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PAŠALINS IŠ BAŽNYČIŲ 130 PASTORIŲ 
40-ms pastorių uždrausta pamokslus 

sakyti
BJBRLYNAS, Vokietija, sau-

9. — Nauja teroro banga 
prieš bažnyčią Vokietijoje ki- 
la. Tai parodo konfesines pro
testonų bažnyčios skaitlinės, 
kurios buvo paskelbtos pereitą 
sekmadienį.

Naciai pašalino iš bažnyčių 
130 konfesinių pastorių. 40-ms 
kitų pastorių uždrausta pamok
slus sakyti. Vienuolikai Berly
no pastorių uždrausta išvažiuo
ti iš miesto. Dar dvylika pa
storių ir kitų bažnyčios vadų 
areštuota.

Tačiau pastoriai stengiasi at-i
--------- 4---------

Šaukia automobilių 
unijos pild. tarybos 

posėdį
DETROIT, Mich., sausio 9. 

— George F. Addes, automo
bilių darbininkų unijos sekre ' 
torius-iždininkas, pirmadienį; 
paskelbė, kad jis šaukia pildo
mosios unijos tarybos posėdį 
šią savaitę. Pasak Addes, 18 
iš 24 pildomosios tarybos na
rių pritaria posėdžiui. .

Addes sako, kad taryba svar
stys Fordo darbininkų organi
zavimo klausimą. 'Esą, iki šiol 
unijos prezidentas Martin laikė 
pilniausioj paslaptyje Fordo 
įmonių organizavimo klausimą. 
Kitas dalykas, tai Plymouth 
darbininkų lokalo incidentas. 
Mat, prezidentas Martin su
spendavo lokalo viršininkus ir 
užgriebė lokalo knygas ir re
kordus.

Demokratams teks 
pasisakyti kur jie 

stovi
WASHINGTON, D. C., sau

sio 9. — Prez. Rooseveltas rei
kalauja pašalpos darbams pa
skirti $875,000,000. Konserva
tyvieji kongresmanai nori šitą 
sumą sumažinti iki $500,000,- 
000. Manoma, kad balsavimas 
fondų paskyrimo reikalu įvyks 
dar šią savaitę ir parodys, ar 
demokratų dauguma kongrese 
remia prez. Rooseveltą.

Buvo užsidegusi 
Amerikos amba
sada Maskvoje

MASKVA, Sovietų Rusija, 
sausio 9. — Sausio 9 d. čia 
buvo užsidegę Jungt. Valstijų 
ambasados rūmai. Gaisras lik
viduotas. Ugnis padarė tik ke
leto šimtų dolerių nuostolių.

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

Veikiausia lietus; šalčiau po
piet arba vakare; apystipriai 
ir stiprus pietų iki pietų vaka
rų vėjai; saulė teka 7:18 v. r., 
leidžiasi 4:37 v. v.

silaikyti prieš nacius. Sekma
dienį konfesinėse protestonų 
bažnyčiose perskaitytas pareiš
kimas, kokių nusistatymo baž
nyčia laikosi valstybės atžvil
giu. Pareiškimas šaukia tikin
čiuosius pasilikti ištikimais 
bažnyčiai.

Visus bažnyčios patarimus, 
sako pareiškimas, naciai ik'i 
šiol ignoravo. Bet bažnyčia yra 
įpareigota Dievo ir Jėzaus Kris
taus ir negali tylėti. Pareiški
mas pasmerkė sinodus, kuriuos 
naciai įsteigė protestonų baž
nyčiai Vokietijoj kontroliuoti.

200,000 žmonių To
mui Mooney pasitik
ti demonstracijoje

• SAN FBANCISCO, Cal., sau
sio 9. — Sekmadienį įvyko šia
me mieste demonstracija To
mui Mooney pasitikti. Apskai
čiuojama, kad demonstracijoj 
^alyvavo tarp 100,000 ir 200,- 
000 žmonių. Mooney pasakė 
svarbiausią kalbą.

Pirmadienį Mooney pareiškė, 
kad jis pašvęs savo gyvenimą 
darbininkams organizuoti ir jų 
vienybei palaikyti. “Šioj šaly”, 
pasakė Mooney, “yra vienas 
dalykas, kurs apsaugo žmones 
nuo vergijos, tai karingas ir 
agresyvus darbininkų judėji
mas.”

Vengrija nutrauk
sianti ryšius su 
Čeko-Slovakija

BUDAPEST, Vengrija, sau
sio 9. — Vengrija sulaikė sa
vo pasiuntinio čeko-Slovakijai 
grįžimą į Prahą. Esą, pasiun
tinys negrįš kol gręsia Vengri
jos ir Čeko-Slovakijos susirė
mimai. Jei įvyks naujų susirė
mimų, tai diplomatiniai šių 
dviejų šalių ryšiai gali būti vi
sai nutraukti. Vengrijoj daro
mi pareiškimai, kad Vokietijos 
“įtaka” paskatinusi vengrų- 
slovakų kautynes pereitos sa
vaitės pabaigoje.

Chamberlain vyksta 
į Romų

LONDONAS, Anglija, sausio 
9; — Antradienį premjeras 
Chamberlain vyksta į Romą. 
Pakeliu jis sustos Paryžiuje — 
>Britanijos-Francuzijos draugin
gumui užakcentuoti.

Mussolini norėtų gauti Cham- 
berlaino pritarimą Italijos už-
simojimui pelnytis francuzų 
kolonijų. Bet Francuzijos vy
riausybė prašė Britanijos val
džią nesikišti j francuzų-italų 
(ginčą. ‘ ‘ .

Mussolini norėtų, kad Cham - 
berlain. pripažintų generolui 
Franco, kariaujančiojo teises 
Ispanijoje. Bet stebėtojai sako, 
kad Chamberlain reikalaus Mus- 
ęotinį ištraukti Italijos kariuo
menę iš Ispanijos, pirm negu 
jis patenkins šitą reikalavimą.

Acme-iNaujienų leiepnoro
Tom Mooney, 56 metų amžiaus, savo laiku daug vei

kęs darbininkų judėjime. 1916 m. jis buv’6 nuteistas mir
ti lyg tai už bombos metimą. Vėliau mirties bausmė bu
vo pakeista kalėjimu iki gyvos galvos. Ejabar naujai iš
rinktas gubernatorius Olson paleido Mooney iš kalėji
mo. y '•■•.ŪK. ‘ /

PARDAVĖ AMUNICIJOS IR KARO PA
BŪKLŲ UŽ $94,000,000

WASIIINGTON, D. C., sau- 
šio 9. — Nacionalė amunicijai 
kontroliuoti taryba pirmadienį 
įteikė Jungt. Valstijų senatui 
metinį raportą. Tarybos pirmi
ninkas yra užsienio reikalų se
kretorius Cordell Hull. Tary- 
bon įeina iždo, laivyno, armijos 
ir prekybos departamentų se
kretoriai.

Raportas sako, kad pradžio
je liepos mėnesio, pereitą va
sarą, sekretorius Hull kreipė
si į Amerikos lėktuvų ir amu
nicijos kompanijas prašymu 
neparduoti amunicijos ir lėktu
vų toms valstybėms, kurių gin
kluotos jėgos bombarduoja ci
vilius gyventojus.

Tokios šalys šiandie yra dvi, 
sako raportas — tai Japonija 
ir Ispanija. Visgi Japonija 1938

Hull sugrįžo iš pietų 
Amerikos

NEW YORK, N. Y., sausio 
9. — Pirmadienį laivu Santa 
Maria atplaukė čia iš Pan-Ame • 
rikos konferencijos Jungt. Vai-!9. — Dienraštis “The Daily šio 9. — Pranešimai iš Ispani- 
stijų užsienio reikalų sekreto-!Mail” praneša, kad Britanijos!jos sako, kad sukilėlių vadas, 
rius Cordell Hull. Hull įspėjo ministerių kabinetas svarstys' gen. Franco, ketina pašalinti
agresingasias valstybes, kad 
Vakarų Pusrutolis yra pasiry
žęs vieningai ginti savo teri
torijas, principus, nacionalias 
įstaigas ir tarptautinius santy
kius nuo agresijos.

Girių gaisrai Aus
tralijoj

MELBOURNE, Australija, 
sausio 9. — Krūmokšlių ir gi
rių gaisrai išsiplėtė kaitrų ir 
sausros pasėkoje Victoria pro
vincijoje. Pasigendama 30 žmo
nių. Reiškiama baimė, kad jie 
sudegė. Sudegė namų ir sta
tybos medžio. Nuostoliai iki šiol 
siekia $250,000.

metais pirko Jungt. Valstijose 
lėktuvų ir lėktuvų dalių už $9,- 
000,000 — prieš liepos mėne
sį.

Viso Jungt. Valstijų korpo
racijos 1938 metais pardavė 
amunicijos užsieniui suma $94,- 
209,532.23. Pusę tų pardavimų 
pudarė lėktuvai arba jų dalys.

Didžioji Britanija nupirko 
už $29,611, 797; Holandijos In
dijos už $10,053,357; Japonija 
už $9,241,2’82; Kinija už $9,- 
241,282; Francuzija už $6,446,- 
849; Argentina už $7,219,883, 
ir Kanada už $3,171,559.

40 lėktuvų buvo išgabenta 
į Kanadą, o iš čia į Francuzi- 
ją ir į lojalistų Ispaniją. Val
džia dabar tyrinėja, kaip tie 
40 lėktuvų pateko lojalistams.

Svarstys aukštesnių 
muitų Japonijos pre

kėms klausimą
. LONDONAS, Anglija, sausio

klausimą, ar neuždėti Japoni
jos prekėms aukštesnių muitų 
ir ar nesumažinti muitus įve
žamoms į Angliją kinų pre
kėms. Pakėlimo japonų pre
kėms muitų klausimas kilo to
dėl, kad japonai varžo svetim
šalių prekybą užkariautose Ki
nijos dalyse.

Susirgo teisėjas 
Brandeis

WASHINGTON, D. C., sau
sio 9. — Pirmadienį susirgo 
gripu Vyriausiojo teismo na
rys Brandeis. Jis yra 82 metų 
penumo. -

Daktarai užgyrė pla
ną grupėms ligoni
nių patarnavimus 

teikti
DETROIT, Mich., sausio 9. 

— Michigan valstijos daktarų 
sąjungos atstovų butas užgy
rė pagrinde grupių planą teik
ti ligoninių prieglaudą ir dak
tarų patarnavimą šeimoms, ku
rių pajamos yra žemesnės nei 
$1,500 metuose.

Organizuoja komi
tetą Vokietijai boi

kotuoti
r’ t

NEW YORK, N. Y., sausio 
9. — Dr. William Jay Schief- 
felin paskelbė, kad yra orga
nizuojamas susivienijimas 
krikščionių Jungt. Valstijose 
nacių Vokietijai boikotuoti. Or
ganizacinis komitetas kvies 
krikščionys pasirašyti prižadus, 
kad jie nepirks nacių prekių, 
nekeliaus Vokietijos laivais ir 
nesilankys Vokietijoje.

Rendauninkai ruo
šiasi protestuoti

• - ■ :AX. -r??

SIKESTON, Mo., sausio 9.
— Šimtai negrų rendauninkų 
šeimų pirmadienį ruošėsi pasi
imti visą savo mantą, atsivež
ti ją į Jungtinių Valstijų vieš
kelį 61, tarp Sikeston ir Ar- 
kansas rubežiaus, ir čia vieš
kely sukrauti.

Manoma, kad negrų tarpe 
bus ir baltveidžių. šitokiu bil
du negrai ir baltveidžiai farmų 
rendauninkai ir darbininkai 
protestuos prieš nedarbą.

Italija pareiškė pro
testą Francuzijai
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 9. — Francuzijos premje
rui Daladier lankantis Tunisi- 
joj buvo suruoštos palankios 
Francuzijai demonstracijos. 
Pirmadienį Italijos valdžia įtei
kė dėl tų demonstracijų pro
testą. Protesto nota sako, kad 
demonstracijos buvusios at
kreiptos prieš Italiją, o vienu 
atveju Italijos vėliava buvus 
nutraukta ir sudeginta.

/ — ...   IJi    -- . . , —

Franco duosiąs sak- 
tį generolui Llano

\ į . ...... I

HENDAYE, Francuzija, sau- 

iš komandos generolą Queipo 
de Llano. Mat, de Llano nesiir 
laikė lojalistų ofensyvo pietų 
vakarų Ispanijoj, ir gen. Fran- 

i co tekę traukti kariuomenę iš 
Ęatalonijos fronto ir siųsti ją 
į pietų vakarus. Girdai eina, 
kad de LJano vieton busiąs pa
skirtas gen. Vignon.

WASHINGTON, D. C., sau 
šio 9. — Nacionalė Darbo San
tykių Taryba įteikė kongresui 
metinį Raportą. Tarp ko kita 
raportas duoda suprasti, ^ad 
galima tikėtis, jogei dar šiemet 
Amerikos Darbo Federacija ir 
Industrinių Unijų Kongresas 
susitaikys.

LOJALISTAI KONCENTRUOJA JĖGAS 
OFENSYVUI

FRANCO SIUNČIA SUSTIPRINIMUS PIETŲ VAKARŲ 
FRONTUI

PERPIGNAN, Francuzija, 
sausio 9. — Pirmadienio vaka
re Ispanijos respublikos gynė
jai ruošėsi pradėti ofensyvą 
Katalonijos fronte.

Visą dieną buvo koncentruo
jamos lojalistų jėgos prie Seo 
de Urgel — apie 20 mylių nuo 
Francuzijos rubežiaus.

Sukilėliai, besiverždami pir
myn Katalonijos fronte, darė 
progreso į pietus nuo šio punk 
to. Dabar lojalistai mėgins už
eiti sukilėliams iš šono. Jei jų 
manievras pavyks, tai sukilė
liams teks pasitraukti, kad ap
ginti savo užnugarį. O tai reiš
kia, kad jų laimėjimai Katalo

nijos fronte gali pražūti.
Pietų vakaruose, Estremadu- 

ra fronte, lojalistai ir pirma
dienį stūmėsi pirmyn. Sukilė
lių vadas, gen. Franco, mato
mai skaito lojalistų ofensyvą 
šiame fronte pavojingu. Jis 
skubiai siunčia šitan frontan 
pagalbos sukilėliams iš Gibral
taro ir iš kitų šalęs dalių.

Lojalistai pradėjo pietų ry
tuose ofensyvą tikslu atitrauk
ti dalį kariuomenės iš Katalo
nijos fronto. Pirmadienį jau 

1 atrodė, kad jie gali suskaldy
ti sukilėlių teritoriją, perkirsti 
jų geležinkelį, kurs jungia šiau
rės ir pietų Ispaniją.

Lietuvos Naujienos

KATALIKŲ VYSKUPAS KOLIOJASI
IŠVADINO ISPANIJOS AMABASADORIŲ MELAGIUM

VVASHINGTON, D. C., sau-Ištiš yra pagrindiniai respubli- 
sio 9. — Ispanijos ambasado- kos principai.
rius Fernando de Los Rios iš- Ambasadoriaus pareiškimas 
leido pakvietimą žymiems kata-’, taip supykdė Baltimorės arki- 
Jikų bažnyčios veikėjams, jų vyskupą Curley, kad jis išva- 
tarpe Alfredui Smith, atlanky 'dino ambasadorių “paprastu 
xti lojalistų Ispaniją ir persi- melagium”. Girdi, ambasado-
tikrinti, ar ten katalikai yra rius kviečiąs atlankyti lojalis- 
persekiojami. Jis pareiškė, kad tų Ispaniją, kad jį, arkivysku- 
tikybinė pakanta ir laisvė inel- pą, ten nužudytų.

Žemalė (Mažeikių aps.) 
vogė obelaites

Ūkininkas A. Bubelė užsodi
no naują sodą, bet jam pra
dėjo vogti obelaites. Jisai pra
dėjo pats sekti ir pamatė ne
toli jo medelyno moteriškę. 
Priėjus arčiau moteriškė pra
dėjo graudžiai aimanuoti, kad 
labai skauda pilvą ir todėl atsi
sėdusi pasilsėti. Ūkininkui pa
sišalinus ji pradėjo labai grei
tai bėgti ir sutiko seniūną, ku
ris ją sulaikė. Moteriškė atei
davo vogti net iš kito vals
čiaus.

Superkamos antys
Žemės ūkio dr-ja geromis 

kainomis iš ūkininkų supirki
nėja didelius kiekius ančių Ma
rijampolėje, Krosnoj ir kt. vie
tose. Teko patirti, kad antys 
superkamos visoje Suvalkijoje 
ir gabenamos į Kybartus, iš 
kur jau eksportuojamos.

Lenkų-vokiečių san
tykiai pagerėję

VARŠUVA, Lenkija, sausio 
9. — Nors lenkų spauda nein
formuoja, kokių rezultatų davė 
užsienio reikalų ministerio 
Becko ir Hitlerio pasitarimai, 
tačiau bendras jausmas yra, 
kad Ukrainos problema tapo 
atidėta neribotam laikui. Ir vie
na priežasčių, kodėl Hitleris pa
lieka, bent kol kas, Ukrainos 
klausimą nuošaly, esanti ta, 
kad jis nori talkininkauti Mus- 
solinio žygiams Viduržemio Ju
ros srity.

Marijampolėje mokosi 
apie 3,000 mokinių

MARIJAMPOLĖ. — šiuo me- 
tu Marijampolėje veikia 4 gim
nazijos, mokyt, seminarija, 2 
amatų m-klos, žemės ūkio m- 
kla ir 32 komplektai pr. ni
kių. Visose šitose mokslo ištai
gose mokosi apie 3,000 moki
nių, iš kurių apie 1,750 pr. m- 
klose, apie 1,050 gimnazijose, 
90 mokytojų seminarijoje, apie 
200 amatų ir žemės ūkio mo
kyklose. Visose mokslo įstaigo
se mokosi apie 70% miestie
čių ir apie 30% kaimiečių vai
kų.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paltu 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.
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ATVIRAS LAIŠKAS JĖZUITUI 
J. KIDYKUI, S. J.

