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. No> 10Italų-Britų Pasitari ai Nepavyko
CHAMBERLAIN NEDAVĖ PRIŽADU 

MUSSOLINIUI
Penktadienį Chamberlain pasimatys 

su popiežium

RUSIJOS DARBININKAI KELIA
RIAUŠES

ROMA, Italija, sausio 12. — 
Britanijos premjeras Chamber
lain ir Italijos diktatorius Mus- 
solini ketvirtadienį pabaigė for
malius pasitarimus Europos at
eities klausimais. Mussolinio ir 
Chamberlaino paskutinis pasi
tarimas tęsėsi 75 minutes. Pa
sitarime, be Mussolinio ir Cham
berlaino, dalyvavo dar Britani
jos užsienio reikalų sekreto
rius Halifax ir Italijos užsienio 
reikalų ministeris Ciano.

Britų atstovas painformavo 
spaudą, kad nė italai, nė Cham
berlain su Halifax nedavė jo
kių prižadų. Taip Mussolini, 
kaip ir Chamberlain užbaigė 
pasitarimus, nušviesdami savo 
poziciją ir supratę vieni kitų 
nusistatymą.

Britų atstovo pareiškimu 
Chamberlaino nusistatymas ne
pasikeitęs. Jo nusistatymas esąs 
visuomenei žinomas. Mussolinio!

Japonai atidarė 100 
mylių geležinkelį

Kinijoj
SHANGHAI, Kinija, sausio 

12. — Japonijos vyriausybė 
pranešė ketvirtadienį, kai japo
nai likvidavo kinų partizanų 
veiklą į šiaurę nuo Nankingo. 
Dėka to bus atidarytas 100 my
lių. ilgio Tientsin-Pukow ge?&- 
žinkelis. Pradžioj traukiniai 
šiuo ruožu važinės kartą į die
ną.

200 lėktuvų parduo
ta Kinijai

WASHINGTON, D. C., sau
sio 12. — The Securities & Ex- 
change Commission rekordai 
rodo, kad Kinijos vyriausybė 
pereitą rugpiučio mėnesį pada
rė kontraktą su Bellanca Air- 
craft Corporation pastatyti 2*00 
karo lėktuvų kinams. Kontrak
tas siekia $8,320,000 sumą. Ar 
Jungt. Valstijų valdžia užgyrė 
kontraktą, kol kas nežinia.

Kinai perkirto japo
nų kontroliuojamą 

geležinkelį
TIENTSIN, Kinija, sausio 

12. — Kinų partizanai, veikią 
zonoje, kurią japonai okupavo 
karo pradžioje, nukirto Tient- 
sin-Peiping geležinkelį — svar
bų susisiekimo ruožą tarp Man- 
džurijos ir Japonijos. Visas 
trafikas geležinkeliu sulaikytas 
trečiadienio vakare.

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

Daugiausia apsiniaukę; gal 
kiek pasnigs; temperatūra žy
miai nepasikeis; saulė teka 7:17 
v. ryto, leidžiasi 4:40 v. v.

pažiūros skyrėsi — bet atsto
vas nepasakė dėl ko skyrėsi.

Chamberlain ir Halifax ap
leis Romą šeštadienį. Penkta
dienį jie turės pasikalbėjimą 
su popiežium ir šiaip svečiuo
sis Romoje.

Po konferencijos su Musso- 
liniu, sakoma, Chamberlain at
rodė pavargęs. Chamberlaino 
palydovai pareiškė, kad visa, 
ko jie norėję iš vizito Italijai, 
tai gauti aiškų supratimą, kaip 
žiuri Mussolini į Europos pro
blemas ir kaip jis tikisi jas 
rišti.

Vienas diplomatinis stebėto
jas, komentuodamas Chamber- 
laino-Mussofinio konferenciją, 
pareiškė, kad ji “supliuško”. 
Antrą vertus, italai demonstra
vo savo solidarumą su vokie
čiais ir japonais, painformuo
dami juo apie konferencijos su 
britais eiga.

Naciai reikalauja 
suvaržyti Rolan

duos žydus .
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 12. — Vokietijos nacių 
spauda sukėlė triukšmą. Ji sa
ko, kad sausio 6 dienos vaka
re paleistas buvo šūvis į Vo
kietijos konsulato kanclerio gy
venamąjį kambarį Amsterda
me. Kitas šūvis buvęs paleis
tas sausio 9-tą į Vokietijos le- 
gacijos Haagoje sekretoriaus 
kambarį.

Nors neištirta kas šovė, Vo
kietijos spauda kaltina žydus 
ir reikalauja, kad Holandija 
suvaržytų žydus. Nacių spau
da sako, kad Vokietija grieb
sis naujų represijų prieš žy
dus, jei nelaimė ištiks bet ku
rį nacių atstovą užsienyje.

Tikybininkai nuver
siu Hitlerį

BOSTON, Mass., sausio 12. 
— Heinrich Bruening, buvęs 
praeity Vokietijos kancleris, o 
dabar Harvardo universiteto 
profesorius, kalbėdamas trečia
dienio vakare bankiete pareiš
kė, kad tikybinės Vokietijos 
grupės nuversiu Adolfą Hitle
rį, bet tur būt ne greičiau, kaip 
į 10 metų.

Pasak Brueningo, niekas ne
padarė nacių režimui tiek ža
los, kiek žydų pogronai Vokie
tijoje. Vokietijos gyventojai 
visai nepritaria žydų persekio
jimui. Net pačių nacių eilėse 
reiškiasi pasipriežinimas perse
kiojimams, sako Breuning.

įteikė garbės ženk
lus generolui Franco

BURGOS, Ispanija, sausio 
12. — Katalikų bažnyčia ket
virtadienį įteikė Ispanijos su
kilėlių vadui, gen. Franco, Gar
bingą Apykaklę (Grand Collat) 
ir paskyrė jį Maltos Ordino 
ąnstoliu.

/ Naujlenų-Acme Telophoto
SIKESTON, MO. — šimtai šeimynų susimetę prie kelių laukia pagalbos. Jie 

liko pašalinti'iš farimi., i

Šnipų byloj areštavo 
Rusijos agento 

žmoną
LOS ANGELES, sausio 

12./ — Jungt. Valstijų valdžios 
agentai areštavo ketvirtadienį 
p-nią Nataliją Goriną. Ji yra 
Michailo Gorino, rusų kelionių 
biuro agento, žmona.

Prieš tūlą laiką Gorin buvo 
areštuotas ryšium su kaltini
mu, kad tapo pavogti svarbus 
Jungt. Valstijų dokumentai ir 
pasiųsti Rusijon.' Goriną palei
do, kai jis užsidėjo $25,000 
kauciją. P-nia Gorin užsidėjo 
kauciją $1,000 ir taipgi palei
sta.

Lojalistai paskelbė 
naują mobilizaciją
BARCELONA, Ispanija, sau

sio 12. — Ispanijos respubli
kos ministerių kabinetas ket
virtadienį paskelbė mobilizaciją 
visų vyrų amžiuje nuo 20 iki 
49 metų.

Visiems sveikiems vyrams, 
kurie dirbo bataljonuose Barče- 
lonos apsigynimui sustiprinti, 
įsakyta 'vykti į frontą. Kiti 
žmonės padėti sustiprinimo dar
bams.

Senato pakomisė už
gyrė prof. Frankfur- 
terio kandidatūrą
WASHINGTON, D. C., sau

sio 12. Ketvirtadienį Jungt. 
Valstijų senato teisių pakomi
sei liudijo prof. Frankfurter, 
kurį prez. Rooseveltas paskyrė 
Vyriausiojo teismo nariu.

Po posėdžio senatorius Bo- 
rah, pirmas išėjęs iš pasitari
mo kambario, pareiškė, kad pa
komisė vienu balsu nutarė re
komenduoti prof. Frankfurte- 
rio kandidatūrą užgirti.

Liudydamas Frankfurter tarp 
ko kita pasakė: “Civilės laisvės 
reiškia laisvę taip tiems, ku
rie mums patinka, kaip ir 
tiems, kurie mums nepatinka 
arba kurių mes net nemėgia- 
me.”

Reikalauja dar $552,- 
000,000 ginklavimosi 

reikalams
WASHĮNGTON, D. C., sau- 

šio 12. Prez. Rooseveltas 
ketvirtadienį atsišaukė j kon
gresą prašymu paskirti $552,- 
000,000 šalies . apsaugai pavo
jaus (emergency) reikalu.

Iš tos sumos $300,000,000 
numatyta armijos oro laivynui 
padauginti. Kartu su kitais 
fondais prašoma dabar suma 
sudarys $1,341,000,000 asigna- 
cijas ginklavimosi reikalams 
ateinančiais fiskaliais metais.

Prezidento laiškas sako, kad 
Jungt. Valstijos šiandien yra 
ne geriau pasiruošusios karui, 
kaip 1917 metais, kai ėmė me
tus laiko, pirm negu Jungt. 
Valstijų kariuomenė pasiekė 
frontą.

Armijos oro laivynas prašo
mas padauginti 3,000-ais karo 
lėktuvu, v

Organizuojama opo
zicija J. Valstijų pre

kybos sutartims
WASHINGTON, D. C.; sau

sio 12. — Jungt. Valstijų už
sienio reikalų sekretorius Cor- 
dell Hull penktadienį padarys 
pranešimą senato finansų komi
tetui apie prekybos sutartį su 
Kuba. Numatoma, kad ryšium 
su šituo pranešimu išsivystys 
smarkus debatai ir dėl kitų 
Jungt. Valstijų prekybos sutar
čių. Dalykas toks, kad dėl kiek
vienos padarytos sutarties J. 
Valstijose tam tikros pirklių ir 
pramonininkų grupės jaučiasi 
nukentėjusios, nes sutartys pa
aštrinusios svetimšalių konku
renciją jiems.

Meksikos maištinin
kų vadas užmuštas

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, sausio 12. — Oficialiai 
pranešta, kad generolas Satui*- 
nino Cedillo, pernai metais mė
ginęs iššaukti Meksikoje- suki
limą, užmuštas susirėmime ne
toli prez. Cardenas dvaro, San 
Louis Potosi valstijoj.

Kongresas duos pir
menybę karo rei

kalams
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 12. —> Jungt. -Valstijų; kon
greso vadai sutiko duoti pirme
nybę, tarp kitų pasiūlymų, pre
zidento reikalavimui asignuoti 
$552,000,000 krašto apsaugos 
interesuose. Šitą reikalavimą 
kongresas ketina svarstyti kai 
tik gaus prezidento projektą.

Pasiūlys vienų rūmų 
sistemą Indiana le- 

gislaturai
INDIANAPOLIS, Ind., sau

sio 12. — Indiana valstijos le- 
gislaturos atstovų rūmų narys, 
Joseph E. Klen, ketvirtadienį 
ketino įteikti legislaturąi rezo
liuciją, kuri reikalauja patai
syti valstijos konstituciją taip, 
kad butų vietoj senato ir atsto
vų rūmų tik vieni legislaturos 
rūmai.

Rendaunininkai te
besėdi prie vieškelio

SIKESTON, Mo., sausio 12. 
— Jau trečią dieną šios apy
linkės 1,700 rendaunininkų ir 
derliaus dalininkų sėdi prie 
vieškelio. Oras per tas tris die
nas buvo gan lengvas. Bet ket
virtadienį temperatūra pradėjo 
kristi žemyn. Laukiama snie
go. Rendauninkų padėtis atro
do sunki: neturi jie pastogės, 
trūksta jiems maisto, o čia dar 
gręsia šaltis ir sniegas.

Susirinko Vengrijos 
parlamentas

♦ L 1 "
BUDAPEST, Vengrija, sau

sio 12. — Ketvirtadienį susi
rinko Vengrijos parlamentas. 
Parlamento narių tarpe reiš
kias stipri nuotaiką prieš prem
jerą ImredL Opozicija kaltina 
Imredį tuo, kad jis planuoja 
panaikinti partijų sistemą ir 
įveąti vienos partijos režimą — 

1 kitaip sakant, fašistinį reži
mą.

RIGA, Latvija, sausio 12. — 
Keliaunininkai, atvyksią čia iš 
Sovietų Rusijos, praneša, kad 
pereitą pirmadienį Tūloje, 105 
mylių atstumoj nuo Maskvos, 
įvyko darbininkų riaušės.

30,000 amunicijos darbinin
kų pakėlė protestus prieš nau
ją darbo sistemą, kuri skyria 
sunkias bausmes už pavėlavi
mus į darbą, neatsilankymą 
darban ir už pasigėrimą.

Skleidžia propagan
dą prieš nacius per 

radiją
LONDONAS, Anglija, sausio 

12. — Anglijos darbo partijos 
vadai siunčia į Vokietiją infor
macijas transliavimui jų per 
slaptą radiją.

