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JAPONAI IR VAKIECIAI PULS 
SOVIETU RUSIJĄ

Japonijos kariuomenės vadas Mandžuri- 
joj irgi kalba apie karą su rusais

Reikalauja stiprinti 
Švedijos apsaugą

WASHINGTON, D. C., sau
sio 11. — Jungt. Valstijų am
basadorius Britanijai, Joseph 
P. Kennedy, ir • ambasadorius 
Francuzijai, William C. Bullitt, 
antradienį padare pranešimą 
senato ir atstovų rūmų mili- 
tariems komitetams apie Euro
pos padėtį.

Tarp ko kita, trečiadienio ži
nios sako, Bullitt ir Kennedy 
pranašavo, kad Japonija ir Vo
kietija ateinantį pavasrį iššauks 
naują pasaulinį karą.

Japonija, okupavusi svar
bias Kinijos dalis ir įsitvirti
nusi jose, dabar ruošiasi pulti 
Sovietų Rusiją. Tuo pačiu lai
ku, kai Japonija užpuls Rusi
ją, manoma, Hitleris mėgins 
pasigrobti Ukrainą.

Kai kurie kongresmanai aiš
kina Kennedy ir Bullitto pa
reiškimus kaipo karo “baubą”, 
kad kongresas lengviau užgirių 
prez. Roosevelto programą gin
kluotis. Kiti gi kongresmanai

Japonai sakosi su
mušę kinus prie

Hangchowo
SHANGHAl, Kinija, sausio 

11. — Japonų pranešimai’ sa
ko, kad jų kariuomenė sumu
šė kinus, kurie taikėsi atsiim
ti miestą Hangchow, 100 my
lių atstumoj į pietų vakarus 
nuo Shanghajaus. Kinų prane
šimai tvirtina, kad mūšiai dar 
tebeina Hangchow įlankos šiau
rės pusėje. Pasak japonų, dau
giau kaip 1,000 kinų žuvo mū
šiuose.

Nakvoja pagal 
vieškelį

SIKESTON, Mo., sausio 11. 
— šimto mylių ilgio ruožu pa
gal vieškelį naktį į trečiadienį 
degė šen ir ten ugnis. Pagal 
ugnį spietėsi būriai žmonių — 
vyrų, moterų ir vaikų.

Tai ūkių rendauninkai ir pu
sininkai, kuriems žemės savi
ninkai nebedavė naujų sutar
čių. Apskaičiuojama, kad pake
liu susimetė 1,000 šeimų. Po
licija mano, kad susimetė 2,- 
000.

Valstijos vyriausybė nenusi
tarusi ką su jais daryti. Pa
tys benamiai laukia pagalbos 
iš Washingtono. Maisto jie at
sivežė tik dienai-kitai. Apylin
kėje privačia iniciatyva pradė
ta rinkti jiems pašalpa.

Daktarai prisibijo, kad gali 
kilti benamių tarpe plaučių už
degimo epidemija.

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

Ūkanota; lengvi ir vidutinio;jungos leidinys sako, kad per- 
stiprumo pasikeičią vėjai; sau-' nai ginklavimosi reikalams iš- 
lė teka 7:17 v. r., ledžiasi 4:39,leista $2,500,000,000 daugiau 
v. v. nei 1937 metais.

mano, kad ambasadoriai tiks
liai apibudino Europos padėties 
rimtumą.

Antrą vertus, Chicagos dien
raščio “The Daily News” spe
cialus korespondentas, A. T. 
Steele, iš Mandžurijos praneša 
apie pasikalbėjimą su genero
lu Rensuke Isogai, japonų ar
mijos viršininku Mandžurijoj. 
Isogai pareiškė, kad japonų 
karas su rusais tikrai kils, jei
gu Rusija nepakeis savo laiky
senos.

Pasak Isogai, japonai neno
ri karo. Karo galima butų iš
vengti, jei rusai kooperuotų su 
japonais. Bet, esą, rusai nero
do noro kooperuoti. Mažiausi 
japonų reikalavimai Rusijos- 
Japonijos ginčui likviduoti yra 
toki: rusai turi ištraukti savo 
kariuomenės pervirši iš kon
centracijos punktų Tolimuose 
Rytuose ir paliauti karingą so
vietų veiklą Manchukuo pasie
niu. 
——————— w

500,000 ūkių šeimų 
neturi pastovios 

vietos
WASHINGTON, D. C., sau

sio 11. — Farm Security Ad- 
ministration atstovai trečiadie
nį pranešė, kad daugiau kaip 
500,000 ūkių darbininkų šeimų 
neturi pastovios vietos, šeimos 
klajoja iš vienos apylinkės į 
kitą, ieškodamos bet kokio dar
bo. Jų padėtis sunki.

Daug ūkių šeimų netenka 
gyvenimo vietos todėl, kad že
mės savininkai ima keisti ren- 
dauninkų ir pusininkų sistemą 
ir samdo savus darbininkus.

Numatoma, kad šioms šei
moms teks duoti pašalpa. Be 
šių šeimų, * pašalpos teikiama 
ūkių rajonuose daugiau nei 1,- 
000,000-nui žmonių.

Japonai grąsina re
presijomis J. Valsti
joms ir Britanijai
TOKIO, Japonija, sausio 11. 

— Dienraštis “Nichi Nichi” 
paskelbė, kad užsienio reikalų 
ministeris Hachiro Arita pa
reiškė, jogei Japonija pavarto
sianti represijų priemones prieš 
Jungt. Valstijas ir Britaniją, 
jeigu jos pradėtų daryti rimtą 
ekonominį spaudimą į Japoni
ją

Japonijos užsienio reikalų 
ministerija šią žinią paneigė.

$16,000,000,000 gink
lavimosi reikalams

GENEVA, Šveicarija, sausio 
11. — Tautų Sąjungos metinė 
knyga gipklavimosi klausimais 
rodo, kad 1938 metais karo rei
kalams įvairios valstybės išlei
do $16,000,000,000. Tautų Są-

Naujienų-Acme Radiophoto
LONDONAS. —- Grupė bedarbių susirinko prie Victoria stoties “palydėti” 

Chainberlainą į Italiją. Preiniėras susilaukė pusėtinai baubimų.

Sutiko planui per
žiūrėti Darbo Aktą
WASHINGTON, D. C., sau

sio 11. — Prez. Rooseveltas 
antradienį užgyrė demokratų 
partijos lyderių planą Darbo 
Santykių Aktui peržiūrėti ir 
pataisyti. ''

Kitas dalykas. Numatoma, 
kad prezidentas paskirs Darbo 
Santykių Tarybos nariu buvu
sį atstovų rūmų narį iš Mary- 
land valstijos, David J. Lewisą, 
gi D. W. Smithą, kurio kan
didatūrai į Darbo Santykių Ta
rybą reiškiasi stipri opozicija, 
perkels į kitą federalų ofisą.

Prezidentas — “pa
vojingas radikalas”

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 11. — Tūla Elizabeth Dill- 
ing, iš Kenilworth, III., trečia
dienį liudijo senato komisijai, 
kad prof. Frankfurter esąs pa
vojingas radikalas ir netinkąs 
Vyriausiojo teismo nario vie
tai užimti.

Senatorius Neely pastebėjo: 
iš parašytos liudytojos knygos 
jis supranta, kad 'ir preziden
tas Roosevelt ir ponia Roose- 
veltienė esą labai pavojingi 
radikalai.

Liudytoja atsakė: “Taip, tai 
teisybė. Aš turiu būti kalėji
me todėl, kad ne viską pasa
kiau apie poną ir ponią Roose- 
veltus.”

Mėtė bombas į kinų 
sostinę

SHANGHAl, Kinija, sausio 
11. — Kuone šimtas japonų 
karo lėktuvų mėtė bombas an
tradienį į laikinąją Kinijos so
stinę Chunkingą. Padaryta sun
kių nuostolių miestui. Kinų lėk
tuvai neparodę jokio pasiprie
šinimo japonams.

Naciai rertiia Italijos 
reikalavimus

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 11. — Diplomatic Political 
Information, Vokietijos užsie
nio reikalų ministerijos leidi
nys, trečiadienį užgyrė Italijos 
reikalavimus Viduržemio juros 
srity. '

Vengrija grūmoja 
užpulti Čeko-Slo- 

vakiją
BUDAPEST, Vengrija, sau

sio 11. — Pasak dienraščio “In- 
formacįo”, Vengrijos vyriausy
bė įspėjusi čeko-Slovakiją,, kad 
jos kariuomenė'’užpuls čekų že
mę, jeigu čekai ir slovakai nors 
kartą dar peržengs Vengrijos 
rubežių.

Tirs išvytų rendau- 
ninkų padėtį

WASHINGTON, D. C., ‘ sau • 
šio 11. — žemės ūkio reikalų 
departamentas trečiadienį įsa
kė padaryti tyrinėjimą ūkinin
kų ren*auninkų būklės Sikes- 
ton, Mo., apylinkėje, šitoje apy
linkėje, pranešimai sako, žemės 
savininkai išvarė iš namų 1,- 
700 rendaunininkų šeimų. Ūkio 
departamentas įspėjo, kad jis 
kovos su žemės savininkais, 
kurie meta lauk rendauninin- 
kus arba stengiasi samdyti 
juos kaipo padienius darbinin
kus.

Atsisakė pripažinti 
skolas

PEIPING, Kinija, sausio 11. 
—- Japonų dominuojama laiki
noji okupuotos Kinijos valdžia 
išleido pareiškimą, kad ji atsi
sako pripažinti amerikiečių ir 
britų paskolas duotas Chiang 
Kai-sheko vyriausybei prieš 
kinų-japonų karui prasidėjus.

Chamberlain ramina 
Musšolinį

ROMA, Italija, sausio 11. — 
Britanijos premjeras Cham
berlain ir užsienio reikalų se
kretorius Halifax atvyko į Ro
mą. Stoty juos pasitiko pats 
Mussolini.

Trečiadienį Mussolini, Itali
jos užsienio reikalų sekreto
rius Ciano, Chamberlain ir Ha - 
lifax jau pradėjo pasitarimus. 
Sakoma, Chamberlain ir Mus
solini diskusavę bendras Euro
pos problemas.

Ketvirtadienį Mussolini įteik
siąs Chamberlainui savo reika
lavimus. /

Lojalistai apšaudo 
sukilėlių geležinkeli

PERPIGNAN, Francuzija, 
sausio 11. — Ispanijos respub
likos valdžia trečiadienį prane
šė, kad lojalistų artilerija pa
sistūmė pirmyn tiek, kad jau 
randasi 7 mylių' toly nuo gele
žinkelio, kurs jungia sukilėlių 
okupuotą šiaurės ir pietų Is
paniją. Lojalistų artilerija ap
šaudo geležinkelį ties miesteliu 
Llerena. Susisiekimas geležin
keliu nutrauktas.

Katalonijos fronte sukilėliai 
sakosi paėmę svarbų miestelį 
Montblanch. Franco kariuome
nė pasistumusi pirmyn tiek, 
kad gali apšaudyti miestelį 
Falset, kurs randasi ant kelio 
tarp Gandesa ir Taragona.

Surado Coster-Mu- 
sica dienynus

NEW YORK, N. Y., sausio 
11. — Valdžios agentai surado 
du dienynus (diaries) ir ko
respondenciją Coster-Musica, 
McKesson & Robbins gyduolių 
firmos buvusio prezidento, kurs 
nusižudė, kai policija ruošėsi 
jį areštuoti. Valdžios agentai 
tikisi iš dienynų ir korespon
dencijos patirti, kaip Coster- 
Musica operavo gyduolių kom
panijos biznį.

Nubalsavo palikti 
pardavimų taksus
SPRINGFIELD, Ilk, sausio 

11. — Illinois valstijos senatas 
antradienį nubalsavo palikti 
pardavimo taksus, šitų taksų 
Illinois valstijos gyventojai mo
ka po tris centus prie kiekvie
no išleisto pirkiniams dolerio. 
Iš tų trijų centų vienas centas 
eina pašalpos 1 teikimo reika
lams.

•—-—■■■y ———

Likvidavo trokų šo
ferių streiką

BOSTON, Mass., sausio 11. 
— .Trečiadienį likviduotas 5,- 
000 Bostono trokų šoferių 
ir jų padėjėjų streikas. Strei
kas tęsėsi 7 dienas. Streikie- 
riai priėmė kompromisinį algų- 
darbo laiko pasiūlymą.

Iš Lietuvos
SUSIDOMĖJIMAS LIETU

VOS TURGŲ PER
TVARKYMU

STOCKHOLM, Švedija, sau
sio 11. — Karalius Gustavas 
V, atidarydamas parlamentą, 
trečiadienį pasiūlė biudžetą, 
kurs žymiai pakelia asignaci- 
jas šalies apsaugos reikalams. 
Karalius pareiškė, kad pasau
lio įvykiai reikalauja nepaliau
jamo budėjimo.

20 žuvo girių gais
ruose

MELBOURNE, Australija, 
sausio 11. — Krūmokšlių ir 
miškų gaisruose pietų Austra
lijoje per paskutines tris die
nas žuvo 20 žmonių. Keleto de
šimčių žmonių likimas nenu
statytas. Gaisrai padarė žalos 
turtui apie $1,500,000 per tris 
dienas.

Bėsbolo karalius 
miršta

NEW YORK, N. Y., sausio 
11. — Aludaris ir New York 
Yankees bėsbolo jaukto savi
ninkas, pulk. Jacob Rupperf, 
trečiadienį buvo visai silpnas. 
Jo mirties laukta bet kuriuo 
momentu.

■ A ■ t ■ - Į-J - — - . ■

Prancūzai parduos 
lojalistams kviečius

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 11. — Oficialiai paskelbta, 
kad Francuzija parduoda žema 
kaina Ispanijos respublikai 
kviečių už 38,000,000 frankų. 
Reiškiama nuomonė, kad ateity 
Francuzija viešai siųs maisto 
reikmenas lojalistams ir, gal 
būt, miltų bačkose lojalistai 
dar rasią kitokių (karo) reik
menų.

Britanijos bedarbiai 
protestuoja

LONDONAS, Anglija, sausio 
11. — Britanijos bedarbiai tre
čiadienį prirakino save pr’& 
tvorų ties keturiomis darbo bir
žomis. Tuo budu jie stengėsi 
atkreipti visuomenės dėmesį j 
sunkią jų būklę.

Beveik visuose didesniuose 
Lietuvos miesteliuose turgai 
būna po du kartus savaitėje. 
Kur turgai būna vieną kartą, 
tai jiems dienos paskirtos daž
niausia savaitės viduryje, šeš
tadieniais turgų beveik niekur 
nebūna.

Dabar pakeltas klausimas 
turgus pertvarkyti. Pirmiausia 
norima turgų skaičių sumažiiir 
Ii ir visus turgus nukelti į šeš
tadienius. Be to, turgai turės 
baigtis ir išsiskirstyti nustaty
tu laiku ir anksčiau, negu iki 
šiol būdavo. Turgus norima su
mažinti ir apriboti todėl, kad 
yra ūkininkų, turgų mėgėjų, 
kurie turguose praleidžia po 
2—3 dienas savaitėje; nuva
žiuoja ir j kaimyninių mieste
lių turgus.

Turgus siūloma nukelti į šeš
tadienius, nes prieš sekmadienį 
ūkininkai mažiau užsiima ūkio 
darbais, o daugiau pasiruošia 
šventai dienai. Kurie mėgsta 
turguose pasivaišinti, tie sek
madienį, būdami mažiau dar
bingi, gali pailsėti. Bet prieš 
šeštadienį turgus aštriai stoja 
žydai, nes jie negalėsią švęsti 
ša basą, ir turguose busianti 
silpna prekyba. Ir šeimininkės 
nenorėtų turgų šeštadieniais, 
nes jos tomis dienomis turi 
daugiau darbo. Turgų mėgėjai 
nenori turgų skaičių mažinimo, 
ir pa n.

Turgų pertvarkymas visam 
krašte sukėlė daug susidomė
jimo. Visomis progomis apta
riamas šis klausimas, kuris at
rodo gana smulkus, bet ūkinin
kams gana reikšmingas. Turgai 
bus pertvarkyti, kai paaiškės, 
kokio jų sutvarkymo pageidau
ja visuomenė, pirmiausia uki- 
ninkija. VDV.

Maža laukinių obuo
liukų

MAŽEIKIAI. — Šiemet lau
kinių obuoliukų labai blogas 
derlius ir už juos medelynų sa
vininkai siūlo aukštesnes kai
nas.

Kiti Anglijos bedarbiai mar- 
šavo gatvėmis, nešdami vėlia
vas su užrašais “Mes norime 
gauti žiemos pašalpos”.