Duodu žinoti, kad^aš skai
čiau Tamstos straipsnį antrašte 
“Tai Bent Akiplėšiškumas”, til
pusi “Drauge” gruodžio 20 d.
1938 m.

Džiaugiuosi, kad “Tėvynės” 
kalėdinis numeris tamstai taip 
užimponavo, kad teikeisi į sau 
nepatinkamas mintis atsiliepti.

AČiu Dievui, gyvename šaly
je, kur žodžio ir sapudos laisve 
nesuvaržyta, kur galime nevar
žomai skelbti gyvu žodžiu ir 
raštu visokias tikybas, visokias 
pasaulėžiuras ir reaguoti į kitų 
mintis, kurios mums nėra pri
imtinos, arba kurios musų 
žvilgsniu išrodo klaidingos. 
Nuomonėmis pasikeisdami ei-

Antras dalykas yra tas, kad 
kritikuodamas “Tėvynėje” pa
reikštas mintis apie Dievą ir 
Kristų tik jas su pagalba “aki
plėšiškumo”, “moksliškos gė
dos”, “padorumo gėdos” užgin
čiji, o neįrodinėji kaip ir kodėl 
turi būti. Kitą iškolioti, išdur- 
ninti bet kas gali. Bet kas ge
ro iš to? Nei koliotojui garbės, 
nei koliojamam naudos. O su
prantama, kad kelionių klau
santieji ar jas skaitantieji taip
gi neturi iš to naudos.

Trečias daiktas yra tai tas, 
kad tamsta atsiliepei, taip sa
kant, tik į dogmatinius daly
kus. O “Tėvynėje” yra užkliu
dytas ir etiškas klausimas. Ten

name prie šviesos ir tiesos. Tai- yra pasakyta: “Jis (tai yra 
Kristus) nebus išimtina katali
kų bažnyčios ir protestonų baž
nyčios savybė, turtas eksp’oa- 
tuojamas tik dėl religinio, so
ciali© ar finansinio pelno.”

Kitais žodžiais tariant, čia 
tvirtinama, kad Romos katali-

■nes Mano
'I'fcVįJ JONISTŲ NAU 

JAS LEIDINYS

JUOKAI

gi tegyvuoja žodžio ir spaudos 
laisvė, tegyvuoja diskusijos.

Dėl tamstos “Drauge” tilpu- 
sio straipsnio aš turiu padaryti 
tris priekaištus.

Pirmiausia, tamstą klausiu, 
ką reiškia tas tamstos dažnas 
vartojimas žodžių “akiplėšišku
mas”, “gėda”, “moksliškoji gė
da”, “padorumo gėda”? Ar tai 
kokie jėzuitiški argumentai? 
Ar tai didelio mokslo ženklas?IC< I \II\IV11V lUVlVjlU oVIIIyUIo • | l

Ar tai didelio ševntumo ženk-[koji geda”? 
las?

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu 
kis j 
gausi

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolų ant ilgų

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

testonų dvasininkai iš Kristaus 
biznį daro. Kodėl tamsta nešo
kai įrodinėti, kad čia yra “aki
plėšiškumas”, kad čia “moksliš- 

’ Kodėl nesušukai, 
į kad Romos katalikai bažnyčios 
kunigai gyvena gerindami sa
vo gyvenimą su Kristaus doros 

'mokslu? Kadangi apie tai visiš
kai nutylėjai, tai darome išva
dų, kad sutinki su tuo tvirtini
mu, kad kunigai yra lupikai ir 
iš tikybos gerų biznį daro. Jei 
ne tyčia šį kunigus liečiantį da
lykų praleidai, tai kviečiami į 
tai atsiliepti. Nesakau kviečiu, 
o sakau kviečiame dėl to, kad 
ne aš vienas ir ne šimtai, o 
tūkstančiai musų tautiečių tuo 
dalyku įdomauja.

Kad nešaudytume pro šalį,

URANE COAL COMPANY 
5332 Šo. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

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

I ACM E-NAtl.i I tiM) Koto.

CAMBRIDGE, MASS. — 
Davė Dickinson, kuris dėl 
vaikų paralyžiaus liko pa
liegėlis, yra didelis gaisrų 
fotografavimo mėgėjas. Jis 
savo motoriniu vežimu va
žiuoja kiekvieno apylinkėje 
gaisro fotografuoti.

tai patieksiu keletu dalykų, ku
rie mano žvilgsniu rodos, kad 
kunigai iš Kristaus gerų biznį 
daro.

šiais metais, t. y. 1938 m., 
jau yra išleistas ketvirtas Tėvų 
Jonistų leidinys — brošiūrėlė. 
Ta brošiūrėle pavardinta “Ka- 
ėdos ir .Jų Reikšme”. Toje bro- 
šiurė/čje kun. Jonas V. Liūtas 
labai plačiai gvildena apie tai, 
kaip Kalėdos atsirado, kaip jos

Evangelijas skaitant, susida
ro įspūdis, kad ryškiausias 
Kristaus gyvenimo ir mokslo 
bruožas yra tai neturto išgar- 
binimas ir turto grobimo pa
smerkimas. Kristus skelbė: Pa
laiminti beturčiai, visų pirmu 
ieškokite dangaus karalystės ii 
jos tiesybės, neturėkite godu
mo, vargas jums turtingieji, 
nes jus jau turite savo paguo
dų. Apaštalams, kurie įpėdi
niais rokuoja save Romos ka
talikų bažnyčios kunigai, sakė: 
Neturėkite nei aukso, nei si
dabro; dykai gavote, dykai ir 
duokite.

Kaip Romos katalikų bažny
čios kunigai praktikuoja tuos 
Kristaus pamokymus? Kaip jie 
seka Kristaus pavyzdį? Iš kuni
gų gyvenimo išrodo lyg Kris
tus butų gyvenęs ir mokęs vi
sai atbulai. Iš kunigų gyvenimo 
išrodo, lyg Kristus butų mokęs, 
kad žmogaus laimė yra žemiš
kų turtų gausume. Kunigai sa
ko, kad sakramentai ir mišios 
— tai Kristaus dovanos. ’ Pagal 
Kristaus įsakymą, kas dovanai 
gauta, dovanai turi būti ir da
linama. O Romos kunigai im
dami iš parapijos iždo po $100 
per mėnesį, turėdami nemoka
mai klebonijas, šviesą, šilumą, 
telefonų, rakandus ir visų ap
tarnavimų, o už mišias dar ima 
$5 ar $10, už laidotuves po 
$60, $90 ir net po $150. Už 
šliubus ima po $25 ir daugiau.

Tokiu tai bildu musų Romos 
kunigai pasidarė pasiturinčiau- 
siu luomu musų tarpe. , 
\ Romos katalikų bažnyčios 
kunigai, vienuolynai, -vyskupai, 
kardinolai prie žemiškų turtų 
siekė visose tautose ir per visus

kinlos' katalikų tikėjimui.
Čia autorius labai trumpoje* 

formoje, bet aiškiai perbėga vi
sų tų periodų nuo žmogaus at
siradimo ant žemes iki jis pa
siekė tokį civilizacijos laipsnį, 
kada pradėjo suprasti, jog jis 
yra sutvertas valdyti ir tvarkyti 
šį žemiškų pasaulį. Kaip jis pri
ėjo prie sųvokos, kad Visagalis 
jį paleido ant šios musų senos 
žemelės, suteikė jam protą, iš
mintį ir nesibaigiantį norą gy
venti ir veikti iki mirties.

Čia skaitytojas, kuris įdomau
ja Kristaus atėjimo prasme, ras 
tinkamų į tų klausimų atsaky
mą. Milijonai žmonių kaip ti
kinčiųjų, taip ir netikinčiųjų 
kada nors savo gyvenime statė 
sau klausimą, kokia buvo pras
mė ir kokis tikslas Kristaus at
ėjimo ant žemės. Į tą ir kitus 
klausimus kiekvienas skaityto
jas čia ras sau tinkamą ir aiš
kų atsakymą.

Į tų brošiūrėlę kun. Jonas V. 
Liūtas įdėjo daug sielos ir filo
sofijos, kad visiems supranta
moje formoje gražiai galėtų iš
aiškinti Kalėdų pasaką. — mitą. 
Kiekvienas, kas tik nori dau
giau sužinoti, kaip ir kodėl Ka
lėdos atsirado, kodėl visi krikš
čionys prieš Kalėdas rėdo eg
laites ir daug kitų klausimų čia 
suras. Todėl yra patartina vi
siems tikintiems ir netikintiems 
šią brošiūrėlę perskaityti.

Ęe to, reikia dar pažymėti, 
kad tik šiais metais Tėvai Jo
nis tai jau yra išleidę sekančias 
brošiūrėles: “Po Žaliuojančiu 
Ąžuolu”; “Valstybės Sostas”, 
“Karakterio Auklėjimas”, ir da
bar “Kalėdos ir jų Reikšmė”. 
Visas suminėtas brošiūrėles ga
lima yra gauti pas Tėvus Jonis- 
tus, 851 N. Damen Avė., Chi
cago, III. Kainos nėra pažymė
tos. Norėdami jų įsigyti, turite 
rašyti Tėvams Jonistams, arba 
kreiptis asmeniškai.

Jonistų Rėmėjas

KitiLietuviaiDaktarai

DR. P. S. BEINAR
ATSARGA GEDOS NEDARO GynY^A^CH^RGAS

Jonukas grįždamas apyvaka- 6900 So. Halsted St 
re iš 
žaidė 
nę.

ąžuolyno, kur visą dieną Tel. Went. 1612 — Res. Yards 3955 
\ .. i v . . . .. Ofiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser.
futbolą, užeina į vaisti- jr nedėlioj pagal sutartį.

— Pone vaistininke, gal ga
lėčiau gauti skausmų mažinan
čio vaisto.

— Kam tau jo reikia?
<— Mat, per vėlai einu namo, - 

ir butų laimingas atsitikimas J 
jei negaučiau į kailį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

66 9?

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 

Seredomis ir j
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

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

nuo 1-3 ir 7-8 j RUSIJOS
nedėl. pagal sutartį Gerai lietuviams žinomas per 31

* ■ maine L-oirro nofvrac rrrrr] rrf ni oc

JUBILIEJINIAI
Piknikai—4939

Gegužės 21 Dieną 
BIRUTĖS DARŽE 
Rugpiučio 13 Dieną 
SUNSET DARŽE

Ofiso Tel, Yards 5921

DR. BERTASH
756 Wdst 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107.,

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
•Residence TeI.BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 2 vai. ryto, nuo 2 iki
SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 val.« 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2880.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
diena m naktį

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

9 ' Telefonas UAFAYETTE 0727

1—x -g ___ • koplyčios visose
lAZcll Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

Marąuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė.

HEMLOCK 83 0
Rezidencija PROSPECT 6232
Dr. Walter M. Eisin
PHYSICIAN AND SURGEON

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk

MIDVVAY 0001.

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 12

Rez. Telephone PLAZA . 2400

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

AKIU SPECIALISTAI

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS 8

SPALVOTAS
9SU PAVEIKSLAIS

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki

Ly 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 

šventadieniais: 11 iki 12
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

ADVOKATAI

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930 JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

4631 SO. ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockweli St. 
Telephone: Republic 9723.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Garsinkitės “N-nose”

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. PROspect 1012.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

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

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

ir vienuolynai kartu su kara
liais ir kitokiais didikais buvo 
užgrobę geriausias žemes, o 
liaudis gyveno*skurde. Kai iš
badėję žmonės sukilo, tai ly
gaus likimo susilaukė karališ
koji šeimyna, didikai ir vysku
pai. Ta pati istorija pasikarto
ja Rusijoj, Ispanijoj, Meksikoj 
ir protestantizmo kilimo lai
kais Anglijoj, Vokietijoj ir 1.1.

Tai va, į ką aš ir tuksiančiai 
kilų esame įsitikinę. Todėl be 
reikalo 
vynės” 
menko 
grubių
supranta.
prantame, 
skandališkiausias 
Kristaus daro Romos katalikų 
bažnyčios kunigai. Todėl kata
likai “Tėvynę” ir kitus visuo
meniškus laikraščius nė į ran
kas neturi imti, o Romos kata
likiškus kaip va “Draugą”, 
“Darbininką” ir kitus, kurie gi
na sufariziejusius kunigus ir 
giria jų fariziejiškus darbus.

Tai tiek šiuo sykiu. Dabar 
Tamsta turi balsų, prašome 

i. —Kazys žemaitis.

tamsta sakai, kad “Tė- 
katalikai turi būti labai 
supratimo žmonės, kad 
patyčių iš Kristaus ne- 

Mes matome ir su- 
kad didžiausias ir 

patyčias iš

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III

»

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avc. Phone Lafayette 8024
.1   '*■ ■■ "   —————— ■ " n ■ ■■■—    ■ ■■■ ■ i ■■ i   ■ ■ ■ ■ ■

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139.
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris- 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

■
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KLAIPĖDA TARPTAUTINĖJE
POLITIKOJE

spėliojimai dažniausiai nebuvo 
pagrįsti bet kuriais politiniais 
samprotavimais, o vien rėmėsi 
gandais, kurių šaltinį tęsudarė 
palinkimas prie sensacijų.

Vokietijos spauda ir radijas

Viktoras Gailius naujai pa- 
krašto gu-

M. S—KIS.

GAMTOS GROŽIO
MĖGĖJAI

užėmę gana korektišką pozici
ją, kartais net griežtai nuo jų 
atsiribodami. Dabar, rinkimams 
praėjus ir politiniam jėgų san
tykiui Klaipėdos krašte aiškė- 
jant, Klaipėdos klausimas yra 
atsistojęs tarptautinės politikos 
plotmėje. Todėl pravartu susi
pažinti arčiau su Klaipėdos 
krašto reikalais tarptautiniu 
požvilgiu.

Klaipėdos klausimo atsiradi
mas, didžiajam karui pasibai
gus, buvo vienkart lietuviškos 
ir lenkiškos kilmės. Lietuviai jį 
buvo iškėlę Paryžiaus taikos

ĮSIGYK DABAR
1939

JŪSŲ25% NUOLAIDOS ANT 
SENO RADIO

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

Jos. F. Budrik
Ine.

3409 So. Halsted St
Tel. Yards 3088

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

Klaipėdos krašto reikalai jau konferencijoje, pasiremdami sa- 
tulą laiką traukia į save tarp-[vo istoriniais siekimais į Mažą- 
tautinės opinijos dėmesį. Karo ją Lietuvą, kuri buvo suvaidi- 
stovį nuėmus ir krašto vokie- misi nemažą vaidmenį ir visa- 
čių vadinamoms džiaugsmo ma- me lietuvių tautiniame judėji- 
nifestacijoms prasidėjus, di- me. Nemaža svarba lietuvių ar- 
džiulė Europos spaudos dalis’gumentuose teko ir nurodymui 
ėmė reikšti įvairiausius spėlio- į tą aplinkybę, kad Klaipėda, 
jimus dėl Klaipėdos krašto arti- nors ir labai suvokietinta, vien 
miausios’ateitics. Tačiau visi tie dėl savo geografinės padėties 

yra pašaukta tarnauti atgimu
siai Lietuvai, kaipo jos vienin
telis išėjimas į jurą, šiuo ar- skirtas Klaipėdos 
gumentu pasirėmė ir lenkai, i bernatorius. 
teigdami, kad Klaipėdos uostas, j 
turįs ypatingos reikšmės ne tik
tai Lietuvai, bet ir visam Ne
muno upynui. Vadinasi, lietu
vių argumentai buvo tautinio—• 
istorinio ir ekonominio — poli
tinio pobūdžio, kai’ lenkų argu
mentai buvo vien politiniai. Be
je, lenkai ne sau reikalavo 
Klaipėdos krašto. Lenkai reika
lavo šio krašto atskyrimo nuo 
Vokietijos tokiomis sąlygomis, 
kad jo prijungimas prie Lietu
vos įvyktų tik pastarąja! susita
rus su Lenkija dėl santykių 
tarp šių dviejų valstybių. Ver- 
salės sutarties 99 str. nuostatai, 
kuriais Klaipėdos kraštas liko 
atskirtas nuo Vokietijos, reiškė 
lenkų tezės laimėjimą, šiai tezei 
pasipriešinę vokiečiai, kurie rė
mėsi prieškarinės statistikos 
duomenimis, pagrįstais lietuvių 
vyravimu viensėdžiuose, nieko 
nepešė. Taikos konferencijos 
pirmininkas Glemenceau, atsa
kydamas į vokiečių delegacijos 
protesto notą, pabrėžė, kad kra
štas esąs lietuviškas ir Hd mie
sto vok iškurnąs nė kiek nema
žinąs jo reikšmės Lietuvai, kai- 

' po jos vienintelio išėjimo į ju- 
rą. Vadinasi, laikos konferenci
ja, nutarusi atskirti kraštą nuo 
Vokietijos, formališkai buvo pa
sirėmusi Lietuvos teisėmis bei 
argumentais. Fa k tinai gi siekta 

i patenkinti lenkų reikalavimus, 
j Tuo budu pirmas lietuvių ko- 
i vos už Klaipėdą laikotarpis pa
sibaigė aiškiu pralaimėjimu, 
kurį nulėmė nepalankus Lietu
vai tarptautinių jėgų santykis. 