Visos nacių pastangos suras
ti slaptą radijo stotį iki šiol 
buvo bergždžios. Tuo tarpu 
slaptoji stotis transliuoja pra
nešimus kas vakaras.

Naciai tikisi sąjūd
žio 1939 metais

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 12. — Žymus nacių parti
jos vadas pareiškė: “1939 me
tai bus taip jaudinantys, kad 
žmonės užmirš 1938 metus”.

O jaudins ir kaitins 1939 
metus Mussolinio reikalavimai 
kolonijų. Neramumo teiks ma
žumų Liausimai rytų Europo
je — jų tarpe ir Ukrainos klau
simas. Pasak nacių, gen. Fran
co turės laimėti karą Ispani
joj. O Francuzijai ir Anglijai 
teksią padaryti išvadas, kad 
jos turi dar žemiau nusilenk
ti fašistinėms valstybėms.

Tai pranašavimas neramių 
metų Europai ir visam pasau
liui.

Max Schmelling 
bėdoje

LONDONAS, Anglija, sausio 
12*. — Čia gauta pranešimų, 
kad Max Schmelling, buvęs pa
saulinis bokso čempionas, lan
kėsi propagandos ministerijoje. 
Iš šitos ministerijos, palydimas 
valdininko, Schmelling nuvyko 
pas kitus nacių viršininkus.

Daromas išvadas, kad Sch
melling patekęs nacių nemalo
nėn. Viena versija sako, jogei 
Schmellingo žmona, filmų ak
torė Annyondra, buvusi areš
tuota kaip nusižengusi patvar
kymams kontroliuojantiems Vo
kietijos pinigus.

Sukilėliai žygiuoja 
pirmyn

HENDAYE, Francuzija, sau
sio 12. — Ispanijos sukilėlių 
pranešimai ketvirtadienį sakė, 
kad jie žygiuoją pirmyn prak
tiškai visu Katalonijos frontu.

Šiaurėje jie paėmę miestelį 
Aramunt, centre paėmę strate
ginį miestelį Falset ir kaimą 
Guardia de Pradės. Sukilėliai 
sako, kad jų avangardas esąs 
tik 45 mylių atstumoj nuo Bar- 
celonos ir kad nuo jų pozicijų 
jau matosi jura.

Darbininkai mėgino suruošti 
demonstraciją, tačiau ją išvaikė 
GPU policija. Buvo mėginta su
ruošti demonstracijas ir kituo
se miestuose, bet ir jas Stali
no žvalgyba išvaikė.

GPU komisaras, Lavrenti 
Beria, kreipėsi į liaudies komi
sarų tarybą prašymu padidinti 
GPU skaičių dar 600,000 žmo
nių.

Iš Lietuvos
Žiemos pagalbos 

rinkliava

MARIJAMPOLĖ. — Gruod
žio 5, 6 ir 8 d. d. Marijampo
lės Žiemos pagalba organiza
vo plačią rinkliavą varguome
nės šelpimo reikalams. Gruo
džio 5, G d. d. buvo pravesta 
daiktų, maisto produktų ir kt. 
rinkliava, gruodžio 8 d. buvo 
pinigų rinkliava dėžutėmis. 
Per šitas tris dienas surinkta 
apie 1000 Lt pinigais ir daug 
daiktų, kurių vertė paaiškės 
vėliau. Stambiosios' įmonės 
aukas prisius vėliau. Turtin
gesniems marijampoliečiams 
išsiuntinėti aukų lapai, kurie 
dar nepradėję grįžti. Dar ne- 
visose įstaigose tarnautojai ap- 
sidėję 1 nuoš. mokesčių Žie
mos pagalbai, nors kai kurių 
įstaigų tarnautojai jau šitą 
mokestį leidę išskaityti iš sa
vo algų.

Kiek šiemet Žiemos pagalba 
surinks aukų, dar neaišku, bet 
manoma, kad šie metai bus 
mažiau našus už pereitus me
tus kada marijampoliečiai 
varguomenei suaukojo daiktų 
ir pinigų apie 12,500 Lt sumai.

Vengrija pripažino 
Manchukuo

HSINKING, Manchukuo, sau- 
šio 12. — Vengrija pripažino 
oficialiai Manchukuo, kuri skai
tosi neva nepriklausoma val
stybė Tolimuose Rytuose, bet 
tikrumoj priklauso japonams.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO. ILL.
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TRIJŲ CICERO PARAPIJONŲ 
PASIKALBĖJIMAS

Petras — Labą vakarą, Jo
kūbai.

Jokūbas — Laba vakarą, 
mieli draugai. Man taip yra 
malonu jus vėl susitikti.

Petras — Taigi, mudu su Jo
nu, kur buvę, kur nebuvę, vėl 
pas tave, Jokūbai, užsukova. *

Jokūbas — Labai gerai, sės- 
kita, pasišnekėsime. Oh, aš 
taip myliu su savo tokiais ge
rais bičiuliais pasikalbėti, pasi
dalinti mintimis taip, jei kokį 
vakarą manęs neaplankote, tai

siog ilgu vienam be jųdviejų.
Petras — Atstovėm, Jokūbai, 

mudviejų draugas Jonas pralei
do Kalėdas VVaukegan, III. Pa
sirodo, kad jis ten daug ką 
matė ir daug ką girdėjo. Taigi 
aš duodu įnešimą, kad šį vaka
rą duotum balsą draugui Jonui. 
Tegu jis mudviem pasakoja 
apie Waukeganą.

Jokūbas — Įnešimą paremiu. 
Tegu prabyla mudviejų drau
gas Jonas. Pasakok, kaip ten 
musų broliai tautiečiai laikosi, 
kaip ten dabar parapijonai jau
čiasi, kaip jie kalba apie savo

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu

gausi 
metų.

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

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

praeitį, 
mi?

Jonas 
kegane, 
žįstamų

— Taip. Kalėdas Wau- 
111., praleidau savo pa- 
tarpe. Buvo labai ma

lonu susitikti su senais drau
gais. Musų tautiečiai nieko sau 
gyvena, gal žymiai geriau, negu 
kitose kolonijose. Bet kaip pa
rapijonai, tai vargšai velka pu
sėtinai sunkų jungą.

Jokūbas —i Je, ten romiškoji 
bažnyčia buvo apdegusi, tai tu
rėjo naują statyti. Tai aišku, 
kad tas juos ten suvargino.

Jonas — Nevisai taip, bran
gus mano draugai. Ten, mat, 
klebonai gaspadoriai yra prida
rę daug klaidų ir pasielgę ne
ekonomiškai.

Jokūbas — Kaip tai? Juk 
ten klebonavo pralotas M. L. 
Krušas ir musų parapijos vika
ras kun. Kloris. Ar jiedu ne- 
gaspadoriavo kaip reikia?

Jonas — Dėl praloto Krušo 
klebonavimo yra viena istorija, 
o dėl kun. Klorio kita. Matote, 
kad buvusis Waukegano lietu
vių klebonas kun. Kloris nebe- 
reikalo liko paaukštintas į Ci
cero lietuvių, vikarus. O tas pa
aukštinimas įvyko labai dra
matiškai drąsuolio Zupkaus dė
ka. Kun. Kloris klebonaudamas 
Waukegan, III., mažoje lietuvių
kolonijoje, užsimanė pasistaty- Cicero, 

'dinti (žinoma, už parapijom] 
pinigus) labai didelę, ir puošnią už Cicero 
kleboniją.

, bandė priešintis, tačiau kaip
jau visiems yra žinoma, visa 
parapijos nuosavybė yra užra
šyta ne parapijos ir komiteto 
vardu, bet Chicagos decezijos 
vyskupo vardu, todėl ir pilnas 
savininkas yra ne Waukegano

ar patenkinti dabartį-

Naujienų-Acme Telephoto
PEORIA, ILL. — Anton J. Miller, kuris per ilgus 

metus kovojo su gembleriavimu, liko nežinomo pikta
dario mirtinai pašautas. Šis paveikslas buvo nutrauktas

Iš L/ICtUlVOS (Mažeikių ap'sk.) Kiti Lietuviai Daktarai
nėra knygyno

Darbininkai nepakelia 
miltu maišų

lietuvių parapija, o Chicagos 
romiškos bažnyčios vyskupas. 
Todėl kun. Kloris, būdamas 
klusnus tarnas Chicagos Romos 
bažnyčios vyskupo, nepaisė, va
rėsi ant savo ir pastatė tokią 
kleboniją, kuri tiktų vyskupui 
gyventi. Be to, parapijonams 
ir jo gaspadinė kliuvo.

Taigi vieną gražų sekmadie
nį kunl Kloris ir pasijuto, kad 
jis kabo tarp dangaus ir žemės. 
Romiškos dvasinės vyriausybės 
buvo siunčiamas ii’ šen ir ten 
ir niekur 
neatsidurė pas mus į garsiąją

Jokūbas — Aš manau, kad 
nėra garsesnių vie-

Jokūbas — Įnešimas priim
tas. Jei tik Jonas sutiks ir ap- 
siims tokias keliones padaryti?

Jonas — Na, jei jau judu 
taip sutinkate, tai aš jau neat
sisakau. KaiĘ galėsiu ir mokė
siu, tai bandysiu aplankyti tas

MARIJAMPOLĖ, gr. 
Šiomis dienomis grupė 
jampolės darbininkų kreipėsi į 
atitinkamą įstaigą, prašydami 
daryti žygių, kad butų suma
žintas nustatytasis miltų mai- 
' šų svoris. Anksčiau maišas 
■ miltų svėrė 80 kg, tačiau da- 
(bar pakeltas iki 100 kg, ir aiš
ku ne kiekvienas darbininkas 
tokį miltų maišą pajėgia kil
noti. Dažnai tenka matyti, kad 
policija rašo protokolus ark
liams, kad jie per daug apkrau
ti, tačiau nėra atsitikimų, kad 
protokolas butų rašomas dar
bininkams už per sunkių mai
šų ir kt. kilnojimą. Darbinin
kai pageidauja, kad miltų ir 
cukraus maišų svoris nepervir
šytų bent 80 kg, nors jis ga
lėtų būti žymiai mažesnis.

Mari-

Lietuvoje bus aukštoji 
karo mokykla

Nors miestelis turi apie 3,000 
gyventojų, bet nėra jokio kny
gyno. Ar negalima butų čionai 
įsteigti valst. biblioteką?

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

LIETUVIAI

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i 6900 So. Halsted St. 
Tel. Went. 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 nedėk pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

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

patirsiu, parvažiavęs papasako
siu jums.

Petras — Ale jau nebetoli 12 
nakties. Turime mudu su Jonu 
skubėti namo. Lik sveikas, Jo
kūbai.

Jokūbas — Likite sveiki, ma
no mieli draugai. Ačiū tau, Jo
nai, už taip daug naujienų pa
pasakojimą.

Cicero Jokūbas.

KAUNAS. — Gruodžio 10 d. 
“Vyr. Žiniose” paskelbtas Vy
tauto Didžiojo Aukštosios ka
ro mokyklos įstatymas. Įstaty
mu numatoma einamojo mok
slo dalykai, mokslo persona
las, lektorių taryba, priėmi
mas į mokyklą, mokymo eiga, 
baigusiųjų aukštąją 'karo mo
kyklą teisės ir pareigos ir tt.

Įstatymas Aukštojoj karo 
mokykloje suteikia daug tei
sių Kariuomenės vadui.

Ofiso Tel, Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel.BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland. Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.
SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.Vargšai parapijonai tą, o matyti, beveik klydau.

Petras — Ką, ale mes galime 
tuo tik pasididžiuoti, kad kitur 
pagarsėjusį Romos bažnyčios 
dvasios vada turime savo tar
pe.

Jonas —' Tas viskas yra taip, 
kaip tu sakai. Bet vvaukeganie- 
čiai dejuoja, kad didžiulės kle
bonijos statymas jiems be rei
kalo pasunkino ’jiąštą, jau ir 

i taip sunkią. '
Jokūbas — Na, o kaip wau- 

keganiečiai atsimena pralotą

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

(ALEN90RI0S
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

CRANlJ COAL COMPANY 
5332 So. Long1 Avenue 

TcL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ............................... I

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

■B

H »

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John fi Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA 

AMBULANCE 
1 DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—x __ • koplyčios visoseJL_3 25^ T Chicagos dalyse
A

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

P. ŠALTTMIERAS.

be iniė-

prašau

Jonas — Praloto vvaukega- 
niečiai užmiršti negali. Kai ku
rie prašė manęs pasveikinti ir 
kun. Klorį ir pralotą Krušą. 
Bet aš jiems sakiau, kad aš esu 
paprastas darbininkas žmoge
lis ir su aukštais pralotais ku
nigais negaliu susilyginti. To
dėl patariu jiems pasiųsti savo 
sveikinimus laiškais.