Vėl Įvyko čekų-ven
grų susirėmimas

PRAHA, čeko-Slovakija, sau
sio 11. — Čeko-Slovakijos vy
riausybė trečiadienį pranešė, 
kad vėl įvyko čekų-vengrų su
sirėmimas pasieny. Pasak če
kų, vengrai perėjo rubežių ir 
užpuolė čekų pasienio sargy
bą. Du čekai sužeisti.

Pašalino Martiną iš 
redaktoriaus vietos

DETROIT, Mich., sausio 11. 
— Automobilių darbininkų uni
jos pildomoji taryba pašalino 
prez. Homer Martiną iš unijos 
savaitraščio redaktoriaus vie
tos.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

KOMUNISTAI SUARDĖ A. L KONGRESO
iiliOOKim SKYRIAUS KONFERENCIJĄ KORESPONDENCIJOS
Bandė išnaudoti šių konferenciją savo frakciniams tiks

lams, paneigdami kitų valią; socialistai ir kiti de
mokratiniai nusistatę žmonės nutraukė ryšius su 
komunistais.

Sausio 8 d. Amerikos Lietu
vių Piliečių Kliubo svetainėje 
įvyko Amerikos Lietuvių Kon
greso Brooklyno skyriaus kon
ferencija. Ji dar kartą įrodė, 
jog demokratiniai nusiteiku- 
siem žmonėm neverta ben
drauti su komunistais. Nors 
jie garsiai ir gražiai kalba apie 
demokratiją, bet toji demokra
tija jiem yra tik inaska, po 
kuria slepiasi šalininkas nuo
giausios diktatūros.

Toji maska, pagalios, tapo 
nutraukta. Begėdiškiausiom 
priemonėm, visiškai nesiskai
tydami su kitų konferencijos 
dalyvių valia, komunistai sten
gėsi daryti šią konferenciją

kos. Atidarius konferenciją jau 
buvo aišku prie ko einama. 
Komunistų kokusas iš anksto 
viską buvo sutvarkęs taip, kad 
butų galima skaldyti ir valdy
ti. Konferencijos pirmininku 
jie paskyrė vyriausi savo crs-

pasiulyta rezoliucija “išaiškin
ta” kaip tokia, kuri tik Hit
leriui patiktų, gi į Stilsono ir 
kitų demokratijos šalininkų 
pastabas atsakyta begėdišku 
pasityčiojimu ir visiškai ne
leistinais įtarinėjimais. Net ir 
jaunasis Michelsonukas, kaip 
pasirodė, šitame “amate” gali 
jut šaunus komunizmo “štur- 
mininkas.” Mažumos rezoliu
ciją jis “išaiškino” taip: soci
alistai tiki į moralybę — non
sensas! Jie tiki, kad 20,000 
Lietuvos kareivių atsilaikys 
prieš hitlerinę Vokietiją — 
bunk! Reikia blokuotis su de
mokratinėm tautom .. . Bet su 
turioin—naujasis komunizmo 
“šturmininkas” taip ir nepasa
kė; nepasakė ir kiti. Vis dėl 
to, mums buvo aišku ko jie 
nori: blokuotis su bajorų 
Lenkija, Rumunija ir Sovietų 
Sąjungą! Po Francijos, Angli
jos ir Čekoslovakijos tai nau
jas Stalino triupas — iš tūzo 
virtęs tik devynake. Lenkijos

East St. Louis, III.
SLA 88 kuopa pasisakė už 

Pittsburghą
SLA 88 kuopos laikytame su

sirinkime nariai turėjo pasisa
kyti, kur jie nori Susivienijimo 
centrą. Dvidešimt du balsai 
(tiek iš viso ir susirinkime te
dalyvavo) paduota už Pittsbur
ghą. Kitais žodžiais sakant, už 
Pittsburghą pasisakyta vienbal
siai.

E. St. Louis SLA jaunuolių 
314 kuopa laikė susirinkimą 
sausio 4 d. Narių dalyvavo 18. 
Kai priėjo centro kėlimo 
simas, tai visi vienbalsiai 
sakė už Pittsburghą.

klau- 
pasi-

Vietos anglų laikraštis įdėjo 
diktatorių 

aiškina, 
per šiuos

dėl: tam, kad lengvapėdės 
“komunizmo buriutės” nedrys-

ties pats “vadas”.
Konferencija buvo pripakuo

tą popierinių organizacijų at
stovais — žinoma, tuo tikslu, 
kad užtikrinus mechanišką 
daugumą. Turėdami tą daugu
mą komunistai nesileido į jo
kius kompromisus. Visų pir
ma Bimba paskyrė rezoliucijų 
komisiją iš penkių. Į komisi
ją paskirta du aiškus stalincai 
ir du jų pataikūnai. Socialis
tų ir kitų demokratiniai nusi
teikusių žmonių poziciją ginti 
buvo paskirtas tik vienas žmo
gus — drg. J. V. Stilsons.

Kai rezoliucijų komisija iš
ėjo tartis, konferencijai leista 
svarstyti skyriaus komiteto ra
portą. Tuoj demonstruota ko
munistų “gera valia.” Į rim
tus demokratijos šalininkų ar
gumentus imta atsakinėt gru- 
bijonišku užgauliojimu, kraipy
mu oponento minčių ir dargi 
visiem žinomų faktų. Pavyz
džiui, komunistų “spykeriai” 
apvertė aukštyn kojomis inci
dentą dėl drg. Stilsono—nelei
dimo jam kalbėti masiniam 
mitinge, kurį rengė ALK Brook 
lyno skyrius. Diskusijos buvo 
ilgos ir varginančios, bepras
mės.

Bet tai buvo mažmožis. Dau
giausia “geros valios“ parody
ta i)o to, kai gryžo rezoliucijų 
komisija. Jos raportas buvo 
toks: komisija nesusitaikė — 
bus didžiumos ir mažumos re
zoliucija. Didžiumos rezoliu
ciją skaito’ J. Gasiunas, mažu
mos — J. V. Stilsonas. Už di- 

5 džiuiną kalbėti leidžiama Ga- 
siunui; mažumą — Stilsonui. 
Laiko duodama 10 minučių— 
aiškink, jei gali, tokius klau
simus, kuriem išaiškinti ga 
neužtektų ir pusvalandžio! Bet 
tokia yra “draugo” pirmininko 
valia: jis žino, kad konferen
cijoj randasi užtenkamai ko
munistinių gramofonų, ku
riem įsakyta alasuoti ir viski;

si derybas su Stalino valdžia, 
nubėgo derėtis su Hitleriu!

Taip pat kukavo ir kiti. Mes 
tačiau nenorėjom, kad ši kon
ferencija suirtų. Padarėm di
delių nuolaidų: iš rezoliucijos 
sutikom išbraukt tą vietą, kur 
eina kalba apie Rusiją, Lenki
ją ir Vokietiją; sutikom iš
braukti juodas, mėlynas, ru
das ir raudonas diktatūras, 
kad Lietuva turėtų palaikyt 
tamprius ryšius su f demokrati
nėm šalim. Tik mes pabrė- 
žėm, kad Lietuvai nebūtų iš
pakavimo blokuotis su dikta
toriškom valstybėm. Įėjus į 
diktatoriškų valstybių bloką

mokratinė.
Įvyko stebuklas: komunistai 

nori, kad Lietuva blokuotusi 
su diktatūromis, jie priešingi 
musų pasiūlymui ir patys save 
numaskuoja. Paleidus rezoliu
cijas balsavimui, Bimbos robo
tai kelia rankas už paiką ir 
bespalvę Gasiuno rezoliuciją; 
jie tuo budu balsuoja prieš 
musų rezoliuciją, reikalaujan
čių Lietuvai demokratijos ir 
aiškiai pasisakančių prieš dik
tatūras!

To buvo gana. Mes pareiškė
me, kad toliau negalima koo
peruoti su tais, kurie eina prieš 
demokratiją ir pritaria diktatū
rom. Mes apleidžiam svetainę 
ir susirenkam į kitą svetainę, 
kad pasitarti dėl musų veiklos 
ateityje. Neilgai trukus ir Bim
bos “vaiskas“ išsiskirsto. Mat, 
neliko tų, kuriuos jie užgaulio
jo ir puolė, tad nėra reikalo 
konferuoti....

Beje, Antanas Bimba bandė 
/nanevruoti. Savo kokuse jis 
patvarkė, kad didžiumos rezo
liucija butų padėta į gurbą.

Taip ir buvo. Drg Stilsono

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

globusą ir keturių 
paveikslus. Tekstas 
kaip tie diktatoriai 
metus rengiasi pasaulį pertvar
kyti. Pasirodo, kad jų apetitai 
labai dideli. Pavyzdžiui, japonų 
fašistinė valdžia pasiryžusi yra 
bent pusę Kinijos sugromuliuo- 
ti. Europoje Hitleris ir Mussoli- 
ni beveik visą Ispaniją pasi
glemžti. žodžiu, 
per 
pos

pučiuką “substitutą“—bespalvį, 
tik demokratiškom plunksnom 
papuoštą. Manė, kad mes kib
sim į jo meškerę. Nepavyko: 
pareikalavom balsuot ne “subs
titutą,“ o abi rezoliucijas, šiuo 
klausimu ir bimbinių poteriai 
susimaišė: kokuse ^nebuvusieji 
nesuprato Bimbos gudrybių ir 
taip pat reikalavo balsuoti re
zoliucijas. Tuo budu visi Anta
no manevrai nuėjo niekais.

Konferenciją apleidusieji so
cialistai ir kiti demokratijos ša
lininkai nutarė nebeturėti nieko 
bendro su ALK Brooklyno sky
riumi. Jis liko aiškiu komunis
tų padaru. Nuo dabar jei kas 
darbuosis tame skyriuje, jis 
dirbs ne demokratijos atsteigi- 
mui Lietuvoje, bet stiprinimui 
komunistinių frakcionierių, ku
rie suardė gražiai pradėtą dar-

Du

Waterbury, Conn.
Mirė Ona Pinetičienė

Prieš pat Kalėdas mirė Ona 
Pinevičienė po tėvais Armonai- 
čiutė. Ji mirė nesulaukusi nė 
penkių dešimčių metų amžiaus. 
Buvo kilusi išVRupeikių kaimo, 
Simokaičių valsčiaus, Raseinių 
apskrities. Amerikoje išgyveno 
28 metus. Paliko dideliame nu
budime vyrą Vincentą, dvi duk
teris, sūnų Povilą, brolius Jo
ną ir Jurgį Armonaičius, sese
rį Marijoną ir Lietuvoje brolį 
Augustą ir seserį Elzbietą.

Velionė palaidota liko gruo
džio 24 d. Palydėjo į kapines

bar yra labai susikrimtęs, tai 
padavė man penkinę ir prašė, 
kad aš “Naujienoms” pasiųs
čiau už prenumeratą, kuri jau 
baigiasi.

Ta pačia proga Pinevičius ir 
jo šeima dėkoja visiems, kurie 
palydėjo jo mylimą žmoną į 
paskutinę poilsio vietą bei kito
nišku budu prisidėjo prie pa
lengvinimo sunkių valandų per
gyvenimo.

P—ui Vincui Pinevičiui, dėl jo 
žmonos mirties, reiškiu gilią 
užuojautą. Taip pat reiškiu už
uojautą ir jo šeimai.

—P. Motiečius

JUOKAI
Mokykloje mokytojas pašau

kia mokini prie žemėlapio ir 
prašo parodyti, kur nacionalis-

50 automobilių su viršum. Mat,! tų ir kur vyriausybininkų Iš
būdama biznyje ji turėjo labai 'panija.
daug pažįstamų. Be to, ir šiaip
ji buvo labai linksmo budo mo- <mas, taria: 
teris ir didelė dainų mėgėja. Ji 
mokėjo labai daug gražių dai-^tų, o čia vyriausybininkų, 
nų ir sueigose mėgdavo jas dai
nuoti.

Velionės vyras Vincas Pinevi
čius laiko vaisių krautuvę ir y- 
ra “Naujienų” skaitytojas. Ka-

Mokinys, teisingai rodyda-

Ketvirtad., sausio 12, 1939 , 
ti tiek prisigaudys savo prie-1 įįį Lletuviai Daktarai ~ 
šų, kad šie pradės šeiminin
kauti. DR. P. S. BEINAR 

(BEINARAUSKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- žmonės . daug prikalba 69()0 So Halsted St 
rninrlNin '_ _ _ .kvailybių.
— Na, ir iš kur tu
— Pavyzdžiui, aš 

pavalgiau bulvių su silke ir iš
troškęs gerti išgėriau tris bu
telius alaus ir butelį degtinės! 3325 So. Halsted St 
su užkanda: ir kaip tada ga
lima kalbėti, kad silke su bul
vėmis pigiausi piejfys.

patyrei? 
šiandien

Garsinkitės “N-nose”
LIETUVIAI

— Tuo tarpu čia nacionalis-

— Kodėl tuo tarpu?
— Kad laikraščiai rašo, jog 

kasdien tūkstančiai nacionalis
tų paimami vyriausybininkų, o 
tūkstančiai vyriausybininkų —

dangi dėl žmonos mirties jis da- nacionalistų. Taigi vieni ir ki-

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

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

Dr. Margeris
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro. 
Šventadieniais tik susitarus.

Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

V

vedybiniai varpeliai 
skambės pp. Judickių 

šeimynoje
Sausio 8 d. šių metų p. p. 

Ona ir Vilimas Judickiai sa
vo kuklioj rezidencijoj suren
gė itin kuklią puotelę, į kurią 
pasikvietė keletą artimų kai
mynų, pažįstamų bei' draugų.

Svečiams besilinksminant, 
užkandžiaujant ir- alutį gurk- 
šiuojant geroje nuotaikoje, 
staiga, lyg ir netikėtai, pp. Ju
dickiai atveda į besilinksmi
nančių svečių tarpą dvi jau
nuolių poreles ir viešai vi
siems pareiškia, kad jie šią 
dieną pažada savo sūnų Pet
rą p-lci Rose Tomenick, ir 
savo dukrą Anthonią p-nui 
Juliui Bondick.

pių pažadų yra sekantys tos 
dienos svečiai: p. A. Savickas 
su žmona, p. J. Brazaitis su 
žmona, p. S. Bėrutis su žmo
na, p. Valcntukcvičia su žmo
na, p. J. Rimkus su žmona, p. 
Frank Jurasek su žmona, Dr. 
Luomons su žmona ir pavie
niai draugai ir kaimynai pp. 
J. Dočkus, Butkus, D. Vara- 
šius ir k t.

Be šių liudytojų, dar yra du 
kiti nebyliai liudytojai, — tai 
du daimontiniai žiedai, kurie 
mirga ant p-lių Anthonia Ju- 
dick ir Rose Tomenick pirš
tukų.

Turiu priminti, kad pp. Ju- 
dickių sūnūs Petras ir duktė 
Anthonia yra brolis ir sesuo 
ponios Marijonos Gurienės 
(Gura), kuri yra apsivedusi 
su visiems gerai žinomu vi
suomenės veikėju ir inžinie
rium p. Juozu Gura.

Ponai Gūrai, kadaise palys 
buvę rockfordiečiai, dabar 
gyvena Auburndale, Mass.

Tad trumpoj ateityje, kaip 
tai pranašauja meilės dievai
tis, suskambės du vedybiniai 
varpeliai, sumirgės du šliubi- 
niai žiedeliai ir susijungs dvi 
jaunos porelės žengdamos į 
šeimyninį gyvenimą.

Lai būna laimingi tie jųjų 
žingsniai. —Eskulapas.

Rockford, UJ

diktatoriai ir 
šiuos metus nežada Euro- 
ramybėje palikti.

Joe Buloth

John
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE

su-

k.

bą. Žiūrėsime, ar Brooklync 
bus daug tokių organizacijų ir 
pavienių asmenų, kurie sutiks 
komunistams tarnauti. ALK 
Brookylno skyrius dabar liko 
antrasis (po “Laisvės“) komu
nistų kromelis.

St. Strazdas

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ideikis

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

P. ŠALTIMIERAS.

Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 Wdst 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

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 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos—9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

• Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880. »

Marųuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė.

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

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDVVAY 0001.

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

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

I—-v -o __  • koplyčios visose
-jy Chicagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacij’os

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 4908

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS 

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

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad.y 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 

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-

9

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS-j

ADVOKATAS 
ofisas—127 N, Dearborn S t.Miesto

Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-2
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

ofisas—3323 S o. Halsted S t.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230, 

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

t

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.
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Ketvirtad., sausio 12, 1939 r" NAUJIENOS, Chicago, III.
e

Clevelando ir Ohio Žinios
lių, kurie užpuldinėja moteris 
ir merginas įvairiose vietose ne 
tik nakties taiku, bet ir dieno
mis. Šiomis dienomis policija 
vėl sučiupo keturis vyrus, ku
rie norėjo pasigrobti dvi jau- 

; nas
SLA 136 KUOPOS SUSIRINKIMAS. -------------------

ADV. CHESNULIUI PAGERBTI.
SIUS ŽUKAUSKAS. — KORTAVIMO VAKARĖ
LIS. — IŠSIGIMĖLIAI. — NEPAPRASTAS ORAS. 
—RISTYNĖS.—POŽĖLA IR KOMARAS. — MIES
TUI PRITRUKO PINIGŲ. — ROMA IR ISPANI
JOS LIAUDIS.

mergaites einant namo iš
— BANKIETAS Collinwood mokykloj. Mergai-
— MIRĖ TAMO- į lės yra tik po šešiolika metų 
mvin VAK a ps J amžiaus.