Lenkijos diplomatijos sieki
mams ryškiai iškilus aikš.tėn 
1921 metais, per vadinamas Hy- 
manso derybas, Vokietijos vie
šoji nuomonė labiau palaikyda
vo Lietuvos reikalavimus Klai
pėdos krašto atžvilgiu. Pačia
me gi Klaipėdos krašte vokie
čių visuomenė rodė palinkimo 
pasitarnauti prancūzų — lenkų 
diplomatijos anuomet prieš Lie
tuvą varomai apsupimo politi
kai. Kai 1922 metais pakanka
mai paaiškėjo, kad prancūzų di
plomatija yra nusistačiusi pa
daryti iš Klaipėdos krašto frei- 
štatą (laisvą valstybę) lenkų 
globoje, Vokietija, nė kiek ne
žiūrėdama į krašto vokiečių vi
suomenės reiškiamus propran- 
euziškus palinkimus, užėmė vi
siškai nedviprasmišką poziciją

Lietuvos naudai. Ši aplinkybė 
šiandien ypatingai yra vertinti
na. Dalykas tas, kad Vokietijos 
viešoji nuomonė kartais be rei
kalo pasiremia 1923 metų isto
riniais sukilimo atsiminimais, 
kurie kiek prasilenkia su istori
ne tikrove. Klaipėdos kraštas 
vargu butų sulaukęs prijungi
mo prie Lietuvos, jeigu šalia’ 
vakarų valstybių ir Lenkijos, 
kurios smarkiai priešinosi lietu
vių reikalavimų įgyvendinimui 
Klaipėdos krašte, butų atsiradu
si ir Vokietija. Lietuvių tezės 
laimėjimą 1923 metais nulėmė 
kaip tik ta aplinkybė, kad Vo-

ina, buvo Lietuvos pusėje. Taip 
jėgoms pasidalinus, Lietuviai 
galėjo pasiekti savo tikslą, pri
jungiant Klaipėdos kraštą prie 
Lietuvos.

Berods, lietuvių laimėjimas 
Klaipėdos klausimu buvo nu
pirktas skaudžiu pralaimėjimu 
Vilniaus klausimu. Mat, santar- 
vininkai, būdami priversti nusi
leisti Lietuvai ir pripažinti jos 
teises į Klaipėdos kraštą, pa-

AR

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

BEDARBE BUS NEBAISI
Nelaikyk savo pinigų BE nuošimčio, Jbet pasidėkit ten, 
kur galite gauti 3^ ARBA 4%.
\J NAUJIENŲ SPULKA IŠMOKA PINIGUS 

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

UTHUANIAN BUILDING, LOAN 
and SAVIKGS ASSOCIAYION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

pgžindami pastarosios pretenzi
jas į Vilniaus kraštą, žodžiu, 
savitarpio ryšys tarp Vilniaus ir 
Klaipėdos klausimų ibuvo nu
trauktas. Lietuva, Vokietijos ir 
Sovietų Rusijos remiama, par
bloškė prancūzų —■ lenkų poli
tinę blokadą ir prasimušė į ju
rą. Taip baigėsi antrasis lietu
vių kovos už Klaipėdą laikotar
pis.

Paskesnės Lietuvos pastangos 
savaime buvo nukreiptos juros 
link. Prasidėjus deryboms su 
santarvininkais dėl Klaipėdos 
krašto perleidimo sąlygų, tuo
jau iškilo aikštėn naujas poli
tinis jėgų santykis Klaipėdos 
klausimu. Lietuva buvo atsira
dusi vieningo priešingo fronto 
akivaizdoje. Anglai, prancūzai, 
italai, vokiečiai ir lenkai sieke 
sudaryti tokį teritorialinį statu
tą Klaipėdos krašte, kad Lietu
vos vyriausybės kompetencijos 
butų labiausiai suvaržytos. Ypa
tingų sunkumų, nors ir skirtin
gais sumetimais, darė vokiečiai 
ir lenkai, kurie oficialiai tose, 
pusantrų metų užtrukusiose de
rybose, nedalyvavo. Vokiečiams 
rūpėjo, kad Klaipėdos krašto 
statuto sąlygos palankiai veikia 
šio krašto viešojo gyvenimo rai
dą vokiečių nacionalizm.r pagei
daujama kryptimi. Lenkai gi 
buvo susirūpinę, kad jų valdo
mos šiaurės rytų sritys gautų 
saugų išėjimą į jurą Klaipėdoje. 
Atkaklus Lietuvos priešinima
sis paveikė, kad galop prieita 
susitarimo. Tuo pasibaigė Klai
pėdos klausimo raidos trečioji 
stadija, atnešusi Lietuvai Klai
pėdos konvenciją.

(Bus daugiau)

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid f or Itching of 

ECZEMA 
Daug yra atsitikimi], kur kiti produktai ne 
davS reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninan
tis, antiseptinis skiedinys Žemo davfi greitas 
pasėkas nuo niež&jltno, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

16 pirmo sykio Žemo ne6a nuostabią pa- 
gelbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių). padeda Gamtai 
greitesni gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
rašo 16 visur, garbindami gautas pasėkas 
Štai kaip raAo p. F. M. 16 Jersey City: 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 88 
metus.”

Neregimas. nedSmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervlnes ir kitokius odos įdegimus. Tik 860. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks 91.25 Extra JCgos. Yra pas visus/ žy
mesnius vaistininkus.

(Feljetonas)
Po šešių nuobodžių prozaiš- 

ko gyvenimo ir kasdieniškų 
rūpesčių dienų, šeši automobi
liai lenktyniuodami išsiskubi
no į “gamtą”... jos gražumu 
pasidžiaugti. Juo greičiau nu
važiuosi, juo daugiau gamtos 
gražumu pasidžiaugsi.

Dainavos krašto vaikai, gi
mę ir augę tyrame ore, užliū
liuoti begalinėmis paukštelių 
dainomis, gamtą pamilę visa 
širdžia ir siela, galvatrūkčiais 
atskubėjo girion; prie kurorto. 
Gamta čia neišpasakytai gra
ži : oras balaamingu kvapsniu 
pritvinkęs; žydras dangus, gel
tonas, vakarykščio lietaus nu
plautas smėlys; ežero paviršis 
lygus kaip stiklas ir mėlynai 
žalias, kaip emeraldas su pur
purinėmis juostomis virš ho
rizonto. žmonės maudosi, sau
lėje kaitinasi, po girias vaikš
čioja, gėles renka, stebi paukš
čiu dainas.

“Gamtos mėgėjai” taip pat 
brangaus laiko neeikvoja, nes 
suaugę ir didžiumoje, senstą 
žmonės, reikia naudotis gam
tos gražumu, gal ne visi ilgai 
gyvensime? Iš žibančių saulės 
spinduliuose automobilių iški
la sunkios sultingos statinai
tės, su alum, ant stalų kai ka
reiviai sustoja rikiuotėje šar- 
maliako buteliai; vištiena ir 
kumpiai šypsosi prieš mėlyną 
dangų. Gale ilgų stalų išsitie
sia vienas ekstra stalas “pi
li akli ui” lošti.

Visi, išskyrus vaikus, džiau
giasi gamtos gražumu—žydriu 
dangum, kuris šypsosi pro me
džių šakas karts 41110 karto už- 
kišdamas balsgahu kai pūkas 
pavasario debesėliu spragą; 
ežero pakraštyje balta putelė 
rodo sayo dantis, paplūdi
miai mirįjadąįs spalvų mir
ga... Visi džiaugiasi ir žaidžia.

Kai nuo kaitrios saulės ir 
skysto šarmaliako užkaista pa
kaušiai, išpila prakaitas ir> • ,.x marškiniai iš pajuostės išlen
da į viršų, o plaukai ant akių 
nusmunka, tuomet štyššš pau
kščiai,—choras dainuoja! Kal
neliai ir kloniai girdi. Mes gar
biname gamtą, o jus, ponai 
paukščiai “šarap!” — žiemos 
metu turite pakankamai laiko 
giedoti. Leiskite mums pareik
šti savo altruistinę meilę ir dė
kingumą gražiąjai gamtai. Sa
vo laisvais balsais laisvą kraš
tą Ameriką pagerbti... Jeigu 
“amerikonai,” iš šalies žiūrė
dami ir raukosi, nemėgsta 
musų brangios tėvynės liūliuo
jančių nokturnų, tegul sau 
nešdinas iš parko. Mums pa
tinka, mums gražu ir mes dai
nuojame.

Dainos, muzika, “pinaklis”, 
šarmaliakas ir vėl dainos, šo
kiai prie dumplinės armoni
kos. Iš storų poniučių dažytų 
lupučių cigaretų dūmai faso- 
niškai rūksta kai iš kaminų, 
dulkėsi sudarydami bendrą 
miglą. Puiku, grąžu ir neišpa
sakytai linksma! Iš viso būrio 
atsirado tik vienas toks, kuris 
atrodė nusiminęs, murksojo 
ant sulūžusio suolo galo ir alų 
sau ant čeveryko galo pylė. 
Gedulingu balsu sužviegė ar
monika azartiško šokio melo
diją. atkiuto nusinfinėlis, ran
ka nubraukė sutaršytus plau
kus nuo kaktos ir atmerkęs 
kurmiškas akis, užgiedojo la
bai ištęsdamas gaidą:

“P-p-paaa-siu-tu-siai-iii my
liu gam-tą... La-bai my-y-liu. 
Ei,' tu pipirka, eik čia, pašok
sime polkutę!” Bandė šokti, 
galva buvo linksma ir gyva, 
bet kojos atsiliko užpakalyje 
ir vyras išsitiesė ant pilvo su
tryptose dulkėse.

“Gamtos grožio mėgėjai” 
apie vidurnaktį su dideliu į- 
kvėpimu užtraukė “girtuoklių 
himną—Zazuną” atsisveikini
mui su gamta. Tuščias stati
naites sumetę į automobilių 
užpakalius, graibėsi apie lan- |

gus ir duris ieškodami savo 
vietų. Vaikai saule įdegę, mie
go apimti, prašė motinas grei
čiau namo važiuoti. Automo
bilių eilė išsirikiavo motorais 
drebindami žemę ir dulkes 
keldami. Ant stalų pasiliko 
žvairuodami tušti buteliai ir 
krūvos suniauktų popierių bei 
atmatų. Toli girioje nuskam
bėjo lietuviška daina:

“Sudiev, giruže,
“Sudiev, žalioji...”
Kai paskutiniai dainos gar- 

tuomet pasigirdo 
balsas, 

vis-

Iš Lietuvos!
BAIGIAMOS LIETUVOS—! 

LENKIJOS PREKYBOS 
DERYBOS

visais esminiais klau- 
Dar iki Naujų Metų 
pasirašyta prekybos

sai išnyko, 
linksmas “vipurvilio” 
pranešdamas, jog girioje 
kas tvarkoje.

JUOKAI
susi-Plaukiai susigalvojo 

kviesti svečių. Patarnavimams 
pakvietė du tarnus.

Niekas neatėjo. Plaukiai ne
galėjo išspręsti mįslės, kodėl 
niekas neatėjo. Bet paaiškėjo, 
kad pakvietimai 
sti.

Po pirmojo
Plaukius kreipės

— Ponai, gal su jumis gale 
sim truputį palošti.

nebuvę pasių-

susijaudinimo 
į tarnus:

UŽSITIKRINK 
priedinę 
apsaugą

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Lietuvi ų—len k ų ek o n om i n ė s 
derybos jau baigiamos. Jau esą 
susitaria 
simais. 
busianti 
sutartis.
vos prekių už šešis milijonus 
litų, ir už tokią pat sumą Lie
tuva pirksianti Lenkijoje. Lie
tuva iš Lenkijos įsivešianti ge
ležies, cemento, anglies,, audi
nių, kurie Lietuvoje negamina
mi, ir kai kurių kitų prekių. 
Lenkai Lietuvoje pirksią už 6 
milijonus litų celulozės, senos 
geležies, odų, bituko plytų, žu
vies, darž. linų, sėmenų ir kit. 
Be to, lenkai per Lietuvą per- 
vešią bei pcrplukdysią daug 
miško medžiagos, žymi dalis 
miško medžiagos bus apdirba
ma Lietuvos lentpiuvėse. Su
tartis sudaroma vieneriems 
metams.

Garsinkitės “N-nose”

savo

INDELIAMS
Nereikia jums bijoti, kada jie padėti musų įstaigoje. 

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

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

Indėliai apdrausti iki $5,000.

|| rEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CICERO

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

SOBOTKA-JAROŠ,
2444 South 52nd Avenue

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

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

. NAUJIENOS yra visuomenes organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinami NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

RAŠOMAS
MAŠINĖLĖS

VISŲ ISDIRBYSČIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Mainn 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.

■■BaaHHaaBBaaHaaHni
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. Clinic
Telefonas Calumet 4178 

33-čia ir So. Michigan Avė.

Sophie

< -ji Barčus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Garsinkitės “N-nose”

PAVASARINIŲ

MADŲ>
KNYGA

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

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

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

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

Miestas__ ___________________

Valstija----------------- ---------------



c

NAUJIENOS, Chicago, 111. Antradienis, sausio 10, 1989

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

- — - - _ -

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

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

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

Kongresas ir prezidentas
■ >' ....

Dabartiniame J. V. kongrese konservatoriai yra 
daug stipresni, negu pereitame kongrese. Ne tik repu- 
Nikonai turi abiejuose kongreso butuose daug didesnę 
atstovybę,, bet ir demokratų tarpe Naujosios Dalybos 
priešai pasidarė drąsesni po to, kai prezidentui nepavy
ko per rinkimus “išvalyti” savo partiją.

Tokiu budu opozicija administracijai šiame kongre
se žada būti smarkesnė. Sakoma, kad ta opozicija pasi
rinko sau už vadą vice-prezidentą Garnerį. Viešai Gar- 
neris, suprantama, negali eiti prieš Rooseyeltą, nes tai 
butų priešinga įsigyvenusiai šio krašto tradicijai, kad 
vice-prezidentas aktingai politikoje nedalyvauja* Tačiau 
privatii/iai, pasikalbėdamas su senatoriais ir kongresjna- 
nais, jisai gali padaryti nemažai įtakos į jų nusistatymą.

Kai kas pranašauja, kad kongresas visą laiką stab
dys prezidento sumanymus ir kovos prieš vykinimą tų 
socialinės apdraudos įstatymų, kurie nepatinka kapita
listams. Jeigu taip bus, tai nieko nestengs atlikti nei ad
ministracija, nei kongresas* Tai butų apgailėtinas daly
kas, nes tai duotų naują argumentą demokratijos prie
šams. Jie sakytų, kad demokratinė valdžios forma yra 
“nevaisinga.”

.......        t,

Stalinas kapoją darbininkų algas
Associated Press ^telegrama iš- Maskvos praneša, kad 

per Maskvos radiją pereitą sekmadienį buvo paskelbtas 
naujas sovietų valdžios dekretas apie darbo sąlygas ir 
darbininkų algas pramonėje.

Pagal tą dekretą, dirbtuvių administracija turės at
leisti iš darbo kiekvieną darbininką, kuris pasivėlins at
eiti į darbą daugiau, kaip 20 minutų.

Toliau, dekretas reikalauja, kad darbininkai mašinų 
statymo pramonėje daugiau dirbtų už1 mažesnį atlygini
mą^ Tos pramonės komisaras Viktor Lvov įsake, kad iš 
darbininkų butų reikalaujama atlikti 25% daugiau dar
bo už normalų atlyginimą; o už viršlaikį dabar bus mo
kama 14% mažiau, nes, anot to komisaro, pernai metais 
darbininkams ir tarnautojams buvę išmokėta “perdaug4’.

Reikia čia priminti, kad vos apie dvejetą savaičių 
laiko atgal sovietų valdžia išleido aštrius patvarkymus 
sustiprinimui “disciplinos” pramonėje. Svarbiausias tų 
patvarkymų, tai įvedimas tam tikrų pasų knygelių dar
bininkams, į kurias turi būt įrašoma, kur darbininkas 
dirbo, kiek gavo atlyginimo, kokios bausmės jam buvo 
uždėtos, už ką jisai buvo atleistas iš darbo ir t.t. Benito 
paso nė vienas darbininkas negali gauti vietos dirbtuvė
je. Jeigu knygelėje pažymėta, kad darbininkas nepabuna 
ilgesnį laiką vienoje vietoje arba kad jisai vėlinusi į dar
bą ir dažnai nusideda dirbtuvės “disciplinai”, tai jisai 
patenka į juodą listą ir jam būna uždarytos durys į dirb- 
tuvea. ( -! .-aai tikimi

Net kapitalistinėse šalyse tokios disciplinos priemo
nės nėra vartojamos prieš darbininkus. Maskva aiškina
si, kad sovietų Rusijoje darbininkai kitaip negali būt at
pratinti nuo tinginio ir apsileidimo. Bet tai yra keista. 
Juk komunistai visuomet sakydavo, kad Rusijoje pramo
nė “priklauso darbininkams’’, todėl jie dirba su didesniu 
noru ir pasišventimu, negu kapitalistinėse šalyse, nes so
vietų darbininkas “dirba sau”. O čia pasirodo, kad sovie
tų Rusijoje darbininkai yra “tinginiai” ir “apsileidėliai”, 
kurių negalima suvaldyti be aštriausių disciplinos prie
monių !

Na, ar tokie darbininkai gali parodyti žmonijai ke
lią į socializmą?

Tačiau, dalykas čia tur butane tiek Rusijos darbinin
kų apsileidime, kiek menkam atlyginime ir Jdogoae gyve
nimo sąlygose. Sovietų šalies darbininkai mažiau uždirba 
ir prasčiau gyvena, negu darbininkai bet kurioje Euro
pos šalyje (nekalbant jau apie Ameriką), todėl pas juos 
nėra noro ir dirbti. O dabar jų uždarbiai tapo dar labiau 
nukapoti! (

Kad darbininkai sparčiau dirbtų, reikia pašalinti 
skurdą. Bet diktatūra to nepadarys, nes jai ne tai . rupi.