Jokūbas — Tai vis įdomias' 
žinias parsivežei. Na, o kaip 
laikosi ten dabartinis klebonas 
kun. Čužauskas?

Jonas — Parapijonai pasako
ja, kad gerai. Tik jam nepatin
kanti ta perdidelė klebonija. 
Žmonės kalba, kad jų klebonui 
valgis ir miegas eina į kūną. 
Mat, jų klebonas esąs 
ros nutukęs^

Petras —• Dabar aš
balso. Pasakyk, ar ten parapi
jonai nelaiko už garbę, jei jų 
dukterys tampa kunigų gaspa- 
dinėmis?

Jokūbas — Būna visaip. Sa
kysime, aš žinau pavapi joną, 
kurio duktė klebonui gaspadi- 
nauja. Tai tas tėvas yra ten la
bai laukiamas svečias toje kle
bonijoje. Vėl žinau merginą, 
kuri sako, kad jokiu bildu ne
būtų kunigų gaspadinė. O taip
gi žinau merginą, kuri nusižiū
rėjo į vieną gražų vikarą ir 
dažnai prie jo eidavo išpažin
ties, nors reikėjo važiuoti į ki
tą parapiją. Ir kaip tik tas jau
nas vikaras liko paskirtas už 
kleboną, tai ta mergina tuoj ir 
atsidūrė pas jį už gaspadinę.

Petras — Žinote, mano mieli 
draugai, ką aš sumaniau. Aš 
duodu įnešimą, kad mudviejų 
draugas Jonas po Naujų 1939 
metų aplankytų visas Chicagos 
lietuvių kolonijas. Jis. kaipo 
jauniausias iš musų tarpo turi 
daugiau laiko ir sveikatos to
kius apsilankymus padaryti. O 
sugrįžęs jis mudviem daug nau
jienų papasakotų.

Laidotuvių Direktoriai

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

4704 So. Western A ve.

NARIAI

Cicero

Asociacijos

YARDS 14193354 So. Halsted Street

1646 West 46th Street

Chicagos,;

Lietuvių
Direktorių

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone Yards 49083307 Lituanica Avenue

6834 So. Wėstern A ve.
1410 South 49th Court

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phoiie Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast lOSth 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

AKIŲ SPECIALISTAI

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. 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^ 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.

Optometricaliy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn SLMiesto

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 So. Halsted S t.

JOSEPH J. GRLSH
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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.

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.

Garsinkitės “N-nose”
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KOMUNISTAI SUARDĖ A. L KONGRESO 
BROOKLYNO SKYRIAUS KONFERENCIJĄ
Bandė išnaudoti šią konferenciją savo frakciniams tiks

lams, paneigdami kitų valią; socialistai 
mokratiniai nusistatę žmonės nutraukė 
komunistais.

ir kiti dę- 
ryšius A

(Tęsinys)

Rezoliucija
Dėl vidujinės santvarkos Lietu

voje ir Lietuvos santykių 
su kaimynais

I
Nuo to laiko, kai buvo su

šauktai Amerikos Lietuvių 
Kongresas Demokratinei Tvar
kai Lietuvoje A (steigti, senasis 
pasaulis, kartu ir musų gimta
sis kraštas Lietuva, pergyveno 
skaudžius fašistinės reakcijos 
puolimus. Vokiškosios reakci
jos slibinas prarijo Austriją, 
sudraskė Čekoslovakiją ir šio
mis dienomis kėsinosi ant Lie
tuvos. Tą patį darė ir lenkų re
akcinė ponija. Bendrai imant, 
Lietuvos nepriklausomybei šiuo 
metu gręsia didesni pavojai, nei 
kada nors pirma.

Būdami istorinių patyrimų 
užgrūdinti šalininkai tautų sa
varankumo, mes juo labiau sto
jame už savarankią ir nepri
klausomą Lietuvą, su kurios 
žmonėmis mus jungia broliš
kos giminystės kraujas bei kil
mė. Užtat mums ir rupi viešai 
pareikšt savo įsitikinimus dėl 
vidujinės santvarkos Lietuvoje 
ir josios santykių su kaimy
nais.

L Jeigu Lietuvą puls kuris 
nors už ją galingesnis kaimy-j 
nas, tai jos atsparumas visų 
pirma pareis nuo to, kokia bus 
Lietuvos vidujinė santvarka. 
Mes sakom, kad už savo kraš
to nepriklausomybę gali kovot 
tik pati liaudis — laisva ir vie-^ 
ninga. Iš to seka, kad pirmoji! 
sąlyga vieningam gynimui Lie
tuvos nepriklausomybės yra 
a (steigimas demokratinės tvar-, 
kos Lietuvoje.

2. Demokratinę tvarką Lie
tuvoje a (steigti bus galima vien 
tuomet, kai pasitrauks dabarti
nė jos vyriausybė, kuri neat
stovauja daugumą šalies gyven
tojų. Jos vietą privalo užimt

laikina vyriausybė, sudaryta iš 
demokratinių partijų atstovų. 
Ta naujoji vyriausybė turės 
grąžinti Lietuvos piliečiams jų 
demokratines teises ir laisves; 
ji turės paleisti iš kalėjimų tuos 
asmenis, .kurie vienu ar kitu 
budu yra nusikaltę esamąjam 
režimui, gindami savo krašto 
nepriklausomybę ir žmonių de
mokratines teises.

3. Kada Lietuvoje bus at- 
steigta demokratija ir bus su
grąžintos piliečių teisės ir lais
vės — tokia demokratinės Lie- 

I tuvos vyriausybė turės viso
kiausios teisės reikalauti, kad 
užsieniuose gyvenantieji lietu
viai remtų ją ir teiktų savo pa
ramą kovoj už Lietuvos nepri-

1 klausomybę.
ši Amerikos Lietuvių Kon

greso Brooklyno skyriaus kon
ferencija, laikoma sausio 8 d., 
1939, Brooklyne, iškilmingai 
pasižada teikti visokią paramą 
demokratinei Lietuvai.

II
Ši konferencija taip pat su

pranta ir konstatuoja, kad yra 
daugelis išlaukinių faktorių, 
kurie glaudžiai susiję su išlai
kymu Lietuvos nepriklausomy
bės. Vienas tų faktorių — Lie
tuvos santykiai su kaimynėm 
valstybėm. Austrijos ir Čeko
slovakijos likimas aiškiai įrodė, 
ko galima laukti iš galingųjų 
kaimynų, ypač diktatoriškų, ši 
istorijos pamoka tegul bus 
įspėjimas musų broliams Lie
tuvoje, kad pavojaus valando
je jie visų pirma gali pasitikėti 
tik savo jėgomis.

Tačiau pastaraisiais laikais 
jokio krašto nepriklausomybei 
negrąsino tos valstybės, kurios 
tvarkosi demokratiškai. Tik 
diktatoriškos hydros tyko pra
ryti už save silpnesnius. (Kitos 
diktatoriškos šalys jei ir neban
do grobti naujas teritorijas, tai 
jos daro įvairias tnachinacijas 
išlaikymui grobių, kuriuos tu
ri iš seniau, šitą liudija susita
rimas tarp Lenkijos ir Rusijos,

l ACME-NAUJIENŲ Foto]

Constance Talmadge Net- 
cher, kuri savo laiku buvo 
žymi kino artistė ,atsiskyrė 
nuo Townsend Netcher, 
Chicagos departamentinės 
krautuvės viršininko.

tomasi su viešąja opinija. Jei 
Lietuva pasiliks neutrali, dikta
toriški ryklės neturės moralio 
pateisinimo ją pulti. Tad, nepai
sant kokia dabar Lietuvoje 
tvarka, musų supratimu, savo 
nepriklausomybę Lietuva geriau 
apsaugos laikydamosi griežto 
neitraliteto.) Be to, demokrati
niai besitvarkanti Lietuvos liau
dis savo kaimynams duos su
prasti, jog kartą svetimo jun
go nusikračius, ji gera valia ne
nusilenks naujiems vergėjams.

Lai gyvuoja demokratinė ir 
nepriklausoma Lietuva!

(Pastaba. — Komunistams 
priešinantis, demokratiniai nu
sistatę delegatai iš savo rezoliu
cijos buvo sutikę išleisti visą tą 
tekstą, kuris išspausdintas juo
domis raidėmis. Bet ir tas ko
munistus nepatenkino. Jie nesu
tiko pasmerkti diktatūras!)

Pareiškimas

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

- KAINA 25 CENTAI

tikslu laikyti vergijoje milionus 
l Ukrainą, baltgudžiy, lietuvių ir 
! kitų tautų. Tą pat rodo vėliau
sieji lenkų žygiai — tartis su 
Hitleriu ir sudaryti glaudesnius 

■ryšius tarp stambiųjų diktato- 
irią ne vien tam, kad trempti 
tautinių mažumų judėjimus, 

i bet taip pat dalintis įtaka silp- 
i nesnėse valstybėse.)

Lietuvai nėra jokio reikalo 
blokuotis su bet kokiom dikta-

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

turoin — (juodom, mėlynom, 
rudom ar raudonom. Nors pa
saulis šiuo tarpu pergyvena 
dvidešimto šimtmečio barbariz-

bet kai kada vis tik skai

Kas Yra Kaltas Už Suardymą 
ALK Brooklyno Skyriaus 

Konferencijos
Įvyko tas, ko mes, demokra

tiniai nusistačiusieji žmonės, 
nelaukėm ir nenorėjom — A- 
merikos Lietuvių Kongreso sky
rius Brooklyne, kaip toksai, ta
po likviduotas. Liko tik jo var
das, kuriuo tūlą laiką dar ban
dys paraduoti aršiausios dikta
tūros šalininkai komunistai. Bet 
pasėkos jau aiškios — bus tik 
popierinė demonstracija, o dar
bo nėra ir negalės būti.

Pereitą sekmadienį, sausio 8, 
įvykusi ALK Brooklyno sky
riaus konferencija buvo gyvas 
liudininkas, gražiausiai įrodęs, 
ko galima susilaukti iš falšyvų 
demokratijos draugų. Konfe
rencija buvo sušaukta tam, kad 
labiau apvienyti visus demo
kratiniai nusiteikusius lietuvius, 
kad išplėsti musų darbą už at- 
steigimą demokratines tvarkos 
Lietuvoje ir, bendrai imant, 
kartą, ant visados pasisakyti, 
jog už demokratiją mes kovo
jame ne vien formaliai, bet ir 
esminiai-principaliai.

Išėjo priešingai. Žmonės, ku
rie iki šiol sakė, kad jiems rik- 
pi demokratija, kad jos vardan 
jie gatavi paaukot viską — tie 
žmonės ėmė ir pasirodė pilniau
sioj nuogybėj. Sudarę saviškę 
daugumą, jie nesiskaitė nei su 
mažumos valia, nei su papras
tuoju mandagumu. Jie atvirai 
išstojo už diktatūrą, balsuoda
mi prieš rezoliuciją, kurioje aiš
kiai ir griežtai buvo pasisakyta 
už demokratiją! Vengdami be
reikalingų ginčų, norėdami kaip 
nors išlyginti skirtumus, mes 
sutikome išbraukti tas savo re
zoliucijos vietas, kuriose speci
fiškai kalbėta apie Sovietų Są
jungą ir bendrai visas diktatū
ras. Mes taip pat sutikome įdėt 
į rezoliuciją tokį dalyką, kuris 
galėtų patenkinti komunistų 
reikalavimą, kad Lietuva už- 
megstų glaudžius santykius su

“didelėm ir galingom demokra
tinėm šalini,” nors žinojon), 
kad tokia šalimi komunistai 
pirmoj vietoj stato Sovietų. Ru
siją, o paskui Lenkiją ir Rumu
niją.

Formuluodami savo rezoliu
ciją, atsisakydami nuo to, kad 
Lietuva liktų griežtai neutrali, 
mes pasakėme taip:

“Lietuvai todėl butų išroka- 
vimo palaikyti glaudesnius ry
šius su demokratinėm valsty
bėm, bet nusidėti į jokius blo
kus su diktatoriškom valsty
bėm.”

Iš musų pusės tai buvo dide- 
is nusileidimas. Išrodė, kad ko
munistai bus patenkinti. Taip 
darydami juk įrodėme, kad 
mums rupi bendras darbas ir 
kova už demokratiją.

Bet ne. Komunistai pareika
lavo daugiau. Jie norėjo, kad 
iš savo rezoliucijos mes išbrauk
tume tą vietą, kurioje sakoma- 
jog Lietuvai nedera blokuotis 
su diktatoriškomis valstybėmis!