Sausio 5 dieną SLA 136 kuo- beta, kad tą balių reikia pada- 
pa laikė metinį susirinkimą, šis ryti sėkmingą ir kad kuopoms; 
susirinkimas buvo svarbus tuo, liktų kiek pelno, 
kad buvo
mo centro bei renkama 
valdyba 1939 metams.

Už perkėlimą centro 
burglią nariai balsavo 
nuošimčių, — už kitas

Policija deda visas pastan
gas, kad galėtų apvalyti miestą 
nuo lokių ištvirkėlių, bet iki 
šiol vis jų dar atsiranda. 

» » »
Clevelande ir apylinkėje 

ėjo nepaprastai šiltas oras
žiemos laiko. Nors tiek gerai ■ 
biedniems žmonėms, kad gali 
nors kiek sutaupyti kuro.

’ » » »
Ristynių promoteris

Brickman praneša, kad risly- 
nės bus rengiamos kas trečia-

ti z 
de

balsavimas peikė i-
kuopos nes” redaktorius Kl. Jurgelio

nis. Kuopa nutarė surengti ban- 
į Pitts- kietą jo sutikimui.

šimtą 
koloni-

Parengime dalyvaus “Tėvy-

Šis susirinkimas buvo gau-

Bob

nariai buvo gerame! dienį Central Armory prie City 
jas nė vieno balso nepadavė. uPe* Mab P° Naujų Melų pas 
Vadinasi, 136 kuopa šimtą nuo- visus užgimė naujas ūpas, nau 
šimčių už Pittsburgbą, atseit, Jos idėjos ir 
už tą vietą, kur SLA centrui ir 
priklauso būti.

Kuopos valdyba 
tams išrinkta iš 
pirm. S. Čerauka, 
Krakauskas, finansų

rus

visi pasižadėjo 
dirbti su dideliu pasišventimu 
o rga n i zac i j (>s ge ro ve i.

Po susirinkimo buvo dar iri 
narių: pasivaišinimo. Nariai praleido 

apie valandą laiko bešnekučiuo
dami ir besitardami apie orga
nizacijos reikalus. Viskas bai- 

vienuoliktą valandą

šiems mė
šiu

viec-pirm.
rašt. A.

Hali ir E. 6lh SI. Bus kviečia
mi pirmos eilės ristikai, buvę 
ir dabartiniai čempionai. Risty- 
nes yra lietuvių mėgiamas 
sportas, ir daug lietuvių jas 
lanko. Tad jei norite pamatyti 

ristynių, tai eikite įIgcrų
įnory kas trečiadienį.

Ar-
Copyright, 1939, 

by P. LorlUardCo., Ino.

RAŠOMAS
MAŠINĖLES

VISŲ IŠDIRBYSČIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas 

Mašinėles

515.00
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba
WAGNER

TYPEWRITER SALES
AND SERVICE

3712 S. Western Avė.
Prie Archer Avenue

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

Tel. LAFAYETTE 3534.

Gold’s “Melody arfd Madness” su ROBERT’O CuSaJCI Dvigubai apsaugoti dviem užvalk-BENCHLEY ir ARTIE SHAW’S Orkestru, kiekvieną Sekmadieni vakare. .VlSCIClCI SVICŽI. £jajs Cellophane. VIRŠUTINIS už- 
Columbia Network, Coast-to-Coast. yalktis atsidaro APAČIOJ pakelio.

Naujoviška 
kaip vėliausia 
plaukų Mada!

__.

-į. "EįJjįl

. Česna. Visos komi- gėsi apie
4,... —I _____

vakaro.
narių buvo du. Kaip jau pir
miau rašiau, vietos kuopos ben-

iže; į® ¥M

Hi
DIDESNIAM JŪSŲ SMAGUMUI! 
extra parinkti™, extra ilgaibran- 
dinti tabakai duoda extra turtingą 
skonį... extra Cellophane užvalk
tis užtikrina extra šviežumą.

Išbandykite 1939 m. Dvigubai-Švelnius

Old Gold

EGG
NUT
BIG LUMP
MINE RUN
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

$6.00
$6.00
$6.00
$5.7.5
$5.00 

ŠAUKITE

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.

Ris tikai Karolis Požėla 
Juozas Komaras jau greitu 
ku žada vėl į Ameriką grįžti. 
Jie per pereitus kelia metus ap- 

"t su 
ristynėmis, ir net liko pakelti 
į Europos čempionų vietas. Aš 
gavau iš jų laiškus Kalėdų pro
ga; jie siunčia gerus linkėjimus 
visiems savo draugams ir pa
žįstamiems.

» » »
Miestas pritruko pinigų teiki

mui tiesiogines pašalpos bedar
biams. Dėlei to daugeliui butų 
tekę atsidurti blogoje padėty
je. Bet 
panijos 
maistui 
maisto

ir 
lai- ir vergijos grąžinimo.

Mums Amerikoj gyvenan
tiems yra didelė garbė turėti 
šalies prezidentu tokį žmogų 
kaip p. Booseveltas. Žmogų su 
tokiomis kilniomis idėjomis 
bei atsidavimu žinoiiijos gero
vei ir laisvei. Jis yra turtuolis 
ir sau laisvę gali visur susiras
ti. Vienok jis nekovoja tik dėl 
savo naudos, bet dėl pasaulio

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ART1STA1-ĖS
o $ O
Chesnulio pagerbi- va*‘avo kuone visą pasaulį

(Irai rengia didelį balių vasario (mui bankietas įvyks sausio 15 
19 dieną. Taigi ir šiame susi
rinkime apie tai buvo daug kal-

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Leo Norkus Jr
flmhrosia & Nectar

Adv. P.

graži programa, taigi nepra
leiskite tos progos. Įžanga pi
gi. Pradžia 5 valandą vakaro.

Mirė Tamošius Žukauskas. 
Palaidotas su bažnytinėmis ap
eigomis iš šv. Jurgio bažny
čios. Paliko žmoną ir keturis 

[vaikus. Llaidotuvėms patarna- 
|vo direktorius N. Wilkeis.

Sausio 7 d. Venslavų namuo
se įvyko kortavimo vakarėlis, 
kurį buvo surengusios moterų 
sąjungos narės. Visi turėjo ge
rus laikus, dar ir dovanų lai
mėjo; taipgi buvo ir pavaišinti. 

« » »
Clevelande atsirado išsigimė-

DISTRIBUTOR
ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir

BEER
GERKIT TIK GERĄ

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir 
patarnavimą-

įstaigas, 
teisingą

kai kurios valgių kom-

dar 
bu-

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

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

BEDARBĖ BUS NEBAISI
Netaikyk savo pinigų BE nuošimčio. Naujienų Spul
ka moka 4%.

NAUJIENŲ SPULKA IŠMOKA PINIGUS 
ANT PAREIKALAVIMO.

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

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ—
• ŠEŠTADIENĮ —
• SEKMADIENĮ-

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrių®

_ —7 IKI 8 VAL. V AK.W H F C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
IKI 8 VAL. VAK.

užtaria suvargusį darbo žmo
gų.

Kurie girdė j o te./'ar supratote 
jo kalbą, pasakytą atidarant 76 
Amerikos kongresą, tai galite 
spręsti jo pasiryžimą ginti de
mokratiją. Jis drožė tiesiai į 
akis tokiems kaip Hitleris, Mus- 
solini ir kiti. Jis aiškiai pasakė, 
kad tokie žmonės yra tikri pa
saulio pražudytojai. Nors jis 
jų vardų ir nesuminėjo, bet 
tai buvo aišku. /Ir^tuoj po jo 
kalbos tų šalių laikraščiai išė
jo visu smarkumu prieš demo
kratijos gynėją.

Kada tokios galingos šalies 
kaip Amerika galva išėjo prieš 
juos ne vien žodžiu, ne vien 
pasmerkimu, bet ir stipriu ap
siginklavimu, kad galėtų paro
dyti, jog nebus lengva sunai
kinti šią galingą šalį, kaip jie 
padare su mažesnėmis tauto
mis sumindami jų laisvę ir jų 
turtus, tai dabar jau pasilieka 
didelis klausimas, ką tie žvė
riški 'demokratijos priešai sa
kys? Ar tik nereikės jiems pa
liauti pasaulį gązdinus ir savo 
galybę rodžius, kada jau tikrai 
pamatė ir sužinojo, kas 
toks galingas, kuris gali 
priešu būti ir jiems kelią 
stoti. —Jonas Jarus.

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

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

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų 

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

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau 

blanką ir būt jos skaitytoju.

ir kvie-

ir tokiu

einančią

“NAUJOJI GADYNĖ”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.

Sophie

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

ir miestas galės duoti 
nedirbantiems.

» » »
Šiame mieste Rymo katalikų 

bažnyčios labai sujudo ir pra
dėjo tam tikras peticijas skleis
ti, kad katalikai ant tų peticijų 
pasirašytų. Tas peticijas nori 
pasiųsti Amerikos valdžiai pro
testuodami, kad nenuimtų drau
smės ginklams pardavinėti Is
panijos lojalistams. Prie to de
dasi ir lietuviai katalikai.

Mat, Romos agentai vis 
nori, kad Ispanijos liaudis
tų kunigų vergijoje, ir jie gale- 
tų elgtis kaip elgdavos inkvizi
cijos laikais. Viso pasaulio 
akys mato, ką su Ispanija nori 
padaryti kunigija ir diktatūros 
valdančios šalys. Hitleris su 
Mussolini viešai siunčia pilną 
pagelbą Franco plėšikams, o 
lojalistams uždaromos durys 
iš visų kraštų. Tai yra biaurus 
šalies užpuolimas ir gyventojų 
skriaudimas.

Apgailėtina, kad ir musų lie
tuviai katalikai eina su ta žiau
ria vadovybe, kuri nori demo
kratiją pasmaugti. Lietuviai 
yra tiek kultūroj pakilę, kad 
turėtų tokius darbus paneigti, 
o ne užgirti. Lietuviai nori de
mokratijos Lietuvoj, tai kam 
padėti demokratiją marinti ki
tose šalyse. Mums visiems vis
kas aiškiai matosi, kas gali su 
pasaulio demokratija atsitikti. 
Jeigu diktatoriams-plešikams 
pasiseks vieną kitą demokratiš
ką šalį suardyti ir pasidalinti, 
tai greit bandys visą pasaulį 
užgrobti ir liaudį pavergti, kaip 
tai buvo senovėje, kada vergi
ja gyvavo per šimtmečius. 
Daug gyvasčių prarasta ir daug 
kalėjimuose supuvo kovojančių 
draugų už pasaulio demokrati
ją. Ir dar daug šiandien yra 
kankinamų įvairių šalių kalėji
muose vien tik dėl to, kad jie 
reikalavo laisvės visiems. Ir 
kai laisvė atgauta vienur kitur, 
tai kam vėl stengtis ją panai
kinti. Dabar pasaulio kultūra 
yra pakilusi. Visi nori laisvai 
gyventi, laisvai manyti ir lais
vai kalbėti. Taigi ir darosi ap
gailėtina, kad lietuviai katalikai 
dedasi prie laisvės panaikinimo

JUOKAI

yra

pa

— Tu vėl, Jonuk, lindai j 
puodą, kur su uogomis! Ir ar 
tau negėda? Argi aš tau ne- 
uždraudžiau tai daryti?

— Taip, teisingai, mamyte.
— Ir ar tu man tada nepri

žadėjai, kad tai buvo pasku
tinis kartas?

— Taip, teisingai, mamyte.
— Ir ar aš tau nesakiau, 

jei tu neišlaikysi žodžio, tai 
tave gerai įplaksiu?

— Taip, teisingai, mamytė, 
bet jei aš neišlaikiau žodžio, 
tai ir tu savojo gali nesilai
kyti.

Gerb. Administracija:
Čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir

meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas .................................................. .............................
Numeris ir gatvė .............................................................
Miestas ir valstija ........ ....................................................

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Garsinkitčs “N-nose”

PAVASARINIŲ
MADŲ

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos. 

/

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

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų. \

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

PATTERN BOOK

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

Vardas.

Adresas

Miestas

Valstija

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, I1L

_____________________

UTHUANIAN BUILDING, LOAN 
and SAVINGS ASSOCIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

Tėvas taria savo susižadėju
siai dukteriai:

— Mano mieloji, aš pradė
jau jsu nieku ir kai turėjau 
dvidešimt penkerius metus, bu 
vau pats sau ponas!

—- O tada vedei mamytę, ar 
ne tiesa? — pridūrė duktė.



NAUJIENOS, Chicago, III.
y

Ketvirtad., sausio 12, 1939

HMJJIIO80S
The Lithuanian Daily Newn

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

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

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

Rusijos Steigiamojo Seimo išvaikymas
Šiomis dienomis sukako lygiai 21 metai, kai bolše

vikai ginkluota jėga išvaikė visos Rusijos žmonių išrink
tą Steigiamąjį Seimą ir tuo smurto žygiu sudavė pasku
tinį mirties smūgį Rusijos demokratijai. 
>46^

Tas seimas buvo išrinktas gruodžio mėnesį, t. y. jau 
bolševikams pagrobus valdžią j savo rankas, bet žmonės 
į jį išrinko milžinišką daugumą socialistų revoliucionie
rių ir social-demokratų (menševikų). Leninas pradžioje 
bandė tą daugumą suskaldyti, pasiūlydamas į St. Seimo 
pirmininkus vadinamųjų kairiųjų socialistų revoliucio
nierių atstovą, Mariją Spiridonovą; tačiau, kad ir šita 
frakcija persimetė i bolševikų pusę, vistiek St. Seimas 
tsisakė pasiduoti komunistų kontrolei ir išsirinko savo 

pirmininku Viktorą Černovą.
Tuomet Leninas pasiuntė į Taurydos rumus matrosų 

pulką ir liepė jiems žmonių atstovus išvaikyti.. Steigia
masis Seimas suspėjo tiktai priimti vieną įstatymą — 
apie dvarų žemių nusavinimą. Tuo tarpu Lenino “liau
dies komisarų taryba” išleido pareiškimą, kad bus pa
skelbti nauji rinkimai į St. Seimą, kai tik Rusijos žmo
nės daugiau apsišvies ir išmoks atskirti “geruosius” (kai
riuosius) socialistus revoliucionierius nuo “blogųjų” (de
šiniųjų). Bet tie nauji rinkimai niekuomet paskelbti ne
buvo.

Vietoje to, praėjus kuriam laikui, Leninas pranešė 
Rusijos žmonėms, kad jisai surado, jogei “tikriausia dar
bininkų valdžios forma” tai — sovietai.

Pirmiaus Leninas prieš sovietus — darbininkų atsto
vų tarybas — kovojo. Laikinoji Revoliucinė Vyriausybė, 
kurią jisai su Trockiu nuvertė pirmose lapkričio dieno
se, buvo sovietų remiama; ir pats bolševikų pučas buvo 
padarytas ^prieš pat sovietų kongresą, kuris kaip tik ir 
buvo šaukiamas tuo tikslu, kad jisai išspręstų valdžios 
klausimą. Leninas ir Trockis pasiskubino užbėgti tam 
kongresui už akių, nes jie žinojo, kad kongreso daugu
ma pasisakys prieš bolševikus.

Tačiau dabar, ginklu išvaikęs St. Seimą, Leninas pa
reiškė, kad sovietai tai — “vienintelė” ir “tikriausia” val
džios forma, kurioje gali pareikšti savo valią darbo žmo
nės! Bet iš sovietų jisai pašalino socialistines partijas, 
tokiu budu paversdamas juos iš laisvos darbininkų at
stovybės aklu savo diktatūros įnagiu.

Šitaip, smurtu ir apgaule bolševizmas pradėjo savo 
viešpatavimą Rusijoje. Bet pirma negu Rusijos žmonės 
utiko pasiduoti bolševikų diktatūrai, Rusijoje kilo kru

vinas pilietinis karas, kuris tęsėsi apie trejus metus ir 
sunaikino milionus žmonių gyvasčių; ir vos jisai suspė
jo aprimti, kai Rusiją ištiko pasibaisėtinas badas, dėl ku
rio vėl žuvo apie 5 milionai žmonių.