Užsakymo kainai
Chicagoje — pašttt:

Metama __________________ $8.00
Pusei metu -----------------------  4.00
Trims mėnesiams __ .--------- 2.00
Dviem mėnesiams --------------  1.50
Vienam mėnesiui .—........ ..... .75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: '

(Atpiginta)
Metams ...............  $5.00
Pusei metų .........—.......<.........^2.75
Trims mėnesiams ..... ............. 1.50
Dviem mėnesiams -- -----  1.00
Vienam mėnesiui ........................7

Lietuvoje ir kittir užsieniuose
Metams ..............-.............— $8.00
Pusei metų .............*~.............. 4.00
Trims mėnesiams  - —.. 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

nukai. Jis aiškinau kad kasda
mas žemę užtikęs smilčių, ku
riose, kaip išrodo, yra aukso 
akmenukų. Sutter išbandė ak
menukus; tikrai tai buvo auk-

sėjas valstijoje, pripažino tei
singumų Sutterio reikalavimo ir 
pareiškė, kad šie visi milžiniš- 
<i plotai yra neginčijama jo 
nuosavybe. Tų dienų John A.

jo protas pakrikęs. Liko tik vie
nu sąvoka: teisingumas.

Per 25 metus po to senas ir 
sumenkęs žmogus, apiplyšu
siuose drabužiuose visų laikų

Darbininkų uždarbiai
SOVIETŲ RUSIJOJE

Reali (tikroji) vidutiniško 
darbininko alga sovietų Rusi
joje yra dvylika kartą žemes
ne, negu Amerikos Jungtinėse 
Valstijoje. Reali alga reiškia 
kiek maisto, rtibų ir kitų daik
tų darbininkas gali savo už
darbiu nupirkti.

Bet atskirose pramonės ša
kose tas skirtumas yra dar di
desnis. Pav. prof. Compton 
apskaičiavo, kad—

“Plieno pramonės darbi
ninkas Jungtinėse Valstijo
se uždirba per pusantros va
landos tiek, kad jisai gali 
nusipirkti vienų svarų jau
tienos, svarų duonos, svarų 
lašinių, svarų sviesto, sva
rų bulvių, svarų cukraus, 
kvortų pieno ir tuzinų kiau
šinių. O Rusijoje, kur tech
nikos progresas yra atsili
kęs ir kitokia politinė siste
ma kontroliuoja algas it 
kaiųas, vidutiniškas plieno 
pramonės darbininkas turė
tų dirbti dvidešimt-tris ir 
pusę valandas, kad jisai ga
lėtų nusipirkti tuos pačius 
produktus.”
Reiškia, tikroji darbininko 

alga sovietų, pramonėje yra 
beveik 18 kartų žemesnė, ne
gu Amerikos pramonėje.

Kodėl Rusijoje darbininkas 
uždirba tiek mažai? Viena, dėl 
to, kad sovietų pramonėje, dėl 
technikos atsilikimo, yra la
bai nenašus darbas; antra, dėl 
to, kad labai didelę, darbinin
ko pagaminto produkto dalį 
sovietų valdžia paima milžiniš
ko biurokratijos ir kariuome
nės išlaikymui. Rusijoje dar
bininkus samdo ne privati
niai kapitalistai, bet valdžia, 
Ir ji juos išnaudoja dvejopu 
budu: mokėdama žemų atly
ginimų už darbų ir lupdama 
aukštas kainas už prekes.

šituo atžvilgiu, visose dik
tatūrose yra panaši velniava. 
Fašistiškoje Italijoje, pav. vi
dutiniškas realus darbininko 
uždarbis yra devynis karius 
žemesnis, nbgu Amerikoje; o 
naciškoje Vokietijoje — ketu
ris kartus žemesnis, nežiūrint 
to, kad technikoje Vokietija 
stovi aukštai.

Bet kuomet diktatūros spau
džia žemynf darbininkų algas, 
tai darbininkai kenčia visa
me pasaulyje* Nes seniai yra 
patirtas faktas, kad jeigu dar
bininkai gauna mažų atlygi
nimų. vienoje šalyje, tai ir ki
tų šalių kapitalistai stengiasi 
nukapotj^algas. O sovietų Ru- kaip fašistai.

■ -    - - ■ ■ - ■   

Sutterio auksas
(Atkarpėlė iš Amerikos istorijos)
♦ ..... ............ ._______

Stefan Žweig
1834 metai. — Senovinis A- 

merikos laivas plaukia iš Le 
Havre į New Yorkų. Juo plau
kia ir tūlas Johann August Su- 
ter (vėliau žinomas kaipo John 
A. Sutter). Jis yra 31 m^ am
žiaus ir skubiai bėga nuo Eu
ropos teismų. Bankrotas, vagis, 
klastuotojas, jis palikęs savo 
žmonų ir vaikus plaukia užju- 
rin ieškoti naujo gyvenimo.

1839 metai. — Sutter laimė
jo vidutiniškų pasisekimų kaipo 
ūkininkas New Yorko valstijoj. 
Bet jo gyslose teka avantiūris
to kraujas ir jis išsikelia į Sa- 
eramento klonį, Califonrijoj. 
Ten, gavęs koncesijų Iš Ispani
jos valdžios, jis įkuria kolonijų. 
Statomi sandėliai, kasami šuli
niai, piešiami dirvonai ir sėja
mos sėklos* Laipsniškai koloni
ja auga, nes prie jos prisideda 
apylinkių sodybų vyrai ir mo
terys.

Pasisekimas kolonijos nepasi
duoda aprašymui. Žemė derlin
ga ir vienas pasėtas grūdas at
neša 500 grudų vaisių. Aruodai

sija apima kuone šeštų dalį 
žemės paviršiaus. Italija ir 
Vokietija yra, žinoma, daug 
mažesnės, bet jų pramonė pa
saulio prekyboje vaidina žy
mių rolę. Taigi, kuomet tose 
diktatūrose darbininkai yra 
baisiai išnaudojami, tai ir de
mokratinėse šalyse darbininkų 
būklė eina blogyn*

Štai dėlko ir Amerikos dar
bininkai yra gyvai suintere
suoti, kad diktatūros Rusijoje, 
Vokietijoje ir Italijoje butų 
pašalintos.

“Demokratija” re
RINKIMŲ•

Tautininkų laikraščiuose 
Vyt. Sirvydas jau seniai rašo 
ir rašo, kad dabartinė Lietu
vos tautininkų valdžia “nėra 
fašistinė”. Visi žino, kad ji nė
ra ir demokratinė, nes ji pa
naikino žodžio ir spaudos lais- 

>vę, uždraudė visas opozicines 
partijas ir atėmė piliečiams tei
sę laisvai organizuotis ir da
ryti susirinkimus. Tai kas ji 
tuomet yra?

Pats Sirvydas apie dabarti
nius Lietuvos valdovus sako:

“Rinkimų, kokie būdavo 
pirmiau, tautininkai neno
ri ...”
Kokie gi rinkiniai būdavo 

Lietuvoje pirmiau? Įvairios 
partijos pastatydavo savo kan
didatus, vesdavo už juos agi
tacijų spaudoje ir susirinki
muose ir paskui visi suaugę 
vyrai ir moterys balsuodavo. 
Tokie rinkimai būna ir Ameri
koje.

Bet jeigu tautininkai šitokių 
rinkimų nenori, tai kų jie siū
lo jų vietoje? Ar tokius “rin
kimus”, kaip sovietų Rusijoje 
ir nacių Vokietijoje, kur val
dančioji partija paskiria kan
didatus ir paskui balsuotojams 
leidžia tiktai balsuoti “už” ar
ba “prieš”? >

Bet tai yra bolševizmas arba 
fašizmas, o ne demokratija.

O jeigu tautininkai nenori 
nė tokių . “rinkimų” (nors jie 
juos jau praktikuoja), tai tuo
met atstovybės sistemų jie vi
sai atmeta—taip, kaip, pasta
ruoju laiku kad padarė Mus- 
solini Italijoje, kuris parla
mentų “likvidavo”* Bet kas 
tokiame atsitikime skirtų “tau
tos vadų”? Gal, Ponas Dievas? 
Tuomet jisai jau butų kara
lius, o Smetona iki karališko 
titulo* dar nenuprogresavo.

Tokiu budu paties to fašistų 
pakaliko paliudymu, Lietuvos 
tautininkai yra ne kas kitas, 

perpildyti grudų. Greitai galvi
jų bandos skaitomos tūkstan
čiais. Sutter ne tik aprūpina 
maistu Fort Vancouver ir Sand- 
vvich salas, bet taipjau ir visus 
į Californijos uostus atplau
kiančius laivus. Jis sodinu vais
medžius, kurių vaisiais Califor- 
nija vėliau paskilbsta visame 
pasaulyje. Jis perka ukius pajū
ryje. Po 14 metų, sulaukęs 45 
metų amžinus, jis staigiai atsi
mena paliktųjų žmonų Ir šeimy
nų, ir kviečia ją atvykti į jo 
karaliją. Jis yra vienas iš tur
tingiausių žmonių^zTUsaulyje. 
Pagaliau, JungtTalstijos atima 
šalį iš Meksikos kontrolės. Da
bar šalis patenka pastovios val
džios žinion.

1848 metai. Sausio mėnuo. 
James Marshall, Sutterio daily- 
dė, ateina pas šeimininką labai 
susijaudinęs. Sutter nustebęs 
žiuri Į Marshallą, nes jis tik 
vakar jį pasiuntė į Coloma sta
tyti lentpiuvę. Marshall išsitrau
kia iš kišenės saujų smilčių, ku
riose yra ir keli geltoni akme-

sas! .
Anksti rytų sekančių dienų 

pulkininkas Sutter nuvyko į 
3oloma. Jie ištuštino lentpiuvę 
r ištyrė smiltis. Kelis sykius 

papurčius sietų ant jo tamsių 
vielų dugne gulėjo blizgantys 
aukso akmenukai. Sutter sušau
kė savo vyrus ir prisaikdino 
juos niekam nesakyti apie lai 
nė žodžio. Tada jis grįžo namo. 
Galva pilna visokiausių svajo
nių. Žemė, kurios paviršiuje y- 
ra tiek daug aukso, yra jo že
mė. Jis yra turtingiausias žmo
gus pasaulyje!

Turtingiausias žmogus? Ne, 
teisingiausia bus, biedniausias! 
Po savaitės laiko paslaptis ne
buvo paslaptis. Moteris viską iš
plepėjo. Pasėkos buvo nenuma
tytos. Visi Sutter darbininkai 
tuojau metė darbų ir pradėjo 
elgtis kaip pamišę; skubinosi į 
tų vietų, su sietais ir rinko^auk- 
sų iš smilčių. Per vienų nakt. 
visa šalis ištuštėjo; karvės blio
vė veltui maldaudamos, kac 
kas jas pamilžtų, gyvuliai iš
draskė tvoras ir ištrypė laukus.

Telegrafo vielos išnešiojo ži
nių apie auksų po visų žemę ii 
vandenis. Greit pradėjo rinktis 
aukso ieškotojai iš miestų ir 
prieplaukų, jurininkai paliko 
savo laivus, o valdininkai metė 
savo vietas. Jie vyko viena iš
tisa gurguole; tai buvo aukso 
sąjūdis, apnykimas žmonėmis, 
kaip apnyksta laukus skėriai. 
Nebeveikė jokie įstatymai, išė
mus lazdos, nebuvo kitų teisė
jų kaip revolveris. Sutterio kar
vės liko išpjautos, jo daržinės 
išardytos, kad iš jų pasistatyti 
pašiuręs. John A. Sutter liko 
skurdžius; kaip senovės karaljų 
Midų, jį sunaikino auksas.

Gurguolės aukso ieškotojų su 
kiekviena diena didėjo. Iš New 
Yorko į trumpų laikų išplaukė 
į vakarus 100 laivų. 1848, 1849, 
1850, 1851 metais nesuskaitomi 
pulkai avantiūristų atvyko į šių 
pažadėtųjų šalį. Kiekvienas auk
so ieškotojas grobėsi plačius 
Sutterio laukus ir apsigyveno 
juose, tarsi tai butų jo namai. 
Ant Sutterio žemės dabar išdy
go Sacramcnto miestas; svetimi 
žmonės derasi dėl kainos jo 
nuosavybių, pardavinėja lotus 
visai nebodami nelaimingo sa
vininko.

John A. Sutter vėl liko ban
krotas ir kaip pabludęs žiurėjo 
į nepaprastų reginį. Jis pasi
traukė į tų dalį savo žemės, ku
ri buvo aukso distriklo ribų, 
toliau nuo nelaimingų smilčių. 
J čia su laiku atvyko jo žmona 
ir vaikai. Netrukus po atvyki
mo jo žmona mirė, bet trys vai
kai išliko ir su jais Sutter vėl 
pradėjo dirbti savo laukus. Pa
mažu, bet neatlaidžiai jis vėl 
pradėjo kilti; dar kartų jis pra
lobo iš nepaprasto žemės der
lingumo*

1850 metai. — Californija pa
tapo dalis Jungt. Valstijų. Po 
ilgo chaoso, pagaliau, liko at- 
steigta tvarka šiame nuo aukso 
pamišusiame krašte. Pradėjo 
veikti įstatymai.

Tada tai John A. Sutter iškė
lė savo didžiųjų bylų. Jis na- 
reiške, kad visi tie dideli - plo
tai, kur Sacramento, San Fran- 
cisco ir kiti miestai liko pasta
tyti, priklauso jam. Jis paleido 
į darbų įstatymus ir prasidėjo 
byla, kokios dar niekad nėra 
buvę. Jis patraukė teisman 17,- 
221 gyventojų, kurie apsigyve
no jo žemėj ir pareikalavo jų 
apleisti; jis pareikalavo $25,- 
000,000 iš Californijos valstijos 
atlyginimui už visus kelius, ka
nalus, tiltus, tvenkinius, kuriuos 
jis pastatė ir kuriuos jiusavįno 
valstija; jis pareikalavo ir sa
vo dalies aukso. Jis pasiuntė sa
vo vyriausįjį sūnų mokytis tei
sių, kad jis galėtų vesti bylų.

Gegužes mėli. 1855 metais li
ko išneštas sprendimas. Teisė
jas Thompson, aukščiausias tei-

Sutter pasiekė savo ambicijų: 
, is yra turtingiausias žmogus 
pasaulyje.

Turtingiausias? Toli nuo to! 
Likimas suteikė jam naujų 
Smūgį. Kaip tik teismo sprendi
mas liko paskelbtas, visoje val
stijoje kilo audra. Desėtkai tūk
stančių žmonių, kurie jautė pa
vojų savo nuosavybei, susimetė 
į burius; gevėdos ėmė deginti 
teismus, naikinti valstijos ar
chyvus, ieškoti teisėjo jį nulin- 
Čiuoti; visos John A Sutter nuo
savybės liko pirmiau išplėštos, 
o paskiau sudegintos. Vyriau
sias sūnūs pats nusišovė; antras 
liko nužudytas; trečias prigėrė 
bandydamas grįžti į Europą. Su 
nuožmiu tikslumu visos Sutte
rio nuosavybės liko sunaikintos 
ir paverstos į tyrus.

John A. Sutter niekad neat
sigavo nuo šio smūgio; jis liko 
sunaikintas.

Vaisiai jo darbo liko sunai
kinti; jo žmona ir vaikai mirę,

LAIŠKAS IŠ MAROKO, ŠIAURĖS AFRIKOS
LIETUVIS, FRANCUZIJOS SVETIMŠALIŲ LEGIO

NO KAREIVIS, ŠAUKIASI “NAUJIENŲ” ’ 
PAGALBOS

Nori parduoti savo išradimų

Kur yra lietuvių, tenai yra 
žinomos ir “Naujienos”. O lie
tuvių šiandie užtiksite visuose 
pasaulio kraštuose.

Štai tik-kų atėjo laiškas, ad
resuotas “Naujienų” Redakto
riaus Grigaičio vardu iš Fes 
miesto Maroke, šiaurės Afriko
je. Laiško autorius, Vladas 
Ųsovičius, yra kareivis Prancū
zų svetimšalių legione, ir pra
šo “Naujienų” pagalbos.

Jisai sakosi turįs naudingų 
ūkininkams išradimų, kurį 
esąs užpatentavęs ir norėtų 
kam nors parduoti, bet sako: 
“Niekur negaliu kreiptis, varžo 
kariška tarnyba”. Jisai patobu
linęs dalgį.

Iš p. Usovlčlaus rašto nuo- 
manu, kad jisai yra lankęs lie
tuviškų mokyklų — gal būt, 
jau nepriklausomoje Lietuvoje, 
nes jisai žino, kur-tkokius ženk
lelius arba uodegaites pridėti 
savo laiško raidėms.

“Užklydęs”, sako jisai, “vie
nas lietuvis į Maroko kraštų 
tarp arabų kalnų — net ir čia 
skamba lietuviškas balsas!”

Kažin, ar Amerikoje jo iš
radimas butų ūkininkams nau
dingas, nes čia javai Valomi 
daugiausia mašinomis. Bet Lie
tuvoje, gal būt, ' atsiras norin
čių jo idėjų suvartoti, lodei bu
tų gerai, kad jo laiškų per
spausdintų Lietuvos sapuda. 
Čia jį paduodame.

