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Susitarė Atmesti Italu Reikalavime Francuzu Teritorijos
BRITU PAŽIŪROS ŠIUO KLAUSIMU SUTIN

KA SU FRANCUZU PAŽIŪROMIS
Chamberlain patarsiąs Mussoliniui taiky

tis su Francuzija
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 10. — Užsienio reikalų mi- 
nisteris Bonnet antradienį iš
leido formalų pareiškimą, kad 
Francuzija ir Britanija susita
rė iš anksto atmesti visus ita
lų reikalavimus duoti jiems 
Francuzijos teritorijos.

šį pareiškimą Bonnet išleido 
neužilgo prieš tai, kai į Pary
žių atvyko Britanijos premje
ras Chamberlain ir užsienio rei
kalų ministeris Halifax — pa
keliu į Romą.

Chamberlainą ir Halifaxą 
stoty pasitiko premjeras Dala- 
dier ir Bonnet. Visi keturi iš 
stoties nuvyko į Francuzijos 
užsienio reikalų ministeriją ir 
čia turėjo pasitarimą.

Mussolini reikalaus 
koncesijų iš Fran

cuzijos
ROMA, Italija, sausio 10. — 

Trečiadienį Romon atvyksta 
Britanijos premjeras Chamber
lain. Francuzija prašė Cham
berlainą nesikišti j jos ir Ita
lijos ginčą. Nežiūrint to, italų 
spauda sako, kad Mussolini iš
kels koncesijų klausimą pasi
kalbėjime su Chamberlainu. 
Mussolini reikalausiąs, kad 
francuzai atiduotų jiems Dji- 
bouti uostą ir duotų balsą Suez 
kanalo kontrolėje. Be to, taip 
italai, kaip svetimšaliai gyveną 
Romoje mano, kad Chamber
lain ir Mussolini svarstys Ispa
nijos civilio karo klausimus.

Britanijos diplomatiniuose ra
teliuose kalbama, kad Cham
berlain patarsiąs Mussoliniui 
taikytis su Francuzija.

66 Jungt. Valstijų 
karo lėktuvai išlėks 

ilgon kelionėn
SAN DIEGO, Cal., sausio 10.

— 66 Jungt. Valstijų karo lai
vyno lėktuvai, dviemis eskad
romis, išlėks iš čia į Kubą ir 
į Vakarų Indiją. Pirmasis bū
rys turėjo išlėkti jau pirma
dienį, bet audra sutrukdė išlė- 
kimą tą dieną.

Nori plakti girtus 
automobilistus

HELENA, Mont., sausio 10.
— Montana valstijos legisla- 
turon senatorius Robert Pau
line įnešė bilių, kurs reikalau
ja plakti girtus automobilis
tus.

Chicagai ir apielinkei Tede
ra! io oro biuras šiai dienai pra<- 
našauja:

Apsiniaukę; truputį šalčiau; 
saulė teka 7:17 v. r., leidžiasi 
4:38 v. v.

Kai dėl Bonneto pareiškimo, 
kad Francuzija ir Britanija su
sitarė atmesti italų reikalavi
mus francuzu žemės, tai Bon
net ministerių kabinetui paaiš
kino, jogei francuzu ir britų 
pažiūros pilnai sutinka. Tokį 
užtikrinimą davė jam, Bonne- 
tui, pirmadienio vakare Brita
nijos ambasadorius Francuzi- 
jai, Sir Eric Phipps.

Ministerių kabinetas už gyrė 
Bonneto akciją užsienio politi
kos reikaluose.

Iš patikėtinų diplomatinių 
šaltinių gauta paaiškinimas, 
kad Chamberlain veikiausia pa
tars Mussoliniui taikytis su 
Francuzija.

Vėl kritikuoja Fran
cuzijos užsienio rei

kalų ministerį
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 10. — Trečiadienį susirenka 
Francuzijos parlamentas. Ry
šium su francuzu-italų tąsyne- 
mis vėl pradėta atakuoti užsie
nio reikalų ministerį Bonnet.

Bendrai Daladier kabinetas 
turi parlamento pasitikėjimą. 
Tačiau Bonnet yra nepopulia
rus. Taigi manoma, kad Dala
dier gali paaukoti Bonnetą, pa
šalinti jį iš kabineto, jeigu ata
kos pasidarys perdaug stip
rios.

Martin sakosi nebi
jąs priešų

DETROIT, Mich., sausio 10. 
— George F. Addes, automo
bilių darbininkų unijos sekre- 
torius-iždininkas, antradienį su
šaukė organizacijos pildomo
sios tarybos posėdi. Taryba 
reikalaus, kad Homer Martin, 
unijos prezidentas, paaiškintų, 
kokias slaptas derybas jis ve
da su Fordo motorų kompani
ja. Martiną laukia atakos ir dėl 
to, kad jis suspendavo Ply- 
mouth lokalo viršininkus, ku
riuos jis kaltina tarnavus ko
munistams.

Martin pareiškė, jogei jis ži
no, kad jo priešai nori pašalin
ti jį iš prezidento vietos. Ta
čiau jis kovos nebijąs. Jis da
lyvaus posėdyje ir, kaipo pre
zidentas, posėdžiui pirminin
kaus. ,

Įsakė registruoti 
jaunuomenę 

darbui
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 10. — Vokietijos darbo mi
nisterija išleido įsakymą, kurs 
reikalauja, kad jaunuomenė — 
vaikinai ir merginos — pabai
gusi mokyklų kursus, užsire
gistruotų darbams, pirm negu 
ji sugrįš pas tėvus. Valdinin
kai įpareigoti prižiūrėti, kad 
ypač merginos neišsisukinėtų 
nuo darbo pasiaiškinimais bu
sią jos susirgusios.

Lietuvos kario-ryšininko sumanys keturkojai talkininkai. VDV foto

Du ambasadoriai nu
piešė rustų vaizdą
VVASHINGTON, D. C., sau

sio 10. — Jungt. Valstijų am
basadorius Francuzijai, VVilliam 
C. Bullit, ir Jungt. Valst. am
basadorius Britanijai, Joseph 
P. Kennedy, antradienį papasa
kojo koki yra padėtis šiandien 
Europoje. Pranešimą jie pada
rė senato ir atstovų rūmų ka
ro reikalų komitetų nariam 
slaptame posėdyje.

Sakoma, ambašaloriai atvaiz
davę tiesiog chaotišką Europos 
padėtį. Jie išreiškę abejonę, ar 
Chamberlaino politika ‘‘ramin
ti” diktatorius suteiks pagei
daujamų rezultatų.

Kovoja dėl drausmės 
siųsti ginklus Ispa

nijai
WASHINGTON, D. C., sau

sio 10. — Du masiniai mitin
gai laikyta čia antradienį ry
šium su Ispanijos civiliu karu. 
Vienas mitingas reikalavo, kad 
valdžia nenuimtų drausmes ga
benti į Ispaniją karo reikme- 
nas.

Antrame mitinge delegatai 
atstovaują 274 organizacijas iš 
31-nos valstijos ragino valdžią 
nuimti embargo.

Mooney neatsitikęs 
nuo gyvenimo

SAN FRANCISCO, Cal., sau- 
šio 10. —• Tom Mooney antra
dienį pareiškė, kad ir būdamas 
kalėjime jis augo, progresavo 
kartu su darbininkų judėjimu. 
Šiandien jo proto ir dvasios pa
jėgos esančios tokios, kokios 
jos butų buvusios, jei jam bu
tų tekę laisvai gyventi per 22 
metus, kuriuos jis praleido ka
lėjime.

Tačiau jis mano, kad kalė
jimo valgis sugadino jo pilvą. 
Dr. Leo Floesser trečiadienį 
išekzaminuos jo sveikatą.

Nukirto $150,000,000 
sumą 'fondų reika

laujamų WPA 
darbams

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 10. —• Prez. Rooseveltas 
prašo kongresą paskirti $875,- 
000,000 WPA darbams. Atsto
vų rūmų fondams asignuoti pa
komisė nutarė rekomenduoti, 
kad kongresas paskirtų tik 
$725,000,000. Reiškia, nukirto 
prašomą sumą $150,000,000. 
Bet kiek galų gale kongresas 
paskirs, tai parodys netolima 
ateitis.

Nepalankiai a t s i- 
sveikino su Cham

berlainu
LONDONAS, .Anglija, /gau

sio 10. — Antradieni 10:51 
vai. ryto premjeras Chamber
lain apleido Downing gatv. ofi
są kelionei į Romą. Susirinku- 
šioj minioj pasigirdo balsai: 
“Ramink bedarbius, o ne Mus- 
solinį.” Kiti susirinkusių betgi 
parodė pritarimo Chamberlai- 
nui delnų plojimu.

Martin reikalauja 
šaukti unijos kon

venciją
DETROIT, Mich., sausio 10. 

— Homer Martin, automobi
lių darbininkų unijos preziden
tas, antradienį pareikalavo, kad 
pildančioji unijos taryba su
šauktų specialią unijos konven
ciją. Konvencija, jis pasakė, iš
rinks naujus viršininkus ir pa
darys tokias pakaitas unijos 
konstitucijoj, kokias matys rei
kalą padaryti.

Martin nuginčijo kaltinimus, 
buk jis daręs “sąmokslą” su 
Fordo kompanija. Martin sako, 
kad komunistai šiandien suda
ro vidujinį ratelį, kurs kontro
liuoja uniją, v

TRUMPOS ŽINIOS]
Iš VISUR j

Įsakė užregistruoti 
bažnyčios vertybes

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 10. — Austrijos guberna
torius Seyss-Inquart išleido įsa
kymą užregistruoti, iki sausio 
mėnesio pabaigos, visų Austri
jos bažnyčių ir vienuolynli me
no brangenybes.

Katalikų rateliuose Austrijo
je kalbama, kad šitas Įsakymas 
ilgainiui reiškia katalikų bažny
čios turtu konfiskavimu. €- L-

Paneigė pranešimą 
apie sąmokslą prieš 

karaliaus gyvybę
BUCHAREST, Rumunija, 

sausio 10. — Pranešta, kad Ru
munijos fašistai buvo padarę 
sąmokslą nužudyti karalių Ka
rolį. Sąmokslas nepavykęs, nes 
bomba sprogusi pirm laiko. 
Rumunijos vyriausybė antra
dienį oficialiai paneigė prane
šimą.

Vokietijos tremtiniai 
Jungt. Valstijose
BALTIMORE, Md., sausio 

K). — 143 Vokietijos tremti
niai žydai sustojo šiame mie
ste naktį į antradienį — pake
liu Į pietų Ameriką. Jiems bu
vo leista išeiti į krantą. Trem
tiniai atlankė filmų teatrus ir 
valgyklas. Sakosi, jie nematę 
filmų nuo lapkričio mėnesio, 
kai naciai uždraudė žydams 
lankyti teatrus.

, Prez. Rooseveltas 
vėl paims ato

stogas
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 10. — Prez. Rooseveltas 
galutinai nusitarė paimti vėl 
atostogas. Jis" išplauks laivu į 
Karibų jurą vasario IŠ d. čia 
jis stebės Jungt. Valstijų ka
ro laivyno manievrus.

• ROMA, Italija, sausio 10. 
— Vyriausybė paskelbė, kad 
nuo civilio karo Ispanijoj pra
džios iki sausio 1 d. 1939 m. 
buvo numušti 837 lojalistų lėk
tuvai, o italai per tą laiką pra
žudę 85 lėktuvus. Reiškiama 
nuomonė, kad fašistų vyriau
sybė save- nuostolius mažina, o 
lojalistų didina.

• SIKESTON, Mo., sausio 
10. — šimtai farmų rendau- 
nininkų ir pusininkų, sugabenę 
mantą, sėdi prie vieškelio tarp 
Sikeston ir Cairo. Juos farmų 
savininkai išmetė iš ūkių ir jie 
sakosi neturį kur prisiglausti. 
Sėdi lietuj vyrai, moterys ir 
vaikai.

e GIBRALTARAS, Ispanija, 
sausio 10. — Sukilėlių vyriau
sybė rekvizavo teatrus, kavi
nes ir kitokius pastatus arti 
Gibraltaro sužeistiemsiems pa
talpinti. Jie čia atgabenami iš 
Estremadura fronto. Ligoninė
se neištenka vietos.

e MASKVA, Sovietų Rusi
ja, sausio 10. — Neseniai iš
leistas įsakymas liepia pavary
ti iš darbo tuos Rusijos darbi
ninkus, kurie pavėluoja darbui 
20 minučių. Prokuroras Višin
skis pareiškė antradienį, kad 
Įmonių vedėjams, kurie nepil
dys šito įsakymo, gręsia baus
mė kalėti iki 3 metų.

e MINNEAPOLIS, Minn., 
sausio 10. — Nacionali Darbo 
Santykių Taryba įsakė Svvifto 
kompanijai derėtis su CIO uni
ja dėl darbininkų algų kompa
nijos įmonėje Sioux City, la. 
čia darbininkai streikuoja nuo 
rugsėjo mėnesio 1938 m.

Naciai paskyrė bau
smę visą amžių 

kalėti
BERLYNAS, Vokietija, sau- 

šio 10. — “Liaudies” teismas 
antradienį išnešė sprendimą, 
kurs sako, kad Ernst Niekisch, 
buvęs mokytojas, esąs kaltas 
prisiruošimu “valstybę išduoti 
ir nusižengimu įstatymui, kurs 
draudžia organizuoti naujas po
litines partijas.” Niekischui pa
skirta bausmė visą amžių ka
lėti.

Joseph Drexcliui paskirta 
pusketvirtų metų, o Kari Troe- 
gėriui 21 mėnuo kalėti. Jiedu 
buvo teisiami kartu su Nieki- 
schu.

Klausėsi argumentų 
prieš Frankfurterio 
paskyrimą teisėjo j 

vietai
WASHINGTON, D. C., sau

sio 10. — Jungt. Valstijų sena
to teisių komitetas antradienį 
klausėsi argumentų prieš prof. 
Frankfurter!, kurį prez. Roo
seveltas paskyrė Vyriausiojo 
teismo nariu. <

Priešingi paskyrimui pasiro
dė trys asmenys. Jų argumen-’ 
tai buvo silpni.

Paskelbė Rusijos 
pagalbos Kinijai 

sąlygas
CHUNGKING, Kinija, sausio 

10. — Dr. Sun Fo, kinų įsta
tymų leidimo komiteto pirmi
ninkas, antradienį pranešė, kad 
Sovietų Rusija sutiko pernai 
padėti kinams kovoti japonus, 
jeigu: 1 — Tautų Sąjunga su
tiks vykdyti sankcijas prieš 
Japoniją, 2 — jeigu bent ke
turios valstybės, jų tarpe JungC 
Valstijos, Didžioji Britanija ir 
Francuzija, bendrai imsis ak
cijos prieš japonus; 3 — jeigu 
japonai užpultų rusų teritori
ja.

Pasak Dr o Fo, prieš kinų- 
japonų karui prasidėsiant rusai 
siūlė Kinijai abipusės paramos 
sutartį, bet pasiulyrhąs/padėta 
i šalį kai karas prasidėjo.

Reikalauja, kad val
džia skirtu fondus 
visiems darbams

WASHINGTON, D. 'C., san- 
šio 10. — Farmerių organiza
cijos American Farm Bureau 
vadai antradienį įteikė savo 
programą prez. Rooseveltui. Jų 
programa reikalauja, kad val
džia ir toliau duotų darbo be
darbiams, kad ji ir toliau vyk
dytų federalius projektus. Ta
čiau farmerių vadai reikalau
ja, kad projektams vykdyti 
darbininkai gautų mažesnes 
algas, negu mokamos privačioj 
pramonėje algos.

Atvyko į Berlyną žy
dų išgabenimo 

reikalu
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 10. — čia atvyko iš Lon
dono George Rublee, tarptau
tinio komiteto pabėgėliams iš 
Vokietijos globoti direktorius. 
Jis tarsis su naciais apie išga
benimą žydų iš Vokietijos. Pa
sitarti pakvietė jį nacių vyriau
sybė.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, 1LL.
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Ką Žmonės Mano 
------  iu^_: .—t—_ 

NESIŠAIPYKMįTkALBEKIME RIMTAI
Bostono “Darbininkas” gruo

džio 13, 19.‘J8 m. rašė bedievy
bės klausimu. Minėtame laik
rašty tvirtinama, kad Izaokas 
Newton siekė j mokslą giliati, 
negu tūkstančiai kitu moksli
ninkų, o jis betgi nepaneigė 
Dievo buvimo, tik jį sutvirti
no. Tokia pat nuomonę išreiš
kė, rašo ”Darbininkas”, ir 
daug daug kitų mokslininkų. 
O girdi: “paviršutiniškai šio 
to grybštelėjęs inteligentėlis ne 
tai, kad paneigia ar sumuša 
tų mokslinčių argumentus — 
jis nepajėgia ir neišdrįsta to 
padaryti—bet mėgina juos su- 
mažybinti, iškraipyti, pašiep
ti.”

Na, gerai. Pašaipos šalin ir 
svarstykime dalykus rimtai. 
Svarstykime prisilaikydami 
Romos katalikų kunigų logi
kos, tai yra spręskime pasau
lėžiūros tikrumų pagal tai, kų 
išpažįsta mokslo vyrai. Romos 
kunigai prirašo visų litanijų 
pirmos klasės mokslo vyrų, 
kurie išpažino katalikybę. To
dėl, girdi Romos katalikybė 
yra tikra religija ir tik —“pa-

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

yiršutiniškai šio to grypštelė- 
jęs inteligentėlis” tesųs neka- 
talikas, ateistas.

Žydai, norėdami savo tiky
bų apginti Romos katalikų ku
nigų budu, gali parašyti dar il
gesnį, negu Romos katalikų, 
aukšto mokslo vyrų litanijų 
ir sakyti: “šie mokslo vyrai 
siekė į mokslų giliau, negu 
tūkstančiai kitų tikybų moks
lininkų, o jie išpažino žydiškų 
tikėjimų. Todėl žydų tikėji
mas tėra tikras.”