Dabar jau 21 metai, kai bolševikai veda Rusiją “į 
socializmą”. Bet kur jie ją nuvedė“?

Sovietus — tą “vienintelę” ir “tikriausią” darbininkų 
valdžios formą, Stalinas prieš dvejetą metų panaikino, 
įvesdamas “buržuazinius” visuotinus rinkimus ir “bur
žuazinę” parlamentinę sistemą. Bet ta Stalino sistema 
tik iš paviršiaus yra panaši į demokratinį parlamenta
rizmą, o tikrumoje po ja slepiasi “totalitarinis” despotiz
mas, kuris, kaip du lašai vandens, yra panašus į Hitlerio 
diktatūrą Vokietijoje ir Mussolinio Italijoje. Nes nei žo
džio, nei spaudos, nei organizacijų, nei susirinkimų lais
vės Rusijoje nėra, o be šitų pilietinių laisvių rnkimai į 
parlamentą virsta tuščia komedija.

Likviduota yra ne tiktai bolševikiškų , sovietų san
tvarka, bet ir vyriausieji tos santvarkos kūrėjai. Troc
kis yra prakeiktas ir ištremtas. Buvę Maskvos ir Lenin
grado sovietų pirmininkai, Kamenevas ir Zinovjevas, yra 
sušaudyti. Buvęs Lenino pavaduotojas liaudies komisarų 
tarybos pirmininko vietoje, Rykovas, yra sušaudytas. 
Buvęs vyriausias sovietų komunizmo teoretikas Buchari- 
nas yra sušaudytas. Ir taip toliau.

Bet Rusijos darbo žmonės, pražudę politinę laisvę, 
gal būt, susilaukė už savo kančias bent materialinės ge- 
lovės? Deja, ir to nėra. Realios darbininkų algos (kiek 
savo uždarbiu darbininkas gali nusipirkti maisto ir kitų 
gyvenimo reikmenų) yra žemiausios visoje Europoje, že-

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams ________________   $8.00
Pusei metų,_______________ 4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiams _________  1.50
Vienam mėnesiui .... .................. .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ___________ gc
Savaitei .............    18c
Mėnesiui .... ...........................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams __________  $5.00
Pusei metų ______________   2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviem mėnesiams __________ 1.00
Vienam mėnesiui ______ -_ .7

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

Orderiu kartu su užsakymu.

BUTŲ KILĘS MAIŠTAS PRIEŠ 
HITLERĮ

Tuo pačiu laiku, kai Hitleris 
reikalavo Čekoslovakijos sudė
tų krašto, tai jo slaptoji polici
ja stengėsi nuslopinti maišto ju
dėjimą, prasidėjusį Vokietijos 
armijoje.

šitas faktas dabar išėjo aikš
tėn. “New York News” paskel
bė kopiją Gestapo (Vokietijos 
slaptosios policijos) įsakymo, 
datuoto Vienoje rugpiučio 28 d., 
iš kurio matyt, kad Vokietija 
ne tik bijo čekų armijos ofen- 
syvo prieš Vieną, bet Hitlerio 
diktatūrai gręsė pavojus iš savo 
armijos pusės.

Tame įsakyme nurodoma, 
kad Ostmarke (buv. Austrijo
je) ir kitose Vokietijos dalyse 
plinta priešinga valdžiai propa
ganda. Tai propagandai sustab
dyti Gestapo liepė parinkti 22 
ištikimus agentus, kad jie vyk
tų į Oslmarką ir stengtųsi su
sekti, iš kur ji eina.

“Ypatingas dėmesys priva
lo būt atkreiptas”, sakoma ta
me dokumente, “į nelegalios 
propagandos medžiagą, kurią 
per paskutines kelias savaites 
skleidė kareivinėse žmonių iš
davikai ir kuri, matyt, yra 
siuntinėjama iš kitų reicho 
sričių.”
Tos nelegalios propagandos 

centras Austrijoje (Ostmarke) 
esąs Linz. Ji labiausiai palietu
si pėstininkų 8 pulko motori
zuotąją dalį, o taip pat pulką 
Melcke ir aviacijos korpusą 
W iener-Neus tad t’e.

Naciai bijojo, kad čekų ar
mija ir aviacija gali pulti Vie
ną. Todėl lame slaptame žval
gybos įsakyme liepiama apsiau
sti buv. Austrijos sostinę “ap
saugos žiedu” iš priešlėktuvinių 
kanuolių batarėjų. Be to, įsako
ma imtis priemonių prieš “sa
botažo aklus” darbininkų prie
miesčiuose.

Tai buvo už menesio laiko 
prieš Miuncheno “taiką”. Hitle
ris blefavo prieš Angliją ir 
Francuziją, tuo tarpu kai prieš 
jį patį augo revoliucinis judė
jimas armijoje ir tarpe darbi
ninkų. Bet Chamberlainas jam 
nusileido, ir tuo budu Hitlerio 
diktatūra tapo sustiprinta.

Jeigu Čekoslovakija ir demo
kratinės valstybės butų Hitle
riui pasipriešinusios, tai Vokie
tijoje, gal būt, butų įvykęs su
kilimas prieš nacius.

KODĖL JIE TUOS FAKTUS 
SLEPIA?

Šiomis dienomis tiesiog iš 
Maskvos buvo pranešta apie ke
letą labai įdomių dalykų: kad 
sovietų valdžia nukapojo 25% 
“normalų” darbininkų atlygini
mą dirbtuvėse ir nukirto 14% 
atlyginimą už viršlaikį; kad 
valdžia įsakė darbininkams tu
rėti paso knygeles, į kurias ad
ministracija įrašo darbininkų 
bausmes ir atleidimo iš darbo 
priežastis; kad darbininkas, ku
ris pasivėlins daugiau kaip 20 
minu tų į darbą, turi būt atleis
tas.

Bet komunistų laikraščiai a- 
pie šituos faktus savo skaityto
jų nepainformuoja. Jie lik gau
do Maskvos propagandos sklei
džiamas “žinias” apie tai, ko
kia sovietų valdžia “galinga” ir 
koks Rusijos darbininkų gyve
nimas “laimingas”.

Jeigu komunistams, kaip jie 
sako, rupi darbininkų švietimas, 
tai kodėl jie juos apgaudinėja, 
slėpdami tuos faktus?

mesnės net, negu fašistiškoje Italijoje! Taigi politinė 
vergija atnešė ir ekonominį skurdą' žmonių masėms bol
ševikų valdomoje Rusijoje.

Tai yra lekcija, kurią Rusijos revoliucija davė viso 
pasaulio darbininkams. Ji sako, kad be laisvės ir demo
kratijos negali btiti gerovės.

BUS DAR DVIEJOSE APY
GARDOSE RINKIMAI Į 

ANGLIJOS PARLA
MENTĄ

Vėl numirė du Anglijos par
lamento nariai, abu konservato
riai: Walter Hills, Ripon apy
gardoje, ir Sir S. S. Savery, 
Holderness apygardoje, York- 
shire paviete. Todėl tose apy
gardose turės netrukus įvykti 
papildomieji rinkimai.

Šiose abiejose apygardose 
konservatoriai labai stiprus. Ri
pon apygardoje per paskutinius 
rinkimus konservatorius buvo 
gavęs 30,804 balsų prieš 9,116 
balsus, paduotus už darbietį. 
Holderness’e konservatorius bu
vo gavęs 22,249 b., liberalas 
10,348 b., o darbietis 8,903 b. 
Galima numatyt, kad konserva
toriai tenai laimės ir šį kartą. 
Bet jų balsų padidėjimas arba 
sumažėjimas visgi parodys 
daug-maž, koks yra balsuotojų 
nusistatymas.

“MERCI BEAUCOUP”

“Labai ačiū”, tarė Francuzi- 
jos premjeras Daladier, atsi
sveikindamas su Anglijos prem
jeru Chamberlainu, kuris buvo 
sustojęs Paryžiuje kelionėje į 
Romą.

Daladier dėkojo Chamberlai- 
nui už jo sutikimą neremti 
Mussolinio pretenzijų ir Fran- 
ęuzi jos teritorijas. Bet jeigu 
Chamberlainas neketina par
duoti Francuzijos, tai ko jisai 
išviso važiavo pas Mussolinį?

Margumynai
Šokęs iš Miego, Nušovė 

, Savo Draugą 
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Neseniai Apygardos teismas 
Kolombijos mieste svarstė vie
no didelio dvaro laukų sargo 
Jono Hrynyko bylą, kurioje jis 
buvo kaltinamas žmogžudybe. 
Nusikaltimas įvyko tokiomis 
aplinkybėmis. Hrynyk turėjo 
daug darbo laukuose, nes tuo 
laiku labai plito laukų vagys
tės. Paties apsigynimui nešiojo
si su savim primuštą šautuvą. 
Šių metų rugpiučio 1 d. užmi
go savo pirkioje. Apie ketvirtą 
valandą ryto pas Hrynyką at
ėjo jo geras kaimynas, Tuo 
metu Hrynyk šoko staiga iš 
miego, stvėrė šalia gulintį šau
tuvą ir iššovė kaimyno pusėn, 
kurį mirtinai nušovė. Teisme 
kaltinamasis teisinosi visai ne
noromis nušovęs savo kaimyną, 
kuris buvęs jo geriausias drau
gas. Hrynykas sapnavęs, kad 
du vagys vogė pėdas, ant ku
rių jis miegojęs. Staiga jis stvė
ręs šautuvą ir iššovęs vagio pu
sėn, paskiau jis atgavęs sąmo
nę suprato, kad nušovęs savo 
gerą draugą. Teismas kaltina
mąjį išteisino.

Egipte Rasti Kapai Su 
20 Tūkstančių Mumijų

Vienas Egipto senėnų Tyrinė
tojas pastaruoju laiku Sacha
roje užtiko senus kapus. Jie 
turį ne mažiau kaip 5000 melų. 
Tuose kapuose rasta apie 20 
tūkstančių balzamuotų mumi
jų. Kapuose atkastas turtingai 
išdabintas kelias, jungiąs kapi
nes su faraono koplytėle. Ras
ta daugelis parašų, kurie rodo 
egiptiečių mintis, surašytas į 
paminklų akmenis prieš 5000 
melų. Prie mumijų taip pat 
rasta daugybe puodų šukių.

Iš Lietuvos daug kas rengiasi į 
New Yorko parodą vykti

Varžybos tarpe chorų dėl vykimo į New Yorko parodą. 
— Sportininkai. — Rengiasi aplankyti Ameriką prof. 
Antanas Purenąs, jo žmona, J. Vilkaitis ir kiti. — 
Naujas laikraštis. — Inž. St. Kairio šešiasdešimt me
tų amžiaus sukaktis.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Girdeli, kad į New Yorko pa

rodą vyksią Purenai. Antanas 
Purenąs yra V. D. Universiteto 
profesorius, matematikas che
mikas ir to paties universiteto 
sekretorius. Jisai kovo mėnesy
je buvo pasirašęs žinomą opozi
cijos atsišaukimą į Lietuvos vi
suomenę ir todėl priverstas bu
vo atsisakyti iš universiteto pro
rektoriaus pareigų, bet vėliau jį 
veik vienbalsiai V. D. Universi
teto profesūra išrinko sekreto
rium. Mat, universiteto prorek
torius yra švietimo ministro 
tvirtinamas, tai švietimo Minis
tras galėjo tiek paveikti, kad ji
sai privalėjo iš prorektoriaus 
pareigų pasitraukti, o sekreto
riaus pareigų švietimo minist
ras netvirtina, todėl čia lyg ir 
įvyko savotiška demonstracija 
— universiteto profesūrų pa
kartotinai jį išrinko aukštoms 
universiteto pareigoms.

Profi Antanas Purenąs yra 
daugelio V.D. Universiteto mok
slo leidinių redaktorius ir jam 
nėra svetima publicistikos 
plunksna. Seniau, kai Lietuvoje 
ėjo marksistinio turinio leidiniai 
jisai yra buvęs tos pakraipos 
laikraščių redaktorium ir ben
dradarbiu. Tai žymus Lietuvos 
mokovas ir pajėgus visuomeni
ninkas. Jo žmona, Lruda Vieno- 
žinskaitė-Purėnienė, vL-na Pir
mųjų Lietuvos moteris advoka
tė, buvusių socialdemokratų lei
dinių žymi bendradarbe, buvu
si socialdemokratų partijos cen
tro komiteto sekretorė. Dabar 
ji verčiasi laisva advokato prak
tika. Juodu abudu žada atosto
gas praleisti Š. Amerikoje ir ta 
pačia proga aplankyti New 
Yorko parodą.

Rodos, į š. Ameriką rudenį 
atvyksiąs ir J. Vilkaitis iš pro
fesijos aukštųjų mokyklų mo
kytojas, bet dabar dirbąs Lietu
vos kooperatyvuose ir Draugi
joje Užsienių Lietuviams Rem
ti. Jisai savo laiku dirbo Lietu
vos savivaldybėse, redagavęs jų 
laikraštį ir 1926 metais buvęs 
savivaldybių departamento di
rektorium', bet iš tų pareigų 
perversmui įvykus buvo atleis
tas. Vėliau susiorganizavus ligo
nių kasoms jose aktingai dirbo 
ir buvo direktorium, bet jų 
rinktąsias tarybas paleidus ir 
Vidaus reikalų ministerijai pra
dėjus jas savaip tvarkyti turė
jo ir iš čia pasišalinti.

Jisai yra buvęs prie Tautų 
Sąjungos socialinio draudimo 
klausimais ekspertu bendradar
biu. Tiek socialinio draudimo, 
tiek savivaldybių reikalais yra 
rašęs daug ir užsienio spaudai, 
o taip pat bendradarbiavęs lie
tuvių radikalioje spaudoje. Ji
sai yra dalyvavęs savo laiku už
sieniuose savivaldybių konfe
rencijose, buvęs Baltijos valsty
bių ligonių kasų sąjungos val
dybos nariu, dabar toji sąjunga 
jau dėl suprantamų aplinkybių 
neveikia. Taip pat jisai yra at
stovavęs užsieniuose tarptauti
nėse konferencijose Lietuvos 
kooperatyvus. Nors J. Vilkaitis 
daug važinėjęs užsieniuose, bet, 
rodos, š. Amerikoje dar nėra 
buvęs. Į š. Ameriką jis važiuo
siąs privačiai, bene svarbiausia 
pasidairyti po New Yorko paro
dą. '

Ar visi iš čia suminėtų asme
nų vyksią į Š. Ameriką, dabar 
sunku pasakyti, bet kiek tenka 
patirti, rodos, jie visi yra susi
metę į Anapus Atlanto vande
nyną atvykti.

Europa vis dar gyvena lokius 
neramius laikus, kad dar visaip 
gali įvykti ir visos tos kelionės 
dar gali visai neįvykti, bet jei 
laikai bent kiek aprims, tai š. 
Amerikos lietuviai gali sulauk
ti apsčiai svečių iš Lietuvos.

Re čia suminėtų asmenų, ži
noma, dar daugiau atvyks ir 
Lietuvos ūkiškojo gyvenimo vei
kėjų, kurie jau važiuos įvairiais 
biznio reikalais, nes Lietuva vis 
daugiau ir daugiau su š. Ame
rika turi visokių prekybinių 
reikalų.

Dabar viena' galima pasakyti, 
kad busima New Yorko paroda 
Lietuvoje yra gana didelis su
sidomėjimas, juo labiau, kad 
toje parodoje bus ir Lietuvos 
skyrius. Juk daug kas iš Lietu
vos nori aplankyti savo gimines 
Š. Amerikoje ir pažiūrėti, kaip 
jie lenai gyvena. Lietuvoje jau 
tiek yra gerai įsikūrusių žmo
nių, kad yra pajėgus nors kaip 
kada ir Ameriką aplankyti.