LAIŠKAS “NAUJIENŲ” 
REDAKTORIUI

Prašyčiau dovanoti, pone Re
daktoriau, jeigu aš Tamstų su
trukdysiu. Aš esu šiandien blo
goj padėtyj. Patekau į Francu- 
zljos Svetimšalių Legionų. Nie
kur negaliu kreiptis, varžo ka
riška tarnyba*

Dabar pareikštų, ko aš trokš
tu ir kokį turiu reikalų. Turiu 
viefT^išradimų, kurį užpUtenla* 
vau Rabate (mieste): patobuli
nau dalgį. Ir tas patentas yra 
mano rankose. Prieš 50 metų 
Žmonės rišdavo (dalgį prie ko* 
to) viela, vėliau tai buvo pato
bulinta — vartojo žiedų. Dar 
vėliau išrado raktų. Ret ne 
kiekvienas ūkininkas stengia 
raktų nusipirkti, ir taip jie var
go-

Mano išradimas yra dalgis su 
Ūktu* Gaminant šitų dalgį su 
raktu, išeina ta pati kaina, kaip 
ir be rakto. Tai aišku, kad 
kiekvienas ūkininkas pirks ge
riau dalgį su raktu,• negu be 
rakto; o antra vertus, dalgį, 
padarytų pagal mano išradimų, 
labai lengva ir greitai prirakin

daidžiojo po teisingumo de
partamentų Washingtone. Jis 
puvo žinomas kaipo “genero
las”, kuris nors ir visai suskur- 
dęs, nepaliovė reikalavęs savo 
milionų. Jis šaukėsi į senatų, į 
kongresų. Pasirėdęs generolo 
uniforma, jis slankiojo iš vie
nos raštinės į kitų, nuo vieno 
kongresmano prie kito.

Vienų vasaros popietį gene
rolas sėdėjo ant didelių laiptų, 
kurie veda į Kapitolių, Šildy
damas saulėje savo senų kūnų. 
Apiplyšęs vaikas pribėgo prie 
jo šaukdamas: “Generole! Ge
nerole! Jus laimėjote! Kongre
sas nutarė jūsų naudai!” Suf
leris nematė užpakaly smagiai 
besijuokiančių iš šio šposo ki
tų vaikų. Senis pakilo, išsitiesė 
ir pasakė «^ik vienų žodį: 
“Ačiū!” Tada A. Sutter kaip 
rąstas sukrito ant žemės, nebe
gyvas, pagaliau, pasiliuosavęš 
nuo savo ilgų kančių ir var
gą-

ti prie dalgiakočio, neima nė 
sekundos, tuo tarpu kai rišant 
dalgį viela užtrunka net ir va
landų laiko, kol priverži gerai 
prie koto. Gerai, jeigu vienų 
kartų į dienų, o jeigu kelis kar
tus, tai didelis laiko sugaiši- 
mas.

Nuolankiai prašau, pone Re
daktoriau, šitų išradimų pa
skelbti per laikraštį Amerikoje 
arba pranešti tiems fabrikams, 
kur gamina dalgius, nes aš no
riu savo išradimų parduoti. 
Užklydęs vienas lietuvis Į Ma
roko kraštų tarp arabų kalnų 
— net ir čia skamba lietuviš
kus balsas! Labai bučiau dėkin
gas už šito mano prašymo iš
pildymų, nežinau nei kuo galė
čiau atsilyginti.

Lietuvis prašo, kad Tamsta 
pasigailėtum.

Stt augšta pagarba
Ųsovičius.

Mano adresas:
Vladas Ųsovičius 752G
3. R. Etranger C. H. R.
Fes. Maroc.
Afrik de Nord.
Prie laiško dar pridėtas pa

liudymas iš Prekybos ir Pra
monės ofiso Rabar mieste, kad 
Monsieur Ųsovičius Vladas pe
reitų metų gegužės 2 d. gavo 
patentų po Num. 3077.

v

Margumynai
Pirmas Kareivis, Žuvęs 
Didžiojo Karo Pradžioje

Šių Vasarų Belgijoje buvo ati
dengtas paminklas kareiviui A. 
Sebaldui. Jis buvo pirmasis 
Prancūzijos karys, žuvęs 1914 
m. rugpiučio mėn. 7 d., 7 vai. 
80 min.

Tų dienų 200 prancūzų dra
gūnų įjojo į Belgijos miestelį 
Gufalo, kurį buvo užėmę vo
kiečiai. Prancūzų raitelius įspė
jo, kad vokiečiai yra aplink 
viešbutį. Viešbutis staiga buvo 
apsuptas prancūzų kareivių ir 
prasidėjo šaudymas. Vokiečiai 
buvo užklupti bepusryčiaujų, 
bet jie tuoj pasislėpė į atkly
dęs ir taip pat ėmė šaudyti. 
Nustojus kiek šaudymui, karei
vis A. Sebaldas įėjo kieman ir 
šuktelėjo vokiečiams, kad jie 
pasiduotą. Tuo metu vienas vo
kiečių šovė į Sebaldų, kuris, 
pataikytas į galvą, parkrito ir 
netrukus mirė. Prancūzai grei
tai padegė arklydes. Vokiečiai, 
bėgdami iš arklydŽių, dar nu
šovė kelis prancūzus, bet pir
masis krito Sebaldas. Dabar to 
miestelio gyventojai jam pasta
tė paminklų.
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. AUGUSTAS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius 
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

0117

METINIS SUSIRINKIMAS SERIJŲ PLATINTOJAI
Paėmė platinti bazaro serijas 

šie Chicagos Draugijos nariai:
v. B. Ambrose 
Joe Ascilla , 
E. Yokubka 
P. Galskis

X

Vt KasiliaUskas 
žvirblis
A. Anužis 
Mrs. Orenčieiie 
Mrs. Vasys 
Mrs. Čir ui

Chicagos Lietuvių Drau
gijos metinis susirinkimas 
įvyksta šiandien, sausio 10 
d., Masonic Temple (1547 
N. Leavitt Št)« Prasidės 
7:30 vai. vakaro. Susirinki
me bus pranešta apie rinki
mų pasėkas, išduoti rapor
tai bei išrinktos komisijos.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS VAKARAS

Įdomi padegimų byla

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
PRAEITIES

1916 itietų 
1916 
asmenys: P. Gals-

valdyba
metais buvo

raštininku, J. Bačiu- 
Venckus iždo globė-

išrinkti šie 
kis prezidentu, V. Pačkauskas 
vice-prezidentu, K. Čepukas 
protokolų sekretorium, K. Ku
likauskas finansų sekretorium, 
V. Mačis iždininku, J. Vaišvila 
kontrolės 
nas ir P.
jai?T ir J. Dauginis maršalka.

Buvo išrinktas taip pat streik
laužių ieškojimo komitetas. To 
komiteto tikslas buvo patirti, 
kas iš narių streiklaužiauja, 
juos nubausti bei iš organiza
cijos pašalinti. Pasisekė savo 
narių tarpe surasti keturis 
streiklaužius, vienas kurių liko 
suspenduotas trims mėnesiams. 
Mat, jis prisipažino trumpų lai
kų streiklaužiavęs, bet vėliau, 
kai supratęs, jog negerai darus, 
tai iš streiklaužių tarpo pasiša
linęs. Kili trys liko visiškai iš

įėjo 
Ka-

viai rėmė Northsaidės Lietuvių 
Draugijų Sųryšį, kuris laikė 
knygynų ir svetainę. Taip pat 
buvo nutarta prisidėti prie Lie
tuvių Darbininkų Tarybos ir 
pasiųsti šešis delegatus.

Tų metų gale draugija turėt 
jo 248 narius ir $3440.80 piim 
gaiš.

1918 metų valdyba
Į valdybų 1918 melais 

P. Galskis prezidentu, J
laine vice-prezidentu, V. Ascilla 
protokolų sekretorium, V.« Brie
dis finansų sekretorium, K. 
Čepukas iždininku, J. Vilis kon
trolės raštininku, M. Kaiticnė 
ir P. Kuosaitis iždo globėjais, J. 
Dauginis maršalka ir Dr. A. 
Montvidas daktaru kvotėju.

Per tuos melus buvo pasko
linta pinigų Northsidės Draugi
jų Sųryšio knygynui įrengti. 
Draugijos susirinkime buvo pa
daryta tarimas, kad grįžę 
pasaulinio karo kareiviai

1S

neatsisakė streiklaužiavimo.
Baudimo komisija susidėjo 

iš K. Kairio, Gakauskio, Račiū
no, Vaišvilos, V. Mačio ir val
dybos narių.

Tais metais draugija ^-nutarė

įs-

Chicagos Lietuvių Drau
gijos metinis vakaras įvyks 
sausio- 15 d. Amalgamated 
Centre auditorijo’e, 333 S. i 
Ashland I Ęlvd. Programa 
prasidės 4 vai. po pietų. j

“Pirmyn” choras suvai
dins operetę “Gražioji Gala>

vai. po pietų. j

K vainatiskas 
Vaičiūnas 
Vizbaras

Rockford, III.
Smagus pobūvis

Ir vėl puikiai bei pavyzdin-
teta”, Be to, choro nariai :«ai pasižymėjo Rockfordo Lie- 
sudarys ir kitus programos tllV1^ Kllituro3 Draugija, 
numerius.

Visiems nariams buvo pa
siųsti tikietai į vakarų. Vi
si nariai kviečiami vakare 
dalyvauti ir pasilinksminti. I 2? 
Beje, šokiams gros Jurgio 
Steponavičiaus padidintas 
orkestras.

kuri 
j surengė savo nariams šaunų 
1 bankietų gruodžio 18 d. S. M. ir 
i S. F. svetainėje. Tai buvo lyg 
ir savo rųšies kalėdinis pobu- 

Nariai laikų praleido tik- 
: ra i gražiai nusiteikę. Visi links- 
1 minusi, visi dalinosi savo įspū
džiais apie lai, kas jau nuveik
ti ir kas manoma veikti ateity-

(Benamiai okupuoja ge- Sius» rusins ir sandėlius. Be
namių tarpe yra daug bedar- 

ležinkelių šaldytuvus bių, yra studentų, yra ir au- 
------- — (ganČla jaunimo — “besprizor- 

KAUNAS — Prasidėjus di-!nikų°.
dosniems šalčiams, benamiai! 
skverbiasi į visokias pastoges. 
Prie savivaldybės garažo esan-> 
čiuose geležinkelių šaldytuvuo
se apsigyveno kelios Šeimos ir 
grupė benamių vyrų. Čia nėra 
nei langų, nei durų. Priean
giuose bėga sraunus vanduo, 
viduje — nė mažiausios švie
sos, guoliui gyventojai tempia,"no naujų malūnų, gyv. namą, 
kur suradę, šiaudus, spalius ir tvartus ir klėtis. Aiškinant gai- 
kt. Vasarų šie šaldytuvai bu-'srų priežastis nustatyta, kad 
vę tušti, tik lietui lyjant čia čia bijįa- padegimų. Kaltina- 
vienas kitas nakvodavo, o da-1 maišiais patraukti keli Onuš- 
bar gyvenantieji juose pralei-lkio miestelio gyventojai. Da- 
džia ištisas dienas. Daugelis bar šių bylų greit nagrinės Ro- 
benamių gyveno fortuose, bet kiškyje, Panevėžio apyg. teis- 
paskutiniu laiku jie iš ten iš- mas. Liudytojais šaukiama a- 
kraustyti. Be šaldytuvų dalis pie 110 žmonių. Byla susido- 
benamių naktimis skverbiasi mėjimas didelis, nes kaltina- 
į neužrakintus namų prican- mieji neprisipažįsta.

ROKIŠKIS — Rokiškio apsk. 
Juodupės vaisė. Onuškio miest. 
pereitais metais sudegė ūki
ninko Bernoto ūkis. Ūkis degė 
keturis kartus. Ugnis sunaiki-

PAGELBAI NUO
RAUMENŲ SKAUSMO
Johnson’s Red Cross Plaster 
šildo, ramina ir paremia. Pade
da nugaros ir strėnų skausmus 
pašalinti, pasireiškusius nuo 
raumenų skausmų, raumehų su- 
stipimo, sukimo, niksterėjimo 
ir paprastų krutinės slogų. 
Lengvas vartoti. Ekonomiškas.

Padatytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų isdirbėjų

RED CROSS
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

PARDUODAMAS VAISTINĖSE

DRAUGIJOS KRAITIS 
NARIAI

organiza-
kad bu-

Melams pasibaigus 
vieni asmens, taip ir 
ei jos daro apžvalgas, 
tų galima nustatyti savo atlik
tų darbų vertę. Mums, draugi
jos nariams, yra labai svarbu 
nuodugniai ir bešališkai pa
žvelgti į musų draugijos praei-

paveiksle pamatysime, pirmiau
sia, vaizdų atspindintį ryškiais 
ruožais stipruma, pasitikėjimų,

ANGLYS URMU
HOSKINS’ NEW DOCK

3

Pirmiausia buvo atlaikytas 
reguliarus susirinkimas ir at
likti visi bizniški reikalai. Su
sirinkimo melu tikrai rinitai 
svarstyta organizacijos reikalai. 
Malonu, kad nariai puikiai su
pranta savo pareigas ir sten-

turinės veiklos..
Kai susirinkimas pasibaigė,

901 No. HALSTED STREET 
M .10

TONAS
EAST KENTUCKY EGG OR NUT 5^ 55 
HOSKINS COAL & DOCK CORP. ® TONAS

Tel. CENTRAL 4200 Yarde

ILLINOIS EGG OR NUT

LIETUVOS NEPR1 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI . '
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

tymo paminklo drama turgui 
Broniui Vargšui-Laucevičiui. Iš 
iždo buvo paaukota $50 dėl ka
ro nukentėjusioms Lietuvos 
žmonėms. Draugija taip pat niu 
tarė surengti prakalbas Bulo
tai, Žemaitei ir Bulotienei, ku
rie tuo melu lankėsi Ameriko
je ir rinko aukas nukentėju
sioms dėl karo Lietuvos žmo
nėms.

Baigdama 1916 melus drau
gija turėjo 251 narį ir $3,278.01

lojimo mokesčių.
Baigdama 1918 metus drau

gija turėjo 215 narių ir 
$3,348.46 turto.

1919 metų valdyba
1919 metais į valdybų buvo 

išrinkti šie asmenys: Simonas 
Danilevičius pirmininku, V. 
Prusis vice-pirm įninku, J. Kal
pokas protokolų sekretorium, 
V. Briedis finansų sekretorium, 
K. Navickas iždininku,' X. Šci- 
kus ir Ig. Černauskas iždo glo
bėjais, J. Dauginis maršalka ir 
Draugijos daktaru A. Montvi
das.

Per tuos metus nieko ypatin
go draugijos gyvavime neįvy- 

su

nuopelnas praeitų melų — me
tų, kurie yra retenybė draugi
jų gyvenime.

Šiam draugijos pasisekimui 
buvo paaukota daug sunkaus 
darbo, daug lėšų, už kurias

1917 metų valdyba
Į valdybų 1917 metais buvo 

išrinkti Pins Dubickas prezi
dentu, F. Venckus vice-prczi- 
dentu, J. Degutis protokolų

nansų sekretorium, J. Stungis 
kontrolės raštininku, K. čepu- 
kas iždininku, V. Pačkauskas

ko.
218

Metus baigė draugija 
narių ir $3713.15 turto. 

(Bus daugiau)

ROŽIŲ ŽEME

Roselando Kultūros Draugija 
laikė susirinkimų sausio 5 d. 
1939 m. Darbininkų svetainėje. 
Susirinkimas buvo gana skait
lingas ir praėjo geroje nuotai
koje. Kaipo metiniame susirin
kime buvo rinkimas valdybos 
šiems metams. Pirmininku liko

jais ir J. Dauginis maršalka.
Buvo išrinkta pastovi prclck-

• cijų komisija. Draugija akly- išrinktas Juozas Pučkorius, vi-

pasisekimų, jei toksai daiktas 
kur nors butų gaunamas.

Chicagos Lietuvių Draugijai 
pasisekimo i
stokuoja dėl to, kad draugija 
savo narius, savo darbuotojus 
atvira širdimi gerbia-guodžia. 
Nežiūrint narių asmeninių pa- 
žvalgų ar įsitikinimų patarna
vimų teikia vienodų, o jų pa
žvelgus ir įsitikinimus pridera
mai gerbia. Bent kokiai skriau
dai vietos nėra.

Ve, tai ir yra didžiausias

nestokuoja — nc-l • . \, . . .. I pianu.

mo bu jojimui nariais. Nariai, 
ir dar sykį vien tiktai nariai, 
yra didžiausias draugijos tur
tas — nežustamas turtas.

—J. D.

ce-pirmininku Mike Scnko, nu
tarimų raštininku Steponas Di
lius, finansų sekretorium Stan
ley Yurchis ir Kasierium John 
Grišktinas.

Chicagos Lietuvių Draugija rengia
.7
$

i

MOKSLEIVIŲ STIPENDIJOS FONDUI IR KITIEMS LIETU
VIŲ KULTŪROS REIKALAMS.

i

Kovo-March 25 ir 26,1939
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 SOUTH HALSTED STREET
Kiekvieno Chicagos Lietuvių Draugijos nario yra pareiga paimti nors vienų 

serijų ir išplatinti tarp savo pažįstamų. Kreipkitės į ofisų. .

koncertinė programa, kuri su
sidėjo iš šokių, dainų ir kito
kių pamarginimų. Pirmiausia 
grupe jaunų mergaičių pašoko 
kelis klasiškus ir akroba tiškus 
šokius. Grupei, jaunų mergaičių 
šokėjų vadovavo p. Baker. La
bai gražiai pasižymėjo jauna 
šokėja Geraldine Yovaišiutė. 
Vietos lietuvių .ji yra tikrai mė
giama šokėja.^

Antra programos dalis susi
dėjo iš muzikos ir dainų. Flo- 
rance Sinkevičiūtė ir Belty Lu- 

duefu paskambino 
Mogolis pasirodė

musų jaunosios kartos talen-! 
tai, iš kurių ateityje galima 
daug ko tikėtis. Po kelių melų 
visai galionas daiktas, jie atsi
stos musų veikimo priešakyje.

