šalia jo stovi jo 
jauna žmona. Vedybų ceremonijos buvo atliktos ligo- 

, ninėje.

MADOS

No. 4003—Augesnei moterei suk
nelė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir 48 colių per kru
tinę.

4003

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. z

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Jennie, po tėvais Rim- 
gailaitę, sūnų Bruno, marčią 
Junę, brolį Augustiną ]}vlisevi- 
cz, brolienę Evą ir 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 šeimypą ir Ethel 
Young ir jos dukrelę Ethel- 
frances; 2 švogerius, 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 randasi 
•koplyčioje, 4920 West Ir- 
ving Park Blvd. Laidotuvės 

įvyks Pirmad., Sausio 9 d., 2:00 vai. popiet. Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 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, Dėdė, Pusbroliai, Pusseserės, švo- 

geriai, Svogerkos, Uošviai ir Gimines.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, Tel. YARDS 1741.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto I

Eolą” laivas, kuris priklauso federaliam navigaci
jos biurui. Sakoma, kad tas laivas prekybos departa
mento viršininkų buvęs naudojamas linksmoms išky
loms: 4 ......... t i v. . • -

Su Naujais Metais Atidarė 
Ofisą

Nuo Naujų Metų Chicagoj 
formaliai pradėjo praktikuoti 
mediciną naujas jaunas lietuvis, 
Dr. P. J. Beinar (Beinarauskas) 
sūnūs plačiai žinomo biznie
riaus, Kazimiero Beinarausko, 
3301 S. Emerald Avenue.

Ofisą atidarė adresu 6900 S. 
Halsted Street, antras aukštas, 
kambarys 202. Gyvenamoji vie
ta pasilieka senoji. Ofiso valan
dos nuo 2 iki 4 popiet ir nuo 
7 iki 9 vak. Ofiso telefonas 
WENtworlh 1612. Kitomis va
landomis kreiptis į namus, tel. 
YARds 3955.

Jaunas profesionalas gimė ir 
augo seniausioje Chicagos lie
tuvių kolonijoj, Bridgeporte. 
Čia ėjo pradinį mokslą ir 1925 
m. baigė šv. Jurgio par. mo
kyklą. Po to įstojo į Morgan 
Park Military Academy, kur 
pasižymėjo atletikoj ir apskri
tai, sporte ir moksle. Ją baigė 
su laipsniu second lieutenant, 
1929 metais.

Jausdamas palinkimą prie 
medicinos mokslo, jisai įstojo į! 
Chicagos Universiteto Pre-medi-Į 
cal skyrių, kuriam mokėsi ke
turis metus ir baigė 1934 m. 
Medicinos mokslus tęsė. Chica
gos Universiteto Medical mo
kykloj per du melu. Paskuti
niuosius du metu lanke Rush 
Medical College ir ją baigė su 
geru pasižymėjimu 1937 metais.

Internu Dr.. Beinar buvo 
West suburbau Hospital, Oak 
Parke. Po to dar keletą mene-' 
šių buvo House-Doctor Macon 
County Ligoninėj. Decatur, III.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PUSAMŽIS ŽMOGUS paieško 
bile kokį darbą prie namų ar ant 
ūkės, netoli Chicagos arba janito- 
riaus pagelbiriinkas. Galiu korpen- 
teriauti. Rašykite: Box 920, 1739 S. 
Halsted St.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

REIKALINGA MERGINA ar mo
teris dirbti prie Lunchaus Tavernoj 

3740 So. Halsted St.

PATYRUSI MERGINA 25-30 
apartmentui prižiūrėti. Suaugę 
dirba. Būti $7.00. Referencai.

Crawford 0882.

MERGINA LENGVAM namų dar
bui, vaikui prižiūrėti. Nėra skalbi
mo, būti. Geras mokestis.