To buvo perdaug. Būdami 
demokratijos šalininkai mes ne
galėjome atsisakyt savo kovos 
Už demokratiją ir užgirt dikta
tūras— kokios jos bebūtų. Tuo
met, pagelba saviškės daugu
mos, komunistai atmetė musų 
rezoliuciją ir priėmė saviškę. 
Savo rezoliucijoj komunistai 
pasisakė tik prieš nacių dikta
tūrą, užmiršdami Lenkijos ka
rininkų diktatūrą, kuri taip^pat 
nori praryt Lietuvą! jie “už
miršo” ir visas kitas diktatūras 
—lyg jos butų demokratijos bi
čiulės! Tatai jie darė 
vienu tikslu—traukti Lietuvą į 
Lenkijos-Rusijos ir Rumunijos 
bloką. Tos Lenkijos, kurios val
donai yra pasigrobę visą treč
dalį Lietuvos, kurie vergia mi- 
lionus ukrainų ir baltarusių!

Akyvaizdojc šito .fakto, noro 
įtraukti musų sėtąją tėvynę į 
diktatūrų kilpas, mums, demo
kratijos šalininkams, liko tik 
viena išeitis—nutraukti ryšius 
su tais, kurie garbina diktatū
ras ir po demokratijos skraiste 
palindę joms padeda.

Tatai ir padarėme. Pasakę, 
kad demokratijos gynėjų eilėse 
negali turėt vięįį.?. šalininkai 
kruvinų diktatūrų, mes apleido
me svetainę, kurioj ėjo konfe
rencija ir susirinkome į kitą. 
Čia buvo išrinktas komitetas iš 
žemiau pasirašiusių asmenų ir 
jam pavesta duot šį pareiški
mą. Šis komitetas taip pat bu
vo instruktuotas sušaukt plates
nį mitingą, kuriame bus susi
tarta dėl musų veiklos ateityje.

Visuomenės žiniai mes todėl 
pranešame, kad sausio 8 d. 
konferenciją apleido visi demo
kratiniai nusistatę žmonės, at
stovaujantieji tokias stambias 
organizacijas, kaip Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubas, Amal- 
gameitų Unijos 54 Skyrius, S. 
L.A. kuopos ir kitos organizaci
jos. Aišku, musų eilėse buvo 
LSS 19 kp. ir trijų LDD kuo
pų atstovai. Konferencijoje li
ko tik komunistai ir jų paka
likai, persistatą save bepartyviš- 
kais, bet dirbą komunistams.

Ryšy su tuo mes esam įgalio
ti pareikšti, kad nuo dabar A. 
L.K. skyrius Brooklyne yra gry
nas komunistų padaras, su ku
riuo nebegali kooperuot joks 
tikras demokratijos šalininkas. 
Su juo mes nutraukiam ryšius 
ir prašom demokratiškai nusi
teikusią visuomenę, kad ji šitą 
faktą atatinkamai įvertintų.

Komisijos Nariai:
J. Glaveskas, 
St. Strazdas, 
J. V. Stilson, 
P. Tiškevičius, 
F. Stanaitis.

(GALAS)
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Sovietų Rusija, 21 metams prabėgus
Rašo Adam W. Milės
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(Musų specialaus korespondento)
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Suardytas A. L K. Brooklyno skyrius
Šio mėnesiu 8 d. įvykusi A, L. Kongreso Brookly

no skyriaus konferencija skilo ir iš skyriaus pasitraukė 
visos eilės organizacijų delegatai, būtent, LSS. 19 kuo
pos, trijų LDD kuopų, Amerikos Lietuvių Piliečių Klu
bo, Amalgamated Workers of America lokalo 54, SLA 
38 kuopos ir kai kurių kitų. Skyriuje, kaip pranešimas 
sako, pasiliko tiktai komunistai ir jų “bepartyviai” pri
tarėjai.

Tiesioginė to skilimo priežastis buvo ta, kad komu
nistai, su pagalba įvairių savo “popierinių organizacijų” 
sudarę daugumą konferencijoje, užsispyrė dėti į rezoliu
ciją apie Lietuvą reikalavimą, kad Lietuva stotų į karo 
bloką su Lenkija, Rusija ir Rumanija prieš Vokietiją. 
Demokratiniai nusistačiusioji konferencijos dalis atsisa
kė tokį reikalavimą remti ir siūlė, vietoje to, arba visai 
praleisti punktą apie Lietuvos užsienio politiką, arba pa
sisakyti už Lietuvos susitarimą su demokratinėmis vals
tybėmis, o ne su diktatūromis. Bet tam pasipriešino ko
munistai. Tokiu budu prie susitarimo nebuvo galima pri
eiti.

Bet tai buvo tik paskutinė skilimo priežastis. Nesu
tikimai A. L. K. Brooklyno skyriuje tęsiasi jau nuo per
eitų metų pavasario, kai to skyriaus komitetas atsisakė 
leisti socialistų atstovui kalbėti Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių paminėjime. Buvo ir kitų atsitikimų, kur 
komunistai, per savo “bepartyvius” komiteto narius vy
kino diskriminavimo politiką prieš kitaip manančius 
draugijų veikėjus. Komunistų užsispyrimas įbrukti kon
ferencijai lenkiškai-rusiško-rumaniško “bloko” idėją pri
vedė skyrių prie galutino suirimo.

Tai jau antras skyrius, kurį komunistų partyvišku- 
mas sugriovė. Pirmiau jie suardė Toronto (Kan.) sky
rių, nekultūringai elgdamiesi to skyriaus koncerte. Ki
tuose skyriuose, deja, pastaruoju laiku susidarė taip pat 
nepergeriausia nuotaika. Massachusetts apskrityje komu
nistai suklastavo konferencijos rezoliuciją. Chicągoje ko
munistai sugadino konferencijos (gruodžio 18 d.) atmos
ferą, iššaukdami bereikalingus ginčus dėl jų tariamo 
Lenkijos-Rusijos-Rumanijos “bloko”, kurį jie dabar pir
šo* ir Brooklyne.

Bėda su komunistais yra ta, kad į viską žiuri per 
Maskvos aprūkusį langą. Ar jie kalba apie Amerika* Lie
tuvą arba Ispaniją, jie visuomet turi galvoje tik sovietų 
valdžios interesus. Bet tie sovietų valdžios interesai 
anaiptol ne visame kame supuola su kitų šalių reikalais 
arba demokratijos principais. Todėl demokratijos šali
ninkams kartais būna labai sunku su jais susikalbėti. Su
sitarimas butų galimas tiktai tuomet, jeigu komunistai 
savo partyviškų dalykų į bendrą darbą nekištų. Bet jie 
nuo to susilaikyti, tur būt, negali. Jiems, matyt, atrodo, 
kad jeigu jie nepatarnauja ^draugui Stalinui,” tai jie 
sugriešija.

Brooklyno skyriui suirus, kyla klausimas, ar bendras 
demokratinių srovių veikimas su komunistais iš viso ga
lės būti toliau tęsiamas?

000 žmonių mirė badu. Patys 
Rusijos gyventojai minėjo šitą 
skaičių.

Galime įsivaizduoti, ką mano 
apie tokią tvarką tie žmonės,

 .kurie išliko gyvi.
Šio straipsnio autorius yra lietuvis dąrbininkas, Kodėl nesiseka kolektyvams? 

gyvenąs Detroite. Jisai buvo nuvykęs į Sovietų Sąjun- Lietuviškai pasakius, “bendras 
gą ir tenai dirbo, kaip mechanikas. Važiuodamas į Šuo visada alkanas”. Kolektyvų 
Rusiją, jisai buvo karštas bolševizmo šalininkas, bet darbininkui dirba 8 valandas 
kai jisai pamatė savo akimis, kas toje “darbininkų to- per dieną. Dauguma jų dirba 
vynėje” dedasi, tai jjsąi sugrįžo labai nusivylęs. Taigi laukuose, kiti dirba valgykloje. 
Adam w. MUes kalba apie tai, ką jisai žino ne iš ko- Visiems šitiems darbininkams 
įpunistų propagandos raštų ir prakalbų, bet iš savo yra paskirtos darbo valandos, 
patyrimo. — Redakciją. Lauko darbininkai, išdirbę 8

 valandas, pareina valgyti. Val- 
teisingi. Jie pareiškė viršinin- Sykius darbininkai jų ten lau
kui, kad dalykai turi būt kitaip kia. Sakysime, užėjo lietus; gru- 
sutvarkyti. Išgyveno 3 mėpe- dąi ar šienas gali sulyti ir su
sius, bet nieko nebuvo padary- puti lauke. Kąs juos gelbės nuo 
ta. Gryžo Vokietijon, yašo į lai- lietaus? Sakysime, atsiras sava- 
kraščius. Komunistų partija lie- norių, kurie nori apsaugoti ko
pia netikėti jiems. Vokietijos lektyvą nuo nuostolių. Padirbės 
komunistai prisiunčia mums ilgiau, pareina iš darbo — ne- 
laišką, klausia tiesos. Ateiviai bėra valgio, nes valgyklos dar- 
sušaukė susirinkimą, apsvarstė bininkai, atidirbę savo valan- 
tą ląišką, bet nežįno, kas dary- Į ^as, šaukštus ir lėkštes atėmė 
ti. Rašysi tiesą, pasidarysi so
vietų “priešas”; o meluoti nesi
nori. Numelėm laišką į gurbą.

Tokių atsitikimų buvo daug. 
Vokietijos darbininkai buvo pri
versti pasirinkti sau kelią — 
su komunistais ar su Hitleriu. 
Aš sakau, Hitleris gali padėko-

DETROIT, Mich. — 1917 m. 
buvo nuverstas Rusijos caras ir 
paskui susidarė demokratinė 
valdžia su Aleksandru Kerens
kio priešakyje. Bet ji gyvavo 
neilgai, nes bolševikams-komu- 
nistams nepatiko demokratinė 
valdžia ir jie kurstė prįeš ją 
darbinipkus ir valstiečius, žadė
dami ląisvę miestų darbinin
kams. ir gyvenimo pagerinimą, 
žadėdami ūkininkams duoti že
mės, ir jiems (bolševikams) 
pavyko demokratinę valdžią nu
versti. Jie pasidarė Rusijos šei
mininkai.

Dabar jau praėjo 21 metai, 
kai komunistai Rusiją valdo, 
bet ar Rusijos liaudis sulaukė 
to, ką jiems Leninas ir kiti ža
dėjo?

žemės jie negavo. Kurie turė
jo mažai žemės, tie ir tos nete
ko, nes žemę bolševikai suko- 
lektyvizavo. Miestų darbinin
kams bolševikai atėmė laisvę ir 
pasunkino jų gyvenimą. Šian
dien Rusijos visuomenė jaučia
si sųyilta, bet jąu per vėlu. Ru
sijos žmonės taip pat, kaip ir 
kitų šalių, nori gerai pavalgyti, 
gražiai apsirėdyti, savo namuo
se gyventi. Bet Sovietų įstaty
mai užgina žmonėms tai turęti. 
Kiek man teko patirti, tik 5% 
žmonių Rusijoje sulaukė to, 
kas buvo žadėta, tai — valdžios 
tarnautojai. O kiti 95% Rusijos 
gyventojų yra paskendę skurde 
ir prispausti.

Žinoma, ir caro laikais dau; 
gyhė žmonių Rusijoje nieko 
neturėjo, ‘kentė vargą ir prie
spaudą. Bet, palyginus tuos lai
kus su dabartiniu žmonių gyve
nimu Rusijoje, mes surasime, 
kad daug didesnis nuošimtis 
šiandien nieko neturi.

Pasaulio darbininkai
Prieš 21 metus laiko daugelis 

darbininkų pasaulyje žiurėjo į 
soyietų vąldžią, kaip proletaria
to avangardą (priešakinį būrį), 
manydami, kad sovietų tvarka 
paliuosuos žmoniją nuo impe
rializmo ir kapitalįzpio. Bet jie 
nusivylė.