Kiek tenka patirti, Leonaitei- 
Kairienei leista leisti mėnesinis

“Vakarai” patiekia šitokių 
žinių apie Klaipėdos krašto gu
bernatorius: (Iš “Vakarų” Nr. 
294, XII.19, 1938.) Dabartinis 
Klaipėdos krašto gubernato
rius Viktoras Gailius yra de
vintasis gubernatorius. Pirma
sis gubernatorius, kuris tada 
vadinosi Aukštuoju Lietuvos 
Vyriausybės Įgaliotiniu, buvo 
Antanas Smetona, veikęs nuo 
1923 m. vasario 24 d. iki 1923 
m. balandžio 20 d. Viso 1 mcn. 
ir 27 d. Jonas Budrys nuo 1923 
metų balandžio 20 d. iki 1924 
m. spalių 27 d. taip pat vadi
nosi Aukštuoju Lietuvos Vy
riausybės Įgaliotiniu ir kaipo * 
toks veikė 1 melus 6 mėn. ir 
7 d., o nuo 1924 m. spalių 27 
d. iki 1925 metų lapkričio 10 
d. jau vadinosi gubernatoriu
mi, kuriuo titulu išbuvo 1 me
tus ir 14 d. Antruoju guberna
toriumi buvo Jonas žilius nuo
1925 metų lapkričio 10 d. iki
1926 m. rugpiučio 5 d. (8 mėn. 
ir 26 d.), kada buvo paskirtas 
trečias gubernatorius Karolis 
Zaikauskas, išbuvęs iki 1927 
metų rugsėjo 1 d., t.y. 1 me
tus ir 26 d. Po žalkausko gu
bernatoriumi buvo paskirtas 
Antanas Merkys 1927 m. rug
sėjo 1 d., kuris išbuvo iki 1932 
m. gegužės 21 d. Tai ilgiausiai 
išbuvęs gubernatorius, nes jis v 
buvo 4 metus, 8 mcn. ir 21 d.

laikraštis “Mintis”. Tasai laik
raštis žada būti marksistinės 
pakraipos, žinoma, toji pakrai
pa liek galės pasireikšti, kiek 
esamose Lietuvoje spaudos są
lygose galima apie lai rašyti.

“Minties” busiamoji redakto
rė Leonaitė-Kairiene yra advo
katė, mirusio žymaus advokato, 
tauraus veikėjo, žinomo publi
cisto duktė. Jos vyras, inžinie
rius Stepas Kairys, yra V. D. 
Universiteto profesorius ir bu
vusios socialdemokratų partijos 
centro komiteto pirmininkas.

Inž. Stepas Kairys sausio mė
nesį sulaukia šešiasdešimties 
metų amžiaus sukaktuvių. Tai 
vienas iš senesnių Lietuvos in
teligentų socialdemokratų vei
kėjų, kuris jokiems blaško
miems vėjams nėra pasidavęs 
ir iš jaunų dienų dirbęs Lietu
vos darbininkų tarpe. Inž. Ste
pas Kairys vienas žymesnių Lie
tuvos publicistų, kurio raštai vi
suomet pasižymėjo didele eru
dicija, švelniu ir kartu aštriu 
humoru. Jisai yra parašęs ne
maža tyčia gražių jumoristinė
je formoje feljetonų.

Be to, inž. Stepas Kairys vie
nas žymesnių Lietuvoje moko
vų, didelis vandentiekių specia
listas. Jau Vilniuje gyvendamas 
dirbo vandentiekių srityje, o 
dabar Lietuvoje veik visų mies
tų vandentiekių projektai yra 
inž. St. Kairio padaryti. Jį kai
po didelį specialistą laiko ir 
Kauno miesto savivaldybė.

Lietuvos radikalioji visuome
nė ruošiasi tinkamai inž. St. 
Kairio šešiasdešimlines melų 
amžiaus sukaktuves paminėti.

Dabartinis vienintelio radika
lios minties mėnesinio laikraš
čio “Kultūros” redaktorius 
prof. A. Purenąs žada tame 
laikraštyje plačiai inž. Si. Kai
rio gyvenimą aprašyti.

Naujas laikraštis “Mintis”, 
rodos, išeis sausio menesio pa
baigoje. Tame laikraštyje taip 
pat bus apie Si. Kairį rašyta.

Bent kiek vėliau suteiksiu ir 
jums daugiau žinių iš inž. St. 
Kairio gyvenimo. Spėju, ir jus 
šias sukaktuves tylomis neapei
site, nes daugelis iš jūsų inž. 
St. Kairį ne tik gerai pažįstate, 
bet esate kartu su juo bendra
darbiavę, o be to, ir jums jisai 
nemaža yra rašęs.

Tai tiek šiuom tarpu.
—J. K.

XII—26 d.
(GALAS)

Iš Lietuvos
Klaipėdos krašto 

gubernatoriai

Po Merkio penktasis guberna
torius buvo 1932 m. gegužės 
2'1 d. paskirtas Vytautas Gy
lys, kuris išbuvo 1 ’ metus 6 
mėn. ir 2 dienas, kada 1933 m. 
lapkričio 23 d. buvo paskirtas 
šeštasis gubernatorius Dr. Jo
nas Navakas, išbuvęs guberna
toriumi 1 melus 4 mėn. ir 12 
dienų. Po Navako 1935 m. ba
landžio 4 d. buvo paskirtas 
Vladas Kurka’uskas, išbuvęs 1 
m. 6 mėn. ir 13 d. Po Kurkau 
sko 1936 m. spalių 17 d. buvo 
paskirtas gubernatorius Juras 
Kubilius, kuris išbuvo 2 metus 
1 mėn. ir 25 dienas, kol 1938 * 
m. gruodžio 12 d. buvo paskir
tas devintasis dabartinis guber
natorius Viktoras Gailius.

LIETUVIŲ ATSTOVAI
KLAIPĖ S KRAŠTO

SEIMELYJE

Rinkimų komisija paskelbė 
galutinus rinkimų duomenis. 
Vokiškasis sąrašas seimelyje 
turės 25 atstovus, o lietuvių 4 
atstovus. Lietuvių atstovai bus 
šie: visuomenės sąjungos Dr. 
Kazys Trukanas ir Martynas 
Anysas, iš laukininkų centro— 
Jonas Kybrancas, iš lietuvių 
darbininkų ir amatininkų susi
vienijimo Dr. Juozas Pajaujis.

Daugiausia balsų gavo vi
suomenės sąjungos kandidatas 
Viktoras Gailius, bet jis į sei
melį neįeina, nes yra paskirtas 
Klaipėdos krašto gubernato
rium.

Pereitam seimelyje lietuviai 
turėjo 5 atstovus. Nors šį kar
tą lietuviai turi 1 atstovu ma
žiau, bet tai nėra lietuvybės 
krašte susilpnėjimo ženklas. 
Prieš pat rinkinius buvo iš- 
brahkti dc! įvairių priežasčių 
virš 5,000 rinkikų, kurių bal
sai butų davę dar du atstovus. 
Ir taip šiuose rinkimuose daly
vavo daugiau lietuvių, negu 
liereiluose. Bet ir vokiečių rin
kikų nuošimtis buvo laimi 
aukštas.

Išrinktieji lietuviai atstovai 
visi žymus visuomenės veikė
jai, geri kalbėtojai, mokslingi 
ir patyrę vyrai. Todėl jų lygi
namasis svoris seimelyje bus 
gana žymus.

K —Du Latvijos cukraus fa
brikų direktoriai lankėsi Lie
tuvoje ir čia susipažino su Ma
rijampolės ir Pavenčio cuk
raus fabrikų veikla.
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Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)
(Tęsinys)

Nebuvo nei Vaškuose, nei 
Linkuvoje, nei Kantapliškio so
džiuje, žydų gyvenamame, to
kių baisumų, kokių teko suži
noti Rusijoje buvus. Musų žmo
nės gal ir visai nebūtų išdrįsę 
muštynių visu buriu kelti, jei 
ne čigonai. Jie pradėjo Vaškuo
se žydų trobų langus daužyti ir 
sutikę žydą, gatve einantį, 
stumdyti. Pasekė čigonus Vaš
kuose musų pusberniai, o Lin
kuvoje ir Kantaplišky patys jau 
sugebėjo ir pradėti ir užbaigti. 
Kiek menu, rodosi, iš tikrųjų 
tik vienas žydas buvo užmuš
tas.

Sunkių sužeidimų visai ne
buvo. Daugiausia nukentėjo 
žydų trobų langai.

Turiu pabrėžti, jog iki tų ne
lemtų skerdynių naudojaus di
deliu žydų visuomenės pasiti
kėjimu. Kada žydų tautos vei
kėjas Iliršas norėjo surinkti 
žydų materialaus padėjimo 
statistiką, tai musų apylinkėj 
nebuvo žydo inteligento, kuriuo 
varguomenė butų pasitikėjusi.

Tačiau man tai visiškai pa
sisekė padaryti ir už tai iš Hir- 
šo gavau gražiai išspausdintą 
padėkos lapą, kurį, kaip ir dau
gelį kilų atminimų, nuplovė 
mano gyvenamos audros.

Prieš pat skerdynes (Vaš
kuose ir kt.) kreipėsi į mane 
žydai, klausdami,, ,kaip jiems 
nuo užpuolikų apsisaugojus. 
Nesitikėdama iš savo žmonių 
susilaukti tokių žygių, kurie 
buvo, raminau žydus. /Vpsivylę 
žydai mano raminami, atšoko 
nuo manęs... Ir tolesniam gy
venime įsitikinau, kad žydai 
visuomet mumis, krikščioni
mis, nepasitiki, kad ir geriau
sio jiems trokštumėm.

Kaip sakoma, kas karštu nu
degė, tas ir į šaltą pučia.

Po tų įvykių buvo paleistas 
gandas: girdi, lietuviai studen
tai, kitų litvomanų padedami, 
suorganizavę žydų skerdynes.

, ir pirma tų šmeižtų auka, pa
kliuvusi į žandarų nagus buvo 
jaunutis, maždaug 15 metų ar
ba 16 užkliudęs. Mintaujos 
gimnazistėlis, Vladas Požėla 
(dabar prisiek, adv. ir Seimo 
narys). Suėmė tą vaikiną ir, 
turi būti, šį tą iš lietuvių lite
ratūros pas jį užklupę (neteko 
paskum niekuomet apie tai įsi
kalbėti), ėmė nevidonai tuo 
suėmimu naudotis bjauriausiu 
budu — ėmė jaunikaičiui bjau
rinti jo gerą vardą: girdi, pats 
V. Požėla dirigavęs Vaškų 
skerdynėms (jo ten visai ne
būta, kaip paskum pasirodė), 
lipdęs proklamacijas, draustus 
raštus platinęs, o dabar, di
džiausiai nusiminęs, išdavinė- 
jąs visus savo bendradarbius 
ir vienamanįus, kad tik pasi
sektų pačiam laisvė atgauti. 
Vienu žodžiu, buvo pasisteng
ta plačioji visuomenė įtikinti, 
kad tie davinamieji “litvoma- 
nai”, kurie dangstosi idėjos 
darbu, yra paprasčiausi suk
čiai, nesidrovi vienos gyvento
jų dalies kelti prieš kitą ir, sa
vo kailį vaduodami nesiskaito 
su jokiais dorovės dėsniais.

Kad šitaip kalbėjo valdžios 
tarnai, samdomi ^ištišai tautai 
naikinti ir jos vardui trinti iš 
istorijos lapų nebuvo ko ste
bėtis, bet kad tokie gandai pri- 
gydavo visuomenėje, buvo be 
galo liūdna ir sunku. Veikėm 
juk iki to laiko, taip sakant, 
pakelta galva. Didžiavomės tuo, 
kad visas musų veikimas, kaip 
ir veikėjų būrys, buvo be dė
mės. Girdėdavome ir iš musų 
idėjos priešų pusės vien pagar
bos žodžius. Keikė ir peikė jie 
musų idealus, tačiau apie mus 
vis dar neišdrįsdavo iki tol ki
taip išsitarti, kaip: “idėjos 
žmonės”, arba “gerbtini už at
sidavimą idėjai ir už energiją, 
narsumą ir darbštumą”.

Dabar vaizdas apkito. Ėmė 
tiesiog į akis prikaišioti:

(Bus daugiau)

(ACME-NAUJIEN v Koto )

Trijų šmotų drabužiai žiemai, kurie peršami šiam 
sezonui.

PRIESKONIAI
IR KUR JIE GALI BŪTI 

SUNAUDOTI
Rašo Kaimynė

Aguonos (popy seeds) — 
Sėklutės barstomos ant duonos 
ir bulkučių viršaus.

Anyžiai (anise) — Sėklutės 
turinčios aštrų kvapą ir skonį. 
Naudojamos prie pyragaičių ir 
saldainių kepimo.

Babkiniai lapai (bay leaves) 
— Duoda skonį sriubai ir tu- 
šintai mėsai. Naudojami prie 
marinavojimo silkių, grybų ir 
t. t.

Cinamonai (cinamon)— Čie- 
las naudojamas rauginime. Mil
teliai pyraguose, obuolių košė
je ir įvairiuose gėrimuose.

(Bus daugiau)
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V alkas ir Mokykla Į
Rašo L. NARMONTAITĖ j
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Ar yra moterų genijų pasaulyje?
Rašo Ona B. Kubilienė

No. 1911 — Nusimegzkit dabar — turėsit' ką vasarą dėvėti.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1941 I
3 1739 So. Halsted St, Chicago, III. |

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No............
1 I
I Vardas ir pavardė ............................................ ...................... I
I Adresas _.........„........ _.... ... ..............................................................  — I

ir valatiia ................ ............ . ..................

Ar yra moterų genijų pasau
lyje, ir ar mes randame jų, 
versdami istorijos lapus — yra 
labai didelis ir svarbus klau
simas. Kitataučiai šį klausimą 
gvildena jau labai seniai. Bet 
niekas iki šiolei nesukėlė tiek 
daug triukšmo apie šį klausi
mą, kaip garsi rašytoja Kath- 
leen Norris. Laike savo paskai
tas New Yorko moterų profe
sionalių kliube, pasakė, kad 
moterų genijų nėra buvę, ir 
dabartiniu laiku jų nesą pa
saulyje. Ji sako, kad genijus 
mes randame lik tarpe vyrų.

Ir ištikrųjų šis klausimas 
mane labai suįdomino. Na, ne
jaugi mes neturime ir netu
rėjome moterų genijų? Ką mes 
manome apie M-me Curie, ku
ri išrado Radiumą, su kurio 
pagelba yra gydomas vėžys ir 
daug kitų įvairių ligų. Kodėl 
ji nėra genijus? Sakoma, kad 
genijus yra tas, katras pagim
do ką nors originalaus — pa
sauliui. Ar Radium nėra ori
ginalus dalykas?.... Mano su
pratimu, M-me Curie buvo ge
nijus.

Dabar pastudijuokime kitų 
žmonių nuomones. Rašytojas 
Ryan sako, kad jis nesutinka 
su Kalhleen Norris pareiškimu 
apie nebuvimą genijų moterų 
tarpe. Jis sako, kad ne tik M- 
me Curie, bet ir Joan of Are 
buvusi genijus.

George Hopkins, rašydamas I 
kritiką apie Kathleen Norris 
paskaitą ir jos nuomonę apie 
moteris sako, moterų yra daug 
mažiau negu vyrų genijų, bet 
vis vien yra keletas moterų, 
kurias galima priskaityti prie 
genijų. Jis paduoda M-me Cu
rie, Joan of Are, Maude Adams, 
Rusijos Kotryna, ir net Lady 
Astor.

Kathleen Norris vėl surengė 
paskaitą ir apgynė savo pirmu

tinę paskaitą nuo kritikų — 
sakydami, kad Lady Astor tik 
užima vietą Anglijos parlamen
te. Tas nėra nieko originalaus. 
Joan of Are buvo “heroje”, o 
ne genijus, ji buvo drąsi kar
žygė. Rusijos Kotryna buvo 
drąsi tų laikų valdovė, ir ji 
buvo vadinama “moteriškė su 
vyro smegenimis”. Ji irgi nie
ko originalaus nedavė pasau
liui — palyginant kaip Edi
sonas, kuris išrado elektros 
lempą. Beethoven, kuris para
šė nemirštančias simfonijas, 
Marconi, kuris išrado bevielį ir 
šimtai kitų garsių vyrų geni
jų. '

Kathleen Norris toliau, sako, 
taip, M-me Curie išrado radi
jų, bet mes neturim tikrų da
vinių, kad M-me Curie viena 
tai atliko. Yra argumentų apie 
radijų. Daug mokslininkų sa
ko, kad M-me Curie su savo 
vyru per ilgus metus dirbo ant 
to išradimo, jos Vyrui mirus 
ji tą išradimą užbaigė. Reikia 
neužmiršti, kad M-me Curie 
vyras buvo mokslininkas.

Ir Vyrai Kviečiami Į Talką
Dabar palikime tuos argu

mentus ir pažvelkime į lietu
vių istoriją. Mes gerai žinome, 
kad Lietuva pagimdė keletą.vy
rų genijų. Na, ką mes galime 
pasakyti apie moteris. Ar mes 
lietuviai turime, ir ar kada is
torijoj buvo moteris genijus? 
Butų labai malonu, kad “Nau
jienų” Moterų Skyriaus sandar- 
bininkės apie tą svarbų klau
simą ką nors parašytų į Mo
terų Skyrių. Ne tik moteris, 
bet ir vyrus kviečiu į talką pa
dėti šį svarbų klausimą išriš - 
ti. Ar ištiesų nėra moterų ge
nijų?