Mahometonai gali tų pat sa
kyti, kų sako Romos katalikai. 
Jie gali sakyti: “Arabų moks
lo vyrai išrado numerius 1, 2, 
3, 4, 5, ir tt. kurie tvers iki pa
saulio pabaigos. Arabai pava
rė pirmyn medicinų, astrono
mijų, botanikų, chemijų, mate
matikų. Algebra juk yra ara
biškas žodis. O arabai yra 
Alacho garbintojai. Todėl isla- 
izmas yra tikriausias tikėji
mas.

Tų pat gali pasakyti viso
kios protestoniškos sektos. Jos 
visos turėjo ir turi savo eilėse 
pirmaeilių mokslo vyrų. Todėl 
kiekviena iš protestoniškų sek
tų gali šaukti, kad tik jų tiky
bos ir jų pasaulėžiūra tėra 
tikra.

Pagaliau imkime ateizmų 
arba bedievybę. Laplasas yra 
pirmaeilis mokslo vyras. O 
paklaustas, ar jis tiki Dievu, 
atsakė: “Man tokios teorijos 
nereikia”. Darvinas buvo pir
maeilis gamtininkas, o jis bu
vo ateistas. Thomas Edison 
garsiausias viso pasaulio išra
dėjas, buvo ateistas. Todėl ir 
ateistai Romos kunigų logika

(ACME-NAUJ1ENŲ Foto |

SOUTHAMPTON, ANGLIJA. — Veloz ir Yolanda, 
pagarsėję pasaulio šokėjai, demonstruoja savo naujų 
šokį.

f •t•1

i

Dėl rinkimų į savivaldy
bes Dieveniškyje

pašau-

išvadų 
Romos

DAVĖ SUPRASTI

GRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue .

Tet Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

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

galį, tvirtinti, kad tik jų 
lėžiura tėra tikra.

Tai, mat, prie kokių 
prieiname laikydamies 
kunigų logikos. Reikia paša-1
kyti, kad Romos kunigai nu
rodytu budu nuo seniai argu
mentuoja ir gina savo pašau-' 
lėžiurų, ir stenėdami tikrina,' 
kad tik romiška tikyba tėra 
tikra, o visos kitos tikybos e- 
sančios netikros. Ypač Romos 
katalikų kunigai mėgsta pa-' 
j nokti, paniekinti nepriklau
somus nuo Romos popiežiaus 
katalikus. O juk tokių nepri
klausomų Romos popiežiui 
katalikų yra milijonai. Tik 
prisiminkime graikus, bulga
rus, romunuš, jugoslavus, ser
bus ir rusus,—visi jie yra ka
talikai, tik »jų bažnyčios ne
priklauso Romos vyskupo kon
trolei. Kitaip sakant, jų katali-

— Užeik, Petrai, vakare pas 
mane — bus išsigėrimas.

— Labai malonu. Būtinai už
eisiu. — Kai ateisi, tai koja 
pabelsk duris.

— Kodėl koja, o ne ranka.
— Juk tavo rankos bus už

imtos. Tu atneši alaus ir už
kandžių.

VILNIUS. — Dieveniškyje 
(Ašmenos apskr.) rinkimai į 
savivaldybes buvo gruodžio 4 
d. Rinkimais žmonės buvo su
sidomėję. Lietuvių gyvenamo
se vietose šis valsčius buvo pa
dalintas į tris rinkimų apygar
das: Dieveniškio, Krakunų ir 
Paškonių. Krakunų rinkimų 
apygardoje lietuviai buvo įtei
kę savo atskirų surašą, kuria
me buvo 40 kandidatų į seniū
nijos tarybų. Įgaliotiniu buvo 
išrinktas Maciucių kaimo gy
ventojas Kostas Kuklys. Jis nu
nešė sąrašų tos rinkimų apy
gardos pirmininkui, mokytojui 
Povilui Sakalauskui. P. Saka
lauskas rinkimų. sąrašų priėmė 
lapkričio 20 d., tačiau lapkri
čio 25 d. tas sųrašas buvo at
mestas ir grąžintas. Atmetimas 
motyvuojamas esą įgaliotinis 
K. Kuklys neturįs teisės bal
suoti, nes jis Miciuciuose gy
venąs tik 5 mčn. Iš tikrųjų 
Kostas Kuklys Miciuciuose tu
ri savo nuosavybę — žemę, 
ten yra gimęs ir iki šiol visą 
laikų gyvena. Jis tik pernai 
kurį laiką buvo gyvenęs Gar
dino apskrityje. Matydami to
kį komisijos pirmininko nusi
statymą lietuviai K. Kuklį iš 
sąrašo išbraukė ir sąrašą įtei
kė antru kart, šį kartų pirma
sis sąrašą buvo pasirašęs Vla
das Žemaitis, tačiau ir jam ne
pavyko, nes komisijos pirminin-

KitiLietuviaiDaktarai

DR. P. S. BEINAR
,, .... , . , (BEINARAUSKAS)i<as ir šiuo kartu sąrasų atme GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
tė, motyvuodamas, kad jau per' 6900 So. Halsted St. 
vėlai jis įteikiamas. Tel. Went 1612 — Res. Yards 3955

Ofiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser.
Lietuviai rinkikai yra pasi- ir nedėlioj pagal sutartį, 

rengę skųstis Ašmenos Storas
tai, kad toje rinkimų apygar-. 
doje rinkimai butų panaikinti 
ir butų paskelbti nauji.

• Dieveniškio miestelio žydai 
irgi buvo sudarę atskirų sąra-, 
šą ir įteikę rinkimų komisijai, 
tačiau ir jis taip pat buvo at
mestas.

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

LIETUVIAI

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

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

priklausomos, kaip ir jų vals
tybės. O bet gi musų lietuviai, 
Romos katalikų kunigai, bai-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų
 Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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

KITATAUČIAI

Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 We'st 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.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir 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:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel.BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
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 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

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

15 CENTŲ
Prisiųskite savo užsakymus tuojaus. Kas užsi
rašys &AŪJ1ENAS—gaus Šį musų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.

tuos lietuvius katalikus netik
rais katalikais, kurie nenori 
priklausyti Romai arba, kaip 
jie iš lenkiško liežuvio visad 
vadina, Rymui.

Todėl, matyti, jog jie ne
mato, kad panašiai gali argu
mentuoti visos tikybos ir 
žmonės turį kitokias pasaulė- 
žiuras. Yra tai faktas, kad vi
sos tikybos ir ateizmas turi 
savo pusėje daug aukšto mok
slo vyrų. O contra factum non 
valct argumentum, lai yra 
prieš faktų argumentas nieko 
negalioja.

Savo tokia logika ir savo 
argumentais Romos kunigai, 
gali imponuoti tik davatkoms' 
ir tik “paviršutiniškai šio to 
grybštelėjusiems inteligentė
liams.”

— Agnostikas.

JUOKAI
NEREIKIA NUSTOTI

VILTIES
Panelė skundžiasi policinin

kui :
— Prašau sulaikyti anųjį vy

riškį. Jis norėjo 
čiuoti.

— Nenusimink, 
dar atsiras koks 
kis, kuris tamstų 
čiuoti.

mane pabu-

panele. Gal 
kitas 
norės

PASIKEITĖ

vyns- 
pabu-

atpra-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
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 Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 490.8

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 Streėt YARDS 1419

Marąuette Medical Building
6155 So.jKedzie Avė.

HEMLOCK S’lilO
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

AKIU SPECIALISTAI
Dr. F. Pulsucki Le Van 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damcn. 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 Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKĘLIS
Thysician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

8

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

9
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-

— Niekaip aš negaliu 
tinti savo vyro nuo jo įpročių' 
— skundžiasi Petrienė savo 
draugei.

— Aš to negaliu pasakyti, 
apie savo vyrą — atsako drau
gė. — Kai dar mes buvome 
nevedę, jis visuomet man at-1 
nešdavo šokolado, dabar tik ci
garus sau perka.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

-r- ----------------------

Yards 1139
Yards 1138

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 48-jtt Ęast 108th Street Tel. Pullman 1270

C”

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metą 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.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted S t.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

4631 SO. ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 S o. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Garsinkitčs “N-nose”
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KLAIPĖDA TARPTAUTINĖJE
POLITIKOJE

(Tęsinys) viškumo teises šiame krašte,
Stebint ilgę laikotarpį* nuo 

1924 metų iki šios dienos, ten
ka prieiti išvadą, kad Klaipėdos 
konvencijos įgyvendinimas bu
vo susietas su įvairiais sunku
mais, kurie negalėjo neatsiliep
ti visai Lietuvos valstybinei plė
totei. Šioje, ketvirtoje kovos 
dėl Klaipėdos stadijoje, lietuvių 
valstybiniai reikalai dažniausiai 
turėjo susidurti su vokiečių na
cionalizmo siekimais, pagrįstais 
troškimu baigti anų vokietini
mo darbų, kurio Klaipėdos kra
šte neįstengė atlikti prūsų land- 
rotai. Statuto laiduojamoji teri- 
torialinė autonomija, pagrįsta 
parlamentariškai -demokratiniu 
režimu ir tautine bei tikybine 
laisve teisių lygybės pamatais, 
sudarė tinkamas sąlygas esa
mam krašte vokiškam elemen
tui pasireikšti ir užtikrino jam 
matomą persvarą krašto vieša
jame gyvenime. Lietuviškasis 
kaimas, per visą praeitą šimt
metį atkakliai kovojęs už leilu-

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

bematant atsirado vokiečių po
litinės propagandos nelaisvėje, 
iš kurios nepajėgė jį išliuosuoli 
visos .tuo tikslu vyriausybės ir 
susipratusios lietuviškosios vi
suomenės padėtos pastangos. 
Tos pastangos dar labiau ska
tindavo vokiečių nacionalizmo 
plitimą, kuriam smarkiai padė
jo legenda, esą Lietuva kėsina
si prieš autonomiją. Iš čia pra
sidėjo trynimasis su Vokietija, 
kurios santykiavimas su Lietu
vą šiaip nuolat buvo geras. Vo 
kiečių diplomatija ėmė rodyti 
palinkimo išnaudoti Lietuvos 
sunkumus Klaipėdos krašte 
bendrai Lietuvos politikai pa
veikti. Šiaip dalykams klojantis, 
susitarimas su Lenkija, kuriam 
skersai kelio stovėjo Vilniaus 
klausimas, kas kartą aktualėda- 
vo, kai įtempimas Klaipėdos 
krašte, kad Lietuva nebūtų pri
versta išsižadėti savo Lenkijos 
atžvilgiu varomos taikingų 
sankcijų (spaudimo) politikos. 
Lietuvos laimėjimas Hagos 
tranzito byloje, kuri visiškai pa
teisino Lietuvos laikyseną Len
kijos atžvilgiu, atpalaidavo vo
kiečių diplomatiją nuo bet ku
rių stabdžių. Nuo šio laiko Rei
cho intervencija Klaipėdos rei
kalais pasidarė nuolatinis Lietu
vos užsienio politikos elemen
tas. Ir pačiame Klaipėdos kraš
te ėmė augti vokiečių naciona
lizmo banga, grėsusi užtvenkti 
lietuvių valstybingumo pozici
jas.

Užėjo 1934 metai, Neumano 
byla, vokiečių ekonomine blo
kada, vidaus politinis įtempi

> Naujienų-A'*me Telephoto
CLEVELAND, OHIO. — Russell Nuckies, kuris pa

bėgo iš valstijos psichopatų Lima ligoninės ir liko čia 
suimtas.

... nes atlieka nuo virtuvės darbo 
vartojant

E mas Lietuvoje, lenkų diploma-

ANGLYS URMU
HOSKINS’ NEW DOCK 

DYLERIAMS

901 No. HALSTED STREET
ILLINOIS EGG OR NUT M ,10

TONAS
EAST KENTUCKY EGG OR NUT 
HOSKINS COAL & DOCK CORP.

$C.65
** TONAS

Tel. CENTRAL 4200 Yarde

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

UŽSITIKRINK 
priedinę 
apsaugą

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.

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

SOBOTKA-JAROŠ,
2444 South/52nd Avenue

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

tų kelionės Lietuvon, ir galop 
krašto seimelio paleidimas.. 
Lenkija, kaip lik buvo susitaru
si su Vokietija. Jos santykiai su 
Prancūzija ir Sovietų Rusija, 
kurių svoris bendroje Europos 
politikoje dar buvo labai žy
mus, buvo kuo blogiausi. Kita 
vertus, signatarinės valstybės, 
Hagos sprendimo Boetcherio 
byloje gerokai pamokintos ir 
nebeturėjusios abejonių dėl 
Klaipėdos konvencijos vykdy
mo, rėmė Lietuvos laikyseną 
Klaipėdos reikalais. Pagaliau, 
Vokietijos augantis svoris tarp
tautinės politikos plotmėje dar 
buvo užuomazgoje. Kompromi
sas (susitarimas abipusių nuo
laidumu) buvo galimas ir pa
tartinas. Jis buvo pasiektas, Vo
kietijai nutarus sustabdyti eko
nominę blokadą prieš Lietuvą, 
kuri tuo tarpu buvo savo už
sienio prekybą nukreipusi į ki
tas rinkas. Lietuva išvengė 
smūgio savo santurumu, ku
riam atėjo į talką palankus 
tarptautinių jėgų santykis. Pa
čiame Klaipėdos krašte įtempi
mas atslūgo, nors kova, išnyku
si iš paviršiaus, tęsėsi gelmėse.

Atėjo 1938 metai, Austrijos 
anšlusas (prie Vokietijos pri
jungimas), lenkų ultimatumas, 
Čekoslovakijos padalinimas ir 
rinkimai į Klaipėdos krašto sei
melį. Bendras Europos politi
kos sukrėtimas, išjudinęs vokic- 
tybės tautinę dinamiką visuose 
vokiečių gyvenamuose ir greti
muose kraštuose, negalėjo ne
atsiliepti ir Lietuvos pajūryje. 
Priešrinkiminė ruoša, karo sto
vį nuėmus, pasireiškė nepapras
tu smarkumu, kurio akivaizdo
je net ir statutinė būklė Klai
pėdos krašte bematant pasviro. 
Pasitikėjimui teisiniu saugumu 
krintant, ūkio pastovumas sa
vaime ėmė svyruoti, keldamas 
aikštėn dideles ūkio suįrutės pa
vojų. ,

Klaipėdos krašto' vokiečių vi
suomenė, persitvarkiusi totalita
riniais pamatais, savo vadų lu
pomis pradėjo reikšti reikalavi
mus, kurie toli gražu nėra su
derinami su statutu. Ir vokiečių 
politinė vadovybė Klaipėdos 
krašte nebeslepia savo siekimų, 
kurie eina už statuto ribų, tam. 
tikru budu sukeldami statuto 
revizijos (peržiūrėjimo) klausi
mą. Tokiomis aplinkybėmis, 
žengiame į naują penktąją ko
vos dėl Klaipėdos stadiją (lai
kotarpį)./

Atsižvelgiant politinę, ūkišką
ją ir teisinę padėtį Klaipėdos 
krašte, tenka pastebėti, kad di 
rėk tori jos išleistieji parėdymai 
darbo rinkos tvarkymo, mašinų 
kilnojimo ir susirinkimų srity
je, prasilenkdami su veikiančia 
Klaipėdos krašte konstitucine 
teise, sudaro rimtus preceden
tus, kurių jokiu budu negalima

nutylėti. Juo labiau, kad šios 
priemonės savaime reiškia tylią, 
nors ir neformalią, bet užtai 
faktinę, statuto reviziją, ietuva 
faktinę, statuto reviziją. Lietu
va savo užsienių reikalų minis
tro' Urbšio lopumis yra sutikusi 
svarstyti galimybes tokiai sta
tuto atskirų straipsnių interpre
tacijai (aiškinimui) nustatyti, 
kuri rastų ir Vokietijos pritari
mo. Tačiau ji nesutiksianti su 
formate statuto revizija. Šiuo 
atveju Lietuva gali pasiremti 
dviejų signatarinių valstybių, 
Anglijos ir Prancūzijos, o taip 
pat. Sovietų Rusijos ir Lenkijos 
nusistatymais, kurie yra lygiai 
priešingi bet kuriai statuto re
vizijai. Berods, turint galvoje, 
kad Vokietija iš viso dar nėra 
pasisakiusi ir kad todėl jos pre
stižas (garbė) suvis dar nėra 
angažuotas statuto revizijos 
linkme, yra pagrindo manyti, 
kad revizijos klausimas bent iš 
Vokietijos pusės nebus pastaty
tas vokiečių — lietuvių santy
kių dienotvarkėje. Tačiau nėra 
abejonių, kad kiekvienas krašto 
vokiečių politinės vadovybės 
užsimojimas, pasirėmęs savotiš
ka statuto interpretacija, kuri 
kiekvienu, atskiru atveju sieks 
susprogdinti statutą iš vidaus, 
sulauks Reicho pritarimo bei 
paramos. Taigi, žengdami į 
naują kovos dėl Klaipėdos sta
diją, turime įsisąmoninti, kad 
ji bus kupina nesibaigiančių su
sidūrimų, kurie be paliovos 
trauks tarptautinės opinijos dė
mesį. šioje kovoje lietuvių vie
šoji nuomonė turi išlaikyti šal
tą kraują, sveikus nervv.3 ir pa
siryžimą, kuriems laiduoti yra 
reikalingas vieningumas tauto
je ir pasitikėjimas tautos vado
vybe. VDV.

(Galas)

MJ3ERNĄ AUTOMATINĮ ELEKTRIKUS PEČIŲ

• Džiaukis galėdama skirti vaikams daugiau laiko 
nuo to liuoslaikio, kurį neša jums modernas elek- 
trikinis pečius. Juo išvirsite valgius nuo mėsos iki 
skanėstų ne namuose būdamos. Tik sudėkite val
gius į pečių ir nustatykite automatinę kontrolę. Vie
nodas elektrikos karštis kaitinti pradeda tada, kada 
reikalinga,—užsuka automatiškai tikruoju laiku. 
Jūsų valgiai bus gatavi kai lik namon sugrįšite, 
gardžiai išvirti ir verdančiai 
karšti.