Per visą šitą laiką mes skai
tėme įvairius laikraščius ir 
klausėmės kalbėtojų, kurie aiš
kino padėtį Rusijoje. Kiti nu
važiavome patys patirti. Bet 
šiandien ir tie, kurie tenai bu
vo, ir kurie nebuvo, žiuri į so
vietų tvarką visai kitaip. Komu
nistų agitacija užsieniuose spro
go, 
visi

ką, kad jisai įsigalėjo Vokieti
joje. Jeigu Sovietų Sąjunga bu
tų susitvarkiusi taip, kaip bol
ševikai skelbė pasauliui, tai 
žmonės nebūtų nusisukę nuo 
komunistų, butų stovėję petys į 
petį, butų padėję bolševikams 
statyti socializmą. Bet, 21 me
tams prabėgus, pasaulio darbi
ninkai pamatė, kad faktai su 
komunistų propaganda nesutin
ka.
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Didesne spaudos laisve Lietuvoje
Krizė dėl Klaipėdos privertė Lietuvos tautininkų val

džia beųt dalinai atsižvelgti į visuomenės nuotaikų. Todėl 
pastaruoju laiku buvo pastebėta, kad šiek-tiek atleido 
vadeles cenžura. Opozicinių srovių laikraščiai gavo pro
gos tarti vieną .kitą kritikos žodį ne tik valdąnčiająi par
tijai, bet ir apie visą valdžios politiką.

Dabar, kaip musų specialus korespondentas prane
ša, valdžia jau leido inž. St. Kairio žmonai, Leonaitei- 
Kairienei, leisti mėnesini socialdemokratinį marksistinės 
krypties laikraštį “Mintis”. Tai bus nemenkas žingapia 
priekyn spaudos laisvės kryptim. Iki šiol tautininkų vąL 
(lomoje Lietuvoje galėjo eiti, be tautininkų, tiktai kleri
kalų ir vai. liaudininkų laikraščiai. ,,z s

Tą žurnalą, žinoma, varžys cenzorius, bet vįsgi jame 
bus galima viešai išreikšti, nors ir nevisai aiškiai, deųio- 
kratinio socializmo idėjas. Reikia atsiminti, kad socialde
mokratiniai žurnalai eidavo jau ir caro Rusijoje (pąv,

kaip burbulas, ir šiandien 
tąi mato.
Vokietijos darbininkai

Prieš ketvertą metų Hitleris 
sakė kalbą per radio. Po to ji
sai gavo daug laiškų nuo dar
bininkų, kurie reikalavo paaiš
kinimo apie gyvenimą Rusijoje. 
Jisai atsakė: “Neklauskite pia- 
nęs, klauskite tų žmonių, kurie 
tenaį lankėsi.’’

Man būnant Rusijoje, buvo 
toks atsitikimas. Trys vokie
čiai technikai atvąžiavo tenai 
dįrb(i. Nepaliko jiems rusiška 
tvarka, ėmė skystis. Visi suti
kome, kad jų nusiskundipiai 1938 bb IV 1933 m. apie 5,000,-

jura! Ar rami, ai 
jinai šiandien? Iš 
neįžiūrėsi. Iš aukšty-

ir išėjo. Vadinasi, darydamas 
gerų visuomenei, save nuskriau
dei. Ar daug bus tokių, kurie 
taip elgsis? Esu tikras, kad vi
si, kurie lankėsi Sovietų Sąjun
goje ir matė kolektyvius ukius, 
tai žino.

Valdžios ūkis
Man lenai gyvenant, pasitai

kė dirbti valdžios ūkyje (sov- 
choze? — Red.), kaip savano
riui, nes Rusijos gyventojų pa
reiga 3 dienas į metus paauko
ti valstybės labui. Šitame ūky
je buvo pasėti agurkai. Užaugo 
dideli. Atėjo laikas suvalyti. Nė
ra kam. Sargas šaukiasi prie 
valdžios; valdžia pinigų ir dar
bininkų neturi. Savanorių neat
siranda. Sargai žmonėms agur
kų neduoda, nes priklauso val-

Soviely Rusijos trukumai I džiai. Kas už tai atsako ? Nie
kas. Žinoma, žmonės atsako,

Trūksta namų. badaudami. Šitą atsilikimą esu
Mes, gyvendami Amerikoje, | matęs savo akimis.

negalime nė įsivaizduoti, ką 
reiškia namų trukumas. Tai ga
li suprasti tiktai Rusijos gyven
tojai, kurie tą trukumą jaučia 
ant savo kailio kasdieninam gy
venime. Daugybė žmonių tenai 
gyvena, kaip rusai sako, bara
kuose. Tai — vienas didelis 
kambarys,‘įkuriame gyvena ke
lios šeimos, vyrai, moterys ir 
vaikai. Pažiurėjus į gyve
nimą, tiesiog negerai darosi.

Kurie dirba dirbtuvėse, turi 
ypatingą privilegiją gyventi 
naujuose namuose. Tiesa, Rusi
joj pastatė daug naujų aparl- 
mentų, už tai — kepurę nusii
mu. Bet vistiek Rusijos mies
tai yra labai apleisti ir griūva. 
Pavyzdžiui, žmonės, kurie gy
vena senose šlubose, negali jų 
taisyti. Kur jie gaus materiolo 
ir kitokių dalykų? Rusijoj to
kių krautuvių, kaip Amerikoje, 
nėra. Yra lik “magazinai”. Kas 
iš ten tau materiolą atgabens? 
Ant pečių nesinešk Bet užvis 
svarbiausia tai, kad niekas ne
drįs namus taisyti, dėl savo 
saugumo. Todėl vienoje vietoje 
stato naujus, kitoje vietoje se
nieji griūva. Sovietų tvarka ne
leidžia žmogui namą tirėti 
juo rūpintis.

Maisto trukumas
Rusijos gyventojai visiems 

ra sakę, kad nuo 1924 metų iki 
1928 m. maisto buvo pakanka
mai — tai, kuomet buvo su
grąžinta prekybos’laisvė ūkinin
kams. Bet nuo 1928 metų pra
dėjo ukius kolektyvizuoti. Nuo 
to laiko maisto buvo vis mažiau 
ir mažiau. Sovietų viršūnės jau 
nedvįso gęįžti atgal. " Išdraskė 
mažažemių ukius, sudarę kolekr 
tyvųs. prasidėjo badas. Nuo

Rudeniui atėjus, valdžios a- 
gentai važiuoja į kolektyvus, 
pasiima tam tikrą paskirtą nuo 
jų dalį, palieka visai mažai. 
Žmonės protestuoja, bet nieko 
negelbsti. Kas atsitinka? Metę 
kolektyvus, žmonės važiuoja į 
miestus,. Ateina pavasaris, nėra 
kam dirbti laukus. Valdžia gau
do darbininkus nuėstuose ir 
siunčia atgal, į ukius. Aišku, 
kad toks nusistatymas prieš ko
lektyvus nėra geras, žmonės, 
dirbdami visą laiką, žiemos su
laukę, neturi ką valgyli.

Kaip kolektyvai, taip ir mies
to darbininkai užlaiko raudoną 
carą ir jo agentus. O žmonių 
masės Sovietų Rusijoje nieko 
neturi. Badauja, neturi kuo 
sivilkti, trūksta gyvenamų 
mų. Visko TRŪKSTA.

(Bus daugiau)

Baltijos 
audringa 
aukštybių 
bių viskas plokščiai atrodo,
nors žemė savo margumynų 
nepraranda. Margi, įvairiaspal
viai ir vandens. Į juras tik nuo 
kranto žiūrint atrodo vienos 
spalvos vanduo. Visai kas kita, 
kai į juras žiuri iš aukštumos. 
Š\ai ir šiandien atrodo vietomis 
Baltijos jura žilomis garbino- 
mis pasipuošusi. Ilgomis veik 
tiesiomis linijomis tos žilos bal
tutės garbanos išsirikiavę, o 
kaip kur balti baltučiai, rodos, 
vandenų debesėliai plaukia. 
Ne, iš aukštybių jura taip pat 
įdomi, įvairi.

Reikia spėti šios žilos baltos 
garbiuos reiškia ne ką kitą, 
kaip tik jurų didžiules audras! 
Taip, mes tik iš palyginimų, iš 
patyrimų gyvenimo tikrovę pa
žįstame. Retais atsitikimais 
mesk gyvenimo, gamtos pasau
lio reiškinius tik tiesioginiai pa
žįstame, suprantame ir jiems 
dėsnius nustatome.

Siūbuoja, liūliuoja Raitijos 
juros vandens, bet mus aukšty
bėse ta žemės audra nepaliečia. 
Lygiai ramiai sau erdvėmis le
kia plieninis, tas įstabus žmo
gaus padaras — aeroplanas. Jis 
savo jėgą, greitį gimdo tik iš 
priešginybių. Skrodžia orą, ky
la aukštyn ir skrenda. Taip il
gy venime dažniausiai būna, 
kad priešginybės mūšiuose at
sparumą gimdo. Kova, tai gy
venimo prasmė. Nėra kovos, 
nėra gyvenimo. Jei štai tasai 
lėktuvas prarastų erdvėse tą 
priešginybę, kovą, jis prarastų 
lygsvarą ir tiesiai, bejėgiai, jo
kios jėgos nesuvaldomas sta
čiai kristų žemėn.

Baltoskandijos tautos gyveni
mo priešginybėje semia sau jė
gas, jos kovoja, jos ir gyvena. 
Buvo prusai, senais, senais lai
kais gyveno čia kitos tautos — 
pasuko jos mažiausio pasiprie
šinimo linkine, prarado kovą, 
nustojo priešginybių ir žuvo. 
Apie jų kapus dabar tik istori

ap- 
na-

iš
ir

lietuyių kalbą “Visuomenė”, rusų kalbą °Novy Mir”), 
Tjk' b9lš,evįkiška “proletąriąto diktatūra” privedė spauT 
įųą “laisvę” prie to, kad Rusijoje ųųq ^didžiojo” Lenino 
laikų nebegali pasirodyti joks demokratinio socializmo 
leidinys. . ~

Kai pradės “Mintįs” eiti (jeigu kun. Mironas to leL 
dinio neatšauks), tai bus sarmata tiems žmonėms, kurie 
gąrbįpa sovietų valdžią, nes tenai tokių Įąikraščių leidi
mas yrą uždrąųstąa,

Margumynai
Parduodamas iš Varžy

tinių Napoleono 
Testamentas

Londone parduodamas
varžytinių labąi įdomus doku
mentas, būtent, Napoleono tes
tamentas, tiksliau, to testamen
to aštuntas paragrafas (pats 
testamentas yra tautiniame 
prancūzų archyve Paryžiuje). 
Kuriuo budu Napoleono testa
mento tęsinys pateko į priva
čias rankas, žinių nėra, bet dėl 
jo autentiškumo neabejojama. 
Jis parašytas prieš pat Napole
ono mirtį, drebančia ranka ir 
neaiškia rąšyseną.

Svarbiausias šio aštunto pa
ragrafo punktas yra nuostatas, 
kuriuo Napoleonas visą savo 
nejudomą turtą Ająccio mies
te (Napoleono gimtinė Korsi
kos saloje) palieka savo moti
nai Leticijąi Bonaparlęi. Ant
ruoju punktų impęratorius nu
stato savo tęštaipentui vykdy
toją, trečiuoju prąšo, karalienę 
Mariją Luįzę paskirti buvu
siam prie Napoleono šv. Elenos 
saloje gydytojui pensiją ir ket
virtuojuvirtuoju — skirti savo sunui, 
Reichstadto kunigaikščiui auk
lėtoją bei globėją.

dabar įsigalėjo vokiečių tarpe. 
Kas gali pasakyti, kad ateityje, 
gal netolimoje ateityje, vokie
čiai bus suvaryti tiktai į savo 
žemes ir turės ilgam liautis 
kaimynams neramybėmis grąsi- 
nę! Gal ir jie atsidurs švedų 
padėtyje ir tuomet, tuomet Bal
tijos pajūrio pakrantėje ilgam, 
ilgiems amžiams įsigalės tai
kinga dvasia. Eis lenktyniavi
mas, eis kova, bet kova tiktai 
dėl kultūrinių laimėjimų, dėl 
bendro žmonijos progreso.

Alo, alo, — žemė kalba. Taip 
ir tose aukštybėse pakilęs žmo
gus su žeme ryšių nepraranda. 
Radijaus bangomis skelbiama,

visas galimas pastangas, kad 
Vokietijos agresijai pakirsti ke
lią į Balkanus. Eina derybos su 
Prancūzija, Anglija, fenais Ru- 
minijos karalius vieši. Balka
nai, lygiai kaip ir Balloskandi-

čių galingumą apkarpius. Tai 
du taškai, lai dvi vietos, tai 
dveji vartai, pro kuriuos Vo
kietija nori prasimušti į slavų 
žemes. Budi, nesnaudžia nei 
Balkanai, nei Baltoskandija, — 
vieni ir kiti nori tai agresijai 
užkirsti varius.

Bet štai, štai kitos žinios 
skrenda erdvėse, kad Prancūzi
joje neramu. Tonais eina pašė
lusi kova tarp reakcijos ir de
mokratijos. Tonais paskelbtas, 
visuotinas darbininkų streikas. 
Tonais Miuncheno konferenci
joje pasėtai neteisybės dvasiai 
skelbiama atvira kova. Prancū
zijoje laužiasi pirmyn demo
kratijos dvasia.