'tlltllllllltlllllllllllltllllllllinililllllllllllllilllllltll III II Mitinu | KINO TEATRAS | 
i (MOVIESjl |
M III <111II <II1II<III<IIIIII IIIIIIIIIIIIIU Uiti IIIUIIIII litu III III liuli >T-

S. VILIUTĖ
Vakar “Roosevelt” prasidėjo 

linksmas veikalas, kuriame pa
matysit tokius patyrusius komi
kus, kaip Adolph Menjou, Jack 
Oakie ir Jack Haley. Daininin
kas Ton y Martin ir naujai at
sižymėjus gražuole Arleen Whe - 
ian priduoda romanso kvaps
nį komedijai — “Thanks for 
Everything.”

Priedais pamatysit vėliausią 
sutrauką istorinių įvykių — 
“Mareli of Time”, kuris parodo 
likimą ištremtųjų — šiais lai
kais ir ateityj.

Šiandien paskutinį kartą ro
doma “Palace” teatre “Pacific 
Liner”, su Victor McLaglen ir 
Chester Morris. Ši drama pui
kiai norodo psichologinį skirtu
mą tarpe laivo inžinieriaus ir 
laivo daktaro. Abu — savotiš
kai — išgelbėjo keliauninkus 
nuo užsikrėtimo koleros, kuria 
susirgo kinietis vandens išgė
ręs.

Rytoj prasidės šiame pačiame 
teatre “Son of Frankenstein” 
su Karloff, Belą Lugosi ir Ba- 
sil Rathbone. Tai bus tikras 
susispietimas dramos “bjauriau
sių niekšų”. Jeigu nepaisoti 
miegoti ryt vakare, pamatyk! t 
“Son of Frenkenstein.”

L. Narmontaitė, High School 
Mokytoja. Viena iš šio Moterų 
Skyriaus iniciatorių ir nuolati
nė jos sandarbininkč. Jos straip 
sniai po antrašte “VAIKAS IR 
MOKYKLA” turi daug pasekė
jų. Net iš Lietuvos ir kitų ša
lių redakcija gavo laiškus apie 
jos straipsnius, kviesdami p. 
Narmontaitę bendradarbiauti.

Pereitame straipsnyje buvo 
išdėstyta reikalas ketvirto kur
so aukštesnėse mokyklose. Ne
aiškumas mokyklos viršininko 
Johson’o leidimo mokiniams 
užsiregistruoti ketvirtam kur
sui atima nuo daugelio jų pro
gą juo pasinaudoti. Taip skam
ba rezoliucija, neseniai priim
ta visų Tėvų-Mokytojų Drau
gystes kuopų.

Pagal Chicago Daily News 
gruodžio 16, 1938.

Dėl viršminėto neaiškumo ir 
dėl kitų nesusipratimų ta gru
pė , kuri pagamino rezoliuciją 
(Marshall High School Tėvų- 
Mokytojų Draugija) toliau 
kreipėsi į Mokyklos Tarybą 
dėl informacijos kas link pi- 
nigiško ir administratyvinio s.;- 
tvarkymo šio ketvirto kurso. 
Jeigu visi vaikai pasinaudotų 
šia privilegija, tai nebūtų gana 
mokytojų arba vėl Chicago; 
mokytojos turėtų mokytojau.i 
vienoj daugiau kliasų.

• Tėvai ir mokytojai nori aiš
kų parodymą, kad vaikams bus 
leista imti pilną kursą ir kad 
jiems dabartinė tvarka ne
kenks.

■ Baigiant rezoliuciją, tėvai iš- 
isireiškė, kad ne tėvų priedermė 
pareikalauti viršminėto kurso, 
būt yra priedermė mokyklos 
tarybos suteikti pilną ir norma
li mokslą vaikams ir pasamdyti 
gana mokytojų išvengti per di
delių kliasų.

Be to, kol šita tvarka nebus 
permainyta, tai kiekvienas tė
vas, kurio vaikas lanko augš- 
lesnę mokyklą, ir kuris nori, 
kad jo vaikas sektų normalį 

(programą, privalo parašyti pa- 
I reikalavimą leisti vaikui imti 
tą ketvirtą kursą. Toks laiškas 
turi tuojaus būti parašytas ir 
priduotas vaiko mokytojai, nes 
dabar eina registravimai seka
mam bertainiui, kuris prasidės 
už porą savaičių.

Neatidėliokite parašymą šio 
pareikalavimo ketvirtam kur
sui !

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

ŽIEMOS LAIKU PRIŽ1URĖKIT 
VEIDO ODĄ

Pirmiau minėjome, kad žie
mos laiku reikia stropiai pri
žiūrėti rankas, nes nuo šalčio 
greit oda susproginėja. Dabar 
norime atkreipti musų skaity
tojų domę į tai, kad jos nema
žiau domės kreiptų į veido odą, 
nes ne tik šaltas oras, bet .ir 
šaltas vėjas labai kenksmingas 
odai. Veidas, o ypatingai nosis, 
pradeda raudonuoti ... o kam 
maloni yra raudona nosis ...

Kaip apsaugoti veido odą nuo 
susproginėjimo ir bereikalingo 
raudonumo? Pigiausiai ir grei
čiausiai galima apsisaugoti su 
kremu. Tos, kurios turi labai 
opią odą, neturi vartoti van
dens prieš išeisiant į orą, bet 
veidą tirštai aptepti kremu, pa
laukti 10-15 minučių, o paskui 
jį nušluostyti. Po to galima ap- 
sipudruoti. Jei išsigalit, nusi- 
pirkit geresnį arba tam tinka
mą kremą, o jei ne, tai vartokit 
pigų kremą, kuris vadinasi cold 
cream ir jo galima gauti už de
šimtuką.

SPORTO SUKNELES.
No. 4952 — Puikios sporto suknelės su ar be švarko. Sukirptos mie- 

ros 10, 12, 14, 16 ir 18 metų amžiaus panelėms.
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 SL, Chicago, 111. |

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros ......„..........  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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Diena Iš Dienos
Atvažiuoja pas savo gimi

nes, A. Y odelį, 10507 Edbrookc 
avė., Chicago.

Prašome giminių priduoti 
vėliausią antrašą, kad reika
lui' atėjus galėtume greitai 
susižinoti.

Naujienų Laivakorčių
Iškilmingos
V estuvčs

šeštadienį, sausio 7 d. įvyko 
iškilmingos vestuvės p-lės Tillie 
Mikalauskas, kuri gyvena adre- Išsiėmė Leidimus 
su 6920 So. Rockweii st. ir Ed-Į Vedyboms 
vardo Bugailos, 6842 So. Maple- (Chicagoj) 
wood avė.

“Maid of Honor” F
Falestina Pocius, o “Best man” 
Tilles brolis Justin Mikalauskas. 
Kiti vestuvių dalyviai buvo: Ed-| 
vard Gestautas, Sophie Alkim, Reikalauja 
Onytė Gailius, Anton Spetyla, Pcrskinj 
Kotryna Gestautas, Tony Gurs-i . o , . ' „ . „ I Agnės Pasko nuo Wil.iamkis, Stefame Pepper, Anthony pask
Smulskis, Josephine Rimeikis, ~ i . .„ , ’ , Deana Guokas nuo AntonStanley Zebraus ir Sophie Ka- Quokas 
lin.

Vestuvių pokilis įvyko p. J. 
Juškos svetainėj, Brighton Par-

buvo p-lė Fe|der, 19
John Walski, 27, su Grayce

A. Thomas Norkus, 30, su
Josephine Raudonis, 26

nosios brolis Justinas, tėveliai 
p. Mikalauskai, jaunavedžiai, ir 
p-ia Norvilas.

Svetainė buvo pilnutė vestu
vininkų. Visi gėrė, valgė, links
minosi ir šoko prie gražios mu
zikos iki ankstyvo rvto. Linkę- 
jo jaunavedžiams linksmo ir 
laimingo gyvenimo ir su paki
lusia nuotaika išsiskirstė tik ne
siskyrė Tillie ir Edvardas, nes 
jiedu keliaus vienu ir tuo pačiu 
keliu ir jiedu priklauso viens 
antram.

Tillie, Edvardai, mano linkė
jimai jums. Lai laimė ir džiaug
smas jus lanko visados. Lai 
meilė judviejų klesti amžinai.

Gavo
Perskiras

Jennie Gregus nuo John Gre
gus

Maria Jankavich nuo Adam 
Jankavich

Gražios Iškilmės
Sidabrinėms
Sukaktuvėms

graži puota pagerbimui drau
gų Kazimiero ir Franciškos

Mat, tą dieną sukako 25 me
tai jųjų ženybinio gyvenimui.

Toji puota buvo surengta 
pastangomis ponios Grigaliū
nienės ir p. Y. Švereikos, pp. 
Grigaliūnų gražioj rezidenci
joj, 5634 S. Albany.

Kadangi kiek pavėlavau nu
važiuoti, tai neteko matyti to 

i “eksaitmento” kokį pergyveno
Iš Lietuvos i

| ten nuvežė ir jie rado netaip 
Gavome pranešimą iš laivų kaip buvo jiems sakyta. Bet 

kompanijos, kad laivu “Žiro/- per tūlą laiką buvo matytis 
ninyholm” atvažiuoja Edivar- ( kažin kokis susijaudinimas jų 
dus Janulis. New Yorkan pri- veiduose, 
bus sausio 16 d.

t aviška dvasia. Meilės

Klajūnė

[ACHE-NAUJIENŲ Fntol

MIAMI, FLA. — Kit Klein, pasaulio čiuožimo čem
pione, taip sakant, “temina” lėktuvą.
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stalų ant kurių buvo daugybė 
skanių ir įvairių valgių, tada 
prasidėjo programas, kuris su
sidėjo iš įvairių prakalbėlių. 
Žinoma, visos buvo taikomos 
į. tą vieną, tikslą, tai vis daug 
ir gerų linkėjimų jubilicjan- 
tams, kad dar ilgai ir laimin
gai pagyventų ir sulauktų auk
sinio jubiliejaus.

Po daugel kalbų paprašyta 
ir to vakaro jaunavedžius,

OI, TIE ŽEMAITEI

j Ūkininko Draugija 
Ruošiasi Metiniam 
Vakarui

Sekmadienį Svarbus Susi
rinkimas

Lietuvos Ūkininko Draugija 
turės savo metinį susirinkimą 
15-tą sausio, West Side Hali, 
2242' W. 23rd PI.

Pradžia pirmą valandą po 
pietų. Butų geistina, kad na
riai atsilankytų laiku, nes yra 
labai daug ir svarbių dalykų 
svarstyti, būtent: apie Drau
gijos besiartinantį balių, kuris 
įvyks 18-tą vasario, Aušros 

; Vartų parapijos svetainėj. Ba
liaus komitetas pateiks raportą 
iš savo nuveiktų darbų, taipgi 
reikės tam baliui rinkti darbi
ninkus.

Taipgi bus išduotas raportas 
iš knygų komiteto pertikrini- 
mo. Naujoji valdyba užims sa
vo vietas ir valdininkai išduos' 
raportus. Kadangi susirinkimas! 
metinis, tai kiekvienas turėtų 
stengtis atsilankyti.

Pirm. Juozas žurkauskas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

ĮSIGYK DABAR
1939

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

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

25% JŪSŲ

3

NUOLAIDOS ANT 
SENO RADIO

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

Jos. F. Sudrik

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
BEER COILS in TAVERNS. 
ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

also

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Bowling-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Ine.
34C9 So. Halsted St

Tel. Yards 3088AnglysArtėjant žemaičių Kultūros 
Klubo Iškilmingam Krik- i 

styriu Vakarui
Klubas auga narių skaičium 

“kaip grybai po lietaus”.
Praeitame susirinkime, sau-; 

šio 4 d., Yuškos svetainėje, iš-1 
girdome malonią žinią, kad gau
tas klubo čarteris, prisirašė 
daug gerų žemaičių — biznie
rių ir paimta Ypškos svetai
nė klubo pirmam vakarui — 
“krikštynoms” (turime jau kū
mas) 28 d. sausio, šeštadienį, 
7 vai. vakare. Bus labai graži 
programa: monologai, dialogai, 
eilės daug šposų, — juokų, šo
kių, o ypatingai malonu girdė
ti, kad atvažiuoja iš Lietuvos ( 
“Telšių Plumpis” pas “Rasei
nių Magdę”, kuri1,yra Chieago- 
je... Jų susitikimą ir “apei kon 
anei rokouses” matysite atsilan-

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.

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
1’4” 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

NEW SUBWAY I 
DABAR ATDARA | 
Lietuvių Auditorijoj | 
3133 So. Halsted St.|

PIETAUK — ŠOK 
BOVVL.

Naujai įrengta
Tel. Victory 9605

gJoe Ukrin Sam Kamberg
□iiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiniiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiia^
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“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS

a
Ipadarė, labai jausmingai ir 

gražiai' padėkojo savo geriems 
draugams už surengimą jiems 
tokių gražių iškilmių. Dėko
jo ir visiems svečiams už atsi
lankymą.

Kadangi draugai Valiuliai 
yra apsišvietę žmonės, tai jie 
ir savo vienatinį sūnų Char
les išaugino tokioj dvasioj, 
kaip ir jie patys, mandagus ir 
pavyzdingas jaunikaitis, my
lintis savo tėvelius ir labai 
gražiai lietuvių kalboj išreiš
kė gerų linkėjimų tėveliams. 
Garbė tėvams už tokį pavyz- 
dingą 
n aus.

Ashland Blvd 
Auditorijoj

Kovo 12, 1939
INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

šeimi-

PETER PEN

skanius 
nuošir-

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Po visų linkėjimų 
vaišės. Mes svečiai

Grigaliūnų rczi- 
yra erdvi, bet

to ir į jiems su- 
susirinko virš

savo' su

FOTOGRAFAS

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

po pietų.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd Si 
Tek ENG. 5883-5840

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50
UŽ ................ - ■ "

GYDYMAS $Rfi.OO
LIGONINĖJE .............. VU

RAUDONGYSLfiS 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., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

Lfcnos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė.

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar neužimtos 
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas VVillow Springs 45.

Kadangi draugai Valiuliai 
: yra malonus ir draugiški žmo
nės, tai jie turi ir draugų ne
mažai. Dėlei 
rengtą puotą 
šimto ypatų.

Nors p. p. 
dencija gana
buvo pilna visur svečių ir vir
šuj ir ženiutinėj namo dalyje. 
Kuomet svečiai susėdo prie

f-aujienų Jubiliejinis Koncertus įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Sriaunų Lokalo 269 A.C.W. of A. susirinkimas įvyks penkta

dienį, sausio 13 d. Amalgamated Centro Name, 333 South 
Ashland Blvd. 7:30 vai. vak. Bus įvesdinimas Lokalo valdy
bos ir svarbus kalbėtojas. Visų pareiga dalyvauti. Valdyba 

Harvcy Lietuvių Kultūros Draugijos metinis susirinkimas įvyks 
sausio 13 d. 1939 J. šamatavičiaus svet. 15609 So. Halsted 
St. Pradžia 7 vai. vak. Pareiga visų narių svarbiu organiza
cijos reikalų apsvarstyti ir išsirinkti tinkamą vaklybą dė 
1939 metų. Taip pat sekretorius išduos metinį raportą iš 
organizacijos veiklos ir finansinio stovio.

A. L. Skirmont, sekr. 
12-to Wardo Lietuvių Demokratų Organizacijos susirinkimas 

įvyks sausio 12 d. 7:30 v. v. Hollywood svet. 2417 W. 43 
St. Nariai yra prašomi skaitlingai atsilankyti, nes yra daug 
svarbių klausinių apie ateinančius rinkimus, įndorsavimo 
kandidatų į 12-to Wardo Aldermonus ir rinkimas naujos 

valdybos 1939 metams. St. Gricius, sekr.

prasi dėjo 
sotinomės 

ir vis daromės linksmesni, nes 
buvo ir skonių valgių ir gėri
mėlių, o po to prasidėjo dai
nos, ir šokiai ir taip laikas 
pasirodė trumpas, rodosi, ką 
lik pradėjome linksmintis, 
pažiūrėjom, kad jau aušta ry
tas ir taip, ar nori, ar ne— 
laikas atsisveikinti su visais 
draugais ir padėkoję 
ninkams, o ypatingai 
galiunienei už taip 
valgius ir už visus
durnus ir dar kartą jubiliejan- 
tams palinkėję ilgų ilgų lai
mingų metų, grįžome namo.

—N. Mickevičienė.

Romkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Turime gerus muzikantus, 
kurie linksmins publiką prieš 
programą, po jos šokiai be pa
baigos — Jonkelį, reilinderį, ka
drilius ir 1.1....

Tikietai kuopigiausi — tik 
25 centeliai — parduodami kaip 
karšti blynai, mat žemaičiai 
žino svarbą mums turėti savo 
klubą ir nariai remia. Malo
nu girdėti suėjus klubo sekre
torių B. Armoška sakant: 20, 
nardaviau į vieną vakarą, iki 
krikštynų baliaus garantuoju 
nemažiau 100 parduosiu... bra
vo Baly! tik viena sako, bijaus, 
kad neužteks vietos svetainėje, 
bet gal žemaičiai ir bendrai 
publika mums atleis, sekantį 
turėsime Lietuvių Auditorijoj...