Rockvvell 0024.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

Tėvas, — Pasekmingas 
Biznierius

....... .. mi’l?1*... l

Kiek Lietuviu v
Gyvena Didesniuose
Amerikos Miestuose
Paimlu iš “Foreign Poru Lith* 

uanian Pensus” 1930 in.

tuvių užregistruota valstybės 
knygose rusais, lenkais, 

Chieago — 31,430. 
New York — 30,000 
Philadelphia — 6,514 
Boston, Mass.—5,869 
Detroit, Mich.—4,879 
Clevcland, Ohio — 4,698 
Pittsburgh, Pa.
Baltimore, Md.—3,105 
Los Angeles, Cal.—952 
St. Louis, Mo.—485 
Seattlc, Wash.—264 
San Francisco, Cal. —262 
Washington, D. C.—256 
Denver, Colo. — 164 
Kansas City, Mo.—151 
San Antonio, Texas—48.

3,258

etc.

Miami, Fla. — 33.
—Juozas J. Kaunas.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

IDEALĖ VIŠTų ŪKĖ arba farma 
su 1 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 
grįsto kelio. Elektriką. Geros mo
kyklos, transportacija, 
mentų, mokesčių apie $4 metams. 
Kaina $375; $5 mėnesy. Box E-71, 
1739 So. Halsted St.

Road prie

nėra ases-

PRIIMS $1,000 LOTĄ dalinam 
įmokėjimui; l1/? 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.

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

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.

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

te šluoja visus sampelius ir staką, 
įskaitant barą, Lunch Fixtures, Ice 

i Boxes, scales, slicers, registerį, kau- 
nterį, keisus, stalus, krėslus ir tt.

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

CALumet 5269.

FULLERTON AVENUE ūkis blo
ko ilgio į vakarus nuo Mannheim 
kelio, piltos gatvės, elektriką, pa
aukos. Savininkas. $275; $55 cash; 
$5 mėnesy. 1739 So. Halsted St., 

j Box G-95.

LOŠT AND FOUND 
Rasta—Pamesta

PRAPUOLĖ šviesiai rusvas jau- 
fikčpriai'nas POLICE DOG> Bridgeport apy

linkėj. Gražiai atrodantis—ant už
pakalinių kojų aukštai nagos. Kas 

j rado, prašomi atsišaukti— atlygini- 
PARSIUODDA TA VERNO ba-|mas. Boulevard 6466, 3409 South

rai. Vidutiniškos mieros—su veid 
rodžiais. 6500 So. State St.

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

CLOTHES AND FURS 
Drabužiai ir Kailiniai

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai 2 TIKRI RYTŲ MINK kautai pa- 

I imti mainais kaina $100 ir $200. 
TAVERNAS PARDAVIMUI, pil- Taipgi 68 kitų furkaučių, visi sti

rnai įrengtas—kampas; biznis gerai lial ir visos mieros, kiek vartoti 
i išdirbtas. 1238 West 59th St. $10.00 iki $40.00. Miller Fur Com-

Naujojo profesijonalo tėvas- 
Kazimieras Beinarauskas yra 
vienas senesniųjų lietuvių biz
nierių. Dar prieškariniais lai
kais įstojo į bučernės biznį ir 
gerai varėsi. 1920 m. pasistaty
dino dviejų aukštų muro namą 
adresu 3301 S. Emerald avė. ir 
ten įtaisė pirmos rūšies krau
tuvę. Toje vietoje ir tebegyve
na ir tebevaro sėkmingai biznį. 
Praėjusią vasarą buvo išvykęs 
Lietuvon ir aplankė savo tėviš
kę, kuri randasi Tautiškių k., 
Panevėžio p. ir aps. Pažymėti
na, kad K. Beinarauskas yra 
nuolatinis Naujienų skaitytojas.