Bendrai skaičiuojant Chica- 
gos šeimai kainuoja toks clek- 
trikos virimas tiktai nuo $2.00 
iki $2.50 per mėnesį. O dau
gelio namams apseis dargi ir 
mažiau. Klauskite musų apie 
liberalųjį planą.

SPECIALUS 
Pasiūlymas

1. Įmainymo nuo
laida už jūsų se

nąjį pečių.

2. Liberalė laidi
ninkų pra vedimo

nuolaida.

Pamatykite moderniškųjų automatinių elektrikos pečių parodą 
elektrikos įrengimų krautuvėse, geležies, rakandų ir departa- 

mentinėse krautuvėse, ir musų Elektrikos Krautuvėse.

C0MM0NWEALTH EDISON C0MPANY

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-fiS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

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

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Styrine

JUOKAI
PAVOJINGAS NUOMONIŲ 

SUTAPIMAS
Perskaitęs laikraštį, Petryla 

lengvai atsikvepia:
— Tarptautinė padėtis page

rėjo. Žymiųjų valstybės vyrų 
tarpe 'vyrauja nuomonių suta
pimas.

— Tai yra blogas ženklas, 
— atsako jam draugas.

— Kodėl blogas?
— štai pešasi du vaikai. Ko

dėl jie pešasi? Kiekvienas iš jų 
nori pasiimti sau didesnį obuo
lį. Vadinas, vaidų priežastis 
nuomonių sutapimas. Tur^but, 
ir valstybės vyrų nuomonės su
tampa dėl kurio nors grobio ir 
toks sutapimas nieko gera ne
žada.

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

BEDARBE BUS NEBAISI
Nelaikyk savo pinigų BE nuošimčio, bet pasidėkit ten, 
kur galite gauti 3^2 ARBA 4%. 

NAUJIENŲ SPULKA IŠMOKA PINIGUS 
ANT PAREIKALAVIMO.

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
and SAVINGS ASSOGIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

Pirkite savo apielinKės 
krautuvėse GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

RAŠOMAS
MAŠINĖLĖS

VISŲ IŠDIRBYSČIŲ
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas

Mašinėles
>15.00

ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba
WAGNER

TYPEWRITER SALES 
AND SERVICE 

3712 S. Western Avė.
Prie Archer Avenue

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

Tel. LAFAYETTE 3534.

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

Ligas
Taipgi — Artritis, Rheuma- 

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

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

vakare

Michigan Avė. Glinic
Telefonas Calumet 4178 

33-čia ir So. Michigan Avė.

Garsinkitės “N-nose”

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, DL

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

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

Miestas_____________________

Valstija.....--- --------------------------
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Žmoniškumas pilietiniame kare
Kiekvienas karas yra žiaUrus, o pilietinis karas ypa

tingai. Todėl reikia stebėtis, kad Ispanijos kare pasta
ruoju laiku pradėjo reikštis ženklai, kurie liudija apie jo 
sušvelnėjimą. Tie ženklai, tiesa, reiškiasi kolkas beveik 
išimtinai respublikos gynėju pusėje.

Sukilėliai dar vis nesiliaiija bombardavę iš oro ne
apginkluotus miestus vyriausybininkų teritorijoje, žudy
dami ramius gyventojus, moteris ir vaikus. Tuo tarpu 
respublikos vadai ne tik hėkeršija už šituos fašistų žy
gius, bet stengiasi išvengti visų bereikalingų žiaurumų.

Kalėdų antrą dieną Ispanijos ministeris pirmininkas, 
Dr. J. Negrin, paskelbė per radio “visiems ispanams vy
riausybės ir sukilėlių srityse, o taip pat ir tiems, kurie 
gyvena užsienyje”, kad respublikos valdžia suspendavo 
mirties bausmes nusikaltėliams, kurie jau yra pasmerk
ti už išdavimą, šnipinėjimą arba maištą. Premjeras pa
reiškė, kad mirties bausmės bus superiduotOs % tiems, 
kurie bus pasmerkti ateityje. Ą

Jau vien šitas faktas aiškiai liudija, kad Ispanijos 
respublikos gynėjų eilėse viešpatauja ne rusiško bolševiz
mo dvasia, rfes Rusijoje politiniai nusikaltėliai yra šau
domi net taikos metu; ir sovietų agentai šituo barbariz
mu gėrisi!

Vakar telegrama iš Valencijos pranešė apie kitą 
reikšmingą Ispanijos lojalistų (vyriausybininkų) pasiel
gimą. Civilis gubernatorius Manuel Molina paleido iš ka
lėjimo visus politinius kalinius, kurie yra virš 60 metų 
amžiaus, ir paskelbė, kad kaliniams 60 rhetų amžiaus ar
ba senesniems bus duota amnestija, nežiūrint už kokį nu
sikaltimą jie buvo suimti.

Nėra jokios abejonės, kad šitie Respublikos valdžios 
žmoniškumo aktai padarys didelį įspūdį ir į žmohes su
kilėlių kontroliuojamose tebitotijose.

Jei ne fašistų intervencija, ispanai 
susitaikytų

Mirties bausmių suspendavimas ir amnestija politi
niams kaliniams, kurie tūri 60 dri daugiau metą amžiaus, 
respublikinėje Ispanijoje rodo, kad neapykantos ir kerš
to jausmas, kuris buvo apėmęs žmones, kai Ispanijoje 
kilo pilietinis karas, šiandien jau yra labai atvėsęs. Nors 
karas dar tebesitęsia, bet galima numanyti, kad ir vy
riausybininkų, ir sukilėlių pusėje žmonės trokšta taikos.

Kad taip iš tiesų yra, tai patvirtina ir bešališkų ste
bėtojų parodymai. Vienas frančuzų laikraštis “La Petite 
Gironde” pasiuntė du korespondentu į Išpahiją, vierią 
pas sukilėlius, antrą pas vyriausybininkus, su tikslu pa
tirti, kokia tenai padėtis dabai*, po dviejų1 su viršum me
tų karo. Tiedu koresponderitai buvo tenai ir karo pra
džioje; JUddii pūfMšė kiekvienas pb septynis straipsnius 
apie tai, ką jūddti Ispanijoje matė, ir iš jų pranešimų ga
lima padaryti išvadą, kad Ispanijos karas pasibaigs Už 
dešimties dienų po to, kai paskutinis svėtiifias kMrėivis 
apleis ispaiiiją.z

Karas Ispanijoje tęsiasi tiktai dėl to, kad jam neduo
da sustoti ginklūbta Italijos fašistų ir Vokietijos nacių 
iutetveiielja;

Ypatingai įdomių dalykų papasakojo koresponden
tą^ aplankęs Respublikos teritoriją. Jisai sako, kad vy
riausybininkų piisėjė Viešpatauja pilniausia tvarka. Jisai 
pabrėžia tą faktą,- kad katalikų religija riėra varžoma 
ne persekiojama. Teisingumo ministeris Dr.- Negrino ka
binete yra baskų katalikų vadas Irujo. Vyriausybininkų 
armija esanti gerai išlavinta ir disciplinuota; Ebro klo
nio mūšiuose ji sugebėjo atsilaikyti prieš sukilėlius, ne
žiūrint to, kad pastarieji tufėjo daug stipresnę artileri
ją ir vartojo 600 karo lėktuvų.

Kitas korespondentas; kuris aplahkė sukilėlius, sakė, 
K.d ir gen. Franco pusėje šiandien jau nebe tie santy
kiai, kokie buvo pradžioje. Sukilėlių vadovybė buvo pri
versta įvykinti visą eilę reformų, prieš kurias nacionalis
tai pirmiau atkakliausiai kovojo.

Didžiausias troškimas abiejose Ispanijos pusėse esąs 
tas, kad Ispanija paliktų nesudraskyta.

Anglijos liberalų laikrdščio “The Manchester Guar
dian” specialus korespdndehtas rašo, kad užsienis labai 
klysta, įsivaizduodamas, jogei Hitlerio triumfas Miun
chene padarė jį labai populiariū Vokietijoje. Jišai sako, 
priešingai, kaip tik po Miuncheno Vokietijoje reiškiasi 
daugiau nusivylimo masėse, negu kada nors.

Hitleris, pasak to korešpondehtO, pasilaiko tiktai su 
pagalba žvalgybos ir ginkluotą smogikų burių. Žmdnės 
nedrįsta tai ginkluotai jėgati atvirai pasipriešinti, bet jie 
skundžiasi, kad “fiureris” savo agresingais žygiais prieš 
kitas tautas galįs įtraukti kraštą į pragaištį.

Kitas įdomus to korespondėnto pastebėjimas yra tas, 
kad hitleriškoji Vokietija galinti susitarti su sovietų Ru
sija, nes, anot jo, Rusija tokiu pati spartumu kfypsta į 
nacionalizmų, kukiu Vokietija krypsta į bolševizmą. Vo
kiečių tikslas esąs ne užkariauti Rūsiją (nofs jie iriahą, 
kad Rusija esanti silpna viduje), bet įsigalėti joje taikiu 
budu. Didieji Hitlerio planai esą atkreipti ne į rytus, bet 
į vakarus.

Tačiau yra klausinius, ar naciams pasiseks tuos pla
nus įvykinti. Didėjant žmonių fiepasitenkinimūi Vokie
tijoje, rudoj diktatūra gali susilaukti krizės viduje.

New Yorko parodą vykti
Varžybos tarpe chdrų dėl vykinto į NėW Yorko patodą. 

— Sportininkai. — Rerigiasi aplankyti Ameriką prof. 
Antanas Pareitas, jo žmona, J. Vilkaitis ir kiti. — 
Naujaš laikraštis. — Ihž. Št. Kairio šešiasdešimt me
tų amžiaus sukaktis.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Mėta iš mokyklos
STUDENTUS

vardu Monien ir Suhrau kandi
datuoti ir negalėjo.

Nepaisant neramios ĖUropdš 
padėties ir vis dar karo štnėklai 
didėjaht iš Lietuvos datig kas 
žada aplankyti Nėw Yorko pa
rodų. Pirmoje eilėje tai Lietu
voje konkuruoja tarp savęs 
chorai — kam bus lėmtd pama
tyti š. Atnerikų ir tarp Savųjų 
brolių ir seserų anapus Atlanto 
vandenyno paviešėti. Tokia ke
lionė datlg kų masina.

Kaune žymiausi yra trys cho
rui: V. D. Universiteto studen
tų bendras choras, kuris jau 
keletas kartų buvojo užsieniuo
se ir labai gražiai save repre- 
zėritavo; Šaulių sųjungos įspū
dingas choras, turįs tam tikrą 
politinį atspalvį ir ne visų vie
nodai traktuojamas. Kaune yra 
ir daugiau įvairių chorų, bet

ir Lietuvos sportininkai, bei 
kas iš jų vyks, kurios koman
dos reprezentuos Lietuvų Š. A- 
merikoje taip pat dar galutinai 
nehtisištovėta. Nors kaip ir dai
ria, šiuo atsitikimu chorai, taip 
lygiai ir sportas yra ir nepoli
tinio pobūdžio organizacijos, 
bet vis dėlto ir čia tam tikras 
politinis skonis stipriai jaučia
mas.

Mat, Lietuvoje yra tikrai vi
sai ©politinio pobūdžio sporto 
komandos, bet į jų tarpų yra 
įsibrovę ir jaunalietuviai. Jie 
taip pat turi įvairaus sporto ša
kų savo komandas. Kadangi be 
tautininkų ir katalikų kitas Lie
tuvos jaunimas negali organi
zuotis, nes kito politinio ant- 
spalvio jaunimo organizacijos

Lietuvos ekonominės 
derybos su Lenkija 

ir Sovietų Rusija
Lietuva šiuo metu veda svar

bias ekonomines derybas su 
Lenkija ir Sovietų Rusija. Su 
Sov. Rusija kasmet sudaromos 
prekybos sutartys tiktai viene- 
riems metams. Kasmet tos su
tartys naujai peržiūrimos, pa
pildomos, pataisomos, atsižvel
giant į kitėjančias ekonomines 
sųlygas. Šiose derybose didesnių 
sunkumų nesutinkama, nes per 
eilę metą yra paaiškėję, kokios 
rųšies tarp šių kraštų prekyba 
yra galima; derybose tiktai nu
statomos prekybos ribos lygy
bės pagrindu. Ateinančiais me
tais Sov. Rusija pirksianti Lie
tuvoje gyvų gyvulių, mėsos ga
minių ir kai kurių kitų prekių 
už 15,000,000 litų. Už tokių su
mų Lietuva pirks Sov. Rusijoje 
naftos produktų, druskos, že
mes ūkio mašinų ir kitokių 
prekių. Be to, Sov. Rusija kas
met d|ioda apdirbti Klaipėdos 
lentpiuVėnis diktus kiekius sa-

Apie gruodžio nien. 11 d., 
kaip žinoma, buvo didelis suju
dimas Lietuvos universitete ir 
kitose aukštosiose Lietuvos mo
kyklose. Kai Kauno policija su
mušė ir suareštavo daugelį uni
versiteto studentų, tai visose 
aukštosiose mokyklose buvo pa
skelbtas streikas.

Dabar prasidėjo valdžios re
presijos prieš studentus. Pavyz
džiui, Klaipėdos Prekybos In
stitutas pašalino daugelį studen
tų korporacijų valdybų narių. 
Spaudoje paskelbta tokia ži
nia:

“Klaipėdos Prekybos insti
tuto rektorius paskelbė, kad 
iš instituto pašalinami šie 
studentai: Leonas Prapuole
nis, Ignas Taunys (abu jie 
yra stud. ateitininkų korp. 
“Gintaras” valdybos nariai), 
Algimantas Glcmža, Bronius 
žiurys, Sofija Garmutė (stud. 
varpininkų korp. “Granitas” 
visa valdyba), Petras Rasi- 
kasj Fortūnatas Ašoklis 
(šttid. Šduliij būtid Vdldybds 
iidi’idi) if Vytdtttdš Kadžys 
(studentų atsargos karininkų 
korp. pirm.).

“Visi jie pašalinami, kaip 
pasirašę rezoliucijų ir paskel
bę studentų streikų, iki bus 
jų reikalavimai išpildyti.”
Čia ffiatdriiė, kad iš mokyk

los tapo Išmesti atstovai studen
tų grupių, priklausančių įvai
rioms srovėms — kf. demokra
tams, vai. liaudininkams, šau- 
liatriš ir atsargos karininkams. 
Nė,viena šitų grupių nėra tau- 
(itiinkų (smetonininkų) ' kryp
ties. Bet Smetonos propagdh- 
dos biuras skelbė, kad valdžia 
koYoja sti “vdldemarininkais”;

Mtlsų koihuništai tuja propa- 
gdhda patikėjo ir ėmė girti 
Smetonų, kad jisdi studentus 
areštuoja!

Iš NEŠVENTINTO TVARtO

Anlra, nei Klaipėdoje,, nei 
kur kitur iki pat rinkimų nebu
vo paskelbta, kad tuodu nacių 
pakalikai yra išmesti iš komu
nistų tarpo.

Trečia, persimetę į nacių pu
sę, tiedu asmeriS vedė tokių pat 
agitacijų prieš Lietuvų', kokių 
jiedu pirmiau vesdavo viešuo
se mitinguose ir seimelyje, kuo- 
iiiet jiedu buvo oficialiai komu
nistų atstovai ir vadai.

Tokiu budu komrinistų orga
no plūdimai ir riksmas yra vi
sai ne vietoje. Tai ne “Naujie
nų” kaltė, jeigu komunistai 
taip elgiasi, kad dažnai negali
ma ją atskirti nuo hitleririinkų. 
To organo'plūdimai tiktai paro
do, kad Para Belluni ne be pa
grindo rašo apie “nešventintą 
Stalino tvartų”.

DIDELI KP.S. LAIMĖJIMAI
LENKIJOJE

“Nauj ičhose” buvo padiiota 
žinia iš Klaipėdos “Vakarų”, 
kad komunistų vadai Monieh ir 
Suhrau per paskutinius rihki- 
muš nepateko į seimelį, nors jų 
dviejų vardai buvo įdėti į vo
kiečių “einheitsliste” (vienybes 
sąrašą).

Dėl šitos žinios čikagiškis kb- 
tfiuhištų ofrgahds fcoliojdsi. trii?- 
di, Monifeh it Suhrati jdu riė 
komunistai# nes jie persimetė į 
naciij vadovaujamų vofcietihih- 
kų blokų ir kandidatavo iiė 
kaip koiiitinistai,' bet kaip “ėiti- 
heilsliste” kandidatai.

Ėet tai nieko nereiškia. Ko
munistų partija Klaipėdos kraš- 

I te yra nelegališka; todėl jos

Jau buvo pranešta, kad ne^ 
perseniai įvykusiuose Lenkijos 
savivaldybių rinkimuose opozi
cinės partijos skaudžiai sumušė 
valdžios partijų “Ozonų”. Stip
riausia srovė tarpe valdžios 
priešų pasirodė socialistai, ku
rių partija (Polska Partja So- 
cialistyczna) spaudoje dažnai 
yra vadinama “pe-pe-es”. Apie 
tai kalba ir specialus “L. ž.” 
korespondentas Varšuvoje:

“Didžiausių laiiriėjimų pa
darė — pi'ipažįsta monarchis- 
tą ‘Slowo’ — neabejdtinai 
lėnką socialistų partija. So- 
ciiilištai padidino savo atsto
vų skaičių didžiuosiuose mie
štuose ir pasirodė tuose mies- 
ttiose, kur ligišiol jų arba vi
sai nebuvo arba ten nieko ne
reiškė. Paskutiniuose 1927 m. 
Varšuvos miešto tarybos rin
kimuose gavo 18%, o dabar 
27%; Lodzėj palyginti su 
1936 iii. rinkimais laiinėjb 8 
mandataiš daugidu; Kroku
voj 11 daugiau. Lygiai bu
dingas pepfesų įtakos pasirė
dymas vakarinėse valstybės 
dalyšė. Čiiėlihže gavo 12, To
rtinėj 8, Inovčdclave 14, Gru- 
dziondžė 12, Ėydgbšče 6. Li
gi šiol nieko neturėjo. Lodzė 
įldširbdė dar ‘raiidoriėsnė’, 
negu įiriėš porą irietų ir čia 
PPS turi abšbliiitę daugu
mų”.
įdofriū dar (ai, kad visai riė- 

tiirėjo pasisekiriio klferikaią sti- 
dfgahižhotd Dal-bo Partija. Esu, 
kifekViėnoje darbinirikiškoje a- 
pielirikėjė ‘^pėpėsai štirihkb *Vi- 
sds darbininką kaištis”.