Pagaliau pasirodė ir tas itin 
populiarus musų mišrus kvar
tetas, kuris susideda iš vetera
nų dainininkų J. Bacevičiaus, 
J. Stružo, p-nių Šimaitienės ir 
Sinkevičienės.

Per ilgokų laikų kalbamas 
kvartetas nebuvo niekur pasi
rodęs. O reikia žinoti, kad 
Tockfordiečių jisai yra tikrai 
mėgiamas. Tad šį kartų, kai jis 
pasirodė scenoje, publika jį 
pasitiko grausmingais aplodis
mentais. Tuo publika lyg pa
brėžė, kad ji norėtų dažniau 
kvartetų scenoje matyli ir gir
dėti.

NAMAS

A

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.EDERAL1
RAVINRS & 10AN

Už šios šaunios ir įdomios j 
programos surengimų kreditas' 
tenka išimtinai musų darbščiai 
ir sumaniai veikėjai, p-iai Sin
kevičienei.

Kai programa pasibaigė, tai 
visi dalyviai buvo vaišinami 
skaniais valgiais ir įvairiais gė
rimais. Orkestras smagiai grojo, 
tad visi, kas lik norėjo, galėjo 
linksmai pasišokti. O kili drau
giškai šnekučiavosi. Ir juste ne
pajutome, kaip prabėgo kelios 
valandos ir reikėjo skirstytis.

—Žvalgas

Rockfordo Kultūros Draugi
jos metinis susirinkimas įvyks 
kitų, sekmadienį, sausio 15 d., 
lygiai 2 vai. po pietų S. M. ir 
S. 1?. svetainėje, 1019 3rd Avė.

Kadangi kalbamame susirin
kime. bus renkama nauja valdy
ba, o po susirinkimo pateikta 
įdomi programa, tai visi nariai 
būtinai dalyvaukite. Bent val
dybos rinkimuose visi nariai 
privalėtų susirinkime dalyvauti.

-—Kviečia valdyba

Association of Chicago

MUSŲ

aillilllt

(North East Corner Archer and Sacramento Avenue)

United States Government priežiūroje ir kiekvienai ypatal pini
gai apdrausti iki ‘$5,000.00-
Turtas virš $2,700,000.00. Reserve atsargos fondas virš $220,000.00. 
Kviečiame jus atsilankyti į musų naują Vietą. Galima pinigus pa
sidėti ir atsiimti visados. Išmokėjom 4% už padėtus pinigus. Pirm 
sausio 11-tos dividendas rokuosis nuo sausio 1 d. 

6

Duodam paskolas ant 1-mų Morgičių, nuo 1 iki 20 metų lengvais 
mėnesiniais atmokė j imais.
SAFETY DEPOSIT DĖŽUTĖS GALIMA PASIRENDUOTI 
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 dieną, 

Subatom nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAVINOS
and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO

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

At the first sign of

SORE 
THR0AT

gargle Listerine
Skubi atsarga gali atitolinti slo
gas, kas yra gerklės skausmų pa
seka. Listerina naikina bakteri
jas, kurių slogoms susirgus, ger
klėje susidaro milionais—reikale 
paduoda Gamtai pagelbos ranką. 
Atmink, kad slogos yra bakteri
jų sukeltas uždegimas. Tad, ko
dėl nesigydyti bakterijas naiki
nančiu Listerine Antiseptiku.
Lambert Pharmacal Co., Si. Louis, Mo.

Kilis germs in throat

Leo Norkus Jr

MUSCULAR
RHEUMATIC

PAINS-ACHES
Kad gauti greitu pagelbą. teikia dau
giau, negu "tik mosties." Reikia "PrleS- 
erzlnančlo,” tokio kaip seno Švelninan
čio, raminančio Musterolo. kad persun
kti per odos pavirti, pagelbai nuo krau
jo sukeplnių ir skausmų, slogų pasek
mių.

Raumenų diegimas, skausmas ir su 
stingimas paprastai greit pavyksta nu
galėti.

Geriau negu seno budo mimtardlnia 
plasttris. Per 30 metų milionai varto
ja. Daugelis ifi gydytojų ir slaugių pa
taria vartoti. Yra trijų stiprumų: Pa
prastas. vaikų (6velnus) ir ekstra stip
rus. 40c visose vaistinėse.

Ambrosia & Nectar
DISTRIBUTOR

ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir
BEĘR

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

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

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240
*

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



Antradienis, sausio 10, 1939

Hiena Iš Sienos
Liuo-

Mabio
Svarbus 
Susirinkimas

Išsiėmė /Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Kaspar Smilgis, 40, ;
Gantz, 31

Thomas Diekneit,
Leoną Red man, 25
4>Thomas Yanus, 27
Wroblewski, 25

Gavo
Pcrskiras

Dean Remick nuo Ruth Re- 
mick I

su

25,

su

Kate

su

Rose

10 Metą Kalėjimo 
Už Bandymą 
Apiplėšti
. Kriminalio teismo vyriausias

šįvakar, sausio 10 d. 
sybės svetainėj įvyks svarbus 
Cicero Lietuvių Namų Savinin
kų Politikos Kliubo metinis su
sirinkimas. Prasidės 8 vai. vak.

šiame susirinkime privalo 
atsilankyti ne vien kliubiečiai, 
bet visi vietos lietuviai, kurie 
turi šiokią tokią nuosavybę. 
Pradėdami 1939 metus, darbuo
kimės vieningai apgynimui sa
vo reikalų ir pagerinimui savo 
kolonijos.

Vienybėj—galybė. Tiktai su
sivieniję į vieną tvirtą organi
zaciją daug gero atsieksime ir 
turėsime didelę įtaką vietos po
litiniam gyvenime.

Jaunų Lietuvių 
Tautiškas Klubas 
Indcrsavo J. Ažuką

NAUJIENOS; Chicago, III
^Bijūnėlis

Hi-Lites

Dwight moterų kalėjime už ban
dymą apiplėšti banką. Nuteis
toji yra Mrs. Mary McCollum 

teisėjas McKinley vakar nutei- Schuch. Išgirdusi nuosprendį ji
sė moteriškę 10 metų sėdėti apalpo.

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Muzikantų Beno “Lietuva” metinis susirinkimas įvyks sausio 

10 d. 8 vai. vak. F. Shemeto svetainėje, 3336 S. Lituanica 
Avė. Visi “Lietuva” Beno muzikantai prašomi susirinkti, 
nes apart naujos valdybos įvesdinimo, yra gauti svarbus 
laiškai. J. L. Grušas, prot. rast.

Moterų Piliečių Lygos susirinkimas įvyks trečiad., sausio 11 d. 
Sandaros Salėje, 81 1 W. 33rd St. 7:30 v .v. Visos malonė
kite atsilankyti, nes bus renkama nauja valdyba 1939 m.

daug naujų dalykų apsvarstyti. Taipgi atsiveskite ir nau- 
narių. Kviečia valdyba

Palaimintos Lietuvos metinis susirinkimas įvyks sausio 
d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių auditorijoje, malonėki* 
pributi laiku, nes yra daug ką aptarti. Valdyba,

Lietuviškos Teatrališkos Draugystės Rūtos No. 1. metinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, sausio 11, 7:30 p.m. Yuškos sve
tainėj, 2117 W. 43 st. Visi kviečiami dalyvauti.

Thomas Aušra, rašt

ir 
j M

Kandidatas Į 11-to Wardo 
Aldermonus

Juozas Ažukas
BRIDGEPORT. — Pereitą 

penktadienį, Sausio 6 d. meti
niame susirinkime, kuris įvyko 
Lietuvių Auditorijoje, Jaunų 
Lietuvių Tautiškas Kliubas 
vienbalsiai indorsavo bridgepor- 
tietį Juozą Ažuką į 11-to War- 
do aldermonus. J. Ažukas pats 
buvo atsilankęs į susirinkimą 
ir labai draugiškai buvo priim
tas.

Time fleets by so ęuiekly, 
we hardly realize that our long 
awaited hour is at hand. Our 
concert seėpied to be an affair 
somėwhere in the dim fu ture 
when suddenly, we look at our 
tickets and discover it is Sa- 
turday — next Saturday, Jan- 
uary 14th, 1939. A

We have given all our pre- 
vious concerts at Armitage Hali 
(3804 W. Armitage Avė.) and 
this year it will also serve our 
purpose. Though this year the 
program will be a little grander 
than ever before. Of course, 
we will have 'various solos from 
the members, būt this being 
our 20 th anniversary, we will 
have speciah guests. The Men’s 
Chorus, under the direction of 
Mr. C. 
us as 
Algird 
ist.

The
be true Lithuanian songs which 
our teacher Ona Skever brought 
from Europe lašt summer.

Those vvishing to have a 
truly enjoyable cvening in a 
true Lithuanian environment, 
please meet us next Saturday 
evening at Armitage Hali.

For further announcemcnts 
watch Naujienos daily.

Till then,
L C. M.

Geros Ausys 
Išgelbėjo Penkis 
Nuo Mirties

v

P-s Rūta, pirmininkas drau
gijos, perstatė p. Ažuką pasa
kyti keletą žodžių susirinkimui. 
Trumpoje, bet labai reikšmin
goje savo kalboje, p. Ažukas 
pasakė, kad mes lietuviai turi
me išbandyti kiek mes esame 
stiprus politikoje. Jis yra pla
čių pažinčių žmogus Bridge- 
porte, todėl labai logiškas kan
didatas tam išbandymui.

Pirmiaus p. Ažukas buvo in- 
dorsuotas
Draugijos. Ji taipgi jį indor- 
savo šimtą nuošimčių.

Dabar yra renkami parašai 
ant peticijos, kad Juozo 'Ažu-

Namų Savininkų

Stephens wilį entertain 
will the ųuite popular 
Brazis, a Pirmyn solo--

Chorus’s selections will

DAINUOS BRIGHTON PARKO 
MOTERŲ CHORAS

Kas klausys Peoples radio 
programo šiandie, antradienį, 
7tą valandą vakare iš stoties 
W.G.E.S., kiekvienas jausis, 
kad gyvena Lietuvoje — savo 
jaunystės dienas, nes šio pro
gramo dainos, muzika ir me- 
liodijos pilnai išreikš tuos bal
sus, spalvą, ir džiaugsmus, tų 
linksmų sueigų Lietuvoj, kame 
būna užmiršti vargai ir rūpes
čiai.

Brighton Parko Moterų Cho
ras yra gerai prisirengęs ir sa
vo harmoningais ir švelniais 
balsais išpildys daug lietuvių 
liaudies dainelių ir meliodijų, 
kurias girdėdami tikrai jausi
tės aplankę. Lietuvą. Prie tų 
dainų, programas bus paįvai
rintas su muzika, kalbom, ži
niom ir pranešimais, nes Peoples 
radio programai visuomet yra 
gražus ir įdomus.

Rep. xxx.

25 metų cicerietė Vera Kane, 
1222 South 56th Street, turi ge
ras ausis. Vakar rytą ji išgirdo, 
kad kas tai iš gretimo namo ty
liai šaukiasi pagalbos. Pribėgu
si prie Įpngo savo kaimynų, 
Zdarskių, 1220 S. 56th st., ji pa
matė, kad visi guli tai ant grin
dų, tai lovoj lyg sąmonės ne
tekę. Ji tuojau išdaužė 
gus ir įsigavusi vidun 
duris.

Visi penki Zdarskių 
nariai vos nenu troško 
dingų dujų iš pečiaus.

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

tris lan- 
atidarė

šeimos
nuo nuo-

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

Melrose Park, 
Maywood, Oak Park
Apylinkei

Broliai Motuzai Atvyksta 
f Su Filmais

Amerikos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos 1 ko vardas butų padėtas ant bal- 
kuopos metinis susirinkimas įvyks utarnike, sausio 10, 1239 pavimo baloto.

— VBA.
v. Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes turime daug svar-i 
bių reikalų aptarimui. Sekr. P. J. Kučinskas

MEKSIKONIŠKO STILIAUS IŠSIUVINĖJIMAS.
i Kandidatuoja į
i Marąuette Parko
Aldermonus
Tai 13-tas Wardas, Ne 11-tas

Melroseparkiečių Navickų, 
šeimos dėka, kurių duktė pri
guli prie “Pirnp’n” choro ir 
apsilankiusi pereitą vasarą Lie
tuvoj, pasiliko 1 kuriam laikui

> i

dirbti Radiofono orkestre, išsi
rūpino Melrose Park Public! 
School salę šeštadienį vasario. 
14 d. ir pakvietė brolius Mo
tuzus parodyti ' šių apylinkių 
lietuviams jų paveikslus.

Bus rodoma antra dalis kur 
yra Tautinė Olimpiada ir gra
žus rudens ir žiemos vaizdai 
Vien spalvose. Priedu bus pa
rodyta iš pirmos dalies 
myn” choro atvykimas 
von.

Melrose Parko visas jauni
mas prižadėjo atsilankyti ir pa
matyti Olimpiadą.

Todėl aplinkinių kolonijų lie
tuviai, seni ir jauni, pasinau
dokite galimybe atsilankyti kuo 
skaitlingiausiai į Melrose Park' 
Public School prie Lake Street' 
tarpe 17th ir 18th St. vakare,!

Vakar “Naujienose” per klai
dą buvo pažymėta, kad p. Mi- 
chael Narvid kandidatuoja į 
“11-to wardo” aldermonus. Tu
rėjo būti pasakyta, kad kandi
datuoja i 13 to wardo aldermd- 

■ nūs, nuo Marąuette Parko. 
Maręuette Parke gyvendamas, 
(adresu 2424 West 69th street) 
p. Narvid į kito wardo alder
monus negali kandidatuoti.

Jo platinamos peticijos kan-1 ___  „ ___ _____,
^didaturos uždėjimui ant baloto pusę po septynių, vasario 14 
i turi didelį pasisekimą ir para-! d. — VBA.
šai gausiai gaunami. P-o Nar-| -----------------
vido kandidatūrą remia dauge- C1P|jnno*f| Tliri 
lis vietos lietuvių, Chicagos lie- & .
tuvių biznierių ir įvairios or- 3,677,700 Gyventojų 
ganizacijos. P-s Narvid pirmi- ---------t—

ninkauja Illinois 
Chamber of Coinmerce ir daug Frederick Rex skelbia, kad sau-1 
darbavosi Dariaus-Girėno ir šio 1 d., 1939 Chicagos miestas 
leit.xFelikso Vaitkaus skridimo gyventojų turėjo 3 milionus ir 
komitetuose. Abu sumanymus 677,700, arba apie 301,000 dau- 
gausiai rėmė finansiniai.

“Pir-
Lietu•

— VBA.

GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkimų reikalais eiti į 
tas krautuves, k a rios 
skelbiasi Naujienose.

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

.Patenkinimas Užtikrintas..

SUPER COAL CO.
10 SOUTH LA SALLE ST.

Tel. DEArborn 0264

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Bowling-Billiardai
- 20 Aslų — 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Garsinkites “N-itose”

I WOODS Randolph ir Dearborn I
| 7:45 vai. ryto iki 2 valandos popiet.
= eis Pasauly didžiausias pianistas

| PADEREWSKI
Į Vienintelis Ekrane Jo Pasirodymas*I “MĖNESIENAS SONATE”
| ir niekad nebūtas jaudinąs
| “AFRIKOS ŠVENTADIENIS”
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

NEW SUBWAY 
DABAR ATDARA I

| Lietuvių Auditorijoj j
13133 So. Halsted St.|

PIETAUK — ŠOK 
BOWL,

Naujai įrengta
Tel. Victory 9605

I I
B

■
gJoe Ukrin Sam Kambera
^iiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiuaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiT

MOKAME 4%
DIVIDENDŲ Už TAUPOMUS PINIGUS

INFORMACIJŲ KREIPKITĖS /

Su pradžia 1939 metų kviečiame lie
tuvius taupyti pinigus SIMANO 
DAUKANTO FE D ERA L & SAV
INOS LOAN ASSOC1AT1ON o f 
CHICAGO, kur kiekvieno asmens 
taupi niai apdrausti iki $5000.00 
Federal Savings and Loan Insur
ance Corporation, Washington,

Skoliname Pinigus ant Pirmą Morgičių Nuo 
5 iki 20 Metų Mažais Mėnesiniais 

Atmokėsimais

n

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

3,677,700 Gyventojų
No. 1890

įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

1 Adresas

Miestas ir valstija

PETER PEN

OF1 MERE.
Užiilo

FOTOGRAFAS
"bi g ■

Ertc

giau negu 1930, paskutinio cen- 
metais/

NEREz'S' LOOSE 
STDnjb/

Garsinkitės “N-nose”

C OP R. I93S, NEGDLECRAFT SERVICE, INC.

MEXICAN MOTIFS PATTERN 1890

No. 1890—Galit išsiūti bile kur-ant staltiesės, abrusų 
Vartoki! įvairių spalvų, siulus.

Lithuanian Chicagos miesto bibliotekas
I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
I 1739 So. Halsted St, ^Chicago, III.

I čia

BIFederal Savings
(m-AND LOAN ASSOCIATION 

P Of CHICAGO

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

Chicago, III.

eu-Lje.

i —

• ligoninės— 
HOSPITALS 

sveikatos klinikas
TONSILAI IŠIMAMI $10.50 

už ................. . ........- I “
GYDYMAS $Cn.OO

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

diena Ligoninėje   $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lavvndale 5727.

ISJ CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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



Antradienis, sausio 10, 1939 NAUJIENOS, Chicago, III.

PASIKALBĖJIMAS DZŪKO SU 
DRAUGU

Dzūkas: Žinai kų, draugai, po 
praaito musų pasišnekėjimo, 
kur tu sakei, kad Jėzaus moks
las paliko perdaug bizniškas, 
taį kuo aš daugiau apie tai pa
misimu, tuo aš daugiau ciesos 
pamatau. Taigi, aš ir dar noriu, 
kad tu man papasakotum apie 
šventus Naujus Metus.

karų užtektinai, tik aš tau sa
kau, kad laiko nėra visai šia
me pasaulyje.