Šių dienų Baltoskandijos tau
tos budi savo gyvybiniuose rei
kaluose. Jos kovoja, jos lenkty
niauja viena su kita ir gyvena. 
Jos į bendrą žmonijos kultūros 
vainiką pina raiškius, gražius 
žiedus. Jos kiekviena atskirai ir 
visos kartu lyg anas ežys pasi
šiaušia prieš germanizmą, savo 
amžiną priešą. Norvegai, šve
dai, suomiai, estai, latviai ir 
pagaliau lietuviai turi savo ka
ro laivynus. Jos savo laiku jau 
veik nustūmė nuo Baltijos 
krantų slavų padermes ir Bal
tijos jurose nori pilnais šeimi
ninkais likti. Bet germanai-vo- 
kiečiai tolydžiai joms grąsina 
ir kėsosi tuos vandenis savo 
ežeru paversti, čia amžiais ei
na nuožmi, atkakli kova. Tos 
kovos pėdsakus jus kiekviena
me žingsnyje užtiksite. Kaip 
tolydžiai kovoje, toje kovoje 
daug bendro suranda, daug 
vieni iš kįtų pasisavina, pavel
di. Visose Baltoskandijos tau
tose užtiksi vokiečių kultūros, 
civilizacijos žymių. Taip lygiai 
kaip ir vokiečiuose tų tautų žy- 
ųiių surasi. Tai ilgų amžių ko
vos padaras. Kada tai švedai, 
norvegai terjojo Baltijos kraš
tus, tarp savęs tos tautos grū
mėsi. Dabar tik istorija apie tai 
J\yloja. Nurimo aistros, aptilo 
nuožmios kovos ir jos visos 
kartu ir kiekviena atskirai tų 
tautų ieško, gaudo bendradar
biavimo ryšių ir nori surasti tą 
atsparos tašką prieš vokiečius.

Kas gali atspėti tų tautų liki
mą?

Buvo laikai, kuomet švedai 
ne tik buvo įsigalėję Baltijos 
juros pakrantėje, bet sieke sla
vus, vokiečius nuveikti. Dabar 
švedai nurimo — niekam ne- 
grąsina, neieško karui progos.

Tasai dukęs agresingumas

rosi, kai iš žemės girdi tokias 
žinias. Pasiilgsti žemės gyveni
mo pulsavimo ir norisi tuojau 
nulupti, nusileisti, kad smul
kiau, nuodugniau patirtum, su
žinotum, kas žemėje dedasi. 
Žemės gyvenimo raidos įvykiai 
taip pat greitai skrenda, kaip 
ir štai šitas musų lėktuvas. Ir 
kas žino, kaip nulupsime, bei 
kurios Baltaskandijos tautos 
teritorijoje jau gal žemė bus 
atvertusi kitą istorijos lapą ir 
kas iki lol buvo, bus jau palik-

žiams erdvėse negyvensi, teks 
žemėn nusileisti, todėl ir čia 
erdvėse, toje aukštumoje rupi 
žemes gyvenimas!

Oi, kaip rupi! Juk ant žemės, 
ne erdvėse, ne aukštybėse gyve
ni. Todėl tos žemės kiekvienas 
pulsavimas sukelia tiek daug 
rūpesčių! —T. L

Iš Lietuvos
Klaipėdos guberna 
torių pasikeitimas
Naujai paskirtas Klaipėdos 

krašto gubernatorius Viktoras 
Gailius, kelias dienas Kaune ta
ręsis su vyriausybe, grįžo į 
Klaipėdą su paskyrimo raštais.

stotyje iškilmingai sutiko orga
nizacijų ir įstaigų atstovai. Ki
tą dieną gubernatorių pasvei
kinti atvyko krašto direktori
ja, Vokietijos, Latvijos ir SSSR 
konsulai, organizacijų delegaci
jos, įstaigų viršininkai, įmonių

Lieluviškų organizacijų ko-

liui suruošė šaunias išleistuves, 
kuriose dalyvavo naujasis gu- 
lierna torius V. Gailius, krašto 
direktorija ir šiaip daug visuo
menės veikėjų ir įstaigų parei
gūnų. Ir lietuviai ir vokiečiai 
naująjį gubernatorių priėmė, 
labai nuoširdžiai, reikšdami 
vilties, kad jisai, būdamas gry
nas lietuvis ir klaipėdiškis, su
gebės pašalinti ar sušvelninti 
krašto negeroves. —VDV.
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etroito Lietuviu mios
IŠ DETROITO PADANGĖS

SVEIKINA “NAU
JIENAS”

Praeitą sekmadienį Detroito 
Lietuvių Pilietinimo Klubo su
sirinkime drg. P. Repšis priė
jęs sako, kad aš turinti jo žmo
ną pamatyti. Norėjau paklausti, 
kodėl aš ją turiu matyti, bet 
kaip tik tuo metu priėjo ir ji. 
Tuoj susipažinau su ja. Tai ga
na simpatinga ir maloni mote
ris. į Jungtines Valstijas ji at
važiavo tik prieš dešimt metų. 
Ji labai gražiai lietuviškai kal
ba ir yra pilna humoro.

Nieko nelaukdama, aš pradė
jau savo kalbą į SLA kreipti, 
nes maniau, kad ji yra tinka
miausia kandidatė tai organiza
cijai. Ne, ne, sako jinai, su tuo 
reikalu galėsime palaukti. Tuo 
pačiu metu ji paduoda man 
penkinę ir sako, kad tai “Nau
jienoms”. Girdi, pasveikink 
“Naujienas” 25 metų jubiliejaus 
proga ir palinkėk nuo musų 
kuo geriausio pasisekimo.

vasario 11 d. Lietuvių svetainė
je surengti bendrą visų trijų 
kuopų vakarą, kurio pelnas ski
riamas radijo valandai palaiky
ti. Kadangi įstojimas yra nu
mažintas per pusę, tai kuopų 
ižduose pertekliaus nėra.

Musų visų pareiga yra steng
tis, kad kalbamas kuopų bend
ras vakaras pasisektų. Į rengi
mo komisiją liko išrinkti: nuo 
21 kuopos Andrulienė, nuo 200 
kuopos — Vaitkus ir nuo 352 
kuopos — K, Morkūnas. Radi
jo komisija susidės iš Morkūno 
ir Vaitkaus.' Be to, visose ko
misijose dalyvauja generalis or
ganizatorius,

Nutarta nauji nariai skelbti 
“Tėvynėje”, o žymesnių jau
nuolių ir profesionalų bus de
dami organe ir atvaizdai.

M. J. Kemešienė

VISOKIOS ŽINIOS IŠ DETROITO
TEISĖJAS PATRICK H. 

O’BRIEN
Wayne kauntčs “probate” tei

sėjo vietą užėmė Patrick II. 
O’Brien, kurio rekordas yra vi
sais atžvilgiais pavyzdingas.

Jis pradėjo teisėjo pareigas 
eiti 1911 metais. Tais metais de
mokratų tikiclu jis liko išrink
tas teisėju vario kasyklų dis- 
trikte, kur buvo labai įsigąlė-

KORESPONDENCIJOS — SAVAITRAŠTIS —

nūs, kas jai “Naujienose” la
biausiai patinka. Atsakė, kad 
daug kas patinka, o ypač ji se
kanti Moterų Skyrių. Ta pačia 
proga ji siunčia linkėjimus to

nienei, bei kitoms bendradar
bėms. —Mariutė

SLA PAŽANGOS VAJUS
Musų mieste darbai ryšium 

su Pažangos vajum jau prasi
dėjo: visos trys kuopos jau Ii-

Generalė SLA 13 distrikto or
ganizatore M. J. Kemešienė su
šaukė visų kuopų valdybas, or
ganizatorius bei kontestantus, 
kad pasitartų vajaus reikalais 
bei pasidalintų savo sumany
mais ir patyrimais, kaip geriau 
veikti.

Susirinkimas įvyko sausio 5 
d. rusų svetainėje. Dalyvavo 21 
kuopos atstovai Andriulienė ir 
Balčiūnas, iš 200 kuopos Jonas 
Vaitkus, St. Virbickas, V. Ku- 
pol ir K. Darnusis; iš 352 kuo
pos Kazys Morkūnas, Petras 
Vencelevičitis, Rimkus ir gene-

mešienė.
Padaryta daug naudingų ir 

gerų tarimų. Visi dalyviai pa
sižadėjo daugiau dirbti, kad

ti. Dėl aplikantų varžybų ne
bus: jei aplikantas norės pri
klausyti 200 ar kuriai kilai kuo
pai, tai ten, jo aplikacija ir bus 
priduota, nežiūrint to, kuris or
ganizatorius ar kontestantas jį 
įrašys. Tokios permainos turės 
būti su generalio organizato
riaus žinia daromos.

Susirinkimas nutarė per šias

doma vietos lietuviai labiau su
pažindinti su naujais palisais ir 
iš viso su pačia organizacija.

--..Į

kalbama
Gadynės chorą 

mus: visi su 
to choro at- 
“Mikado”.

NAUJOSIOS GADYNĖS 
CHORAS

Tikrai daug buvo 
apie Naujosios
ir jo atvykimą pas 
nekantrumu laukė 
vykimo su operete 

Štai sausio 1 d.
mių) svetainėje apie 5 vai. po 
pietų susirenka Detroito kon
certų lankytojai. Vadinasi, gra
ži rinktinė publika. Ji mažai te
sikalba tarpusavyje. Visi kaž
kaip susikaupę, kažko laukia. 
Kiekvieno akys nukreiptos į 
sceną: žiuri, kada uždanga pa
sikels. Tarp publikos matosi 
nemažai ir chicagiečių: J. J. 
Pranskus, Millerienė, Milleris, 
Monkevičius su žmona, buvusi 
detroitietė Gabužienė ir kiti. Vi
si jie atvyko drauge su choru 
pasižmonėti ir su delroitiečiais 
arčiau susipažinti.

Netrukus pasikelia ir uždan
ga. Mockapetris, operetės “Mi
kado” vertėjas, paaiškina turi-

Michigan vario kasyklose 1913 
metais prasidėjo didelis bruzdė
jimas ir streikai. Kasyklų mag
natai visais budais stengėsi tuos 
streikus sulaužyti. Ypač jie bu
vo užsispyrę gauti drausmę 
prieš streikininkus. Bet čia 
jiems ir pastojo kelią teisėjas 
O’Brien, kuris griežtai atsisakė 
tą paslaugą padaryti, atseit, 
drausmę išduoti.

Dėlei to savo nusistatymo 
tarp darbo žmonių jis pasida
rė labai populiarus. Ir 1917 m. 
jis ir vėl liko teisėju išrinktas. 
Iš teisėjo vietos jis pasitraukė 
1921 m. ir persikėlė į Detroi
tą, kur pradėjo verstis advoka
tūra. Kai 1931 m. buvo suma
nyta ateivius registruoti, lai jis 
griežtai išėjo prieš tą sumany
mą. 1932 melais jis liko išrink
tas Michigan valstijos prokuro
ru.

Prasidėjo didžiausias nedar
bas ir visokie neramumai. Per 
tą laiką O’Brien tikrai daug pri
sidėjo prie sunkios naštos pa
lengvinimo. Užpernai jis buvo 
darbininkų kandidatas į majo
rus. Nors ir daug balsų surin
ko, tačiau į majorus išrinktas 
nebuvo. Bet štai pernai jis liko 
išrinktas Wayne kauntės “pro
bate” teisėju.. Darbo žmonės 
tuo yra labai patenkinti.

Teisėjas O’Brien lietuviams 
yra gerai žinomas, kadangi 
daug kartų yra kalbėjęs jų pa
rengimuose. Detroitietis

gi jai tenka labąi daug dirbti 
Susivienijimo reikalais kaipo 
gen era 1 i am orga n iza tori u i.

Tvarkos vedėju liko išrinktas 
J. česonis. Skaitomas ir priima
mas protokolas. Seka valdybos 
raportai. Sekretorius praneša, 
kad visi pavesti darbai atlikti 
kaip galima geriausiai. Jis ra
gino narius labiau susirūpinti 
spaudos palaikymu. Iš iždinin
ko raporto paaiškėjo, kad su 
finansais viskas tvarkoje.

Komisija raportuoja, kas vei
kiama A. L. Kongreso Detroito 
skyriaus. Vasario 12 d. esąs ren
giamas Lietuvos nepriklauso
mybės 21 melų paminėjimas. 
Busianti suvaidinta “Amerika 
Pirtyje”. Be to, bus kalbėtojas, 
šokėjai. Paminėjimas rengia
mas Lietuvių svetainėje. Sky-

politiniams

Romisija praneša, 
rengtoji vakarienė

pra- 
pri-

mc-

30 dolerių 
niams.