Apie partijų jogų pasiskirsty
mų įvairiuose visuomenės šittoR- 
šriiiiošė korespondentas sako:

“Darbininkų gyvenamuose

jie mažiau žinomi ir kaipo to
kie mažiausiai turi galimybės 
patekti į New Yorko parodų.

Daugiausia noro turi patekti į 
Š. Amerikų tai jaunalietuvių 
choras, tautininkų visais atve
jais favorizuojamaš. šitas cho
ras jau daro net tam tikrų žy
gių, kad galėtų išvažiuoti. Jo 
vadovybė jau net pasistengė 
gauti iš “Pirmyn” choro Chica
goje kaip ir pakvietimų, kitaip 
tarus, lyg jau ir užsiangažavo.

Žinoma, kaip paprastai to
kiais atsitikimais prasideda vi
sokios varžytinės ir nesusipra
timai. Vieni kitiems stengiasi 
pakenkti, kad tik patekus į ana
pus Atlanto vandenynų.

Tokiais atsitikimais ir visuo
menės simpatijos pasiskirsto; 
Aišku, šiuo atsitikimu daug kas 
pageidautų, kad Š. Amerikon 
galėtų išvykti V. D. Uiliversitė
tė akademinis choras kaipo vi
sos studentijos bendras choras 
ir jokiai visuomeninei srovei 
neatstovaująs, ir kaipo studen
tijai iš viso geriausia derėtą 
svethr pabuvoti, daug ko pama
tyti ir pasimokyti, patirti ir pa
sisvečiuoti.

Antroje vietbje stovėtą šau
lių sąjungos choras, taip pdt 
daugiau simpatijų visuomenėje 
turįs, kaipo neatstovaująs bet 
kurių politinę partijų.

Bet visa nelaimė, kad visi tie 
chorai savo lėšomis negailėtų iš
vykti, jiems tektų iš šalies pa
galbos prašyti, b kadangi Lietu
voje tokių gerų “dėdžių” nėra, 
kas tų kelionę sutiktų finansuo
ti, lai lieka tik vienas šaltinis, 
tai iždas... Tas, kas kelionei 
duos pinigų, tas ir turės spren
džiamų žodį, kuriam iš tų cho
rų teks vykti į New Yorko pa
rodą.

Kadangi jaunalietuviai turi 
daug visokių lengvatų ir tam 
tikrbs politinės srovės yra mo
nopolinėmis teisėmis proteguo
jami, tai atrodo, kad jie turi 
daugiausia progų šitų kelionę 
laimėli; nors loji kelionė pla
čios visuomenės simpatijomis 
besinaudos.

Bet tasai klausimas dar nėra 
išrištas, kam galutinai teks va
žiuoti. Bent šiito melu dar nė
ra aišku ir tik eina varžytinės, 
bet tbs varžytinės eiha rie pagal 
gebėjimus, bet dėl įtakos tarpė 
tų; kas galutinai kelionės klau
simų riša.

Reikia tikėlis, kad už mėnesio 
kito tašai klausimas galutinai 
paaiškės. Be chorą, žada vykti

priemiesčiuose visu šimtu 
htibšimčių eina pbpesai, smul
kiosios ir stambiosios buržu
azijos balsus laimi endekai 
(riricional-dėmokratai), o po 
ją jdh “Ozonas’.”

nėra toleruojamos ir jos negali 
Orgariizuotiš, tai suprantama 
plačioji visuomenė ir jaunalie
tuvių špbrlo komandoms jokių 
Simpatiją nereiškia, jau vien 
lik todėl, kad ir šios koman
dos naudojasi visokiomis leng- 
vatoiriis ir turi lyg ir monopo
lines teises.

Tai ir šiuo atsilikimu tarp tų 
visų sporto komandų eina mas- 
kiruotas trynimasis ir visokie 
nesusipratimai.

Įdomu, kad kai kurie ameri
kiečiai lietuviai sportininkai, 
dabar gyvenų Lietuvoje, dar
buojasi jaunalietuvių sporto ko
mandose, o žinomas amerikietis 
sportininkas, pasaulio čempio
nas Pr. Lubinas, įstojęs į visai 
©politinę sporto koriiandų ir to
dėl jišai visų simpatijas yra pa
traukęs. Jisai Lietuvos jaitnimb 
tarpe yra populiariausias vyras. 
Jo sudaryta krepšinio komanda 
yra viena iš stipriausių ir ge
riausių. Tatai ir sportininkų 
tarpe jaučiamas (am tikras po
litinis nusistatymas, žiribnta, 
kuris viešai visai nedemons
truojamas, kas ir nedera spor
tininkams, bet visuomene kiek
vienai progai ištikus savo Sim
patijas parodo.

Be dainininkų ir sportininkų, 
žada š. Amerikų aplahkyti ii' 
valstybinio teatro artistai. Čia 
jau jokio politinio antšpdlvib 
visiškai nesijaučia, kiekvienas 
jų savo simpatijas nusipelno 
pagal savo sugebėjimus, pagal 
savo artistiškus nuopelnus.

Kas iš valstybės teatro artis
tų . vyks į Š. Ameriką, dabar 
dar nėra aišku, bėt spėlibjdina, 
kad pirrnojfc eilejė važiuosiąs 
Kipras Petrauskas ir daininin
kė ZdUriienė, kuri Lietuvoje ži- 
noihd nė tik kaipo riftištė, bet 
ir kaipo iribterą Veikėja. Žaii- 
nienė jau nekartų Lietuvų gra
žiai yra. reprezentavusi užsie
niuose ir reikia tikėti, kad Š. 
Amerikoje ji lietuvių simpatijas 
tuoj iš karto patrauks.

New Yorko pStodų aplankyti 
ruošiasi ir pavieniai asmens. 
Kiek tenka patirti, važiuosius 
Lietuvos milionierius, bankinin
kas, pramonininkas J; Vailokai
tis. Rodos, žadri atšilarikyti ih 
kitas stambus pbitrridiiiriinkaš 
ir bankininkas Vosylius. Kiek 
tenka patirti, pasiryžęs važiuo
ti jaunųjų ūkininkų vadas di
rektorius Tišktiš, viėhdš žyiriės- 
nių jaunųjų tautininkų veikėjas 
ŽėttlėS UklO dėpartarilėflto di
rektorius. Tiškus yra baigęs Že
mės Ūkio Akademijų ir yra di
plomuotas agronomas. Jisai yra 
ir Draugijos Užsienių Lietu
viams Remti valdybos darys ir 
tautininką sąjungoš centro ko
miteto narys.

(Bus daugiau)

vo miško. Bendrai, prekyba 
tarp Sov. Rusijos ir Lietuvos 
eina gana sklandžiai ir pamažu 
kasmet plečiasi.

Daug sunkesnes derybos su 
Lenkija. Čia tenka naujai už- 
megsti prekybų tarp dviejų 
kraštų, per aštuoniolika metų 
neturėjusių jokių diplomatinių, 
ekonominių ir kultūrinių san
tykių. Tbdėl reikia ištirti, ko
kius gaminius ir kokiomis są
lygomis vienas kraštas kitam 
galėtų parduoti. Pereitų vasara 
buvo pradėtos derybos, bet tuo
jau paaiškėjo, kad joms nebu
vo tinkamai pasiruošta. Todėl 
derybos buvo ilgesniam laikui 
pertrauktos, kad butų tiksliau 
išaiškinti prekybiniai galimu
mai. Lapkričio mėn. pradžioje 
derybos atnaujintos. Jos vyksta 
Kaurie (ir sū Sov. Rusija dery
bos vyksta Kaune).

Lenkai sutiko su lietuvių pa- 
šiulymu, kad tarp Lietuvos ir 
Lenkijos prekyba bus vykdoma 
lygybės pagrindu. Lietuva už 
tokių suriių pirks Lenkijoje, 
kaip Lenkija Lietuvoje. Tenka 
aiškiai nustatyti, kokias prekes 
vieni kitiems pardavinės, koks 
bus prėkjbos dydis, muitų nuo
laidas ir kilus dalvkus.

Manoma, kad prekyba tarp 
Lietuvos ir Lenkijos negalės 
būti didelė, nes abu kraštai 
turi panašaus pobūdžio ūkį. Ir 
lenkai, ir lietuviai užsieniams 
parduoda daug vienodos rųšies 
prekių. Tiesa, Lenkija, kaip 
didešhis krdšlds, turi ir žymiai 
didesrię prairidiię. Lietuvų galė
tą gand datlg pirkti pas lenkus 
prdmoncš gatninią, jeigu len
kai rastų kų pirkti Lietuvoje. 
Taigi šilų ir panašių prekybi
nių klausinių nagrinėjimų yra 
užsiemusios lenkų ir lietuvių 
delegacijos, pasiskirsčiusios į 
kornisijas. Redakcinė komisija 
ruošia susitarimo projektus. 
Spėjama; kad Lietuvos-Lenki
jos prekybos derybos baigsis 
dar šiemet ir bris pasirašyta 
reikalingos sutartys. —VDV.

Nužudė ūkininką

ROKIŠKIS, gr. 9 — šiomis 
diėiiomiS; nežinomi piktadariai 
ridžude iš Rokiškio grįžtdritį 
Prūselių km. ūkininkų Baka- 
ilą. Bdkdrias Rokiškyje parda
vęs vežiihą malkų ir atlikęs 
kilus reikalus važiavo namon 
drauge su kitais Prūselių km. 
gyventojais. Kelyje jis nuo kitų 
atsiliko ir buvo nužudytas, 
žmogžudžiai užmušę Bakanų 
paliko vežime ir arklys jį ne
gyvų parvežė j namus; kur 
rytą namiškiai rado arklį su 
vežimu ir vežime negyvų sa- 
td šeittiinitiką.
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nors ir pusiau giedras, bet gra
žus rytas. Kelių praėjusių die
nų pusnis tartum tyčia sustojo; 
dangus praskirstė debesis ir 
nors šykštokais saules spindu
liais apšvietė Toronto veidą, 
kad tas su šypsena priimtų gy
vais jaunais jausmais ir pilnu
tėlėmis džiaugsmo širdimis 
Chicagos lietuvių jaunimo bū
rį “Pirmyn” chorą.

Nors choras turėjo atvykti 
8:15 ryto, bet visi automobilis
tai, pasižadėjusieji choro daly
vius nuo stoties parvežti, jau 
8:30 vai. buvo sugužėję stotin. 
Laukiam, nekantraujam, o čia 
traukinys dar vėlina; jau ir 9 
vai., o jų dar vis nematyt. Bet 
štai dun, dun, dun, traukinio 
sunkus ratai sudundėjo, garve
žio krūtinė lengviau atsikvėpė 
ir momentaliai susiformavo bū
rys gražaus jaunimo su choro 
vedėju p. K. Steponavičium ir 
choro pirmininku p. Ant. Vai
vada priešaky, čia sekė trum
pas, nors ir neoficialus pasiti
kimas ir greit į automobilius ir 
salę, kurioje svečius laukė pus
ryčiai.

Vienas labai ryškus dalykas 
tuojau pasiekiamas, tai chorve
džio p. K. Steponavičiaus ener
gingumas ir taktika. Metęs pir
mą žvilgsnį į grupę pamatai 
augalotą karžygį, kurio galio
nuotus papuošalus ir laipsnius 
atstoja asmenybė, o ginklą — 
išmintingas elgesys. Būrys su
sispietusių apie jį karių — ne 
dėl to drausmingas, kad jų va
das griežtas, bet ir dėl to, kad 
jis yra geras.

Tas vadas savo meniškos sie
los kalba sugeba, gerai sugeba 
susikalbėti su savo karių buriu 
ir dėl to jie savo dainomis už
kariauja daugybę dainą mylin
čių širdžių.

“Mano vaikai” — dažnai iš
girsti kartojant p. K. Stepona
vičių, kai jis kalba apie choris
tus. Ir iš tikrųjų, tartum maty
te matai choristų valią jo tė
viškoje rankoje, o dainos pasi
sekimą — choristų klusnume. 
Tai graži ir pavyzdinga šeima 
— viena iš gražiųjų lietuviško
jo meno šeimų. Vienok ta šei
ma yra perdidelė, kad jai už
tektų vien tik chorvedžio prie
žiūros. Todėl ji turi savo ūkve
dį — choro pirmininką p. Ant. 
Vaivados asmeny. v

Tai daugiau tylus, bet darbš
tus ir rūpestingas choro globė
jas; globėjas pilna to žodžio 
prasme.

Bet štai a t vyks ta m į salę, čia 
laukia SLA 236 kuopos mote
rys, kurios pasisveikinusios su 
svečiais dainininkais kviečia 
juos prie stalo. Laike pusryčių 
choro vedėjas p. K. Steponavi
čius prašo choristus sustot ir 
sušunka torontiečiams tris kart 
valio!

Perstatomas kuopos pirmi
ninkas V. Dagilis, kuris chorą 
pasveikina nuo torontiečių. Po 
pusryčiij choras eina viršutinėn 
salėn ir ten padaro trumpą re
peticiją. Po to prasideda cho
ristų išskirstymas po namus 
dėl poilsio, kuris atrodė buvo 
reikalingas jiems visiems, nes 
naktis praleista traukiny sutin
kant Naujus Metus, matyt, bu
vo gerokai visus apalsinusi. Be- 
siskirstant pasigesta vienos 
chorisčių valizos. Kaip neieško- 
jorn, kaip nesidairėm, o jos nėr 
ir tiek.

Kada jau paskutines choris
tas nuo sąrašo, kurį skaitė p. 
A. Vaivada, išnyko duryse, tai 
tada jis pareiškė, jog važiuo
siąs stotin valizos ieškoti. Pasi
žiurėjau į choro pirmininką ir 
pagalvojau: jeigu kitiems reL 
kalingas poilsis, tai tau, gc’rbia-

rsiai, nes atrodai labai išvargęs.
Bet ne, jis negalės būti ra- 

mds tol, kol visi jo globori pa
vesti choro dalyviai neatsikra
tys bent kokio rūpesčio. Jis lli- 
ri suieškoti valizą! Nuvažiavęs 
į stotį, p. A. Vaivada sužinojo, 
kad valiza per neapsižiūrėjimą 
buvo palikta ant šaligatvio 
priešais stotį ir laimė, kad tas 
atsitiko Toronte, tai valiza pa
teko atgal į stotį, o pirminin
kui žinant drabužių sudėtį ir 
spalvas, nebuvo sunku įrodyti, 
jog tai ta pati valiza, kurios 
jis ieško. Taip laimingai sura
dęs, jis skubėjo su ja pas tą 
nelaimingąją mergaitę, kuri per 
tą valandą pergyveno įvairių 
vaizduočių: ką ji veiks be kos
tiumo scenoje? Kaip ji išeis 
dainuoti solo? Ką ji vilkės šo
kiuose ir t. t. ir t. t. Dabar jau 
jam atėjo laikas ilsėtis, tik la
bai trumpai, nes 4 v. p. p. vi
si vėl turi būti salėje pasiruo
šę fotografuotis dėl Toronto 
Evening Telegram.

Maria F. Yokubynienė.
(Bus daugiau)

Toronto, Ont.
Skaudu prisiminus gruodžio 

17 d. 1926 m. — Gelbėkim 
pirmuosius demokratijos 
kovotojus, kol jie gyvi.
Lietuvai atgavus savo nepri

klausomybę 1918 m. vasario 16 
d., visa tauta kaip vienas kū
nas sukruto ir ėmė kurti savo 
nepriklausomą valstybę, kad 
nors po ilgo vergavimo carinei 
Rusijai galima butų atsteigti 
vėl normalų nepriklausomą gy
venimą. Bet, deja, musų tautie
čiai nesugebėjo pažinti savo 
tikrųjų šalies globėjų. Balsuo
jant už kandidatus į Lietuvos 
Seimą (kaip pirmą, taip ir ant
rą) klausydavo patarimų savo 
parapijų klebonų, kurie tik sa
ve ir savo sėbrus piršdavo, o 
tikruosius tautos gynėjus plūs
davo visokiausiais prasimany
tais žodžiais. Ir tik to dėka Lie
tuvą valdė iki 1926 m. visokie 
karjeristai bei žmonės, kuriems 
daugiau rūpėjo Romos imperi
jos reikalai, o ne Lietuvos. Bet 
Lietuvos liaudis pagaliau su
prato, už ką jie turi balsuoti, ir 
rezultate į trečiąjį Lietuvos Šei
mą jau balsavo už valstiečius 
liaudininkus ir socialdemokra
tus. V. L. partijos buvo skait
lingiausia frakcija, todėl jai ir 
buvo pavesta sudaryti ministrų 
kabinetą. Kadangi absoliučios 
daugumos nei viena partija ne
turėjo, lai, žinoma, V. L. suda
rė koalicinę vyriausybę iš tri
jų partijų, pakviesdami social
demokratus ir ūkininkų parti
ją, kuri mažai kuo skyrėsi nuo 
pačių V. L. partijos.

Socialdemokratams buvo pa
vestos dvi ministerijos. Tai yra 
vidaus reikalų min. ir švietimo 
min. Toms ministerijoms vado
vauti S. D. P. C. komitetas pa
skyrė sekamai: į vidaus reik, 
min. adv. Požėlą ir švietimo m. 
universiteto prorektorių profe
sorių Čepinskį, o likusias mi
nisterijas valdė valstiečiai liau
dininkai su ūkininkų partija.