Reikia priminti, kad Chicagos 
universiteto Medical mokykla 
ir jo šaka Rush Medical mokyk
la yra viena geriausių visoje A- 
merikoje. Į ją priimama tik 
rinktiniai kandidatai. Kadangi 
jaunas Petras Beinarauskas už
sipelnė būti priimtu į tokią 
aukšto mokslo įstigą, ir, kadan
gi jisai joje buvo vienas geriau
sių studentų, tai reikia manyti, 
kad Jisai bus aukšto laipsnio

Daug keliavo
kad

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimai

pany, 166 North Michigan Avė. 
Atdara kas vakarą iki 9 vai.

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Fardavimni

; ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords—Pon-

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- ^%“ Chryslers - Plymouths - 
mentas. Garas, refrigeracija, rendos Sotos Studcbakers Cadil- 
$4000. Kaina $17,000. Liberalus ter- ‘ La bailes 1 ackards
minai Dnucr kitu Pamat.vkit mus Dpdges Graliams Wlllys uz pigiai kaip $295.00—kai kurie 

naujutėliai.
Kiekvienas karas musų ekspertų 

i patikrintas—musų garantija tam,4752 rullertonAv. bpauiding ibUU i kad tuoti jums iigametinį patarna- 
i vimą.—Taipgi virš 300-1936-1935 

„r . I ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi- 
PERKĖLIAU SAVO Western gjaį kaip $85.00.—Musų stakas yra Avė. ir 47 gat. Real Estate ofisąi į. ĮhicagojP didžiausias. Kodėl laukti? 

naują vietą. Dabar esu 2500 W.!—kada pali nunirktl eražu veik 
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’zus 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 6 iki 9 vk. 
Sekmadieniais nuo 1 iki 6. 2500 W. 
63rd St. Teisingas patarnavimas vi
siems. Tel. PROSPECT 6025.

minai. Daug kitų. Pamatykit mus 
šių forklozuotų namų bargenų rei
kalu.
FIRST STATE MORTGAGE CO-

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Depu 1739 
So. Halsted SU Chieago, I1L

l

Trejų Metij Mirties Sukaktuvės «
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši-! 

GĖLININKAS mams. j 

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

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

Čia įdedu 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No........ —

Mieros - per krutiną

(Vardai ir pavardė)

(Adresas)
----------------------- Ir-------------------

(Mlaataa Ir valstija)

a. a. VERONIKA MIKAITIS,
PO PIRMU VYRU PUIŠIENĖ.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 9 d., 1936 m. sulaukus pu
sės amž., gimus Panevėžio apskrity, Ramygalos parap., Aukš
tadvario kaime.

Paliko dideliame nuliudime sūnų Juozapą ir dukterį Veroni-t 
ką ir daugiau giminių.

Liūdna mums gyventi be tavęs, brangioji motinėle. Pasiilgs
tame tavęs, kasdien, mes tavęs, brangioji. Niekuomet neužmir-'( 
Šime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau 
pas taveLateisime. /

Nuliūdę liekame,
( Veronika ir Juozapas J. A. POISHIS. •<4! 

x *» ;

I Siunčiam GėlesI IRUkllK iv Telegramų į L V V Lt Mu Visas Pasaulio

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai {gyja naudin-

mokinimų.

Galop, tenka priminti, 
studentaudamas Petras Beina- 
rauskas daug keliavo. Yra ap
lankęs didžiuosius Amerikos 
centrus ir aplankęs kitas medi
cinos mokyklas. Buvo Bostone, 
New Yorke, Kalifornijoj, Mek
sikoj, Kanadoj. Taipgi daug 
darbavosi įvairiose lietuvių or
ganizacijose.

Visiems lietuviams malonu, 
kad musų jaunoji karta pasižy
mi ne vien sportuose, o ir aukš
tojo mokslo srityje.

ĮVAIRIOS žinios

6.

Suėmė narkotikų 
šinkuotojus

NEW YORK, N. Y., sausio 
— Policija penktadienio ry

tą suėmė 3 vyrus, narkotikų 
tinkuotojus, ir konfiskavo $50,- 
(D00 vertės narkotikus.