Pramogų 
kad pernai
gerai pavyko. Su' pikniku nepa
sisekė dėl to, kad lijo. Per šiuos 
melus numatyta irgi kelios 
mogos surengti. Raportas 
imtas.

Renkama valdyba 1939
tams. F. Normantienė išrenka
ma organizatores pareigoms ei
ti; J. Besasparis sekretorium ir 
M. Strazdienė iždininke. Į pra
mogos komisiją įėjo M. Straz
das ir J. Pilka; A. L. Kongreso 
komisijon paskirti J. Besaspa
ris ir J. Česonis; veikimo komi
sija susidės iš J. Česonio, J. 
Pilkos ir J. Besaspario.

• ’ * • ,

Prie naujųcsumanymų buvo 
pakeltas klausimas apie suren
gimą bankieto “Naujienų” dvi
dešimt penkių, melų jubiliejaus 
proga. Tam tikslui liko išrinkta 
speciali komisija iš B. Keblai- 
lienės, M. Weaverienės, M.

sonio. Kili draugai taip pat pa-
nias.

Neklysiu sakydama, kad de- 
troiliečiai pirmą kartą malė 
taip rūpestingai priruoštą vai
dinimą. Grigoniulė, Balsiutė, 
Milleriutė, Maukiulė-Steponavi- 
čienė, Aliau Downs, Virbickas, 
Romanas, Valentas, Budraitis 
ir kili šauniai savo partijas at
liko. Pats choras taip labai gra
žiai dainavo. Gražų įspūdį darė 
kostiumai, žodžiu sakant, chi- 
cagiečiai pasirodė labai šauniai.

Publika vaidinimu buvo tiek 
sužavėta, jog kiekvieną sceną 
lydėjo grausmingais aplodis
mentais. Po vaidinimo Jurgis

jaus vedėją ir prašys, kad jis 
pagamintų specialią agitacinę 
literatūrą, kuri bus platinama 
tarp vietos lietuvių įvairiuose 
parengimuose ir vakaruose. A- 
gi tariniuose lapeliuose nutarta 
minėti visos trys kuopos.

Kitas svarbus tarimas — lai

“NAUJIENŲ”
JUBILIEJINIS

KONCERTAS

Ashland Blvd 
Auditorijoj

Kovo 12, 1939

din tojus ir paačiavo publikai už

taip pat dovaną, kurią prisiun
tė p-ia Dundulienė iš . Hart, 
Mich.

Kalbėjausi su p. K. Tamošiu
mi, kuris yra didelis scenos mė
gėjas ir pats yra režisavęs daug 
veikalų. Jis tikrai entuziastiškai 
atsiliepė. Sako, Naujosios Ga
dynės choras pastatė “Mikado” 
tikrai profesionališkai.

Ryšium su tuo vakaru tenka 
viena labai nemaloni ^pastaba 
padaryti. Vakaro vedėjas lyg 
“raganų” ieškojo, bandydamas 
ant jų suversti visą bėdą. Gir
di, musų chorui tam tikri ele
mentai visą laiką bando koją 
pakišti.

Skundėsi jis, dejavo ir tuo 
pačiu metu džiaugėsi, kad vi
sos priešų pastangos pakenkti 
Vyrų choro parengimui nuėjo 
niekais.

Išėjo nei šis, nei tas: taip ir 
atrodė, kad vakaro vedėjas pa
siryžęs su vėjo malūnais kovo
ti. Kaip ten bebūtų, o vakarai 
ir koncertai visai nėra vieta to
kiems dalykams į viešumą kel-

sėkmingas balius
Sekmadienį, sausio 8 d., Lie

tuvių svetainėje įvyko Lietuvos 
Dukterų Draugijos balius. Pir
mininkė P. Bandzicnė, progra
mos vedėja, trumpai paaiškino 
draugijos tikslą. Ji pabrėžė, kad 
tai katalikiška organizacija, ku
rios-narėmis yra priimamos 
merginos ir moterys nuo 16 iki 
45 metų amžiaus. Per mėnesį 
mokėti reikia tik 25 centus. Na
rės gaunančios pašalpą ligoje ir 
pomirtinę.

Buvo suvaidintas veikalas 
“Katriutės Gintarai”. Vaizduoja 
jis Lietuvos turtingo ūkininko 
sūnų, kuris atsisako vesti tur
tingą merginą ir pasirenka sau 
našlaitę.

Vaidinimas išėjo gana neblo
gai. Vaidino B. Petkienė, M. 
Stankicnė, K. Dailidienė, M. 
Petrukailė, C. Slankailė, Ralph 
Valatka ir J. Valukas, kurio 
duktė skambino pianą ir akom
panavo.

Programa truko 2 valandas. 
Publikos buvo pilna svetainė— 
daugiausia moterys, kurios bu
vo suvažiavusios iš visų miesto 
dalių. Matėsi ir šiaip įvairių pa
žiūrų žmonių. Tai rodo, jog ir 
pas mus vakarai gali būti sėk
mingi, jeigu jie tinkamai yra 
išgarsinami. —Detroitįelis

Buvo pakeltas klausimas ir 
apie Detroito skyriaus palaiky
mą “Naujienose”. Visi pasisakė 
už lai, kad toks skyrius yra rei
kalingas. Bus bandoma susiži
noti su kitų organizacijų veikė
jais, kad jie prisidėtų prie sky
riaus praplėtimo.

Pirm. J. Česonis susirinkimą 
uždarė 10:15 vai. vakaro.

—Sekr. J. B.

Iš Lietuvos
Kokia ūkiška progra
ma j rinkimus eina lie

tuviški sąrašai?

LSS 116 KUOPA NUTARĖ 
RENGTI BANKIETĄ 
“NAUJIENŲ” JUBI
LIEJAUS PROGA

LSS 116 kuopos susirinkimas 
įvyko sausio 7 d. Armono sve
tainėje (2386—24th SI.). Susi
rinkimą atidavė sekretorius J. 
Besasparis apie 8 vai. vakaro, 

ti. Publikoje tai sukelia nerimą' Pirmiausia jis pareiškė, kad 
ir gadina gražų nusiteikimą. |org. M. Kemešienė nebegali re- 

—Overytė guliarių milingų laikyti, kadan-

Indiana fiarbor, Ind.
KULTŪROS DRAUGI-' Linksmas Klubo Vakaras

Praėjusį sekmadienį, t.y. sau
sio mėn. 8 d., įvįrko Lietuvių 

i Pasilinksminimo 
Klubo šokiai, šokius atlankė ga
na didelis skaičius vietinių lietu
vių. Kadangi klubas yra musų 
kolonijoje stipriausia lietuvių 
organizacija, tai ir jo parengi
mai pasižymi skaitlingu atlan- 
kymu ir modernišku trukšmin- 
gumu.

Parengimui įpusėjus, ilgaine- 
tinis klubo pirmininkas p. Jo
nas Kuolas įteikė simbolio žie-

Gary, Ind
GARY 

s JOS SUSIRINKIMAS

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

Gary Lietuvių Kultūros Drau- Draugiško 
gijos susirinkimas įvyks sau- x"’’ 
šio 15 d. adresu 1484 Grane 
St. Pradžia 1 vai. po pietų. Tai 
bus metinis susirinkimas, ir 
kaipo tokiame bus 
nauja valdyba. Visi 
tinai dalyvaukite.

Chicagos Lietuvių 
atstovas Alex Ambrose aplan
kė Gary ir paliko dvylika seri
jų rengiamo kovo 25 ir 26 dd. 
bazaro Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje. Būtinai pasistenkime 
tas serijas išplatinti, o jei jų 
pritruks, tai atveš ir daugiau. 
Pasidarbavusiems yra skiria
mos dovanos.

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

renkama 
nariai bū

Draugijos

Lietuvių Darbininkų Pašalpos 
Draugijos bankielas ir šokiai 
Įvyks sausio 14 d. ądresu 1486 
Grant S t. Pradžia 6:30 vai. va
karo. Visi kviečiami atsilanky
ti.

tų narystės stažą.
Klubo simbolinius žiedus ga

vo šie nariai: Povilas Vaišnora, 
Juozas Merkelis ir Jonas Put- 
rus. Ta proga draugiškos publi
kos akivaizdoje pasakė kalbą 
p. St. Barzdis, nušviesdamas 
klubo reikšmę musų kolonijai

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KA 
RAŠO 

“KELEIVIS?”

i

Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimas yra rengiamas 
vasario 26 d. Saxson svetainė
je, 1625 W. 15th Avė. Pradžia 
7 vai. vakaro.

284 kuopa rengia pava- 
balių, kuris Įvyks ba- 
30 d. vietos lietuvių pa- 

Pradžia 5

sarinį
landžio
rapijos svetainėje.
vai. po pietų.

— J. A. Grakey.

KLAIPĖDA, gr. 7. — Rinki
mų reikalu išleistame propa
gandiniame lape rašoma:

Musų ūkiška programa bus:
1. Praplėsti prekybą su Vo

kietija ir Lenkija,
2. Padidinti tranzitą per Klai

pėdos uostą,
3. Parūpinti miško Klaipėdos 

medžio pramonei,
4. Palengvinti susisiekimą su 

Vokietija, praplečiant mažojo 
susisiekimo zoną ir sumažinant 
ligi minimumo vizų mokestį,

5. Priaugančiam musų kra
što jaunimui padėti sukurti 
ateitį, priimant daugiau šio 
krašto žmonių į valstybės apa
ratą, padedant įsigyti 
tapti amatininkais ar 
ninkais,

6. Valdininkams ir
tarnautojams išrūpinti tinkamą 
atlyginimą, dirbantiems krašte 
Centro įstaigų valdininkams, 
tarnautojams ir darbininkams 
algas pakelti ligi autonominė
se įstaigose mokamo atlygini
mo. / .

ukius ir 
prekybi-

valstybės

JUOKAI
VERTINGADOVANA

suPublika supažindinama 
naujausiais ginklais.

— Kiekvienas sviedinys, 
šautas iš šios patrankos kaš
tuoja 1000 litų.

— Dieve, — sušunka viena 
moteris, — kokia vertinga do
vana, kas ją gauna.

PAGALVOJO

iš-

— Ir vėl sąskaita nuo siu
vėjo! — piktinasi vyras. —> 
Ar tu visiškai nė nepagalvoji, 
kad gali ateiti blogos dienos.

— Aš apie tai pagalvojau ir 
todėl užsisakiau gražų apsiau
stą nuo lietaus.

Garsinkite “N-nose”

notų narių kantrybę, kurie per 
dvylika metų dėl menkos prie
žasties nesišaukė klubo pagal
bos ir tuo žymiai prisidėjo prie 
klubo išaugimo.

Pavyzdingai vedamas vakaras 
užsibaigė labai puikioje nuotai
koje palikdamas gilų ir neuž
mirštamą įspūdį musų draugiš
kumą mylinčiai lietuvių koloni
jai. —Aleksas Lidžius

pa£islėpę jį 
savo parapi
ją j rankas

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalč organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA, Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gedausią kurinių rinktinė knygų.
♦ I

Žmogaus Gimimas
“KULTUBOS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol. 

Lietuvoje kaina metams 1,6 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

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

Preferred by millions 
to mayonnaise..

• Choke ingredi- 
euts whipped to 
amazing creami- 
ness in tha 
Kraft Mir- 
acle Whip

et t Arti ir t

MUtlONS OF POUNDS HAVE BtEN 
i ■įj.USED AYOU RGOVERNMĘ >įTį,ji i

Usc only one leve! tea- 
spoonful to a eup of silted 

flour for most recipea.

^/tbaking 
8%l^POWDER
Šame price today 
as 48 years ago 
25°unce$ f°r254 
Manufaclurtd by bakiny powd<r Į 
tp«dali»H who mak« nothing būt 
bakiny powd«r — undar »up«ryi»i«n 
of eipart chamiata of national 

ropptabon.

1

fe

Full-fluvored

0

for cookingl 
£ Kraft American has a mellow, 
full-flavorcd riohncss that makes 
it perfect for 8andwichc«. And for 
cookcd disheo you can depend on > 
this American Chccsc to mėlt 
perfectly.
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Diena Iš Dienos
- - -

® /
Šaunios
Vestuvės

Sausio 4-tą d. A. Dudoniene 
ištekėjo už Jurgio Kuzmicko, 
šliubą davė kun. Baltutis. Bro- 
laitis buvo stambus biznierius 
Ben. Kačinskas, o pamerge po- 
puliariška moteris p-ni P. Se- 
nulienė, jaunuosios sesutė. Ve
dybų puota įvyko pas p-nią 
Pauliną Miknius, Willow 
Springs, III.