Visa tai atrodė Idbai gražiai, 
nes absoliute daugilma Lietu
vos gyventojų buvo patenkinti 
valdžios sudėtim, bėt taš nepa
tiko mažai saujelei lenkų dvd- 
rininkų ir visokiems karjeriš- 
tams, kurie buvo sušispietę Lie
tuvos karininkijoje. Ir štai, ka
da Seiman socidldenidkf’atij 
frakcija pradėjo patiekti pi’o- 

įjektą po projekto, kad sumaži- 
nus Lietuvos valstybės išlaidas, 

į panaikinant kunigų algas, Su
mažinant karininkų skaičių be
veik ant puse, nes socialdeiliO- 
k ra tams buvo žinoma, kad Lie-

(todėl nebuvo reikalo tiek daug 
kariuomenės ir karininkų lai
kyti. Sumažinimas Valstybės iš
laidų buvo būtinas, nes valstie
čiai buvo apkrauti perdaug di
deliais mokesčiais, o mokesčius 
galima sumažinti tik sumažinus 
išlaidas.

Bet lenkomanams tas nepali
ko, nes jie jautė, kad visi len- 
komanai ir karjeristai bus iš
šluoti iš užimamų atsakomin- 
gų pareigų. Lenkomanai savo 
tikslui atsiekti panaudojo A. 
Smetoną ir A. Voldemarą kai
po buvusius Seimo narius.

Smetonai ir Voldemarui toki 
planai labai patiko, nes jie ži
nojo, kad jie su savo tuometi
ne Pažangos partija nieko uč
iai mėš, bet po trijų metų ter
mino ir patiems reikės atsi
sveikinti su gaunamais kas mė
nuo po Lit. 1,000.

Taigi ėmėsi darbo organizuo
ti karininkų tarpe slaptą orga
nizaciją, kuri rado sau prie
glaudą pačiame generaliniame 
štabe. Gusarų kap. Plechavičiui 
buvo pavesta svarbiausia per- 

i versmo metu rolė.
Ir štai 1926 m. gruodžio mėn.

17 d., kada Seimas svarstė ke
lius svarbius įstatymų projek
tus, dėl ko užsitęsė iki vidur
nakčio, staiga Visai netikėtai į 
Seimą įsiveržė būtys ginkluotų 
Lietuvos išgamų, aviacijos ka
rininkų uniformose, ir priver
tė Seimą* kad jis priimtų re
zignaciją prievartos keliu iš
gautą iš Dr. Griniaus ir jo vie
ton išrinktų A. Smetoną. O' pa
starasis neva prisiekė pildyti 
Lietuvos konstitucijoje numa
tytas liaudžiai teisės. Bėt jo 
priesaika — tai buvo biauriau- 
Sios rųšies pasityčiojimas iš 
teisėtumo.

Po kiek laiko A. Smetoiia 
paskelbė, kad Seimas liko už
rakintas ir raktas įmestas į Ne
muną, nes, girdi, Seimas jau 
yra nelikusi valdymo forma.

Pirmieji kovotojai už demo
kratijos atsteigimą 

Lietuvoje
Pažangieji visuomenes veikė

jai negalėdami pakęsti A. Sme
tonos ir A. Voldemaro pasity
čiojimo iš liaudies teisių ėmė
si organizuoti slaptai būrelius 
aktyvesnių visuomenės veikėjų 
ir darbininkų, kad nuvertus to
kiu pat budu A. Smetonos sau- 
vališkai susidariusią valdžią.

Nors tas sumanymas buvo la
bai kilnus, bet kartu ir rizikin
gas, todėl neperda ilgiausia 
žmonių radosi, kurie butų iš
drįsę rizikuoti savo gyvybėmis.

Nežiūrint kaip didelis buvo 
pavojus, bet kai kurie socialde- 
rtibkhttų frakcijos Seimo nariai 
žut-but ryžosi vadovauti mini
mam judėjithui, kad galėtų at- 
šteigti konstitucinę santvarką. 
Ir štai 1927 m. rugsėjo mėn. 9 
dieną buvo suplanuota po visą 
Lietuvą, didesniuose miestuose 
ir miesteliuose, padaryti per
versmą, kad grąžinus teisėtai 
išrinktą valdžią į savo pareigas. 
Bėt dėl išdavystes Alytuje, kur 
blivo nemažai kariuomenės, tas 
visas planas negalėjo būt įvy
kintas ir tik vien Tauragėje 
tas buvo įvykinta.

Bet kuomet Kaunas su Alytu
mi liko nepaliesti perversmo, 
tai savaime supraiitania, kad 
tauragiškiai negalėjo Atsilaiky
ti, nes ten kariuomenės visai 
nebuvo.

Sąryšyje su Tatirages sukili- 
iiiti tapo sušaudyta nemažas 
skaičius aktyvių S. D. Veikėjų, 
jų tarpe vienas ir Seimo narys, 
štai čia suminėsiu tik kai kurių 
pavardes, nes visų negaliu at
minti.

1) P. Mikulskis, Seimo na
rys, 2) P. Nadzcika (S. D., 3) 
J. Miškinis (S. D.), 4) St. Al- 
šauskas (S. D.), 5) A. Eiidriuš- 
kd (Š. D.), 6) A. Merkelis (V.

- SVETAINĖS PIRKIMO 
KOMITETO PRANE

ŠIMAS
BUVAU, MAČIAU IR GIRDĖJAU

masis, jis reikalingas labiau- tuva negali su nieku kariauti, L.), 7) P. Gavėnas (V. L.), 8)

LONDONAS. — Jacąueli- 
Hė de Lttbac gavo leidimą 
reikalauti perskyrų nuo Sa
vo vyro Šacha Guitry, pa- 

' sižymėjušio artisto ir dra
maturgo.

Pirmyniemi Toronte
Taip greit prabėgo tos dvi 

malonios i h pažymėtirioš die- 
nds, kuriomis f 
čiais pasigerėti. Pirmyn mūšų! 

fėika’ai, monotonišką gyvenimą taip: pa- 
------- --------------- -------- ------ ..... būtent, išgirdom lie- 

itiė itiaždaUg svafbėšiii darbai tuvišką dainą, kaip nesame dar 
jdit dtliktlj tbdėl iiUftidtomą, I girdėję, ir teko patirti dar švar
kuti jaU hiiš galiftid pfridėti ja |bus mums dalykas, atseit, jų 
iiaiidbtiš; FfiėitU išVūdėte; kad'malonus ir draugiškas būdas, 
yfd buiiiiaš fCikdlaš SVbtainę Kokie jie visi smagus, pilni' 
iitilfafyti. Niitdfė paskelbti per energijos, pilių šposų, kaip gai- 
Špaiidą svėtdiftėš dtiddr^riio lai- ’ 1 1 ‘ ’ 
ką ir fudšiamą taih pfbgramą 
talpiiiairic žemiau.

Wirtftipeg;b lietuviai rėngia 
ktihėfettą ii* prakalbas sve

tainės atidarymo proga
Sekmadienį, 2-rą valandą po

WINNtfEG, Mari. — Svetainės 
pitkinio keiriiitetaš titrėjėi savo 
šttširirikihią,“ kuris įVykb Sausio 
2 d. 1939 fil; SUšifirikifriė buvo 
pldčiai disktišUtijdriia sNėtainės 
pifkimt) vykdomieji i 
kdddhgi SVUtdihėš atfemtlhtavi- įvairino,

rio. O A. Vaivados mes niekad 
neužmiršime, kad jis, kiek jė
gos leido, pagelbėjo mums šį 
malonumą patirti (išklausyti

teko pirmynie- š|o , Jnkiu jums bran.

la, kad taip teko it nUvargu- 
siems būti, bet koks noras bu
vo dratige “padūkti”. Na, gal

V. Augaitis (V. L.) ir 9) T.;PietU, vasario 5-tą d. 1939 m 
Ruzgas (V. L.). Tiesa, dar vie
ną prisiminiau, tai studentas 
Vosylius, kuris buvo nužudy
tas buk dėl atentato prieš Vol
demarą. šis desėtkas nužudytų 
nekaltų žmonių yra tik riiaža 
dali^ iš visų nužudytų; čia dai* 
Hera suminėti Suvalkijos Ūki
ninkų streiko įvykių aukos. Oi 
kiek <

bus proga.
Apie šį parėrigimą, dpie chi- 

cagiečius butų galima gražiau
sių dalykų lapų lapus parašyti, 
bet dėl stokos tinkamų aplin
kybių šis parengimas užsiliko 
amžinai musų mintyse 
geriausiai pastatytas 
niausiąs vakaras.

Prašau viso choro priimti kur

gieji, kuo didžiausio pasiseki
mo. Jus mums tiek malonumo 
suteikėte, už ką neįmanoma 
surasti žodžių padėkai.

šiaiLittitų ftėlairrė
Mėtai tatn atgal teko “Naii- 

jibhose” patašyti “Šiaučiūnų 
laimė, jiėms Santa Claus apdo
vanojo diikrėle”. šiemet lygiai 
po metų tenka visai kas kita 
parašyti. Jų namus aplankė ne
laimė, kuri paguldė Šiaučiūnie
nę ligoninėn. Ji, mat, vos porą 
metų kai grįžo iš sanitorijos, 
nevisai stipriai jautėsi ir ją to

240 Maniloba Avė., Winnipeg, 
Man.

Koncertą išpildys Winnipcgo 
lietuviai jaunuoliai. Ptograma 
bus įvaihlttS litrinio, o kalbės 
iš kaiihyilinią Oi'gailizacijų kal
bėtojai.

Tad kviečiame
Pe£° ir apylinkės lietuvius ir!mą tokio gražaus lietuvių bu- nėlę krūvon. —Stella. 

dar veiklių visuomenės lietuves atsilankyti kuo skait- 
veikėjų yra užsieniuose, kurie lingiaušiai, nes tai bus pirmas į

Savo t°ks Winnipego lietuvių išloti-1 
sau J°j ivykis, kuriuo turėtų visi 

ir pamatyti savo 
akimis tą nuveiktą wirihipegie- 
ėių didėli darbą. Įžanga iaisva. i si'gcbėjo savo veiklą siH^rkyii rių laikraščių, kuriuos 

Kviečia višus
Svetaines pirkimo komitetas 

L Paliiiuhas 
P. Pūras 
F*. Gutauskas 
M. Vidrukas.

priversti buvo apleisti 
gimtinę ir ieškoti svetur 
prieglaudos.
puolame Vilniuje yra nemažas 
skaičius S. D. P. narių, jų tar
pe ir buvęs Seimo narys J. Pa
plauskas.

Štai kad ir oku- susidomėti

J. Paplauskas sti ašludniaiš 
Savo draugais buvo Uždaryti 
per 18 mėnesių, Vilniaus kalėji
me buk už veikimą Vilnių pri
jungti prie Kauno; iš jų keturi 
ir dabar dar sėdi kalėjime, ku- 
rifiils reiktų putinai šelpti, lies 
lenkų kalėjime maistas yra vi
sai nepakenčiamas, ir jeigu jie 
nebus šelpiami, lai jų gyvybei 
gręsia rimtas pavojus. Nema
žesnis pavojus ir drg. J. Pap
lauskui, nes jam pastatytos šą-

ritoriją, o kitaip jis bus depor
tuojamas.

Drg. J. Paplauskas yra ener
gingas ir veiklus visuomenės 
darbudtojas,

visUS Winni-

Montreal, Kanada
Litidrios žinios: mirtis ir 

laidottivės

ti, kad nereiks be 
svetimuose 

mano širdingiausias ačiū už ju-!žuti. Reikia 
sų patarnavimą,

• grįžti kuriam laikui į sanitori- 
kaipo ją. Labai gaila, bet kaip gera, 

ir mato- kad turi progos ligoninėn grįž- 
priežiuros

kambariuose 
tik sukaupti visą 

didelį ačiū jėgą ir ramybę, tada sveikata 
gerb. A. K. Steponavičiams už grįš daug greičiau ir vėl laimė 
jų triūsą ir gabų suorganizavi-, nusišypsos, suvesdama šeimy-

kia stebėtis, kiek daug yra nu- Vėliau buvo šokiai.
veikęs Vytauto klubas. Tenka Klubas dirba ir kultūrinį dar- 

' pasakyti, jog pereitų metų klu- bą. Vakarais į klubo būstinę su- 
■ bo valdyba buvo gana veikli. Ji s i renka nariai pasiskaityti įvai- 

» klubas 
bešališką prenumeruoja. Yra ir knygų.

Kitiems metams klubas išsi- 
tik 

kai kurie valdybos nariai. Iš vi- •J

so valdyba susideda iš jaunų, 
gabių ir energingų vyrų, kurie 
yra pusėtinai pasilavinę ir turi

re su šiuo pasauliu Barbora 
Plaušinienė, kuri buvo dar vi
sai jauna moteris, vos 30 me
tų amžiaus. Po tėvais ji buvo 
B. Mekylė. Kilusi buvo iš Ko- 
monaičių kaimo, Lygumų vals
čiaus, Šiaulių apskrities. Paliko 
Lietuvoje dvi seseles Kostanci-

jam teko ilgoką ją Mekytę bei Teodorą Kazlaus 
laiką išbūti Lietuvos S. D. P-os kienę, vieną brolį Jungtinėse 
ceritralinio konl. teikalų vedė- Valstijose,
jtt, ir jis savo pareigas atlikda- Mekį. Be to, Jungtinėse Valsti- 
vo kuo geniausiai. Taigi turiu
omenyje, kad toki žirioriės kaip • ketą, kuris gyvena Philadelphi- 
drg. J. P. yra labai reikalingi joje, ir Kanadoje pusseserę O- 
it J. V. lietuvių pažangiam ju
dėjimui, tai ar mes norėdami

būtent, Dominiką

jose paliko pusbrolį Juožą Lie-

atkviėsti į J. V. Nors tai ilčra 
lengva, bet jeigu iri ilsų A. L. K. 
C. komitetas imltįsi iniciatyvos,, 
tai rastųs ir galimumo. Mes ka
nadiečiai irgi p?ie to prisidė
tume. Tuo reikalu jau buvo 
kreiptasi į minimą brgdhizaci- 
ją, bet kol kds nieko konkre
taus nesimato. Jei manoma kas 
fkirytij tai butų jau laikas pra
dėti
S Vilniečiai draugai savo laiku

rj, bet dabar nieko nesigirdi. 
Taipgi jie neatlaidžiai kovojo 
ir su Lietuvos fašistais, tam 
tikslui buvo leidžiamas laikraš
tis “Pirmyn”; vėliau buvo pa
keistas į ‘‘Kovą” ir jo leidimas 
buvo perkeltas į Paryžių, bet 
dėl susidariusių sąlygų^ regiSj 
1936 m. “Kovd” priversta buvd 
Sustoti ėjusi.

Tiek Vargo ir pastangų padė
lių bet kova vis dat* nėra laimė
ta. Tai ko laukiamu? Gaiid inle- 
gdti, ries jau laikas į kovą sto
ti. Fdšižmas kasdien darosi ag- 
rėšingtshis, nes jis vis pitrhyn 
eina, bet jUU laikas butą, kad 
darbo armija padarytų pdblimą 
ant fašistų ir juos ne tik sulai
kytų; bet visai fašizmą išnai
kintų. Visa lai galima, tik Su
pratimo ir pasiryžimo darbo* 
klasei reikia. —Marksistas.

taip, kad patenkino 
publiką. Tolerantiški ir plačių 
pažiūrų lyderiai visada gali Ii- rinko valdybą. Pasiskaitę 
kelis daugiau pasisekimo.

Reikia pasakyti, kad Vytauto 
klubas yra tvirčiausia lietuvių 
organizacija Montreale. Kadan
gi klube gali išsitekti įvairių pa- vietos lietuviuose didelę įtaką, 
žiūrų žmonės, tai ir pasisekimą Nėra abejonės, kad naujoji val- 
jis turi didelį. Kitas svarbus da- dyba sugebės tinkamai klubo 
lykas yra tas, kad klubas turi reikalus tvarkyti, 
savo svetainę, kur nariams yra — © —
paranku susirinkti bei visokias šia proga bus pravartu pri- 

, pramogas rengti. įsiminti ir kitą pramogą, kuri
Bendbai klubo parengimai v: J^uVo surengta Naujiems Me- 

sada yra gyvi ir sckmi. gi. ne-itains pasitikti. Ji įvyko Rumu- 
i žiūrint to, kad kbriiunislai juos Svetainėje, o rengė ją M. L. I . .. . . . . , c.. —.. 1.1 ii

ną Dumšienę.
Mirė ji po sunkaus gimdymo. 

Nors ji buvo aprūpinta tinka
mais daktarais specialistais, bet 
ir tai nieko negelbėjo. Teko jai 
daryti operaciją, po kurios ji ir 
pasimirė. Visos pastangos nuė
jo niekais: negailestinga mirtis 
pakirto jos gyvastį.

Paliko ji ntlliudusį jauną vy
rą, Aleksą Pliiušihį, ir naujagi
mį sūnelį. Tikrai graudu darėsi 
šermėnų metu žiūrint į riiiliu- 
dusį vytą, su kuriuo velione la' 
bai gražidi sugyveno.

Palydėti Velibhę į kapines su
sirinko gana gausingas būrelis 
giminių amerikiečių bei šiaip 
pažįstamų ir draugų. Kadangi 
velionė buvo Vytauto klubo na
rė, tai ir iš ten dalyvavo daug 
barių. Klubietės prisiuntė ir 
grdžų gėlių vainiką.

Vyras Plaušinis taria širdin
gą ačių visiėms, kurie Yienpkiu 
ar kitokiu įudu prisidėjo prie 
laidotuvių ir pagelbėjo jam per
gyventi liūdnas ir Stlnkias va
landas.

Prieš pat Kalėdas pašiiriirė 
Čičiiiškicnė, kuri ilgą laiką bu- 
Vo ligos kankinama. Ji pasimi
rė pusės amžiaus sulaukusi.