Klubas į savo narių skaičių 
priima abiejų lyčių lietuvius- 
les neignoruodamas jų amžių, 
religinį ar politinį nusistatymą. 
Mokestis išviso tik... 50c me
tams.

žemaičių Kultūros Klubo 
Korespondentas

Juozas J. Kaunas.

Garsinkitės “N-nose”
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SVARBUS ATSIŠAUKIMAS J PAŠALPOS 
KLUBUS IR DRAUGIJAS

Pasirūpinkim Savo Ateitim
Retas kuris iš musų nepri

klausome prie pašaipinės drau
gijos bei kliubo ir tos draugi
jos bei kliubai kadaise dygo 
kaip grybai iš po lietaus.

Sustojus imigracijai, tos or-

nariai susirūpino. Daro refor
mas, jungiasi prie tvirtesnių, 
Bet ateities kaip nėra, taip ir 
nebus, dėlto ir valdžia pradeda 
įsikišti. Valdyboms daug rūpes
čio, o tarpe narių dar didesnis 
bruzdėjimas ir kiekvienas da
ro savo išvadas, bet nieko kon- 
krečio sugalvoti negalima. 
Anksčiau ar vėliau los garbin
gos draugijos ir klubai turės

Tai nemaloni padėtis ir ne
mažas smūgis musų tautiškam 
judėjimui, bet dar yra išeitis, 
nes visi sykiu neišmirsime. La
bai protingai padarytų draugi
jos, klubai, kurie dar turi gyvo

sivienijimo Lietuvių Amerikoj, 
kurio skyriai — kuopos randa
si plačiam Amerikos ir Kanados 
kontinente. Kitos išeities nėra ir

Inebus. '
Kiekvienas SLA narys moka 

duokles pagal savo amžių ir su
mas apdraudos, ir kiekvienam

užtikrinta pomirtinė. Tas musų 
lietuviškas milžinas SLA, kaip 
tik ant tų pamatų gyvuoja. Mo
kesčiai pagal amžių, apdrauda 
nuo $100.00 iki $5,000.00 ir li
gos pašalpa. SLA legali organi
zacija po valdžios kontrole.

Butų labai sveika, jei visi su
prastų jos vertę, neeik volų lai
ko, ir nedarytų lėšų, bet eitų le
galiu keliu. Jeigu mums rupi 
palaikyti lietuvybė, tai kitos iš
eities nematom. Didelės ar ma
žos pašaipinės draugijos — klu- 
oai gyvuoja dažnai nelegaliai ir 
neturi ant koremtis. Jų dienos 
suskaitytos. Nesupraskite, ger
biami, kad čia mano blogi no
rai. Aš pats narys keletos drau
gijų, esu padėjęs nemažai dar- 
do. Gaila, kad pirmiau mes ne
turėjom platesnio supratimo a- 
pie apdraudų ir draugijų ateitį. 
Amžino pastovaus nieko nėra 
ir nebus. Taikykimės prie ap
linkybių.

SLA organizatorius D.

Senieji Pavargo, 
Keikia Rinkti 
Jaunesnius

— H. BEGEMAN — 
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CFtEDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
apskaičiavimas—darbas užtikrin
tas.
—4184 Archer Avė.—

Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos metinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, sausio 14 d., 
vakare K. Kalelios bute, 
West End avė. (Vieta: 2 
North nuo Madison St., 
blokas East nuo Cicero

MADOS

8 vai.
4676 

blokai 
vienas 
avė.)

Nariaį-rės prašomi atsilanky
ti skmtlingai, nes bus renkama 
valdyba 19.59. metams. Senoji 
valdyba tarnavo draugijai tris 
metus; sako, pavargusi. Tad iš- 
rinkim jaunesnius su daugiau 
energijos ir pasišventimo dirbti 
dėl draugijos ir išauklėti jų į 
didelę organizacijų. Prie to dar 
turime ir daugiau svarbių 
draugijos reikalų, kurie būtinai 
turi būti aptarti tuojaus.

vauti susirinkime ir pas 
tą vakarą draugijos labui.

n Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuosi- 

GELININKAS raams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

i Siunčiam Gėles
i SJt n/ Telegramų j LuVLIMO Visas Pasaulio 

Dalis.
KVTETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

No. 4835—Augesnei moterei suk
nelė. Sukirptos mieros 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 
ir 48 colių per krutinę-

Skelbimai Naujienose 
a oda naudą dėlto, 
•ui pačios Naujienos 

naudingos.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan-, 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėli mierą ir aiš-: 
kiai parašyti savo vardą pa-1 
vardę ir adresų. Kiekvieno pa-! 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

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

Čia įdedu 15 centų ir praiaa
atsiųsti man pavyzdį No. .
Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir ralstija)

įfw

NAUJIENŲ-ACME Photo
CHICAGO. — Policijos automobiliai. Nakties' metu neon šviesų užrašas gali

ma matyti už pusės mylios.

Bijūnėlis Minės 20 Simano Daukanto
Metų Savo Gyvavimo Federal Savings 
Sukaktuves Tartas $750,000
Iškilmėse Dalyvaus Dabarti
niai ir Buvę “Bijūnėlio’' Nariai'

North Sidės apielinkčje jau 
20 metų gyvuoja vaikų drau-

Kad atžymėjus tas svarbias 
sukaktuves “Bijūnėlio” cho
ras rengia koncertų ir balių 
ateinantį šeštadienį, sausio 14 
d., Armitage svetainėje, 3804 
Armitage Avė. Pradžia kaip 
7:30 vai. vakare.

Koncerto pildyme dalyvaus 
netik dabartinis “Bijūnėlio” 
choras ir jo nariai, vadovau
jami gabios mokytojos ir dai
nininkės p-lės O. Skeveriutės, 
bet ir pinhuliniai “Bijūnėlio” 
nariai ir auklėtiniai, 'kaip tai, 
dainininkas Algirdas Brazis, 
p-lė S. Viliutė, p-Įė Kaulinai- 
tė, Dr. Brazis ir kili.

Dainuos ir Vyrų Choras
Be to, dalyvaus ir senų ve

teranų dainininkų choras, tai 
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, vadovaujamas gabaus mu
ziko K. Steponavičiaus.

Kiek aš patyriau, programas 
bus gražus ir įvairus. Reiktų 
skaitlingai pripildyti svetainę 
ir tuom paremti gražią ir nau
dingų “Bijūnėlio” darbuotę.

Tik už 30 centų įžangų girdė
sim gražų programų ir 
mai laikų pralcisim.

Nubaudė Du 
Jaunuolius

links-

teisėjas
17 metų 
mėnesius

Berniukų teismo 
Hermes nuteisė du 
berniukus sėdėti 9 
kalėjime už plėšimus. Nuteis
tieji yra Harry Klopotic, nuo 
5937 Broadway ir James Man 
gos, 5941 Broadway.

ANTANAS MOCKUS

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS.

Patiko dideliame nuliudime moterį 
Antaniną, dukterį Heleną, Sūnų Juo
zapą, brolį Joną. Lietuvoj — du bro
lius, 2 seseris ir daug kitų giminių.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 12 die
na Sausio mėn., 1938 m., sulaukęs 49 
metų amžiaus, gimęs šakių Apskrity, 
Sintautų Paparap., Bridžių Kaime.

lapai,Aš sukniubau, kur meilę šlama 
Kur kryžiaus meilę šlama— 
Prie naujo kapo...

Ir sušlamėjusi mintis pakėlė 
Nuo žemės—
Ir pasikėlė skausmo valandėlė.

Ir aš ateisiu čia . . . Ateisi, lapai šlama,
Ir. nuraminsi žemės gėlą
Ant amžių amžinųjų. Amen.

Nuliūdę lieka:
Moteris, Duktė, Sūnūs, Brolis ir Giminės.

Talka" Sparčiai Auga.

CLASSIFIED ADS.
PERSONAI, 

Asmenų Ieško
REAL ESTATE FOR SALE 

N amai-Žemė Pardavimui
PAIEŠKAU ELZBIETOS KAZI- 

KUNIUTĖS, gyveno Montello, Mass. 
Prašau ją ar žinančius apie ją 
atsišaukti. Atlyginimas. Joseph 
Miliauskis, 1739 So. Halsted St. 
Chicago.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKALINGAS JAUNAS arba 

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

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

REIKIA LIKIERŲ PARDAVINĖ
TOJŲ, patyrusių tavernoms parda
vinėti plačiai išgarsintus gėrimus: 
degtines, gins, vynus ir seotehes.I 
Musų įstaiga didžiausia gėrimų' 
statytoja Chicagoj ir turi koletas 
ypatingai žymių markių. Aukščiau
sia alga užtikrinta — pasirinki-! 
mas algos ar komisijos. Kreiptis' 
rytą tarpe 9 ir 1 vai.

OLD GOLD DISTRIBUTORS 
2241-55 S. Pulaski Road 

Tel. Crawford 5900.

Šiandien National 
Tea Company 
Darb. Balsavimai

Rinks Uniją Kolektyvėms 
Deryboms.

Simano Daukanto FederalĮ

šiomis dienomis išsiuntinėjo 
visiems savo nariams finansi
nį raportų už 1938 metus, iš 
kurio pasirodo, kad bendrovės 
turtas siekia ,$750,000.

Raportas skamba sekamai:
TURTAS:

First Mortgage on Real
Estate .............. $677,931.80!

Stock in Fed. Home Loan
Bank of Chicago .... 6,000.00 

Real Estate Sbld Under
Contract ................ 9,626.83

Real Estate ()wned and
i n Forcclokure

Furniture and1' Fixtures
Notės and Acęounts

Reccivable ..............
Dcferred Chargcs ........

19,954.76
974.25

National Tea Company raš
tinėje, 1000 Crosby street, 
šiandien įvyks visų tos bend
rovės darbininkų balsavimai 
išrinkimui unijos kolektyvėms 
deryboms.

Darbininkai galės pasirinkti 
I tarp Wholesale Grocėfy Sup- 
plies Union, lokalas 20658, A. 
F. L., ir C. I. O. unijos United 
Grocery Workers.

Unija gavusi daugiausiai 
balsų laimės teisę atstovauti 
darbininkus kolektyvėse de
rybose su bendrovės viršinin
kais.

125.90
125.20

Nuotykiai į Darba 
Gatvekariu

in

Viso

29,062.61

$743,901.35
ATSAKOMYBES: f

Sharebolders
Investment ....... $653,747.63

Dividends Declarcd
and Payable     4,895.32 

A d va neės froni F. H.
L. Bank of Chicago 30,500.00

Mortgage Loans i n
Process .................. 8,028.03

Accounts Payable and
Reservc for R. E.
Taxcs ..................... ..... 972.56

RESERVE: ..... ......... 42,335.56
Federal Ins., Contingent 

and olhcr Reserves 
Reserves '--  $26,064.54

Reserve for Uncollected 
Inl. on Loans and R. E. 
Sold ....   279.04

Reserve for Income Col- 
lecled in Adv. 15,991.98

Totai .............. $42,335.56
Undividėd Profits .... 3,422.25

$743,901.35Viso
Bendrove turi raštinę adre

su 2202 West Cermak Road. 
Prezidentas yra John' J. Kaza- 
nauskas, sekretorium — iždi
ninku — Ben. J. Kazanauskas, 
o vicc-prezidentu — J. Zelis.

(Sp.)

Belhvood Nori 
“Trustee” Valdžios
Formos

įvyko 
mieste- 
formos. 

forma Jjuvo

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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- 
kiozuotus visokių namų tiktai geri 

, pirkiniai ir pigiai. Padarome ir no- 
; uanzuojame 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.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė geroje vietoje. Atsišaukite 
greitu laiku. Priežastis — liga.

1645 Wabansia Avenue.

PARDUODA TAVERNĄ ir res- 
taurantą, pilną įrengimą. Vieta 
stock yardų distrikte. Biznis įsteig
tas 14 metų. Pardavimo priežastis 
—liga. Bus dvi savaitės, kad su
pažindinti savininką su nauju biz
niu. 902 W. 38th PI., Yards 0388.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
naujais fixturiais. Kampinis na-! 
mas su 5 kambariais gyvenimui.

3538 So. Halsted Street .

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

RENDON TAVERNAS, 
gimais. 1835 W. North Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

Tai Nebuvo Šventasis, 
Basa M o l eriške

Aš nežinau kaip kiti darbo 
žmonės jaučiasi po kelių die
nų poilsio, bet aš visuomet esu 
daugiau pavargęs po švenčių, 
negu prieš, ir važiuodamas į 
darbą visuomet snaudžiu.

Taip buvo ir praėjusio pir
madienio rytą, apie 7:20. Va
žiuojant į darbų 69 gatve į ry
tus ir privažiavus Ashland Av., 
įlipo į galvekarį moteris, apie 
40 metų amžiaus, ir teiravos 
motormano ar tas karas va
žiuoja į pietus. Gavus atsaky
mą, kad į rytus, jinai apleido 
galvekarį, bet žmones, buvu
sieji gatvekaryje, pastebėjo, 
kad jinai buvo be batų, net 
nei kojiniu neturėjo, buvo vi- /< 
šiškai basa. /

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.

PARDAVIMUI NAMAS su gro- 
šerne, 5 fletai gyvenimui, 4 karų 
garažas. Rendos neša virš $200.00. 
uardavimo priežastį patirsite vie
toje. 6355 So. Damen. Prospect 8225

$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 — 
4 pečiais šildomi, 4 kambarių apar-

I tmentas. Kampinė grosernė su ga- 
■ ru šildoma; 5 kambarių apartamen
tais ir 2 karų garažas plytinis iš 

su įren- užpakalio. Krautuvė padaro kas 
savaitę $500 biznio —likčeriai ir 
$1000 stako urmo kaina pajamų 

' nuosavybė turi $200 į mėnesį. Vis- 
i kas už $15000. šauk Klopfer, State 
i 0J99.

$2500, LENGVAIS terminais — ■;... - -L------- !— J -5
savininkas turi parduoti tvirtą ply-, AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
tinį, 6 kambarių katedž, karštu Automobiliai ir Trokai Pardavimai
vandeniu šildoma, 3 karų tile gara- ‘ r .
žą. Homan arti Chicago Avė. Kreip- A ĮEIK į Dldziausį Kokį Chl- 
lįs Serum 3301 W. Chicago Avė. caga Bcl Kada Yra Mačiusi 

' Automobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui- 

i kiaušių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

kiomis kainomis, kokių negalima 
niekur rasti. Kokio markete neieš
kotum—naujo ar seno karo—mes 

I galime patarnauti gerai — ir su
taupyti jums šitmtus dolerių.

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
' " ;s — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths —

Tel. Van Buren 7000.

Edvardas Krause 
Chicagoj

Garmus chicagietis sportinin
kas Edvardas Krause Kraučiu- bite; 
nas vakar atvyko Chicagon su ue Sotos — Studebakers — Cadil- 
St. Mary mokyklos krepšinio — La Salios — Packards — 
komanda is Winona, Minn. Jis už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
yra tos įstaigos krepšinio tre-■ naujutėliai.__ . . . * . v „ I Kiekvienas karas musų ekspertųneriu. Rytoj komanda los Co ■ į patikrintas—musų garantija tam, 
liseume su Western State k?d _tuo£ Ju_ms Jkam^Anį 
Teachers College komanda.

u garantija tam, 
ilgametinį patarna

vimą.—Taipgi virš 300—1936-1935 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi- 

. giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Ed. Krause’o brolis Phil da-; Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti?

bar randasi Lietuvoj. Jis taip
gi yra krepšinio “žvaigžde 
Kaune darbuojasi to sporto 
tyj.

Mirtinai Apdegė 
4 Metų Berniukas

’ ir 
sri-

6442 Parnell avenue

Užvakar Bcllwoode 
balsavimai parinkimui 
liui naujos • valdžios 
Ikišiol valdžios 
“trustee”, o kai kurie norėjo 
komisionierių valdžios. 926 bal
sais prieš 472 miestelio gyven
tojai nutarė palikti senąją for
mą.

Ir aš tai pamatęs, taip nu
stebau, kad nežinojau kur esu, 
ar sapnuoju ar (kur šiltame 
krašte, kad žmones be batų 
vaikščioja. Bet persitikrinau, 
kad tikrai taip yra.

Moteris, apleidus galvekarį, 
atsistojo basomis kojomis ant 
cementinio šaligatvio, aptrauk
to šerkšnu. Man žiūrint į ją 
šiurpas nukratė ir sėdint gal- 
vekaryj žmones kalbasi, sako, 
alkoholio auka. Bet neatrodė 
taip. Jos kojos švarios, švarkas 
švarus ir tvarkiai apsirengus, 
tik plaukai reikalavo padaili
nimo.