$15,000 BARGENAS $15,000 
Kampinis plytų 9 flatų ir krautuvės 
namas. Puikios sąlygose arti Chi
eago ir Division, turįs 4 pečiais šil
domus, 6 kambarių apartmentus— 
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 
savaitę $500 biznio—fikčeriai
$1000 stako urmo kaina pajamų 
nuosavybė turi $200 į mėnesį. Vis
kas už $15000. šauk Klopfer, State 
0299.

: —kada gali nupirkti gražų veik 
naują automobili 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 \V. North Avė.
prie California.

padaro kas 
ir

COAL—WOOD—OIL

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

$2500, LENGVAIS terminais — 
savininkas turi parduoti tvirtą ply
tinį, 6 kambarių katedž, karštu 
vandeniu šildoma, 3 karų tile gara
žą. Homan arti Chieago Avė. Kreip
tis Serum, 3301 W. Chieago Avė. 
Tel. Van Buren 7000.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI 
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro.
Tek CANAL 8500

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PASAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

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

____________________________________
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SANTYKIAI TARP LIETUVOS IR LEN
KIJOS LABAI DRAUGIŠKI”

Lenkijos Ambasadorius J. Valstijose 
Apie Lietuvą

“Santykiai tarp Lietuvos ir 
Lenkijos dabar yra labai drau
giški įr nuoširdus. Kaip politi
niai, taip ir kultūriniai abi ša
lys vis daugiau susiriša...“

Tai žodžiai grafo Jerzy Po- 
tocki’o, Lenkijos ambasadoriaus 
Jungtinėms Valstijoms, kuris 
pereitą šeštadienį atvyko Chica- 
gon. Lenkijos konsulate Chica- 
goj, ties 1 114 North Lake Sho- 
re Drive jisai turėjo pasikalbė
jimą su laikraštininkais, kuria
me dalvvavo laik. St. Picža ir

- e i
keli kiti reporteriai nuo anglis-1 
ką ir ateivių laikraščių.

Graf. Potocki džiaugėsi, kad 
“Lietuva ir Lenkija užmezga ir 
prekybinius ryšius per prekybos 
sutartį. Lenkija naudosianti Ne
muno upę savo eksportų gabe
nimui į užsienį per Klaipėdos

uostą. O toks kelias eksportui 
busiąs jai labai naudingas, nes 
yra trumpesnis ir ekonomiškes
nis kelias į pasaulį, negu per 

i kitus uostus. Nemuno vandens 
kelias ir Klaipėdos uostas esą 
labai svarbus Lenkijai ekono
miniais ir kitais atžvilgiais.

Graf. Potocki Chicagon atvy
ko įteikti merui E. J. Kelly' Po- 
lonia Restituta ordeną ir buvo 
vyriausiu kalbėtoju iškilmėse, 
kurias vietos lenkai surengė, 

i pereito šeštadienio vakare, Kos
ciuškos pagerbimui. Iškilmės 
įvyko Stevens viešbutyje. Daly
vavo apie 5,000 žmonių. Įvykio 
pelnas buvo paskirtas Kosciuz- 
kos stipendijų fondui, kuris fi
nansuoja studentų ir profesijų 
apsikeitimą tarp Lenkijos ir J. 
V.

“Rooseveltas 
Išgelbėjo Europą 
Nuo Karo”

Pranašauja, Kad 
Chicagoj Pabrangs 
Gatvekarių Fėrai

Naujienų-Acme Teknhoto 
BERLYNAS. — Lida Baarova, Čekoslovakijos fil

SiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiHitiiiiiiiHtiiitiiiiiiimtiimiiiiiiiaiiiiiimiiu  

ĮSPORTASi

Risis Olsonas
šiandien vakare White City 

arenoje risis pagarsėjęs švedų 
ristikas Olaf Olson. Jo oponen
tas bus Jim McMillen, vienas 
labiausiai žinomų atletų. Mc 