Iš L. D. K. Vytauto Nėpfi- 
kldtiSOmo Klubb Veiklos
TUrint galvoje dabartinius 

sunkius laikus, tai tiesiog rei-

boikolubja ir paprastai, kaip Sūnų ir Dukterų PaŠalpinė 
sakoma, Stengiasi už akių Už- Draugija kartu su komunistų 
bėgti. Na, pavyzdžiui, imkime Literatūros kuopa. Palyginti pu- 
kad ir balių Naujiems Metams klikos nedaug tedalyvavo, — 
pasitikti. Tiesiog reikėjo stebė- tik apie 300. O tuo tarpu vien 
lis, iš kub klubas galėjo liekai pašaipi nė draugija turi apie 
ir pltljlikos sutraukti: tikietų 600 narių.
buvd pafdtiola 672, o juk ne-į viso, kada tik toji pašalpi- 
mažas skaičius dalyvavo ir be nė draugija susideda su komu- 
įžangbs tikietų. Tokiu budu nistajs, tai daugelis narių neina 
drąsiai galima sakyti, kad Nati- į bendrus parengimus. O neina 
jų Mėtą sutiktuvėse klubas tu-/lėl to, kad savo netaktu komu-

■ nistai yfra pusėtinai įsipykę.
• buvo ir kitu 

jc įvyko vaikučių koncertas su priežastis: rengėjams nepasise- 
labai gražiai papuoštomis eglai- ke gauti leidimas alui pardavi- 
lėmis. Dalyvavo taip pat ir ži- nėti. Nors tai ir nebuvo skelbia- 
labarždiš diedukas, kuris dalinb Jna, bet Visvien ddugelis patyrė 
vaikučiams dovanas. Publikos ir nėjo į parengimą.
ir vėl susirinko pilna svetainė? —P. Petronis

re j o apie 800 svečių. . »
Kitą diėną toje pat svetaine-! šį kartą dar

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

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

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

čia vistis didinti jos skaitytojų šeimą.
‘^NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks;
*lNAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytbju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonatd Stteet, Brdokiyh; N. Y.
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiU $...............už *‘NAl JĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siiintinėti sekamu adresu:

Vardaš ................................  «...;... .... ............ .............
Numeris ir gatvė .................... .................~............... ......
Mieštaš if valstija ........... ......... ~...................... ..............
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Diena Iš Dienos
IŠVYKSTA I
HOT SPRINGS / • , • I

Šįryt į Ho£ Springs, Ark., ku-l 
rortą kelių savaičių atostogoms 
išvyksta pp. Frank Shametai, 
nuo 3336 South Lituanica, ir p. 
Leo N. Norkus Sr. Pp. Shame
tai yra seni Bridgeporto biznie
riai — taverninkai, o p. Norkus! 
yra stambus Ambrosia alaus1 
“dyleris”. Juokaudami sako,,-jie 
paliksiu Ilot Springs’uose ko! p. 
Shanieias — “atjaunės”, o p. j 
Norkus — ‘redusins”. VBA.1

Išsiėmė Leidimus

, Linksmas, Smagus 
Vakarėlis

Lietuvių Darbininkų Litera
tūros 4-ta kuopa, sausio 7 d.,: 
Neffo svetainėj, turėjo tikrai 
draugingą ir linksmą vakarė
lį. čia linksminosi jauni ir se
ni, sukurdami tikrai smagią 
nuotaiką. Labai daug smagumo 
vakarėliiij suteikė Naujos Ga
dynės Choras, kurio jaunimas i Vedyboms 
dainavo, šoko ir linksmino ki- (Chicagoj) 
tus. Ištiesų, Naujos Gadynės 
choro jaunimas ir choro moky
tojas J. Steponavičius užsipel
no daug pagyrimo už koopc- 
ravima su senesniąja karta.
$

Vakaro šeimininkės dd. S. 
Ledigicnė, E. Ručinskienė ir 
M. Jasinskienė pagamino labai 
skani] “chop-suey”, kas atvy
kusioms svečiams gana patiko. 
Butų gerai, kad tokių draugiš
kų vakarėlių butų rengiama 
tankiaus, kas, suprantama, duo
da naudos organizacijoms ir Caster Thompson, 28 
bęndrina jų veiklą.

Tony Yurgalas, 
nice Knitunas, 19

Orval Hess, 39, 
Galiauskas, 27

28,

su

su Ber-

Viktorija

Walter Liszwek, 26, su
sephine Bernotas, 23

Walter Micholski, 23,
Bernice Rumpša, 23

Louis Chaplick, 25, su Louise
Charness, 20

La Verne Dambros, 21, su

Ju

sli

Vienas iš žymiausių šių dienų pianistų Padercwskis. 
Jį galima pamatyti dabar Woods teatre, prie Randolph 
ii* Dearborn “Mėnesienos Sonata” kinoveikale.

r/'-r

i Broliai Motuzai
, Išvyksta

Iš Chicagos sausio pabaigoj 
. ir nebegrįš daugiau su filmom 
■ niekados. Paskutiniai rodymai 
antrosios dalies:

Sausio 11 d., 7:30 vai. vak., 
: Šv. Antano Parap. Salėj. 49th 
, Courl ir W. 15th St., Cicero, 
III.

Sausio 12 d., 7:30 vai. vak., 
Marųuetle Park Hali (Beržin- 
skio), 6908 So. Western Avė.

Sausio 14 d., 7:30 vai. vak., 
Melrose Park School, Lake St., 
tarp 17th ir 18th St., Melrose 
Park.

Sausio 15 d., 7:30 vai. vak., 
Davis Sųuare Park Auditorium, 
45th ir So. Marshfield Avė.

(Skelb.)

Didžiausia Apyvarta
Firmos Istorijoj

ĮSIGYK DABAR
1939

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTfi IR BLĖKOS 
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.

25% JŪSŲNUOLAIDOS ANT 
SENO RADIO 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

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

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

Jos. F. Sudrik
Reikalauja 
Perskirų

Stanislava Grinius nuo
George Grybas, 31, su Nora liam Grinius

Mogielski, 20 Katie Arbaczauskas

PolitiRa
“mail

,-z

Wil-

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
12-to \Vardo Lietuvių Demokratų Organizacijos susirinkimas 

įvyks sausio 12 d. 7:30 v. v. Hollyvvood svet. 2117 W. 43 
St. Nariai yra prašomi skaitlingai atsilankyti, nes yra daug 
svarbių klausimų apie ateinančius rinkimus, įndorsavimo 
kandidatų j 12-to Wardo Aldermonus ir rinkimas naujos 
valdybos 1939 metams. St. Gricius, sekr.

Moterų Piliečių Lygos susirinkimas įvyks trečia'l., sausio 11 d. 
Sandaros Salėje, 814 W. 33rd St. 7:30 v.v. Visos malonė
kite atsilankyti, nes bus renkama nauja valdyba 1939 m. 
ir daug naujų dalyki] apsvarstyti. Taipgi atsiveskite ir nau
jų narių. Kviečia valdyba

Dr-stė Palaimintos Lietuvos metinis susirinkimas įvyks sausio
11 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių auditorijoje, malonėki
te pribūti laiku, nes yra daug ką aptarti. / Valdyba 

Lietuviškos Teatrališkos Draugystės Rūtos No. 1. metinis su i 
rinkimas įvyks trečiadienį, sausio 11, 7:30 p.m. Yuškos sve- 

. 43 st. Visi kviečiami dalyvauti.
Thomas Aušra, rašt.

Z W 
iSfa.

ras
COPR. loja. NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED MEDALLIONS PATTERN 1897

No. 1897—Iš dviejų "palvų siūlų nmnegsta lovai kapa.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
1733 So. Halsted St, Chieago, III.

No. 1897

nuoKatie Arbaczauskas
Stanley Arbaczauskas

Sophie Stanovich nuo Nichc- 
las Stanovich

Magdalena Adomaitis
Peter Adomaitis

Anglių Pirkliams 
Žinotina

nuo

13-to WARD0 LIETUVIŲ 
DEMOKRATŲ KLUBAS 
NUSTATĖ 
VEIKIMO

NAUJĄ 
PROGRAMĄ

naujos valdybos ir

Hoskins Coal & Dock korpo
racija, 901 N. Halsted St. va
ro labai stambios rųšies ang
lių prekybą. Ji gali suteikti la
bai skubų, atsakantį patarna
vimą kiekvienam anglių preky
bininkui — dyleriui, kiekvienu 
laiku, kaip reikalaujama.

Kaip ta bendrove yra išvys
čiusi savo prekybą, galima kad 
ir apigrabomis suprasti, saky
sime, iš šių menkų skaitmenų. 
Vienu laiku ji gali pasiųsti 100 
sunkvežimių, su anglimis, ga
li toną anglių supilti į maišus 
per tris minutes, nes turi 10 
lovių tam darbui atlikti, pas
kui, turi dvejas svarstykles, o 
patalpos tiek, kad gali patal
pinti 130,000 tonų.

Tad, kam yra reikalas sku
bus, nori gero patarnavimo, 
paskambinkite telefonu Central 
4200. (Skelb.)

Sudegė Laidotuvių
Koplyčia

Gaisras vakar rytų sunaiki
no William Kross and Son lai
dotuvių- koplyčių adresu 1844 
West 63rd strcet. Du žmones 
bu'vo sužeisti, Miss Ruth Kross, 
savininko duktė ir ugniagesys 
James Daley. Abu buvo nuga
benti šv. Kryžiaus ligoninėn.

, Pakėlė Algas 
ijTaxi Šoferiams

Montgomery Ward 
order” firma skelbia, kad per 
gruodžio menesį apyvartos tu
rėjo už $57 milionus dolerių, 
o per visus pereitus metus — 
už $408 milionus do’erių. Gruo
džio apyvarta buvusi didžiau
sia firmos istorijoj.

Bowling-Billiardai

ke t vir
pi rmi- 
Jonas| 
Jonas

An.

Pirmam 
egzekutyvio komiteto susirin
kime, laikytam pereitą 
tadienį, nauju komiteto 
ninku buvo išrinktas 
Jacka, vice-pirmininku
Stankowicz, o raštininke 
Mariona Juozaitis.

Pirmą įnešimą davė 
Vyšniauskas — surengti šokių
Vakarą. Įnešimas buvo vienbal-i 
,.siai priimtas ir komisija išrink
ta iš sekančių: J. Lenkart, E. 
Kareiva, J. Stankowicz ir A. 
Vyšniauskas. Šokiai įvyks va
sario 18 d., Naujoje Marųuette 
Park Svetainėj, 6908 S. West- 
ern Avenue. Bilietai jau pla
tinami. ’ '

I •
Jonas Juozaitis davė įnešimą: 

surengti naujų narių vajų. Va
jaus tvarka bus tokia. Kiek
vienas precinktp kapitonas su' 
savo darbininkais eis lenkty-į 
nem su kitais precinktais. FinJ 

'Sekretorius ves skaitlines ir 
pareikš stovį kiekvienam susi
rinkime.

Trečias Įnešimas duotas nau- i 
jo legalio patarėjo, R. A. Va-J 
šalie, kad klubas varytų didės -| 
nę propagandą apie demokra-j 
tiškus principus ir klubo vei
kimą. ši propaganda bus vyk-’ 
doma per Radio, koresponden
cijas ir paskaitas klubo masi-l 
niam susirinkime; Komisija šio 
programo vykdymo sudaryta 
iš J. Juozaičio, adv. R. A, Va- 
salle ir Al. G. Kumskio.

Buvo nutarta Demokratų ly-1 
gos parengimą, “Card Party”, 
remti pilniausia. Šis “Card 
Party” įvyks šeštadienio vaka
rą, Sausio 14 d., 13-to Wardo 
bute, 6912 So. Western Avė.

Nauji direktoriai skaitlingai 
lankėsi. Iš 24 direktorių, daly
vavo 20. — M. J. —

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
Iki” 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

taipgi gaus savaitę apmokamų 
atostogų pirmaisiais metais, o 
po dvi savaite antrais.

,s Tari šoferių Chieagoj yra;
• cento, kų. gaudavo pirmiau. J-ie aP>e 4,000.

l Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No šo-
ir pavardėVardas

I Adresas

Miestas ir valstija

AHi

11 Chicagos taxi bendrovių 
| Ycllovv ir Checker Cab — 
j'feriai vakar gavo algų pakeli- 
I mų. Jiems mokės 39% komiso1 
. už visas pajamas vietoj 37%

PETER PEN
CpiE-E Į— - ----------

BE
FREE 

AGAIKJ

Ine.
3409 So. Halsted St

Tel. Yards 3088

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

20 Aslų — 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd 

Auditorijoj

Kovo 12, 1939

MOKAME 4%
DIVIDENDŲ UŽ TAUPOMUS PINIGUS

Su pradžia 1939 medų kviečiame, lie
tuvius taupyti pinigus SIMANO 
DAUKANTO FEDERAL & SAV
INOS LOAN AS SOČI ATI O N o f 
CHICAGO, kur kiekvieno asmens 
taupiniai apdrausti iki $5000.00 
Federal Savings and Loan Insur
ance Corporation, VVashington,

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

Atmokėjimais
INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

< HAUKANTO/7
f į FEDER A L S A VIN G S
UlAND LOAN ASSOCIATION

r Of CHICAGO

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

Chieago, III.

—_

'r. . ‘'A’ i/ A , G. ■ ■ij;' J-.j

^niiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiuiitiiiiii^'

NEW SUBWAY i
DABAR ATDARA | 
Lietuviu Auditorijoj j 
3133 So. Halsted St. j

■ 
i 
■I

a

g PIETAUK — ŠOK 
BOWL.

| Naujai įrengta 
g Tel. Victory 9605 
aJoe Ukrin Sam KamberĮį
^iiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiioiiniiiiiiiidB

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.

Garsinkitės “N-nose”
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI $19.50
UŽ ............. .... ■ »

GYDYMAS $Rn.OO
LIGONINĖJE .............. wU

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena
diena Ligoninėje ___  $ 15.00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama .... ■■

VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chieago 

TeL Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas-

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

!



Trečiadienis, sausio 11,1£»39

TRUMPA LIETUVOS JAUNIMO KULTU 
ROS RATELIO ISTORIJA

Čia Gimusios, Lietuvoj Augusios Jaunuo 
menės Organizacija

Mums, Lietuvos jaunimui, 
čia didžiumoj gimusiam, o Lie
tuvoj augusiam ir dabar grįžu
sioms į savo “gimtinę” Ameri
ką, kažko stokavo, ilgėjomės, 
tur būt, Lietuvos. Nekartą keli 
draugai ir draugės suėję km 
nors parengime, matėm reikalą 
sutverti savo minčių draugijėlę 
ar ratelį. Bet 
ir pasilikdavo.

tai vis kalbomis
Bet štai vienas 

ėmėsi, galų gale, 
darbo, t. y. įgy- 
pageidavimus.vendinti musų

Tai buvo draugas Juozas J. 
Kaunas. Jis parašė eilę atsišau
kimų į “Naujienas”, ir kitas 
laikraščius. Tas* turėjo gerų pa
sekmių ir štai lapkričio mėnesį 
15 dieną 1936 m. “Sandaros” 
svetainėje, 814 W. 33 S t., susi
renka gražus būrelis jaunimo, 
net 16 asmenų, būtent: Antosė 
Dambrauskaitė, Aleksas Vaiz- 
gėla, Juozas J. Kaunas, Auta-

Susipažinus, su visais pasi
šnekėjus, Juozas J. Kaunas ati
darė pirmą organizacinį susi
rinkimą. Kalba šito ratelio rei
kalingumo klausimu ir kitais, 
nušviesdamas šito tveriamo 
klubo ar ratelio svarbą išeivi-* 
joj ir t. f. Kalba dar keli drau-į 
gai; visi patenkinti, pilni 
gijos veikti.

Pirntoji valdyba
Laikinu pirmininku 

susirinkime liko išrinktas
balsiai Juozas J. Kaunas kaipo' 
ratelio sumanytojas ir tvėrėjas. 
Padėjėju — K. Danta, sekreto
rium. — Bronius Gediminas, fi
nansų — Elena Zasytaitė, ka- 
sierium Antosė Dambrauskaitė.

NAUJIENOS, Chicago, III,

sa-

ener-

tame 
vien-

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

Gražus Vytauto 
Beliajaus Šokiu

■n~TT ~ Tl——rrwi —rm n—■ —— ■— i w ■ na i ri ■ —— t.. w oav— K

CLASSIFIED APS, j

tė, Aleksas Lidžius, Magdutė 
Mikhišaitė, Sofija Roreišiutc, 
Bronius Gediminas, Antanas 
Dereška, Kasperas Danta, Jo
nas Pateckas, Alfonsas Patcc- 
kas, Kolrytė Janušaitė, Leonas

Nutaria ši suorganizuota gru
pė pavadinti “Lietuvos Jauni
mo Neprigulmingas 
kas ir buvo i
Susirinkimai po to buvo šau
kiami kas sekmadienį toj pa
čioj vietoj. Gi po susirinkimo 
būdavo smagus pasilinksmini
mai, šokiai, rateliai, dainos ir 
t. t.

Ratelis vis augo narių skai
čium. Po susirinkimų ir pasi
linksminimų būdavo rinkliava

.... NAUJIENŲ-ACME Telophoto
Buvęs Michigan gubernatorius Frank Murphy svei

kinasi su prezidentu Rooseveltu po sudėjimo priesaikos 
kaipo generalis prokuroras.

Ratelis”,' rius Bronius Gediminas. Pirmi- NeDralciskilIie 
užprotokoluota. | ninku liko A. Povilonis, gi sek- F • 1 • *■rotorium, o drauge ir korespon- IN epaUiaię MUSU 

deniu — Aifred Butkus. Brangią Lietuvą
Tebeprogresuoja

Ratelis gyvai veikė ir dabar 
progresuoja. Surengė daug pa
rengimų, 1938 m. pradžioj sta
tė scenoje komediją “Avinėlis 
nekaltasis”,

Gražiuose Spalvuotose
Filmuose

t—H. BEGEMAN----
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
apskaičiavimas—darbas užtikrin
tas.
—4184 Archer Avė.—'

Pabaigoj metų metiniame su
sirinkime tapo išrinkta nuola
tinė valdyba 1937 melams; pra
džioj tų metų jau buvo gautas 
čarleris, gi valdyba susidėjo 
sekančiai: pirmininku Juozas J.