Taip, tai mačiau savo aki
mis tokį stebuklą. Jei butų bu
vęs vyras, sakyčiau, koks šven
tasis vaikšto, bet čia moteris. 
Daugiau apie jų negalėjau pa
tirti, nes palikom ant šaligat
vio stovinčia basoms kojomis, 
o mes nuvažiavom j darbą.

Ties
vaikai uždegė laužą. Vaikų bu • 
ryj buvo 4 melų berniukas 
Thomas Wagner, kuris gyveno 
ties aukščiau paduotu adresu. 
Berniuko rūbai užsidegė ir jis 
taip skaudžiai apdegė, kad va
kar pasimirė St. Bernard’s li
goninėj.

—kada gali nupirkti gražų veik 
naują automobilį už taip mažus pi
nigus.

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

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

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

1340 W. 63rd Street 
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

4 Metų Sukaktuvių 
Vakaras

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

Brighton Parko Moterų Kliu- 
bas šį šeštadienį, 'sausio 14 d.,1 
rengia koncertą ir šokius pa
minėjimui 4 metų sukaktuvių. 
Vakaras įvyks HoUywood sa
lėj, 2417 West 43rd Street.

Programe dalyvaus Moterų 
Kultūros Choras ir Brighton 
Parko jaunuolių šokėjai ir dai
nininkai, po vadovybe p. A. Za- 
bukienės.

Pradžia 7 vai. vak., o įžan
ga — 25c. (Sp)

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

Jei Norit
• KA PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 

duoimame gerą nuolaidą.
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1939 METAI IR “NAUJIENŲ” 25 METU 
JUBILIEJUI ATĖJUS

Ne Rožėmis Klotos Buvo “Naujienų” 
Kelias

štai, jau ir turime 1939 me
tus.

Ar jie darbo žmonijai atneš 
ką nors laimingesnio ir links
mesnio — pamatysime tik pa
baigoje metų. Bet mums lietu
viams, kaip darbininkams, 
taip ir visiems laisvės šviesos 
ir liaudies teisių šalininkams, 
šie 1939 metai yra didžiai rei
kšmingi. šiais metais sukanka 
25 metai nuo įsisteigimo pirmo 
didžiausio lietuviu dienraščio b

“Lituanica Antrąja” tik “Nau
jienų” su jų pritarėjais buvo 
išleistas į Lietuvą.

Štai, Chicagos pasaulinėje 
parodoje 1934 metais buvo 
lietuvių diena, kuri įvyko rug
pjūčio penktą ir taip sėkmin
gai apvaikščiota, tik dėka 
“Naujienų” su jų pritarėjais, 
nors Smetonos ir Trockio-Sta- 
lino kavalieriai dėjo" didžiau
sias pastangas pakenkti tam 
kilniam istoriniam įvykiui. 
Jie dagi nesigėdino panaudoti

Man su “Naujienom” teko 
susipažinti 1915 metais, pagrį
žus iš Stevens Point, Wis., 
farmų, nors jau ir farmose bū
damas, iš “Keleivio” sužino
jau, kad Chicagos lietuviai 
pažangieji darbininkai, pradė
jo leisti laikraštį “Naujienas”. 
Kadangi rengiaus grįžti į Chi- 
cago, tai ir pasitenkinau vien 
skaitvmu “Keleivio”.
Lyg Alkanas Duonos Gavęs, 

r
Parvykęs į Chicago pir

miausiai atsidūriau prie 35-os 
ir Halstcd st., kame ant kam
po pasipirkęs “Naujienas”, 
ten ant vietos ir perskaičiau, 
su tokiu skanumu, kaip alka
nas gavęs gabalą duonos su 
sviestu. Nuo to laiko ir pra
dėjo “Naujienos” kasdien ma
ne lankyti. Nors ir pavargęs 
nuo darbo, bet pirmiausia na
mo parėjęs ir turėjau peržiū
rėti nors paviršutinai “Naujie
nas”, pirma negu sėdausi val
gyti vakarienės. Iki šiai dienai 
“Naujienos” yra man geriau
sia žinyčia žmonių gyvenimo. 
Todėl aš ir sakau, kad šie 
metai man yra didžiai reikš
mingi.

Bet juk ne man vienam, bet 
ir tūkstančiams darbo žmo
nių, kurie tik norėjo siekti 
šviesesnio ir kilnesnio.

ko

rei-

Reikia Astronomiškų 
Skaitlinių...

šio pasaulio gyvenime, 
kėlų atstronomiškų skaitlinių
išrokuoti kiek “Naujienos” 
per savo gyvavimą suteikė lie
tuvių liaudžiai apšvietos. Vi
sokių patarimų ir patarnavi
mų, be jokio joms atlyginimo, 
kaip pavieniams, taip ir drau
gijoms bei organizacijoms, 
kurios tik kreipėsi teisingais 
ir kultūringais reikalais. Taigi 
jau nebeskaitant neišmatuo
jamų dalykų, kasdieniniame 
musų gyvenime, sunku pasa
kyti, kiek “Naujienos” yra da
vusios lietuvių liaudžiai. Be 
to, “Naujienos” užrekordavo 
lietuvių ir Lietuvos istorijoje 
drąsius ir kiltingus lietusių į- 
vy kius.

Štai drąsus ir garbingi -vy
rai kaip Darius ir Girėnas 
pirmiausiai per “Naujienas” 
pranešė apie rengimąsi lėkti į

Štai, leitenantas Vaitkus su

Pildom
Income

Tax
Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Dariaus ir Girėno savo nešva
riai politikai. Betgi dėka “N.” 
su jų pritarėjais, ta diena kil
mingai praėjo. (

štai ir (Pirmyn choras, kuris 
įdėjo švarų kultūrinį lapą į 
Lietuvos istoriją, ko nepajėgė 
padaryti nei vienas Smetonos 
kavalierius, tik dėka “Naujie
nų” ir jų pritarėjų, pirmas 
praskynė kelią į savo tėvų 
žemę—atlankė savo gimines, 
pamalė bakūžes samanotas, 
pamatė Nemuną ir Šešupę, 
užgirdo raibą gegutę kukuo
jant ir veversėlį giedant, žod
žiu sakant, pamatė viską, ką 
jie dainose dainuoja.

Rožėm. Klotas'

ne rožėm 
kelias. Joms 

laužti kelias per ledų 
pavojingas pelkes, 

girias, kur pilna pa- 
pi’ktų gyvūnų ir viso-

Betgi reikia prisiminti, kad 
pačių “Naujienų” 
nuklotas buvo 
reikėjo 
kalnus, 
tamsias 
vojingų
kių priešų, kurie nepaliauja
mai visados užpuldinėja. Betgi 
“Naujienų” tvirtas pasiryži
mas ir teisingas nusistatymas, 
su pritarimu plačios minios, 
skynė kelią prie laisvės ir 
žmonijos teisių, nežiūrint, kad 
jų priešai iš kailio nėrėsi, nors 
ir patys iš jų mokinosi. Nėra 
reikalo ieškoti visų “Naujie-

ne tik viso 
nelaimės,

Jie pa- 
išviliota 
žmone- 

centų,

kampiai, bet užteks paklausti 
vien Jeffersono girios medžių. 
Jie bus didžiausi liudininkai 
'kaip ir kokiais Trockio-Leni- 
no, o dabar ir Stalino kavalie
riai nekultūringus manevrus 
darė prieš “Naujienas” ir jų 
redaktorių P. Grigaitį. Ant jo 
buvo sumestos
pasaulio bėdos ir 
bet ir gamtos apsireiškimai, 
kaip tai nesuvaldančios Mi- 
chigano ežero vilnys, 
sakys kiek ten buvo 
iš suklaidintų tamsių 
lių sunkiai uždirbtų 
kad tik kuo daugiau
kus “Naujienoms”, kiek ten 
buvo visokių baubimų, staugi
mų ant “Naujienų” ir jų re
daktoriaus Grigaičio.
Galima Didžiausias Knygas 

Prirašyti.
Galima butų prirašyti did

žiausias knygas apie tai, kiek 
ten buvo skleidžiama 
melų. O juk tai ėjo ne 
ferson giriose, bet ir 
pakampiuose ir rodosi, 
kia stebėtis, kaip “Naujienos 
ir galėjo išgyventi tuos dvide
šimt penkis metus. Visiems, 
kurie “Naujienas” sekė dabar 
smagu yra prisiminti, kad jie 
nebuvo apvilti.

Smagu yra minėti šį “Nau
jienų” dvidešimts penkių me
tų jubiliejų. “Naujienos” per
gyveno baisiausias audras, da
gi nereikalaudamos jokių au
kų ko “Naujienų” priešai dar 
ir po šiai dienai nepaliauja 
maldavę, visokiais budais. 
Mums lietuvių pažangiai vi
suomenei ir yra šie metai did
žiai reikšmingi. Aš nuo savęs 
sveikinu “Naujienas” su dvi
dešimts penkių metų jubilie 
jum, o daugiausiai draugą Gri
gaitį, kurio tvirti pečiai atlai-

visokių 
tik Jef- 
visuose 
tik rei- 

M

VI)V foto

m

zx.rATT/‘ „ . ii ‘ • Naujienų-Acme Telephoto
OMAHA, NEB. — NVillard Brcks, 34 metų, kuris čia liko suimtas po susirėmi

mo su policija. Jis buvo pabėgęs iš Lima psichiatrinės ligoninės.

NAUJIENŲ JUBILIEJINIS KONTESTAS 
JAU PRASIDĖJO

Joniškiečiai
Paskyrė “Naujie
noms” $25 Iš Iždo
Delegatais į Jubiliejų Išrinko 

Baltų ir Gasparailj

Sausio 8 d. p. Yuš'kos s v e-

K. Kliubo metinis susirinki
mas.

Pirmiausiai prisirašė į kliu- 
bą du nauji nariai, būtent Ka
zimiera Milerienė ir Antanas 
Makaveckas.

Rengimo komisija “baru 
dancc vakaro” įvykusio gruo
džio 11 d., Hollywood svetai
nėje, januoliai Stella Micke
vičiūtė ir Raymond Kaniušis, 
išdavė atskaitą rodančią, kad 
nuo vakaro kliubui liko $54.06 
gryno pelno. Bravo, jaunuo
liams ir pirmininkui p. Yon- 
kui už gerą darbą. r

Kliubo knygų patikrinimo 
komisija rajl^rtavo susirinki
mui, kad kliubo finansai/ yra 
pavyzdingoj tvarkoj.

Nuo Joniškiečių \Kliubo de
legatai draugas Kazys Baltas 
susirinkimui apibudino veiklą 
Amerikos Liet. Kongreso kon- 
feorencijs įvykusios 18 d. gr. 
Liet. Auditorijoje.

Buvo skaitytas nuo Naujie
nų kvietimas musų kliubą 
lyvauti “Naujienų” 25 m. 
kaktuvėse.

Kliubas nutarė paimti
$25.00 1/8 dalį “Naujienų” 
puslapio apibudinimui musų 
kliubo veikimo nuo pat jo įsi
kūrimo dienos. Atstovai į Ju
biliejų ir pinigus priduoti pa-

da-
6U-

u z

ko visas sunkenybes, o visiems 
patariu skaityti ir platinti 
“Naujienas” toliau pradedant 
naują gyvenimo laikotarpį.

ir Jonas
G a s p ar a i t i s.

Auka Oak Foresto Seneliams.

Oak Forest Jteneliams-lietu- 
yiė-ms iš kliubo” iždo paskirjta 
$10.00 ir draugės M. Meravi- 
čienė ir N. Mickevičienė išrin
ktos pinigus priduoti komite
tui, kurs rūpinasi laiks 
laiko seneliams parengti 
šes.

Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras Svei
kina “Naujienas”

Choras Planuoja Važiuoti 
Lietuvon

nuo

prieEinant susirinkimui 
pabaigos tapo nutaria sureng
ti vakaras su programų pager
bti kliubo nutarimų raštinin
ką dėdę B. Vaitekūną dabar 
sergantį už jo kliubui pasi
darbavimą ir nesuilstantį vei
kimą teatro srityje lietuviams 
per su virš 40 metų laiko.

—Dėdė B. Vaitekūnas^,

Darbo Taryba 
Kaltina Hearsto 
Laikraščius —

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, nors kasoje pinigų neturi, 
bet vienbalsiai nutarė pasvei
kinti “Naujienas” su 25 melų 
Jubiliejum, paskirdamas $25. 
Sukėlimui tiį pinigų nutarė su
rengti pasilinksminimo vakarė
lį. kada nors vasario mėnesį.

Choras dabar svarsto gali
mybes važiavimo Lietuvon 
1913 metais pasveikinti Lietu
vą su 30 metų nepriklausomy
bės sukaktuvėmis.

A. Ripkevičius pateikė planą 
kokiu budu vyrai turėtų su
tvarkyti finansus, kad kiek
vienam dainininkui butų ga
lima be didelės skriaudos su 
choru važiuoti Lietuvon.

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

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

Sekami draugai ir draugės 
stojo į kontesto darbą: 

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

CICERO, ILL.: 
Joseph Augaitis,

IND. HARBOR, IND.: 
Alcx Lidžius.

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

HARVEY, ILL.: 
A. L. Skirmontas.

AURORA, ILL.: 
Franccs Dauginis.

WAUKEGAN, ILL.: 
Joseph Mačiulis.

ZEIGLER, ILL.: 
J. Wainauskas.

BENTON, ILL.: 
A. Paulavičius.

KENOSHA, WIS.: 
C. K. Braze.

RACINE, WIS.: 
S. Mockus.

ROCKFORD, ILL.: 
Alfonsas Savickas.

MELROSE PARK, ILL.: 
M. šeštokas.

CALUMET CITY: 
J. Maksvitis.

JOHNSTON CITY, ILL.: 
Julijona Noreikienė, 

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

Antanas Sugdinis. 
Ant. Radžiūnas,

PORT AVASHINGTON, WIS.: 
Anton Skirko.

MANTENO, ILL.: 
Louis Poška.

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

KART, MICH.:
Mrs. M. Dundulienė. 

BALTIMORE, MD.;
Chas. B. Kuchinskas,
Chas. Valinskas,
Zigin. Gapšis,

PITTSBURGH, PA.:
Bronis Jakenta,

COVERDALE, PA.:
Frank Karkala.

JOHNSTOWN, PA.:
Anthony Dambrauskas.

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

SO. BOSTON, MASS.:
J. Krukonis.

LAWRENCE, MASS.:
A. F. Swctra.

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.
HOLLYVVOOD, CALIF.:

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

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

M. A. Janušonis.

Šiame surašė dar nesiranda 
vardų musų gerų draugų, ku
rie prisižadėjo pagelbėti šia
me kontesto, nes patys dėl viso
kių aplinkybių dalyvauti ne
galėjo.

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

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

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

Kontesto vedėjas,
T. Rypkevičia.

Prasižengimais Prieš Wagne- 
rio Aktą

Fcderalė Darbo Santykių Ta
ryba vakar paskelbė, kad su
rado, jog abu Hearsto laikraš
čiai Chicagoj nusidėjo Wagne- 
rio Darbo Santykių Aktui. 
Laikraščių vedėjai pirmoj vie
toj, trukdė ir sabotažavo News- 
paper Guild unijos veikimą, o, 
antra, prašalino vieną tarnau
toją iš darbo už darbuotę tini 
jai.

Unija skundėsi tarybai, kad 
už priklausymą unijai, laikraš
čiai prašalino dar keturis dar
bininkus ir rodė favoritizmą 
A.F.L. unijai, bet tie skundai 
buvo atmesti. Nevvspaper Guild 
yra C.I.O. unija. I

Hearsto laikraščiuose — 
“Examiner” ir “American” da
bartiniu laiku tebeina tarnau
tojų streikas.

Choristai paduotų planą stu
dijuoja ir netolimoje ateity
je paskelbs visuomenei.

—Choristas

Mokyklų Taryba 
Reikalauja 
$80 Milionų

Mokyklų Taryba Chicagoj 
neseniai paruošė 1939 metų 
biudžeto projektą. Pasirodo, 
kad mokyklų užlaikymui Chi
cagoj šįmet reikėsią $80 mi
lionų, $715,553 dolerių.

Vakar mokyklų tarybos rū
muose įvyko diskusijos to pro
jekto reikalu ir įvairios pilie
tinės organizacijos, kurios bu
vo atsiuntusios atstovus, griež
tai projektą kritikavo. Projek
tas pumato apie $2 milionus 
daugiau išlaidų negu pernai.

NAUJIENŲ 
25 METŲ 

JUBILIEJINIS

Koncertas
ASHLAND BLVD. 

AUDITORIJOJ

Kovo 12 d.