(/Millen keliais atvejais per plau
ką nepasiekė čempijonato. Ta
čiau nors jam titulas ir nepa 
sisekė laimėti, bet visvien jis 
yra laikomas pirmaeiliu - risti 
ku. Todėl jų susirėmimas bus 
labai įdomus.

jis Naujo Spręs 
Savo Ginčą

j Kitą trečiadienį, sausio 11 d.,' 
McMillen ir vėl susikibs su Von 

'Schacht, Rainbo Fronton are
noje. Toje pačioje vietoje jie 
ritosi pereitą savaitę ir Mc 
Millen liko paskelbtas laimėto 
j u. Tačiau tas laimėjimas bu- 

jvo labai abejotinas, todėl liko 
tmtarta, kad jie dar kartą per
siimtų ir galutinai ginčą iš
spręstų, kuris jųdviejų yra ge
resnis ristikas.

Naujienų jubiliejinis kontes- 
tas jau prasidėjo

Dem, Bankietas Chicagoj
Chicagoj, kaip ir kituose A- 

merikos miestuose, demokratai 
pereitą šeštadienį bankietavo, 
minėdami buvusio J. V. prezi
dento (prez. prieš 101 metus) 
ir demokratų lyderio Andrevv 
Jncksono diena, v

Senatorius J. Himilion Lewis, 
kalbėdamas Chicagos bankiete, 
pareiškė, kad Europa jau kelis 
karius buvo priėjusi prie ka
ro bedugnės, bet kiekvieną 
kartą ją nuo karo išgelbėjo 
Roosevelto įtaka ir autoritetas 
Europos sostinėse. Lewis nese
niai sugrįžo iš atostogų Euro
poj ir parsivežęs tokią nuomo
nę iš to ką ten matė ir girdė
jo.

Naujasis Illinois valstijos se
natorius nuo Illinois valstijos, 
Scott W. Lucas, ragino Roose- 
veltą sušaukti ūkininkus, darbi
ninkus, pramonininkus ir biz
nierius prie bendro stalo, sude
rinti jų prieštaraujančius norus 
ir tikslus, ir sudaryti bendro 
veikimo programą visos šalies 
gerovei.

Kiek Valstija 
Pernai Surinko 
Mokesčių

„Sales Taksą Gavo $78 
milionus

Valstijos iždininkas John 
Martin pereitos sakaites pabai
goj paskelbė pajautų atskaitą.

Sales taksų (3% nuo dolerio) 
surinko $78,578,418 (apie 4 mi
lionus mažiau negu 1937 m.).

Nuo visuomenės aptarnavimo 
įmonių (elektros, gaso, telefo
nų, etc.) surinko $9,066,468 (a- 
pie 2 mil. daugiau negu 1937. 
Tie pinigai, kartu ir dalis sales 
taksų, eina pašalpos reikalams.)

Už gazoliną taksų surinko — 
$39,536,348 ($700 000 negu
1937).

Už automobilių laisnius — 
$21,754,698 ($500,000 daugiau 
negu 1937).

Palikimų mokesčių gavo $7,- 
562,607 (1937 — $7,482,000.).

Už gėrimų laisnius — $10,- 
442,907. (1937 — $10,788,000).

Mirė “Tribūne” 
Redaktorius R. Lee

Vakar rytą nuo širdies ligos 
pasimirė Robert Morton Lee, 
Chicagos atžagareiviško dien
raščio atsakomingas redakto
rius. Jisai buvo 55 metų am
žiaus ir gyveno adresu 830 
YVaukegan Road, Winnetkoj.

Bus 8 centai arba daugiau
Per ilgą laiką Chicagoj buvo 

kalbama apie sujungimą visų 
Chicagos susisiekimo bendro
vių į vieną didelę transportaci- 
jos sistemą. Sistemos organiza
vimo darbas ėjo labai lėtai, nes 
tai gatvekarių bendrovė tam 
prieš’no?>i, lai autobusų, tai ele- 
vcilerių. Bet pereitą savaitę pa
sirašė, kad pagaliau ir gatveka
rių bendrovė sutiko su sujungi
mo projektu, kurį eleveiteriai 
ir busų b-vė priėmė jau prieš 
kurį laiką.