MADOS gūšis, kasininku — Antanas 
Povilonis, sekretorium — Br.

sytaitė, tvarkdarys — Geniotis.
Sausio mėn. Ratelis pradėjo 
ikyti susirinkimus “Mildos” 

svetainėje, 3142 S. Halsted St. 
Kovo mėn. 14 d. dėl tūlų nesu
sipratimų susirinkime ratelio 
pirm. Juozas J. Kaunas visai iš 
ratelio išėjo, taipgi ir sekreto-

cH<&
4991

No. 4991—Augesnei moterei suk
nelė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir 48 colių per kru
tinę

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

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 nuliudime 

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- 
gerką 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 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero. kapines. •

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.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sūnūs ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. Antanas M. Phil

lips, Tel. YARDS 4908.

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

Čia {dedu 15 centų ir pražan 

atsiųsti man pavyzdi No. ■ .

Mieros - ■ per krutinę

W
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o- 

v tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams-

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

. Siunčiam GėlesLOI/EIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietamš 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDŠ 7308

Didelis kreditas priklauso 
broliams Motuzams už pagami- 

gi praeitą vasarą «r atgabenimą iš Lietu- 
choią, kuris link-^v()S gra^jų meniškų filmų, 

smina plačiąją visuomenę gra- ]<urjoiros gražiai ir įspūdingai 
žiomis sutartinomis lietuviško-i 
mis dainelėmis, o taipgi turi ir 
savo nuolatinius muzikantus 
(narius), kuriems rinktinų lie
tuviškų šokių netrūksta.

Dabar Ratelis ir choras ren
kasi Yuškos svetainėje “Holly- 
woo(l Inu”, 43 St. ir Western 
Avė.

Ratelis, susitvėrus chorui, 
dar smarkiau progresuoja, turi 
sumanių dr gabių narių — dai
nininkų ir scenos mėgėjų. Tu
ri plačius užsibrėžimus ateities 
veiklai. Dauguma narių yra 
pažangus žmonės. Dabartiniu 
laiku turi virš 70 narių ir virš 
šimto dolerių banke.

Gaila, kad randasi (nors ma
žas skaičius) narių ignoranlų, 
susirinkime tyli kaip avinėliai, 
o išėję reiškia savotiškas prie
šingas Ratelio labui nuomones. 
Aš iš savo pusės linkiu Rate
liui kuopasekmingiau veikli ir 
progresuoti savo ir musų senos 
tėvynės Lietuvos labui, gi 
“Naujienoms” savo ir daugelio 
rateliečių vardu širdingai dė
koju už leidimą talpinti Ratelį 
liečiančius straipsnius, nes tik 
dėka joms šiandien Ratelis au
ga ir gyvuoja. Prie progos 
“Naujienų” 25 melų jubiliejaus 
linkiu ir toliau šviesti plačiąją 
lietuvių visuomenę per daugelį 
metų. —Juozas J. Kaunas.

"J®
ONA JONAITIENĖ 

po pirmu vyru Budrienė, po 
tėvais Ribinaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 7 d., 2:00 vai. popiet, 
1939 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoj, Telšių apskr. 
Luokės parap., Rapalių kaime 

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Stanislovą Jonaitį, sūnų 
Kazimierą Budrių, 3 dukteris 
Marijoną, Oną ir Elzbietą ir 
jų vyrus, 6 anukus, seserį 
Aleksandrą Beleckienę, ir jos 
vyrą Juozą, 2 pusbrolius Be
nediktą Mikalauskį ir jo mo
terį ir Tadą Jankauską, jo 
moterį ir gimines, Rusijoj se
serį Marijoną Žukauskienę ir 
jos vyrą.

Kūnas pašarvotas Radžiaus 
koplyčioj, 668 W. 18th Street.

Laidotuvės įvyks Sausio 12 
d., 8:30 vai. ryto iš kopi. į 
Dievo Apveizdos par. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin- 
?;os pamaldos už velionės sie- 
ą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 

Kazimiero kapines.
Visi a. a. Onos Jonaitienės 

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

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Dukterys, žen
tai, Sesuo, Pusbroliai, Anūkai 

ir Giminės.
Laid. Dir. J. F. Radžius, Tel. 

CANAL 6174.
.v:

Padarė žymią Pažangą
Chicagos Women’s Club 

Lėj, 62 Ė. llth st., pirmadienio 
vakare įvyko gražus miklaus 
šokėjo — mokytojo Vytauto F. 
Beliajaus šokių “koncertas”. 
Programas buvo ilgas ir įvai
rus, žmonių irgi buvo daug, bet 
gaila, kad lietuvių matėsi labai 
mažai.

Daugiau negu pusę 19 nume
rių p^ogramo pildė pats p. Be
liajus, o kituose numeriuose 
jam gabiai asistavo jo mokiniai. 
Iš asistentų ryškiausiai į akis 
metėsi p. Wenetta Grybaitė, ku
ri buvo kaip ant kojų mikli, 
taip scenoj graži. Ji daugiausiai 
pildė duetus su p. Beliajum.

O p. Beliajus, kuris pernai 
gražiai užsirekomendavo pana
šiam šokių vakare, šį kartą pa
sirodė dar geriau' ir matytis, 
kad per praėjusius metus atsi
dėjusiai tobulinosi ir ugdė in
terpretaciją. Kur reikėjo, šo
kiuose buvo ir jumoro, liūdesio 
ir dvasinio pakilimo kur kiek 
reikėjo. Net ir profanas, sekda
mas šokėjo judesius, galėjo su

loja, nė
jo reikš-

atvaizduojama musų gimtoji 
brangi šalis. Taip, 1 moji dalis 
paliko žiūrėtojams mylintiems 
savo šalį, labai malonių, neiš- 
didelomų įspūdžių, ir kas ne
pasistengė jos pamatyti, tikrai 
turi ko gailėtis — daug ko nu
stota. nfh

Dabar gerb. broliai Motuzai 
pradėjo rodyti antrąją Lietuvos 
spalvuotų, lab^i gražių paveik
slų dalį, kuri dar ir už pir
mąją yra- gražesnė ir žavin
gesnė. čia visai kiti nauji pa
veikslai, kaip tai: Olimpiada, 
Žemaitijos žemės Ūkio paroda, 
Tautos švente, Kariuomenės su
grįžimas iš' rudens manievrų, 
medžiokles, žukliavimas po le
du ir daug, daug įvairiausių 
paveikslų.

Įžanga -— 35c, vaikams 15c. 
Taigi turėtų būti kiekvieno 
(nuo seniausio iki mažiausio) 
šventa pareiga šią dalį būtinai 
pamatyti, tuo labiau, kad bro
liai Motuzai paskutiniu kartu 
ją rodo — daugiau jie nežada 
tų grožybių (teikiančių žiūro
vams tiek daug malonumo) 
mums amerikiečiams atvežti. 
Taigi nepraleiskime nepapras
tai brangios progos paveikslus 
pamatyti. —-C. K.

“Masine Šunų 
Jemonsfracija”

Ir Jie Turi Teises!

“Chicagoj •> reikia daugiau 
švaros”, aną dieną miesto ta
ryboj pareiškė aldermonas Z. 
H. Kadow. Jisai padarė įneši
mą nustatyti nuo $5 iki $20 
bausmę visiems šunų 'savinin
kams, kurių šunys naudos ne 
ravus, bet telefonų ar šviesą 
stulpus.-

šunų savininkai prieš tai 
protestavo ir vakar liesto 
tušėn ir tarybos kambarin 
vedė būrį šunų ir surengė
votišką demonstraciją, šunes 
buvo apkarstyti įvairiais pla^ 
katais, kad “Ir mes 
teises”, “Prptestuojam 
musų laisvių vatžymą”,

uz- 
ro- 
su
są-

turime 
prieš 

etc.

Mirė Draugo - * 
Sužeistas Senelis

> /

s

Apskričio ligoninėj pasimirė 
71 metų chicagietis Fred Lines,! 
nuo 1649 West Adams stteet. 
Gruodžio 16 d., su peiliu jį sun-’

Priscilla

PERSONAL
^meną Ieško_________

VIDURAMŽIS, gerai stovintis 
vyras paieško moters dėl apsivedi- 
mo nuo 53 iki 58 metų amžiaus. 
Geistina, kad paeitų nuo Suvalkų 
gub. Atsakydama parašykite pilnas 
informacijas apie save. Rašykite— 
Box 922, 1739 So. Halsted St.

JAUNAS VYRAS ieško bile ko
kio darbo bučernėj, pekarnėj ar ta
vernoj. Turi pilną patyrimą. Ra
šykite Box 921, 1739 So. Halsted.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

Cravvford 0882.

REIKALINGA MOTERIS ; 
mergina ar prie biznio. Turi būti 
patyrusi nors kiek prie virimo. 
Šaukite Grovehill 3995.

reikėjo spėlioti apie 
mę.

Apart p. Beliajaus 
Grybiutės, programe 
Koletą Reynolds,
Kcmpskis, Josephinę Kasmaus- 
kas, Julia Katkus, Darata Kelia, 
Joana Matecunas, Lillian Čins- 
kas, Juozas Simbalas, Alfas 
Lankus, Arturas Tumosa, Bill 
Brilliant, Bill Migon, Irving Lev 
ir Feliksas Tanias.

“Tribūne” apie Beliajų
Labai palankiai apie p. 

liajų ir jo vakarą vakar atsilie
pė ir angliški laikraščiai Chica
goj. Mr. E. Barry, “Chicago Tri
būne” kritikas vakar rašė:

Be-

Beliajus, 
teacher, 

the Chi- 
theater

“Vytautas Finadar 
Chicago dancer and 
brought his group to 
cago Woman’s club
lašt nigbt and presented a pro- 
gram of diversified dances.

“In solos, duos, and ensem- 
ble numbers the company dealt 
both with the gay and the gra- 
ve aspects of life among the 
Hassidic Jews, the Lithuanians, 
and several eastern peoples. The 
dances were imaginative, lech- 
nic'ally adroit, and fittingly cos- 
lumed.

“Mr. Beliajus enriched his so
los with a fund of humor and 
an underslanding of human 
nature which found expression 
not only in motion and posture 
būt in subtle bits of grimace. 
He posscsses a mobile counlcn- 
ance and an arresting personai- 
ity.

“The company consists of a 
dozen-odd bright faccd young 
men and women vvhose danc- 
ing had not only verve and skili 
būt an infectious air of good 
humor. Helen Pech provided 
finely calculatcd piano accom- 
paniments.” G.

Dviejų Klaviturų 
Pianinas

Orchestra Hali salėj vakar į- 
vyko Chicago Moterų simfoni
jos orkestro koncertas. Įdomy
bė programe buvo dviejų klavi
turų pianinas, kurį skambino 
Winifred Chrislie, garsi pianis
tė.

Viena klavitura yra visa ok
tava aukščiau kitos, ir abi gali
ma skambinti vienu karto.

kiai sužeidė senelio draugas, 
Giw» Paulauski, kuris gyveno su 
juo vienam kambaryj. Paulaus- 
ki buvo suimtas 
d., bus pašauktas 
žmogžudystę.

REAL ESTATE FOR SALE 
j., yar<ĮaviBnui - -

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 receivenų už morgičius for- 
klozuotus visokių namų tiktai geri 
pirkiniai ir pigiai. Padarome ir no- 
tarizuojame visokius 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 10 iki 5 P. M. 
2500 W. 63rd St. Teisingas patar
navimas visiems. Tel. PROSPECT 
6025.

$2500, LENGVAIS terminais — 
savininkas turi parduoti tvirtą ply- 

itinį, 6 kambarių katedž, karštu 
i vandeniu šildoma, 3 karų tile gara- 
!žą. Homan arti Chicago Avė. Kreip- 

arba tis Serum, 3301 W. Chicago Avė. 
' 1 Tel. Van Buren 7000.

MERGINA BENDRAM namų dar
bui 2 suaugę—sveikstanti moteris 
—vakarais ir sekmadieniais išeiti. 
$5.00. Juniper 9707.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-D^
REIKALINGAS

viduramžis darbininkas farmos 
darbams, arba vedusi pora. 1739 
So. Halsted St. Box 923.

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.

PLYTINIS BUNGALOW 6 dide
lių kambarių — naujas olandiškas 
furnasas, 2 karų garažas. Arti 65th 

JAUNAS^ arba ir Maplewood. $5800—$2300 cash. 
/. Likusi $40.00 mėnesy, su mokes

čiais. Parodomas tik susitarus.
HALL, 6844 So. Ashland Avė. 

Republic 1022.
FOR RENT—IN GENERAL 

Rendai—Bendrai

RENDON STORAS, kriaučiaus 
biznis. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Su ar be kambarių gyveni
mui. 4436 So. Fairfield Avė. Went- 
worth 8946 Klauskite Kasper.

PARDAVIMUI NAMAS su gro- 
serne, 5 fletai gyvenimui, 4 karų 
garažas. Rendos neša virš $200.00. 
Pardavimo priežastį patirsite vie
toje. 6355 So. Damen. Prospect8225

$15,000 BARGENAS $15,000 
Kampinis plytų 9 flatų ir krautuvės 
namas. Puikios sąlygos arti Chi
cago ir Damen, turįs 4 pečiais šil- . 
domus, 6 kambarių apartmentus —

nas POLIČE DOG, Bridgeport apy-! tmentas. Kampinė grosernė su'ga- 
linkėj. Gražiai atrodantis—ant už- ru šildoma; 5 kambarių apartamen- 
pakalinių kojų aukštai nagos. Kas. tais ir 2 karų garažas plytinis iš 

Krautuvė padaro kas 
i ir

i $1000 stako urmo kaina pajamų 
nuosavybė turi $200 į mėnesį. Vis
kas už $15000. šauk Klopfer, State 
0299.

LOST AND FOUND 
Rasta—Pamesta

PRAPUOLĖ šviesiai rusvas jau- į 4 pečiais šildomi, 4 kambarių apar-

linkėj. Gražiai atrodantis—ant už- i ru šildoma; 5 kambarių apartamen- 
__ __ i •__ • _ 1___tnic ii' O Lr i i ■» X

rado, prašomi atsišaukti— atlygini-. užpakalio.
mas. Boulevard 6466, 3409 South Į savaitę $500 biznio —fikčeriai

FURNITURE-FIXTURE FOR SALI 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi

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

4752 Fullerton Av. Spaulding 1500

Iš Lietuvos
LENKŲ PASIŪLYMAS 
DeL LIETUVIŲ MOKS

LO DRAUGIJOS

Antanas

Gruodžio 15 d. į Vilniaus vai
vadijos visuomeniškai politinį 
skyrių buvo pakviesti šeši lie
tuviai; dir. Marcelinas šikšnys, 
Rapolas Mackevičius,
Valaitis, kun. Vincas Taškunas, 
Augustinas Mačionis ir Jeroni
mas Cicėnas. Jiems to skyriaus 
viršininkas Jasinski pareiškė:

Lietuvių Mokslo Draugijos 
byla Vyriausiame Tribunole ir 
nežinoma jo šiuo reikalu nuo
mone. Taip pat nežinomas by
los išsprendimo terminas. Per 
ilgą laiką Lietuvių 
Draugijos rinkiniai .

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 ‘ ‘ ’
biles --- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs — La Šalies — Packards — 
Dodges — Graliams — 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 
naują automobilį už taip maži 
nigus.

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

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną kirą kaip 
įmokoj imą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk šio didžio išpardavimo.

Musų dvi krautuvės yra atdaros 
kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną 
sekmadienį.
COOK COUNTY FINANCE CO.

1340 W. 63rd Street 
prie Loomis.

2828 W. Norlh Avė.
prie Califomia.

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

COAL—WOOD—OIL

veik 
us pi-

i Mokslo 
gali visai

nuomone

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

naujos 
draugijos Jei Norit

Todėl, Jasinskio 
pakviestųjų lietuvių 
galima suredaguoti 
mokslinio pobūdžio 
įstatus. Tie įstatai gali būti be
veik tie patys, pagal kokius 
veikė ir Lietuvių Mokslo Drau
gija. Reikia tik naujo vardo ir 
pastabos, kuri pažymėtų, kad 
naujos mokslinio pobūdžio 
draugijos nariai tegalį būti 
Lenkijos piliečiai. Įsisteigus 
naujai lietuviškai mokslinio po-i 
budžio draugijai, administraci
nė valdžia visą Lietuvių Moks
lo Draugijos turtą perleistų šiai 
naujai draugijai.

Šiuo reikalu Vilniaus lietuvių 
nutarė susirinkti j

ir sausio 25
į teismą už | visuomenė 

j specialiam posėdžiui.

• 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.
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DIDELES IR GRAŽIOS FRANK A. MASONO 
LAIDOTUVĖS

Ilsisi Lietuvių Tautiškose Kapinėse

Naujienų jubiliejinis kontes- 
tas jau prasidėjo

Nors oras buvo liūdnas, ap- išgirdom graudžius korilono 
siniaukęs ir iš pat ryto lietus garsus. Tie garsai aiškiai lyg 
lijo, ^>et nežiūrint to, susirin-, sakyte sakė, už savaitės, už 
ko didelė minia giminių, senų menesio, už metų iš jūsų ne
draugų bei šiaip pažįstamų, ku-, vienas čia turėsit atvažiuoti 
rių velionis turėjo labai daug, taip kaip ir Frank A. Masonas, 
tarti paskutinį sudiev, atsisvei-| Štai ir 3 pėdų gilumo amži- 
kinti ir palydėti į amžinasties nasties vieta — duobė, didelis 
vietų — į gražų ir tylų mirų -j kalnas gėlių, o aplink skait- 
siųjų miestų, — Liet. Tautiš- linga palydovų minia. Al. B ra
kąs kapines. Ten šimtai senų'zis ir vėl gieda “Liūdna”, 
idėjos draugų jo laukė. | Kalba F. Abekas ir pasku-

Tai buvo sausio 9 d. apie tinius atsisveikinimo bei padė- 
2 valandų po pietų. Senas ir(kos žodžius taria P. šaltimeras. 
veiklus chicagietis (Northsidie-'Tai šiurpulingas ir kiekvienam 
tis) Frank A. Mason buvo iš- širdį veriantis momentas, kai 
lydėtas į amžinasties vietų, iš amžinai reikia mylimai žmonai,
kur daugiau nekad nebegrįš. 
Susirinkus didelė minia žmonių 
paliudijo, kad velionis buvo 
rimto budo ir gražiai mokėjo 
su visais sugyventi. Netik lie
tuviai, bet ir svetimtaučiai jo 
labai gailėjos.