Dzūkas: Aš visciek tavi ne
suprantu. Tu sakai, kad turi lai
ko šį vakarių, nu ir vėl sakai, 
kad laiko nėra šiame sviete. Tai 
kap gi ’tu gali turėcie laiko, ka- 
du jo nėra? Kų gi tu čia barbi-

Draugas: Tu čia, broli, užda- 
vei man didelį darbų.

Dzūkas: Nu, tai kokis jau čia 
dzidelis darbas šnekecie?
\ Draugas: Nėra taip lengva, 
kaip tau atrodo. Pirmiausia aš 
tau turiu pasakyti, kad kalbėti 
apie Naujus Melus arba apie 
bile melus tai reikia pirmiau 
kalbėti apie laikų, kurio visai 
nėra.

Dzūkas: Ko? Laiko nėra? Nu 
gi nūnai jau viskas ant čėso yra 
paramta. Kų, ar tu iš pomecies 
aini, kad tu tap šneki?

Draugas: Taip, šiandien vis
kas yra paremta ant laiko, ta
čiau aš visgi sakau, kad laiko 
nėra.

m?
Draugas: Tai kų gi aš tau ir 

sakau, kad tai didelis “subjek
tas” man išaiškinti, o tau gal 
bus dar sunkiau suprasti.

Dzūkas: Tu nebėdavok, ' aš 
suprasiu, jeigu tu man išklumo- 
čysi lictuviškon šnektom

Draugas: Aš kalbu lietuviš
kai.

Dzūkas: Tap, bet tu jau pa
vartojai vienų žodį, ku aš jau 
ir nesuprantu.

Draugas: Kokio gi tu žodžio 
nesupranti?

Dzūkas: Nugi “subjektas”.
Draugas: žinomas, žodis

“subjektas” nėra taip tankiai 
vartojamas todėl tu jo ir nesu-

rinktas valstijos legislaturos narys iš Duųuoin, III., ap
sirengęs darbiniais drabužiais. Jis sukėlė pusėtinų suju
dimų, kai pareikalavo, kad iš anksto jam butų išmokėta 
alga už dvejus metus.} Dzūkas: O-o, tu neturi čėso 

^nan išklumočyc apie Naujus 
Metus, tai ko tu man ir nesakai 
tap? Aš galiu ateicie kilų vaka
rių, kap tu turėsi daugiau čėso.

Draugas: Draugai, tu mane 
nesupranti. Aš turiu laiko šį va-

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

*—1184 Archer Avė.—

MADOS

No- 4982—Išėjimui suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38, 40 colių 
per krutinę.

pranti. Tačiau...
Dzūkas: Nu, ot regi, aš tavi 

prašiau, kad tu man išklumo- 
čytum apie šventus Naujus Me
tus, o tu pradėjai klumočyc a- 
pie žodzi!

Draugas: Gerai, klausyk ir 
man nepertrauk.

Dzūkas: Nu, nu ne.
Draugas: Laikas nėra mede- 

ga ir kaipo lokis jis nėra nei 
matomas, nei apčiuopiamas. 
Prileiskim, jeigu žmonių pasau
lin nebūtų, tai ir laiko nebūtų. 
Laikas yra gimęs žmogaus vaiz
duotėj, žmogaus prote. Tolimoj, 
labai tolimoj senovėj, kuomet 
žmogus dar buvo evoliucijos 
procesu neišsitobulinęs, buvo 
necivilizuotas, jis neturėjo nei 
jokio supratimo apie laikų. Lai
kas jo gyvenime jokios reikš* 
mes neturėjo. Labai sunku pa
sakyti kokiame evoliucijos pro
ceso laipsnyje žmogus pradėjo 
naudotis medegiškais daiktais,

JUOZAPAS VINCKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 9 dieną, 9:10 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 67 metus 
amž., gimęs Raseinių apskr., 
Kvėdarnos parap.

Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nubudime 

2 dukteris: Kotriną ir Oną 
ir žentą Elmer Liss, sūnų 
Joną ir marčią Olesę, 2 anū
kus: Joną Vinckų ir Walter 
Liss, švogerį Mykolą ir švo- 

Sgerką Marijoną Vaitkus, švo- 
gerką Rozaliją ir švogerį Sta
nislovą Saltimierus, sesers 
dukterį Mortą Stanevich ir 
kitas gimines. O Lietuvoj — 
seserį Katriną Stanevičienę 
ir gimines.

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų Draugijos.

Kūnas pašarvotas 5815 So. 
Sacramento Avė. Laidotuvės 
įvyks Ketvirtad., Sausio 12 
d. 8:00 vai. ryto iš namų į 

|3v. Jurgio parap, bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

kaip tai: medžiais, žeme, ak-į apie tai nekalbame, todėl leisk

Netikėtai Pasimirė 
Senas Chicagietis 
Juozas Vinckus
Chicagoj Išgyveno Apie 40 Me

tų Laiko; Laidoja Antanas
M. Phillips

Vakar rytų nuo širdies ligos 
ir komplikacijų pasimirė senas 
chicagietis Juozas Vinckus, nuo 
5815 S. Sacramento avenue. Jis 
buvo apie 67 metų amžiaus.

Velionis išgyveno Chicagoj ir 
kitur Jungtinėse Valstijose apie 
40 melų laiko. Jo kūnas yra 
pašarvotas namie, aukščiau pa
duotu adresu, o laidotuvėmis 
rūpinsis jaunasis Bridgeporto 
laidotuvių direktorius Antanas 
M. Phillips, nuo 3307 So. Litu- 
anica avenue.

Laidotuves įvyks ketvirtadie
nį, sausio 12, 8 v. r.

Velionis paliko dvi dukteris, 
Katherine ir Onų, sūnų Jonų, 
du anukus ir daug kitų gimi
nių Amerikoj, o sesulę Kotryną 
Lietuvoj. R.

Chop Suey Vakaro • 
Įspūdžiai 
Kuogeriausi

Į~ CLASSIFIE.D APS. ]

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

Crawford 0882.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

BUSINESS CHANCES 
Pardayim ui Bizniai

PARDUODA TAVERNĄ ir res- 
taurantą, pilną įrengimą, vieta 
stock yardų distrikte. Biznis įstei
gtas 14 metų. Pardavimo priežastis 
—liga. Bus dvi savaitės, kad supa
žindinti savininką su nauju bizniu. 
902 W. 38th PI., Yards 0388.

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

FURNITURE-FLKTURE FOR SALI 
įkandai ir Pardavimui
EINA IŠ BIZNIO, STAČIAI šluo

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

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

CALumet 5269.

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.

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

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

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted S t., Chicago, Ilk

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

Nubudę liekame,
Dukterys, Sūnūs ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. Antanas M. Phil

lips, Tel. YARDS 4908.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, U.

d* įdedu 15 centų Ir prašau
atsiųsti man pavyzdi No.-----——
Mieros _____ ■ - _ per krutinę

(Vardas Ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

«
 Gėlės Mylintiems 

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

gėlininkas manas.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

1 nilPil/tft Siunčiam Gėles 1 ni/tlK IQ Telegramų J 
LU W LIMu Visas Pasaulio

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

* Tel. YARDS 7308

menimis, vandeniu ir taip to
liau...

Dzūkas: Aš jau neiškenčiu 
tau nepertraukis. Nu, cik Džio
vas sutvėrė žemį, medžius, van
denį, žuvis, gyvulius, o paskui 
sutverė ir žmogų su pilnu pro
tu. O kap tu čia dar šneki, tai 
žmogus acirodo, kap kokis eru- 
kas, be jokio razunio!

Draugas: Taip. Biblija tai 
mokina. Tačiau mokslas nuro
do visai kitaip. Ir aš tau čia aiš
kinu pagal mokslų, o ne pagal 
bibliją, todėl ir klausyk.

Dzūkas: Nu, tai, klausau, 
klausau.

Draugas f Laikui bėgant žmo
gus evoliucijos procesu vis dau
giau ir daugiau tobulinosi. Jo 
protas irgi tobulinosi. Na, ir 
kuomet jau žmogaus protas pa
tobulėjo, jis vis daugiau ir dau
giau pradėjo savo protų vartoti. 
Ir kuo jis daugiau savo protų 
variojo, tuo jis paliko protin
gesnis. Ir su laiku, laipsniškai, 
žmogus paliko maždaug civili
zuotu.

Dzūkas: Nu, aš ir vėl neiš
kenčiu tau neper traukis. Tu 
pradėjai šnekėcie apie čėsu, o 
nubarbejai, kap žmogus ęivili- 
zavosi.

Draugas: Tik tu klausykis ir 
tylėk. Aš einu prie to.

Dzūkas: Nu, gerai, aik.
Draugas: Kuomet jau žmo

gus paliko šiek liek civilizuotas 
ir jo protas jau buvo patobulė
jęs, tai jis pradėjo mųstyti apie 
laikų. Jis mate, kaip saule pa
kyla iš vienos puses žemes ir 
nusiledižia kitoj pusėj. Ir taip 
kartojasi ir kartojasi. Kuomet 
šviesu, tai jis tų laikotarpį pa
vadino diena, o tamsų laikotar
pį, pavadino nakčia. Jis jau da
bar turėjo dienų ir naktį. Dabar 
jau jo vaizduotėj laikas paliko 
pusėtinai įsišaknėjęs. Tačiau ši
to periodo žmogaus įsivaizduo
tas laikas buvo visai nesutvar
kytas ir jis juo negalėjo taip 
naudotis, kaip kad mes dabar 
naudojamės. Bet jam nebuvo 
nei reikalo, nes jis tais laikais 
neturėjo nęi dirbtuvių, nei gele
žinkelių, nei telefonų, žodžiu, 
jis neturėjo viso to, kų mes 
šiandieh turime.

Dzūkas: Nu, gal jis ir netu
rėjo to visko, ku mes nūnai tu
rime, ale visgi tais čėsais buvo 
ir moterų ir merginų. Taigi, 
kap vyras galėjo padarycie del
tų su savo mergų, kap jis netu
rėjo nei dzienų, nei adzynų?

Dzūkas: Mes čia kalbame 
apie laikų, o ne apie “deitus”.

Dzūkas: Nugi deitas yra čė- 
sas, kadu vyras su mergų su
rinka susi rikei. *

Draugas: Taip; bet mes čia

man pabaigti.
Dzūkas: Nu, gerai, gerai.
Draugas: Dabar mes paliksi

me šitų periodų ir eisime prie 
to periodo, kada jau žmogus 
pradėjo šiek tiek tvarkyti lai
kų, taikyti jį prie savo kasdie
ninio gyvenimo bei-užsiėmimo. 
Šiame periode jau atsirado to
kių žmonių, kurie pradėjo stu
dijuoti astrologijų ir astrono
mijų.

Dzūkas: Nu, oi, ragi tu ir vėl 
vartoji tokius žodžius, ku aš 
nesuprantu.

Draugas: Astrologija ir ast
ronomija yni1 mokslas apie 
žvaigždes ir • ^kometas. Šitas 
mokslas jiems davė galimybės 
padalyti laikų į metus, melus į 
mėnesius, menesius į dienas, 
dienas į valandas, valandas į 
minules, minules į sekundas. 
Dabar jau jiems prisiėjo turėti 
kokių nors mierų, kuria jie ga
lėtų laikų išmieruoti. Na, žino
ma, jie išrado kalendorių me
tams, mėnesiams ir dienoms 
mieruoli, o laikrodį valandoms, 
minulėms ir sekundoms.

Kaip jau mums žinoma, že
me apsisuka aplink savo ašį 
sykį į 24 valandas, o aplink 
saulę į 365 dienas arba į me
lus. Sukimasis žemės aplink 
saulę pagimdo keturis sezonus, 
būtent: žiemos, pavasario, vasa
ros ir rudens. Kadangi musų 
kalendorius turi 12 mėnesių, 
lai kuomet 12-tas mėnuo pasi
baigia, tai mes sakome, kad 
jau melai pasibaigė ir tuomi 
pat kartu žemė apibėgo apie 
saulę vienų sykį. Na, ir kuomet 
12-tas mėnesis pasibaigia, tai 
aišku, ’ kad turi prasidėti pir
mas .menesis kitų melų, ku
riuos mes vadiname naujais 
metais. Pirmų dienų, pirmo 
mėnesio naujų metų visi civili
zuoti žmonės paėmė paprotį 
švęsti, tai yra susilaikyti nuo 
darbo ir velyti viens kitam lai
mingesnių naujų metų už praei
tus. Religiški žmonės, ypač ka
talikai, švenčia tų pirmų dienų 
naujų metų su pamaldomis. 
Todėl šiandien mes ir turime 
Naujus Metus, visiškai neatsi
žvelgdami, kad metų laikas 
randasi tik žmogaus vaidentu
vėje, o ne aktualiai bei mate
rialiai. Na, ar supranti dabar 
kodėl mes turime Naujus Me
tus?

Dzūkas: Tai aš jau dar su
prantu, ba aš vjs mislinau, kad 
čėsas ar laikas, kap tu sakai, 
buvo kap kokis dzidelis budin
gas. —J. Naujalis.
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Remkite tuos, kurio 

garsinasi 
“NAUJIENOSE”

Linksmas L. D. D. 4 kuopos 
parengimas

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PRADĖK NAUJUS METUS TIK
RAI— investuodamas dabar, kol 
kainos dar žemos. Žiūrėk: Naujas 
geltonų plytų 18 apartmentų, reiri- 
geracija, rendos $8400. Kaina da
bar $33,000. Terminai. Tiktai Š3,000 
cash pirks 6 flatų plytinį, garo ši
luma, 6 karų garažą, rendos $2700. 
Pilna kaina $12,000. Dabar: naujas 
geltonų plytų, 8x4 kamb. apart- 
mentas. Garas, refrigeracija, rendos 
$4000. Kaina $17,000. Liberalus ter
minai. Daug kitų. Pamatykit mus 
šių forklozuotų namų bargenų rei
kalu.

Sausio 7 d. W. Neffo sve
tainėj, 2435 S. Leavitt st., bu
vo gražus ir gyvas L. D. D. 4 
kuopos vakaras. Svečių buvo 
gražus būrys. Linksmai ir drau
gingai vakarų leido.

Atsilankė nemažas skaičius 
senojo socialistinio judėjimo 
veteranų. Taipgi buvo gražus 
būrys jaunimo, dauguma dai
lės mėgėjų ir choristų, žodžiu 
sakant, vakaras vykusiai ir 
pasekmingai praėjo.

Įžanga buvo maža, tik 25c, o 
už tai duota grybų “chop 
suey”.

Choristų pagerbimui įžanga 
neimta. “Naujos Gadynės” ir 
“Pirmyn” chorų nariai dalyva
vę vakarieniavo nemokamai. O 
silkelių nabagėlių gavo kas mė
go. Nereikėjo nei klausti, nei 
ačiū sakyti.

“Naujos Gadynes” choristų 
dalyvavo daug. “Pirmyn” ne- 
perdaugiausiai. Vėlai, apie 12 
vai., atvyko didelis skaičius “N. 
G.” narių, buk iš sidabrinių 
vestuvių iškilmių. Bet chop 
suey ir jiems gerokai tiko.

Geros gaspadinės
Gaspadinės, kurios moka ge

rai dirbti ir grybų aukavo, bu
vo: M. Jasinskienė, S. Ladigie- 
nė ir E. Kuchinskienė.

Iš profesionalų-daktarų buvo 
Dr. Gussen, kuris bendradar
biauja spaudoje, daugiausiai 
“N, G.”, o antras senas judėji
mo veteranas, nors ir d-ras, bet 
darbininkų reikalus užjaučia. 
Tai Dr. Dundulis.

Toliau L. D, D. 4 kuopa ben
drai su čen traline Chicagos 
kuopa 'statys naujų, įdomų sce
nos veikalų, rodos, vasario mė
nesį. Chicagos publika jau se
niai laukia gero perstatymo.

Įspūdžiai liko geri iš chop 
suey L. D. D. 4 kuopos vakaro.

Buvęs.

Hoskins Anglių 
Urmo Prekyba,

Gali vienu laiku parūpinti 
100 sunkvežimių anglims pri
statyti, turi 10 lovių anglims 
į maišus supilti, per tris minu 
tes gali supilti vienų toną į 
maišus; turi dvejas svarstyk
les ir 130,000 > tonų, patalpos.

Tokia, tad, yra Hoskins Coal 
and Dock korporacija, kurios 
antrašas 901 N. Halsted St. Kam 
yra reikalas skubus, tikslus ir 
nebrangus patarnavimas, skam
binkite Central 4200.

• v (Skelb.)

PRIIMS $1,000 LOTĄ dalinam 
įmokėjimui; IV2 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.

FIRST STATE MORTGAGE CO. 
4752 Fullerton Av. Spaulding 1500

PERKĖLIAU SAVO Western 
Avė. ir 47 gat. Real Estate ofisą į 
naują vietą. Dabar esu 2500 W. 
63rd St. Antros lubos North West 
kampas (Campbell Avė., įėjimo du
rys nuo Campbell Avė. pusės. Tu
rime receiverių už morgičius for- 
klozuotus visokių namų tiktai geri 
pirkiniai ir pigiai. Padarome ir no- 
tarizuojame viso’zos 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.

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

TIKRAS BARGENAS
Bizniava nuosavybė prie 63 gat

vės, arti Maplewood, gyva vieta, 
krautuvė ir gyvenimui vieta užpa
kaly. Tiktai $6500. 2532 W. 63rd St. 
Hemlock 8300.

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

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams

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.

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., 
Box G-95.