Chicagos susisiekimo. peror
ganizavimo darbas eina po fe- 
deralio teisėjo J. H. Wilkerso- 
no globa. Jis planų sudarymui 
ir susitarimui su bendrovėmis 
turi paskyręs susisiekimo eks
pertą Walter A. Shavv.

Shavv’ui pagaliau pasisekė su
rasti bendrą kalbą su visomis 
trimis bendrovėmis, bet jeigu 
susisiekimo suvienijimas bus 
įvykintas, tai chicagiečiams gal 
teks mokėti daugiau už gatve
karių naudojimą. Dabar “feras“ 
yra 7 centų, bet gal bus pakel
tas iki 8c. ar daugiau.

Pirm negu susivienijimo pla
nas bus įvykintas, jį turi pa
tvirtinti teismas, miesto taryba 
ir valstijos viešų įmonių komi
sija. Miesto taryba yra nusista
čiusi prieš “ferų” kėlimą.

Išpranašavo, 
Kad Greitai 
Numirs
Policija Dabar Daro Tyrinėjimą

MARQUETTE P ARK — Per
eitos savaitės pabaigoj janito
rius Kazimieras Martinkus- at
važiavo pas savo seserį, p. Ka
zimierą Katauskienę, 6732 So. 
Artesian avenue. Jos nebuvo 
matęs per septynis metus laiko.

“Aš sergu, nesijaučiu gerai, 
ir man atrodo, kad greitai mir
siu,’’ Martinkus Katauskienei 
pasiskundė. Tai išgirdusi ji tuo
jau brolį išgabeno Cook apskri
čio ligoninėn.

Pereitą šeštadienį Martinkus 
ten pasimirė. Jo pranašavimas 
išsipildė.

Jis buvo apie 52 metų am
žiaus.

Iš policijos rekordų pasirodė, 
kad Naujų Metų naktį Martin
kus buvo rastas begulįs be są
monės ieloj ties 345 East 61 st 
Street. Jo galva atrodė pramuš
ta.

Martinkaus adresas nežino
mas, bet policija daro įvykio 
tyrinėjimą tikslu patirti kas su 
juo atsitiko Naujų Metų naktį.

mų aktorė, su kuria pradėjo sukti romaną Dr. Paul 
Goebbels, propagandos ministras. Aktorės vyro draugai 
labai skaudžiai sumušė ministrą, palikdami jį pusgyvį.

Henry Kinzie Brown 
universiteto prezidentas, kuris yra
kelias dešimtis tūkstančių dolerių prigavimais tikslais. 
Jis bus teisiamas Chicagoje. Jo tėvas įsteigė ‘ Valparaiso 
universitetą:

Acme-Naujienų Telephoto
Gilbcrt Boettcher iš Mihvaukee, kuris laimėjo Bur

lington melagių klubo čempionatą. Jis pasakoja melą 
savo žmonai. >

Stanley Pinta
Ciceroje gyvena gana pasi

žymėjęs ristikas Stanley Pinta, 
: kuris kas savaitę ritasi Cicero 
stadione, 19th ir Laramie. šian
dien vakare jis risis su Pat 
Murphy.

i Rislynes Cicero kolonijoje 
'rengia “Billy“ Cepak.

Traukinys Užmušė 
Wilfiowspringietį

Chicago and Alton gelžkelio 
traukinys prie Willow Springs 
vieškelio kryžkelio užmušė plu- 
merį Howard G. Phillips. Jisai 
buvo išėjęs į Willow Springs 
miestelį darbo ieškoti.

Hillside priemiestyj, prie But- 
tcrfield Road (kryžkelio, Chica
go and. North Westcrn trauki
nys užmušė 18 metų jaunuolį 
Robert King, 137 N. Scoville 
avenue. Kiti trys jaunuoliai, ku
rie su juo važiavo automobilyj, 
išliko gyvi. Jaunuoliai važiavo, 
šposus krėsdami, ir nepamatė, 
kad traukinys atvažiuoja.