Pilna buvo brolių Liddy, 
492’0 Irving Park Blvd. didelė 
koplyčia.

Prasideda gražios ir ilgos 
laisvos apeigos. Pasako ilgų ir 
labai graudinančia kalba radi
jo leidėjas P. Šaltimeras, gie
da Al. Brazis ir kalba V. An
drulis. Netik žmona, sūnūs ir 
giminės, bet ir daug pažįsta
mų negalėjo susilaikyti never
kę. Pirmiausia išnešta gėlės, 
kurių velionis turėjo labai daug, 
o paskui ir pats Frank A. Ma 
son, gražiam žibančiam meta
liniam grabe, tarpe savo senų 
draugų-grabnešių, išnešamas į 
karstų. Susirikiuoja ilga, gal 
kokių 100 automobilių linija ir 
po vadovybe John F. Eudeikio, 
seno ir gabaus laidotuvių di
rektoriaus, apsukam pora blo
kų, pravažiuojam pro velionio 
namus, kur jis gana ilgų lai
ka gyveno. Traukiam pomažė- 
liu Lietuvių Tautiškų kapinių 
link. Pavažiavę valandų laiko 
ir pasiekę Archer ir Kean Avė.,

Lietuvos Konsulo 
P-no Daužvardžio 
Kalba Per Radio

Kalbėjo Budriko programe
Pereitų sekmadienį, sausio 8 

dienų, teko gėrėtis puikiu ra
dio programų iš stoties WCFL 
nuo 5:30 iki 6:30 po pietų, ku
rį patiekė Juozo Budriko radio 
rakandų krautuvė Chicagoje, 
3409 S. Halsted St.

Apart muzikalių kurinių 
Budriko radio orkestros, gra
žių dainų solistės p-ios Noros 
Gugis ir gražių dainų Budriko 
kvarteto — gilų įspūdį į klau
sytojus padarė p. Daužvardžio, 
Lietuvos Konsulo, kalba. . Jis 
prabilo į lietuvį, kaipo garbin
gos Lietuvių Tautos sunų-duk- 
rų. “Nuo Tamstos dalinai pri
klauso lietuvių tautos stipru
mas ir ateitis. Tamsta gali tau
tai padėti arba pakenkti. Tams
tos ir kitų lietuvių stiprumas ir 
susipratimas reiškia lietuvių 
tautos stiprumų ir susipratimų. 
Kiek stiprus ir išmintingi yra 
tautos nariai, tiek stipri ir šva
ri yra tauta bei valstybė.

Dabar gyvenamas politinio 
ir ekonominio persiorientavimo 
periodas. Europa stovi lyg ant 
vulkano ir įtemptai, su baime, 
tėmija, kurioje vietoje įvyks 
naujas sprogimas. Lietuva jo
kio sprogimo niekuomet ne
kurstė ir nekurstys. Ji yra nuo
širdi teisės šalininkė ir uoli tai
kos mylėtoja. Ji niekur įstaty
mų nėra sulaužius ir kaimyni
nei arba tarptautinei taikai pa
kenkus. Ji nieko svetimo neturi 
ir nenori. Įstatymų ir teisės 
šviesoje Lietuva yra milžinas 
ir jos niekas nugalėti negali.

Dirbdami sąžiningai, būdami 
susipratę ir vieningi, nugalėsi- 

sunui, ir visiems skirtis amži
nai su mylimu žmogum. Gra
žus grabas leidžiamas į duo
bę, o alpstanti žmona nuveda 
ma į šalį. Taip tai daugelio my
limas ir gerbiamas Frank A. 
Mason likosi palaidotas Lietu
vių Tautiškose kapinėse.

Išgyvenęs kiek daugiau kaip 
pusę amžiaus, velionis Mason, 
Sausio 5 - d. kaip 10 vai. 
persiskyrė iš gyvųjų tarpo, pa
likdamas žmona Jeanette, sū
nų Bruno, daug giminių ir 
draugų, su kuriais velionis la
bai gražiai sugyveno, ir šį pa
saulį, pilnų neteisybių, prieš 
kurias velionis visų savo gyve
nimų kovojo.

Mirtis yra viena iš tų gam
tos patvarkymų, nuo kurių nie
kas negali išsipirkti. Yra labai 
skaudi netik tam, kuris turi 
mirti, bet ji yra labai skaudi 
mirusiojo artimiesiems, o už 
vis labiausiai tai šeimai. Ve
lioniui užmerkus akis, didžiau
sias širdies skausmas teko 
žmonai ir sunui.

Reiškiu didžiausių užuojautų 
velionio žmonai Jeanette Mason 
ir sunui Bruno. Lai būna am
žina ramybė Frank A. Maso
nui naujoj šaltoj tėvynės že
melėje. T. Miller.

Automobilių 
Nelaimės

e Prie 59-tos ir Coltage 
Grove gatvių kampo sunkus 
trokas užmušė 51 metų slau
gę Miss Versa M. Jacobs, ei
nančių namo iš Billings ligo
ninės. Ji gyveno adresu 5345 
Harper avenue.

» « »
• Du vyrai žuvo, o vienas 

sunkiai sužeistas, kai jų auto
mobilis nusirito nuo gelžkelio 
pylimo 30 pėdų į ravų. žuvo 
Floyd Kearney, nuo 1208 South 
13th Avenue, ir Hovvard Hinkle 
iš Hillside. Sužeistasis yra Da- 
vid Dortmann, nuo 636 South 
14th avenue.

» » »
• Pereitų sekmadienį 17 me

tų jaunuolis William Vojensky, 
4809 South Winchester avenue, 
sužeidė su automobiliu žmogų 
prie 50th ir Wood gatvių. Jis 
pabėgo iš nelaimės vietos. Va
kar policija surado kur jis gy
veno ir atėjo areštuoti. Polici
ja jaunuolį suėmė ištraukusi jį 
iš po lovos, kur jisai slėpėsi.

» » »
• Keliose kitose nelaimėse

Chicagoj automobiliai užmušė 
keturis kitus žmones:

Alfred Lehman, nuo 4711
West Jackson Blvd.;

Eugene Rappatte, nuo 2464 
Clybourn avenue, ir dar du.

me visas nepalankiasias jėgas 
ir tapsime tikrais savo tautos 
karžygiais.”

Tai keletas minčių iš turinin
gos p. Daužvardžio kalbos, šia
me Budriko programe pasaky
tos.,

Beje, klausykitės Budriko 
programo ketvergais iš WHFC 
stoties Auo 7 iki 8 vai. vakare.

S. V.

Naujienų-Acme Telephoto
Culbert Olson, naujai išrinktas Gali’ornijos gubernatorius, įteikia išlaisvini

mo raštų Tom’ui Mooney, kuris išsėdėjo kalėjime 22 metus su viršum.

KAS GERO IR BLOGO ROSELANDO DRAU- SLA 260 Kuopa
GIJOSE IR POLITIKOS KLUBUOSE Sveikina Naujienas

Pradedant 1939 Metų Darbuotę Su 25 m. Jubiliejum
ROSELAND — Tarp Rose-{ įvyko sausio 2 d. Buvo neskai- 

lando pašai pi nių draugių pir-J tlingas, mat visi buvo pavar- 
mą vietų užima “Golden Staugę, po švenčių. Iš svarbiausių 
Kliubas”, kaip turtu taip ir i tarimų, padarytų lame susi
veikimu. Jo parengimai būna rinkime pažymėtina, kad nu-j 
skaitlingesni publika ir duo- tarta pasveikinti ' “Naujienas” 
da geresnes pasekmes finan- su jųjų 25 metų švenčiamu 
siškai negu kitų. Pereitais me- Jubiliejumi.
tais, kiek teko girdėti iš kliu- 
biečių, Kliubas turėjęs kelis 
šimtus dolerių uždarbio. Kliu
bo valdyba šiems metams iš
rinkta iš sekamų narių: J. Vi- 
liunas-pirmininku; B. Bulkus- 
vice-pirmininku; P. Petronis- 
protok.-raštininku; A. Nar- 
butas-fin. rast.; A. Nakrašis- 
kasierius. Kliubo susirinkimai 
laikomi kas mėnesio paskutinį 
penktadienį vakare.

XXX
• KVuibų ir Draugių Savi

tarpines Pašalpos Draugija, 
turbut, užima antrų vietų Ro- 
selando draugijų tarpe. Finan
siniai gerai stovi, narių turi 
kiek daugiau šimto. Valdybų 
šiems metams sudaro Pranas 
Jankauskas- pirm.; V. Krišlo- 
paitis-vice-pirm.; R. Mikšis- 
prot. rašt.; A. Narbutas- fin. 
rašt.; A. Nakrašis-kasierius.

Draugija susirinkimus lai
ko kas trečias ketvirtadienis 
kiekvieno mėnesio, Darbinin
kų svėt.

XXX
• Vytauto No. 2 Draugija 

yra turbut, viena iš seniausių 
Roselande. Kaip nariais, taip 
ir turtu sustovi neblogai. 1938 
metai draugijai buvo nelabai 
pasekmingi. Išmokėjimai ke
liais šimtais viršijo įplaukas, 
kas reiškia, kad turėjo nuo
stolius, nes buvo daug ligonių 
ir 'keli nariai mirė.

Priešmetiniame susirinkime 
padarė tarimų prisidėti prie 
kitos, didesnės ir tvirtesnės 
draugijos. Tam tarimui vykin
ti išrinkta komisija. Sakoma, 
kad ji atsikreipusi prie kelių 
draugijų atsiklausdama apie 
sųlygas prisidėjimui.

XXX
• SLA 139 kuopa per 1938 

metus buvo visai sutingusią ne
turėjo jokio parengimo, šį
met gal kuopa kiek veikimu 
pasirodys daugi aus, nes, mat, 
dabartiniu laiku eina SLA pa
žangos vajus, tad atsiranda 
daugiau gyvumo.

Valdyba šiems metams yra 
išrinkta iš veikliausių kuopos 
narių: Juozas Pučkorius-pirm.; 
J. Palionis- vice-pirm.; A. Nar- 
butas-rašt.; B. Gailevičius-f in. 
rašt.; Jonas žukauskas-kasier.

Kuopos metinis susirinkimas

Kuopos susirinkimai laiko
mi Palmer Parko svetainėj, an
tram aukšte, įėjimas iš rytų 
pusės. . p.

XXX

® Suvienytas Lietuvių Am
erikos Piliečių Politiškas Kliu
bas 9 Wardoj narių skaičiumi 
Roselande yra didžiausia or
ganizacija.

Šiuo laiku kliubas yra be
veik demokratiškas, nes per 
paskutinius du metu beveik 
vienbalsiai nusitarė remti De
mokratų partijos kandidatus.

Buvęs kliubo pirmininkas 
Paul Barsbeak, republikonas, 
priešmetiniame kliubo susirin
kime atsisakė kandidatuoti į 
pirmininkus, turbut tik dėlto, 
kad kliubo negali pakreipti į 
republikonų pusę. Demokratai 
irgi atsisakė kandidatuoti į 
pirmininkus, dėlto, kad kliu
bas yra neprigulmingas. De
mokratai priešmetiniame su
sirinkime norėjo kliubų pada
ryti demokratišku, bet nariai 
su tuo nesutiko. Pirmininku 
buvo išrinktas Povilas Petro
nis, komunistas. Kliubas su
sirinkimus laiko paskutinį an
tradienį, bažnytinėj svet.

x xYx
O Kiek Komunistų partijos 

Lietuvių sekcija turi narių ir 
turto — nežinau. Bet tik tiek 
žinau, kad šiuo, laiku komuni
stai yra geriausi Lietuvos pat
riotai. Taip jie pasigyrė J. 
Nedvarui surengtame banke
te. Savo patrijotizmų Lietuvai 
įrodyti jie dainavo Lietuvos 
Himnų. Vntanas

- „i ■O.fcUĮ I .1. i < ■ —-

Suėmė Stambų. 
Chicagos Bankierių
Išeikvojęs Kelis šimtus Tuk- 

stančių Dolerių

Prokuratūra vakar areštavo 
chicagietį bankierių John Tay- 
lor Wilson, puo 11 South La 
Šalie St. Per daugel; metų ji
sai ten užlaikė investmentų biu
rų.

Prokuratūra i kaltina, kad 
Wilson išeikvojęs kelis šimtus 
tūkstančių dolerių svetimų pi
nigų.

Paskyrė iš iždo iškilmėms $10

Sausio 8 d. SLA 250 kuopa 
laikė metinį susirinkimų, į ku
rį atsilankė gan skaitlingas bū
rys narių.

Apkalbėjus kuopos bėgan
čius reikalus, liko iškilmingai 
įvesdinta ir prisaikinla nauja 
1939 m. kuopos valdyba. Prie
saikos ceremonijų pareigas eiti 
liko pakviestas K. Mačiukas.

Skaityta laiškas nuo “Nau
jienų” su atsišaukimu į organi
zacijas dėl 25 melų rengiamo 
jubiliejaus. Laiškas liko priim
tas džiaugsmingai ir tam tiks
lui kuopa paskyrė iš iždo $10. 
Širdingai įvertindama “Naujie
nų” 25 metų jubiliejų ir jų per 
tų laikų nuosaikų kultūrinį ir 
progresyvį darbų, kuopa nu
skyrė du atstovus, K. Mačiukų 
ir K. Liutkų, kurie gelbės 
Naujienoms” surengti jubilie
jaus vakarų.

47 balsai už Pittsburghų
Balsuota SLA centro kėlimas 

į patogesnę vielų. Kaip kartas 
visi nariai vienbalsiai pasisakė 
už Pittsburghų, paduodami vi
sus 47 balsus. Reiškia, musų 
kuopos nariai pilnai suprato 
padėties reikšmę, neklausydami 
tų asmenų, kurie asmeniniais 
sumetimais ir ambicijomis va- 
duodamies stengėsi klaidinti 
SLA narius.

Kuopos organizatoriai persta
tė tris naujus narius ir kuopa 
vienbalsiai priėmė. Vienas iš 
jų yra jaunuolis Dr. Stasys Ja- 
kubs, marketparkietis, 6323 S. 
VVestern Avė. Kiti du nariai, F. 
Zelepugas ir K. Walkauskas. 
Vienok reikia pažymėti, kad 
kuopos nariai iki šiol toli gra
žu neatliko “savo pareigų”, ku
rios yra ant narių uždėtos SLA 
prezidento F. J. Bagočiaus — 
gauti kiekvienam naujų narį į 
SLA per Pažangos Vajaus lai
kų. Draugai, pasirūpinkite ta
tai atlikti, nes laikas greitai bė
ga, o užduotis dar neatlikta.

Po mitingui kuopos, nariai 
turėjo smagų draugiškų pasi
linksminimų. kuris tęsėsi iki 
vėlumos. —K. Liutkus.

“NAUJIENŲ”~~ 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

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

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

Jeigu kuris kontestantas ne
būtų gavęs paketo su šiom in- 
tormacijom, prašome kreiptis 
>rie kontesto vedėjo, T. Ryp- 

kevičiaus, “Naujienos”.
Sekami draugai ir draugės 

stojo į kontesto darbų:
CHICAGOJE:

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

CICERO, ILL.: 
Joseph Augaitis,

IND. HARROR, IND.: 
Alex Lidžius.

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

HARVEY, ILL.: 
A. L. Skirmontas.

AURORA, ILL.: 
Frances Dauginis.

WAUKEGAN, ILL.: 
Joseph Mačiulis.

ZEIGLER, ILL.:
J. Wainauskas.

RENTON, ILL.:
A. Paulavičius.

KENOSHA, NVIS.:
C. K. Rraze.

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.
Ant. Radžiūnas,

PORT WASHINGTON, WIS.: 
Anton Skirko.

MANTENO, ILL.: 
Louis Poška.

DETROIT, MICH.: 
Vincent Budvidis.

'GRAND RAPIDS, MICH.: 
S. Naudžius.
Mrs. F. Edkins.
Mathew Kulcšius.

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.
HOLLYWOOD, 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 konteste, nes patys dėl viso
kių aplinkybių dalyvauti ne
galėjo.

Prašome draugus iš tolimes
nių kolonijų atsiliepti, apsi- 
imant “Naujienoms” pasidar
buoti. Musų draugai turėtų 
ypatingai susirūpinti tose ko
lonijose, kuriose dar kontes- 
tantu neturime. C

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

Pa lemi jau, kad nekurie kon- 
testantai užrašydami Naujienas, 
prižada skaitytojui 15 mėnesių, 
vietoj 12 menesių, šiuomi pra
nešu kaip kontestantams taip ir 
skaitytojams, kad šiame kon- 
teste tokios nuolaidos nebus.

Kontesto vedėjas, 
T. Rypkevičia.

Profesorius 
Kandidatuoja 
Į Aldermonus’

Žymus Chicagos Universiteto 
profesorius Paul H. Douglas 
vakar paskelbė, kad jis kandi
datuos į 5-to wardo aldermo
nus. Jisai gyvena adresu 5658 
Blackstone avenue. Prof. Dou
glas buvo vienaš iniciatorių ko
miteto, kuris kvietė Harold 
Ickes’ų kandidatuoti į merus.

Pildom
Income

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.