LOŠT AND FOUND
Rasta—Pamesta

PRAPUOLĖ šviesiai rusvas jau
nas POLICE DOG, Bridgeport apy
linkėj. Gražiai atrodantis—ant už
pakalinių kojų aukštai nagos. Kas 
rado, prašomi atsišaukti— atlygini
mas. Boulevard 6466, 3409 South

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton Lungcvicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL- 
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
4015 W. 13th St.; Nut. rašt. —J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Finansų rašt. —Ant. 
Osher, 1329 N. Dearborn St.; Fi
nansų rašt. pagelb. —E. Rama- 
šauskas, 1218 So. Independence 
Blvd.; Kasierius —St. Niprikas, 
852 West 33rd St.; Kasos globė
jai: Adolf Mirovitz, 2539 West 
46th PI. ir F. Povilaitis, 10051 S. 
La Šalie St.; Korespondentas —J. 
Balakas, 1414 So. 49th Ct., Cice
ro, III.; Maršalka—Chas. Gasper, 
931 W. 34th PI. Susirinkimai lai
komi vieną kartą į mėnesį, kas 
ketvirtą sekmadienį pirmą valan
dą popiet, Hollyvvood svetainėje, 
2417 W. 43rd St., Chicago, III.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing į 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma- 
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Scver, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. I kliubą: 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai
ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimų.
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- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs — La Šalies — Packards — 
Dodges — Grabams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

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

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

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmokėjimą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais ikV**- 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 GO.

1340 W. 63rd Street 
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

COAL—VVOOD—OIL

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

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT
PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

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



8 T~ NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, sausio 10, 1939

VIKTORAS ŠUOLIS ROOSEVELTO PA
KVIESTAS J WASHINGTONA, D. C.

v V '

Užims atsakomingą vietą komercijos 
departamente

žinomų Bridgeporto gyvento
jų pp. Šuolių sunus Viktoras 
apleido Chicagą ir apsigyvens 
Washingtone, D. C.

Rodos, nebūtų tai tokia jau 
svarbi žinia. Tačiau Viktoras 
yra pirmutinis lietuvis, kurį ži
no ir vadina pirmu vardu pat
sai šalies prezidentas Roosevel- 
tas. Pats prezidentas to jaunuo
lio, kaip mes sakome “from 
back of the yards” paskyrimų 
VVashingtonan patvirtino, tad 
ši žinute pasidaro svarbi ir pa
vyzdžiu musų jaunimui.

Pasikvietė p. H. Hopkins
Kaip žinom, šiomis dienomis 

komercijos departamento sek
retorium prezidentas paskyrė 
p. II. Hopkins, kuris ir pakvie
tė žurnalistų Viktorų šuolį ves
ti korespondencijų skyrių.

Štai p. V. Šuolio trumpa gy
venimo istorija ir kaip per sun
kų darbų jis, palyginant jau
nas vyrukas, tapo žinomas žy
mioms politikos galvoms.

Gimė Škotijoj
Viktoras gimė Glasgowe, 

Škotijoj, 1910 m. Iš tenai tėvai 
atsivežė į Chicagų vos metų ir 
pusės berniukų. Baigė pradinę 
mokyklų ir įstojo į Lindblom 
aukštesnę mokyklų. Ten moky
tojas pa teini jo jo nepaprastus 
raštiškus gabumus ir baigiant 
mokykla Viktoras turėjo už 
garbę būti mokyklos laikraščio 
redaktorium.

Stoja į Illinois universitetų, 
ima žurnalisto kursų, mokinasi 
ir dienom ir naktim, ir baigia
su pagyrimu. Ten jis taipgi bu- dar “singelis”. —S.

Bridgeporto Namų 
Savininkai Dalyvaus 
“N-nų” Jubiliejuj

Vienbalsiai priėmė kvietimų 
prisidėti prie jub. iškilmių

Susivienijimas Lietuvių Na
mų Savininkų Bridgeporte lai
kė savo metinį susirinkimų 
sausio 4 dienų, Lietuvių Audi
torijoj.

Apsvarsčius visus reikalus, 
išduota raportas metinio knygų 
peržiūrėjimo komisijos. Buvo 
priimtas. Po to pirmininkas A. 
Šimkus padavė įnešimų, kad 
indorsuoti musų narį Juozų 
Ažukų į 11-to Wardo alderino- 
nus. Reikalas buvo priimtas 
vienbalsiai. Po to buvo priduo
tas laiškas nuo “Naujienų” at
stovo p. V. B. Ambrozo, kvie
čiantis dalyvauti ir prisidėti 
prie “Naujienų” sidabrinio ju
biliejaus. Kvietimas su pagarba 
priimtas vienbalsiai ir paau
kauta iš iždo $10. Buvo išrinkti 
2 atstovai, kurie atstovaus mu
sų organizacijų laike to iškil
mingo parengimo. “Naujienų” 
atstovais išrinkti K. Stulas ir J. 
Motiejūnas.
Kokias pareigas atlieka namų 

savininkų organizacija
Musų viršminėta organizaci

ja prižiūri, kad musų kolonijoj 
butų visados naktimis apšvies
tos gatvės, rūpinasi, kad butų 
nuošluotos gatvės ir išvalytos 
ielos. Ji rūpinasi, kad butų pa
kankamai policijos apsaugos 
nuo valkatų ir plėšikų.

Musų organizacija apsaugoja 
savo draugus nuo nepadorių 
nuomininkų. Mes turim savo 
advokatų, kuris išmeta nepado
rius nuomininkus į 5 dienas, o 
organizacija apmoka advokato 
kaštus.

Butų labai svarbu, kad visi 

vo redaktorium universiteto 
laikraščio.

Apleidęs universitetų ir kaipo 
studentas atkreipė savo veidų 
pirmu kartu į platųjį pasaulį 
uždirbti, kaip mes sakom, duo
nos kąsnį pragyvenimui.

Pirmas darbas
Gauna Viktoras pirmų dar

bų prie savaitinio laikraščio 
“Southtown Economist”. Čia 
turėjo nepaprastai sunkiai 
dirbti ilgas valandas ir už $20 
į sųvaitę. Tačiau tas pramynė 
takus į ateitį. Viktoras pamėgo 
rašyti apie politikų* ir gauna 
vietų politiško korespondento 
prie demokratų laikraščio 
“Daily Times”.

Per pirmutinius Roosevelto 
rinkimus jam tenka keliauti su 
Rooseveltu po visų Amerikų ir 
rašyti savo laikraščiui kores
pondencijas.

Viktoras nustebino politiškų 
pasaulį, kuomet rinkimų die
noje pirmutinėje laidoje ant 
pirmo puslapio antgalvis skam
bėjo taip, kad Rooseveltas iš
rinktas 46 valstijose ir pažymė
jo dvi valstijas, kurios buvo 
prieš Rooseveltu.

Tai tokia yra šio jaunuolio 
trumpa istorija, kuri parodo, 
kad per sunkų darbų ir pasiry
žimų savo užbrėžtų tikslų gali
ma pasiekti. Užimant šių vietų, 
Viktoro ateitis yra užtikrinta.

Pažindamas tėvus ir jų gabų 
sūnų, sveikinu juos, gi Vikto
rui linkiu viso to, ko jis užsi
tarnavo ir nepamiršti, kad jo 
butą lietuvio. Beje, Viktoras

15 Žmonių Žuvo 
Automobilių 
Nelaimėse

Suėmė “Hit-and-Run” 
Automobilistų

Pereitos savaitės pabaigoj ir 
šios pradžioj, automobiliai Chi
cago j užmušė 15 žmonių. Tik 
vienas žmogus buvo areštuotas. 
Jisai suvažinėjo 33 metų Ray- 
mond Leinen, nuo 1129 Drum- 
mond gatvės, prie Wells ir Eu- 
genie, ir bandė pabėgti. Suim
tasis buvo Raymond Cillins, 
nuo 825 Willow gatvės, buvęs 
kalinys.

Žemiau seka kiti chicagiečiai, 
kuriuos automobiliai užmušė:

Mrs. Rose Matkowich, 43, 
nuo 1829 S. Allport;

Fred Stephens, 76 m. a., nuo 
7242 S. Artesian avenue;

John Skelly, 36, nuo 5833 
Roscoe;

Herman W. Quinn, iš Gary, 
Ind.;

Muriel Filley, 19, nuų 9906 
Calumet avė.;

John C. Preuss, 30, nuo 3420 
Grace S t.;

Henry Partheimer, Chicago;
Harold Forsythe, Chicago;
Paul Markgraf, 9 m. a., 113 

S. East Circle, Joliet;
Penki žmonės iš Milwaukce, 

kai jų automobilis apsivertė ne
toli Chicagos, ir keli kiti žmo
nės.

namų savininkai priklausytų 
prie tos organizacijos, nes mo
kestis visai maža, tik 25 centai 
į mėnesį. Odines daug gero nu
veiktume sau, jei mes visi dirb
tume išvieno.

D. Gulbinas, koresp.

. . NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — George (Bugs) Moran (viduryje), 

prohibicijos laikų gengsteris, ir Frank Parker (po deši
nei) kalbasi su advokatu. Jie yra kaltinami bandymu 
suklastuoti $62,000 vertės cxpress pinigų orderių.

“NORS PO DOLERĮ UŽ KIEKVIENUS 
PARAMOS METUS”

Ir Jaunų Lietuvių Kiiubas Skiria 
Aukų “Naujienoms”

Jaunų Lietuvių Amerikoje Nauja Valdyba.
Tautiškas Kiiubas laike savo Toliau, einant prie pabaigos 
metinį susirinkimų sausio 6. susirinkimo, liko inauguruota 
Susirinkimas buvo skaitlingas, | 1939 metų valdyba, susidedan-
nes buvo daug svarbių dalykų ti iš:
dienotvarkėje. Matomai, na
riai yra užinteresuoti kliubo 
reikalais. Tarp svarbių klau
simų buvo prisidėjimas prie S. 
L. A. Į susirinkimų buvo pa
kviestas Dr. Montvidas paaiš
kinti kliubui visas Susivieniji
mo sųlygas. Komisijai ir val
dybai tas reikalas paliktas 
gvildenti toliau.

Finansų rašt.—F. Kasparas; 
Kontr. rašt. — W. Dulevičia; 
Kasos glob.—J. Arėsi imas;
Ligonių Mankytojas—K. Va

laitis; ' ,
Korespondentas — Paul J.

Metinis Balius— Sausio 15 d.
Komisija metinio baliaus 

paaiškino, kad viskas jau pri
rengta. Balius įvyks 15 sausio 
Liet. Auditorijoje, su muzika
liu programų ir perstatymu 
“Sveikam Ligos Neįkalbėsi”,' 
kurį priruošė Jonas Bi jnekasJ 
Visų veikalų ir koncertinę da
lį pildys “Brutės” Choras.

Nutaria prisidėti prie “Nau
jienų” jubiliejaus. Perskaičius 
laiškų nuo “Naujienų” ir pa-: 
aiškėjus, kad “Naujienos” ap- 
vaikščioja 25 metų jubiliejų,! 
liko nutarta prisidėti nors po 
dolerį nuo kiekvienų metų per 
kuriuos “Naujienos” rėmė ir 
gelbėjo draugijoms bujoti ir 
augti.

Taigi kiiubas, be jokio svy
ravimo, nutarė paaukoti $25 
dolerius ir išrinko du delega
tus atstovauti kliubų jubilieji
nėse iškilmėse. Atstovais iš
rinkti: kliubo pirmininkas J. 
Rūta ir Kliubo nut. raštininkas 
—S. Kunevičia.

minų kalėjime.

Nuujienų-Acnie Telephoto
LANSING, MICH. — Teisėjas Henry M. Butzel (po kairei) sveikina Frank 

D. Fitzgerald, naujai išrinkta Michigano valstijos gubernatorių.

Šaukia Protestuoti 
Prieš Naują Namų 
Mokesčių Kėlimą

Atsišaukimas į Rrighton- 
parkiečius

BRIGHTON PARK. — Chi
cagos miesto valdžia svarsto 
sumanymų pakelti visų Chica- 

į gos miesto namų taksus—devy- 
iniais milijonais dolerių ($9,000,- 
000).

Planai jau yra paruošti ir 
trumpoj ateity miesto taryba 
(City Council) turės susirinki
mų ir balsuos tuo klausimu.

i
Todėl yra labai svarbu susi

domėti kiekvienam, netik namų 
' savininkams, bet ir visiems pi- 
! liečiama, kol dar nevėlu. Nes 
jeigu taksai bus pakelti ant na
mų, tai bus ir nuomos bran
gesnės. Turėtumėm užprotes
tuoti.

Tuo tikslu Brighton Park 
Landlords Bureau Associalion 
šaukia masinį susirinkimų sau
sio 12 d., Hollywood Hali, (Yuš- 
kos Svetainėje), 2417 West 
43rd St. kaip 7:30 vakare.

Šiame susirinkime ypatiškai 
bus pakviestas 12 Wardo alder- 
monas ir prie jo pareikalausi
me, kad jisai miesto Taryboj 
balsuotų prieš tokį milžiniška 
taksų pakėlimų.

Aišku, kad reikalas yra la
bai svarbus ir privalome susi
rinkti ne tik tie, kurie gausi 
me pakvietimus, bet turime ir 
kitus paraginti, nes reikalas 
visus lygiai paliečia.

Pirmininko J. Rūta; Todėl, sukluskime visi neat-
Pirm. pagelių—P. Pauzolis; silikdami nuo kilų kolonijų 
Nut. rašt — S. Kunevičia; 'namų savininkų ir atsiginkime 
Kasierius—J. Balčiūnas; Inuo pakėlimo ’taksų, nes taksai

ir taip yra peraukšti.
Brighton Park Landlords Ass’n

B. R. PIETKIEWICZ, 
President

Petraitis.
Visi pasižadėjo kliubui atsi

dėjusiai dirbti per 1939 m.
I Buvo atsilankęs susirinkime 
' kandidatas į aldermonus 11 
warde, J. Ažukas su savo 
“campaign” menedžeriu, V. 
Ambrozu. Nariai jau.buvo iš
siskirstę, tad moralės paramos 
jau nebuvo iš 'ko tikėtis. Gaila,! 
kad jie nepersistatė pradžioje 
susirinkimo, kuomet buvo pil
na svetaine. Su tuo kliubo su
sirinkimas ir užsibaigė.

— Paul J. Petraitis, 
Kl. korespondentas.

“Pavasaris”
Sausiov Mėnesyj

Jeigu vakar nebūtų buvus 
sausio 9 d., tai manytum, kad 
jau pavasaris atėjo. Vakar tem 
peratūra buvo pašokusi net iki 
58 laipsnių virš zero. Panašiai 
busią ir šiandien, sako Chica
gos oro pranašas, bet trečia
dienį gal pašalą. Bet tai abe
jotina.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
-i-a naudingos.

IACME-NAUJIENŲ Koto J
Al Capone, paskilbęs Chi

cagos gengsteris, kuris ne
trukus baigs sėdėti savo ter

Naujienų jubiliejinis kontes- 
tas jau prasidėjo

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

Kontestantams, kurie sutiko 
pasidarbuoti laike šio kontes- 
to, buvo išsiuntinėtos kvitų 
knygelės, apgarsinimų , kortos 
ir visos informacijos apiekon- 
testo tvarkų, 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 darbų:

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

CICERO, ILL.: 
Joseph Augai lis,

IND. HARBOR, IND.: 
AIex Lidžius. ]

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

HARVEY, ILL.: 
• A. L. Skirmonlas.

AURORA, ILL.: 
Frances Dauginis.

WAUKEGAN, ILL.: 
Joseph Mačiulis.

ZEIGLER, ILL.: 
J. Wainauskas.

BENTON, ILL.: 
A. Paulavičius.

KENOSHA, WIS.: 
C. K. Braze.

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 WASHINGTON, WIS.: 

Anton Skirko.
MANTENO, ILL.: 

Louis Poška.
DETROIT, MICH.: 

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

HART, MICH.: 
Mrs. M. Dundulienė.

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

PITTSBURGH, PA.: 
Bronis Jakenta,

COVERDALE, PA.: 
Frank Karkala.

JOHNSTOWN, PA.: 
Anthony Dambrauskas.

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

SO. BOSTON, MASS.: 
J. Krukonis.

LAWRENCE, MASS.:
A. F. Swetra.

AKRON, OHIO
Nap. Trumpickas.

HARTFORD, CONN.:
J. Sekys.

FOXCROFT, ME.: 
F. SalaseviČius, Dover.

TORONTO, ONT. CANADA: 
August Frenzelis.

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

J. Glaveckas.
SPRINGFIELD, ILL.:

A. Masiokas.
TERRE HOUTE, IND.: 

St. Palaski.
CLINTON, IND.: 

Dom. Riauka.
H()LLYWO()D, CALIF.:

V. A. Pikonas,
E. ST. LOUIS, ILL.:

J. Buloth,
WEST ORANGE, N. J.:

M. A. Janušonis.
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”.

Patėmijau, kad nekurie kon- 
testanlai užrašydami Naujienas, 
prižada skaitytojui 15 mėnesių, 
vietoj 12 mėnesių. Šiuomi pra
nešu kaip kontestantams taip ir 
skaitytojams, kad šiame kon- 
teste tokios nuolaidos nebus.

Kontesto vedėjas,
T. Rypkevičia.

Rado Nužudytą 
Kinietę

Antro aukšto bute, ties 1443 
West 63rd Street, lovoj buvo 
rasta negyva 59 metų kinietė, 
Mrs. May Wong. Jos galva bu
vo perskelta, visas kūnas su
kruvintas ir iš to policija spė
ja, kad ji buvo nužudyta. Ji bu
vo savininkė turtingo kiniečių 
restaurano rezidencinėj Bever- 
ly Mills Chicagos dalyj (1712 
West 95lh St.).

Pildom
Income

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Remkite tuos. kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”