Sušaudė Piktadarį 
Joliete

Joliele, prie Chicagos ir Mc- 
Donough galvių, kur judėjimas 
paprastai yra didelis, per 9-ias 
valandas išstovėjo automobilis, 
prie kurio vairo buvo negyvas, 
astuoniomis kulkomis sušaudy
tas “vAiruotojas”.

Tai buvo 25 metų jolietietis 
John Balina, žinomas vietos 
piktadaris. Kas jį .nušovė, neži
nia.

v. NAUJIENŲ-ACME Photo
LOS ANGELES, CAL. — Vivian Coe, apžiūri kelio pertvarą, kuri neleis auto

mobiliams važiuoti klaidinga puse.

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. Norgailicne, 
S. Narkis, 
James Sholteman 
J. Sinkus, 
Al. Smalelis, 
Anna Vilienė, 
Joe Woski.

CICERO, ILL.: 
Joseph Augaitis,

IND. HARBOR, IND.: 
Alex Lidžius.

SO. BOSTON, MASS.: 
J. Krukonis.

LAWRENCE, MASS.: 
A. F. Swetra.

AKRON, OHIO
Nap. Trumpickas.

HARTFORD, CONN.:
J. Sekys.

FOXCROFT, ME.:
F. Salasevičius, Dover.

TORONTO, ONT. CANADA: 
August Frenzelis.

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

J. Glaveckas.
SPRINGFIELD, ILL.:

A. Masiokas.
TERRE HOUTE, IND.: 

St. Palaski.
.CLINTON, IND.:

Dom. Riauka.

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

HARVEY, ILL.:
A. L. Skirmontas.

AURORA, ILL.: 
Frances Dauginis.

WAUKEGAN, ILL.: 
Joseph Mačiulis.

ZEIGLER, ILL.:
J. Wainauskas.

BENTON, ILL.:
A. Paulavičius.

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

> RACINE, WIS.:
S. Mockus.

ROCKFORD, ILL.: 
Alfonsas Savickas.

MELROSE PARK, ILL.:
M. šeštokas.

CALUMET CITY:
J. Maksvitis.

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

Antanas Sugdinis.
PORT NVASHINGTON, 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 Karkjala.

J0HNST0WN, PA.: 
Anthony Dambrauskas.

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

šiame surašė dar nesiranda 
vardų musų gerų draugų, ku
rie prisižadėjo pagelbėti šia
me kontesto, 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
tantų neturime.

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

Kontesto vedėjas,
T. Rijpkevičia.

Ieško Diakono Už 
$68,000.00 
Išeikvojimą

Pasisavino Banko Pinigus
Federalės valdžios detektyvai 

vakar Chicagoj ir apylinkėse 
ieškojo pėdsakų diakono ir ban
ko kasieriaus, kuris slapstosi, 
išeikvojęs apie $68,000 banko 
Pinigų.

Ieškomasis yra Harold J. 
Krfebs iš Dewitt; Iowa valstijos. 
Prieš ir po Kalėdų jis pasisavi
no apie $48,000 iš First Natio
nal Banko, Dewitte, iš kito pa
siėmė $20 000 ir dingo. Pabė
gęs iš savo miestelio, Kriebs at
važiavo Chicagon ir dieną pra
leido Bismark viešbutyj. Po to 
jo pėdsakai pranyko.
*Kriebs vienu ir tuo pačiu lai

ku buvo diakonu ii’ tarnavo už 
kasicrių banke, iš kurio pini
gus pasiėmė.

Evanstono policija areštavo 
Gustovą Mosef, 3137 Irving 
Park avenue, už pardavinėjimą, 
iš namų į namus, religinės sek
tos Jehovos liudininkų literatū
ros. Evanstono agentai ir “ped- 
ioriai” privalo išsiimti laisnius.
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