Buvusi upelėjDudoniene, o 
dabar JCuzmickienė, gyvena 
ties mnn. 7917 So. Harvard Av. 
Ji yra “N-ųų” skaitytoja. P ni 
Kuzmickienė dėkavoja visiems 
dalyvavusiems bažnyčioj ir ves
tuvių puotoj.

Aš nuo savęs linkiu p-ms 
Kuzmickams laimingos ateities 
jų šeimininiame gyvenime.

— Steponas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

John Sheehan, 27, su Virgi- 
nia Slater, 26

Charles Zalesky, 24, su Lil- 
lian Blazak, 20

Leonard Meshkin, 21, su Ca-
therine Bulaw, 19

Reikalauja
Perskirų

Sadie Dowiat nuo Victor Do- 
wiat

25,000 Sykius 
Skersai ir Išilgai 
Ameriką

Šįryt Chicagos miesto airpor- 
te nusileis United Airlines lėk
tuvas, užbaigdamas, 25,000-tą 
keleivinių lėktuvų transkonti- 
netinį skridimą tarp New Yor- 
ko ir Gali f orui jos. Prie lėktuvo 
vairo buvo garsus lakūnas Jack 
Knight.

SUSIRINKIMAI
» ■ ..... ...... ' II—

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Kupiškėnų Kultūros Draugijos metinis susirinkimas įvyks šešta

dienį, sausio 14 d., 8 vai. vak. K. Katellos bute, 4670 Wesl 
End Avė., Chicago. (Vieta 2 blokai north nuo Madison St. 
vienas blokas East nuo Cicero Avė.). Visi nariai malonėki
te atsilankyti laiku, bus renkama valdyba ir yra daug svar
bių reikalų aptarti. P. Balchunas, sekr.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiško ir Pašalpinio Klubo 12 
Wardo metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, sausio 15 d. 
1 vai. popiet, Hollyvvood svet., 2417 W. 43 St. Nariai priva
lo skaitlingai susirinkti, nes yra daug svarbių dalykų ap
tarti, ir bus naujos valdybos įvesdinimas.

Paul J. Petraitis, rašt. 
Kriaučių 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 

llarvey 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 valdybą dė 
1939 metų. Taip pat sekretorius išduos metinį raportą iš 
organizacijos veiklos ir finansinio stovio.

A. L. Skirmont, sekr.

COPR. NCEOLECRAFT SERVICE. INC

FILET MEDALLIONS PATTERN 1938
t

No. 1938 — Medalionai iš kurių numegsit gražią ir prak-

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

No. 1938

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė l

Adresas

Chicagos Lietuviu
Draugijos Vakaro
Darbininkai

'Suvalkietės Žada 
Kauniečiams Siur
prizą Padaryti

Rengia Pagerbimo 
Vakarėlį p. Vincui 
Stulpinui

gai pagerbti jį. Laike vakarie
nės konsulas p. Daužvardis 
įteiks žvaigždę.

Bukime ten ir mes, kad kar
tu galėtume paspausti ranką 
p. Stulpinui, palinkėti ir toliau

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

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

į. ...........  ■■■■■■

Visi žemiau suminėti asme
nys yra paskirti Chicagos Lie
tuvių Draugijos vakaro (vaka
ras įvyks sausio 15 d.*Amalga
mated Center auditorijoje, 333 
S. Ashland Blvd.) darbininkais. 
Visi prašomi ; susirinkti 3 vai. 
po pietų.

Joe Ascilla
P. Galskis
X. Šeikus
S. Stašaitis
J. Katilius
F. Brajus
M. čepulevičius
J. Bendokaitis 
Matekonis Jr.
J. Tumosa
K. čepukas 
Garkauskas 
J. Tumėnas
J. Steponaitis 
Zičkus
V. Al. Mickevičius
K. čepulevičius 
Ramanauskas 
A. Tumosa 
Deveikis Jr. 
Ona Radauskas 
Helen Ambrose 
K. Rypkevičienė 
K. Radišauskienė 
Mrs. Šmotelis 
Miss šmotelis

Tik Už Kelis Centus 
Padengs Visas Li
gonines Išlaidas

Nuo dabar nė vienam nebe
teks rūpintis kuo , apsimokės 
ligoninės išlaidas ligoje ar ne
laimingam įvyky susižeidus. Vi
sas išlaidas, vienu ir antru at
veju padengs National Casual- 
ty Company of Detroit, kurios 
vienintelis atstovas Chicagoje 
yra Edwardas Chernauskas, 
1900 S. Union Avė. Tel. Canal 
2183.

Ta bendrovė veikia jau nuo 
t

1894 metų ir nuo to laiko prak
tikuoja mažų mokesčių sveika
tos ir susižeidimų apdraudą. 
Turtas siekia $4,000,000.00. Iš
duoda polisus pradedant 16 me
tų amžiaus, baigiant 65. Ligoje 
išmoka po $5 kasdien per 21 
dieną, $10.00 už operacijos 
kambarį, $10 už apmarinimo ir 
$5.00 už X-Ray išlaidas. Gim
dymo atsitikimais išmoka po $5 
per septynias dienas po 10 mė
nesių, polisui įėjus į galią. Gi, 
norint gauti, k. a. aklosios žar
nos operacijai, reikia dar pri
mokėti 35c. Tada gausi $75.00 
ir panašiai.

Taigi, užsimokėjus $1.10 į 
mėnesį nebeteks ligoninės rū
pesčių. Visus tuos rūpesčius pa
siims ant savęs National Cas- 
ualty bendrovė. Tad, nelaukda
mi pasišaukite jos atstovą Ed- 
wardą Chernauską.

(Skelb.)

..“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

Užkvietiftias į Suvalkiečių 
Draugijom įkurtuvių 

balių
I

Draugai suvalkiečiai, zanavy
kai, kapsai, paprusiniai ir dzū
kai. Kartu kviečių ir aukštai
čius ii’ žemaičius. Atsilankykite 
į musų pirmą parengimą šį šeš
tadienį, sausio 14 d., Neffo sve
tinėje, 2435 S. Levitt St.

Čia bus visko, ko tik jušų 
dūšios geis. Rengėjos visos su
valkietės, taip pat ir šeiminin
kės, rengia ką tai kauniečiams 
nežinomo pagaminti!

Programas bus tikras surpri- 
zas visiems, kurį pildys p-as 
Vincas Ascila, V. Deveikyte- 
Giinauskienė. Sužavės jie savo 
dainelėm. Valiūnas Juozukas 
skambins gitarą, ir dar kas to
kio bus. Po programo šokiai, 
šoksim polkutes, valciukus ir 
t. t.

Jau turi virš šimto narių
Ši Suavlkiečių Draugija tai 

tikras netikėtas atsiradimas. 
Suvalkiečiai išbudo, sukruto ir 
jau išaugo ligi šimto narių. 
Turto prigyveno nemažai į to- r, I kį trumpą laiką.

Draugija laikė savo metinį 
susirinkimą sausio 8 d. Gir- 
čiaus salėj. Susirinkimas buvo 
labai skaitlingas. Naujų narių 
įstojo 10. Juos visus įrašė p-as 
Matusevičia. Valio, p-as Matu
sevičius, jeigu jus atsivesite į 
kiekvieną susirinkimą po 10 
narių, tai salė mums bus per- 
maža.

Draugijos dabartine valdyba 
yra sekanti: organizatorius p-as 
Valinskas, bridgeportietis spau
stuvininkas. Pirmininkas Jonas 
Ramanas, progresyvių organi
zacijų veikėjas. Vice-pirminin- 
kas Aleksas Ambrozevičius, 
taip pat nenuilstantis darbuoto
jas. Draugijos raštininkė Ona 
Vilienė, gerai visiems žinoma 
northsidietė.

Nauja Valdyba
Suvalkiečių Draugija jau išsi

rinko valdybą sekantiems me
tams (1939 m.). Išrinktas pir
mininku Vilkelis, vice-pirm. 
Pileckas, sekretorium Ona Vi
lienė, iždininku M. Miliunienė, 
finansų sekretorium — Misevi
čius. Sekantis susirinkimas bus 
paskelbtas vėliau, sekite “Nau
jienas” —Jūsų Onutė.

įteiks šaulių Sąjungos žvaigždę 
užsipelnusiam veikėjui

Musų Amerikos lietuviai vis 
kas kartas daugiau ir daugiau 
apdovanojami Lietuvos valsty
bės už pasidarbavimą jai kuom; 
nors.

Ir štai tarp kitų apdovanotų
jų įvairaus laipsnio medaliais 
p. Vincui M. Stulpinui teko do-j 
vana šaulių Sąjungos žvaigždė 
už pasidarbavimą šaulių S-gos 
naudai.

Įteikimui p. Stulpinui žvaigž
dės yra rengiamas vakarėlis su 
užkandžiais ir programų sau
sio 18 d. 1939, Sandaros svetai
nėje, 811 W. 33rd St. 7:30 vai. 
vak.

Mes reiškiame džiaugsmą, 
kad p. V. Stulpinas, kaipo se
nas veikėjas, daug pasidarbavęs 
lietuvių naudai Amerikoje pra
eityje, neliko nepastebėtas ir 
apdovanotas su taip garbinga 
dovana.

darbuotis tarpe lietuvių Ame
rikoje, taip pat nepamiršti ir 
savo senos tėvynės Lietuvos.

Vienas Draugas.

11 •*

Anglys
Užsakyk vieną toną.

Greitas patarnavimas mieste 
bet kur.

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

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

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

W. KENTUCKY
V4” 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

Pirkite tose krautuvėse, ku-
Atsilankykime jo visi drau- rios garsinasi “NAUJIENOSE”

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

ligonines išlaidoms padengti
APDRAUDA

Apdraudžia vyrus ir moteris nuo 16 iki 65 metų amžiaus. Apmoka 
ligoninės išlaidas ligoje ir prie susižeidimų-accidents

$5.00 už dieną per 21 dieną—bile ligoninėje.
$10.00 už vartojimą operacijos ir gimdymo kambarių
$10.00 už apmarinimą
$5.00 už X-Ray.

Jums kainuos tiktai 75 centai per mėnesį, plūs $1.00 išrašant polisą
Chirurginės operacijos nuo $5.00 iki $75.00 galima gauti už 35 

centus per mėnesį, extra primokant.
THE NATIONAL CASUALTY COMPANY DETROITE stipriausi 
tos rųšies, išrašys šį polisą per vienintelį lietuvį savo atstovą—

EDW. CHERNAUSKA, 
1900 SO. UNION AVĖ. Telefonas CANAL 2183. 

Jis aplankys jus.

Pranešimas
Biblijos Tyrinėtojų Draugija 

persikėle iš Brighton Park sve
tainės, 2458 W. 38th St. į Mil
dos svetainę, Bridgeporte.

Paskaitos iš Biblijos bus 
Mildos svetainėj, 3142’ South 
Halsted St. kožną nedėldienį, 
nuo 3 vai. po piet.

Ateinančio j Nedėlioj, 15 d. 
Sausio, kalbės S. Beneckas te
ma: “Ką Reiškia Pintis?” Kvie
čiame atsilankyti visus. Įžanga 
veltui. Nėra rinkliavos.

(Skelb.)

įkeitimai Naujienose . 
Juoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

naudingos

Lietuvis Plumberis
— Lalsnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
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. VAROS 3408

Bowling-Billiardai
20 Aslą — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4021-4622-2868

^aiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiuiiiii  ̂

I NEW SUBWAY | 
| DABAR ATDARA | 
j Lietuvių Auditorijoj | 
f 3133 So. Halsted Stj

PIETAUK — ŠOK 
BOWL.

Naujai įrengta 
| Tel. Victory 9605 | 
aJoe Ukrin Sam Kamberū
□JiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiai?

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

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

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

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

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50

UŽ ................. ■ “
GYDYMAS SKn.OO

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

diena Ligoninėje ___  $ 15.00
REUMATIZMAS $?.00

Greitai Palengvinama .... ■■ 
VISAS LIGAS GYDOMA $*f.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5883-5840Miestas ir valstija
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Naujienų Jubiliejinio 
ontesto Apžvalga

Kontestui Prasidėjus
Labai mums malonu, kad'mų, bet tikimės, kad tų kolo- 

“Naujienų” 25 metų Jubilieji- nijų draugai nepasiliks be koji
niam kontestui gauname tiek testanto ir kuo greičiausiai su- 
daug užuojautos ir pritarimo sitarę išrinks iš 
iš visų dalių Amerikos. Todėl 
nėra abejones, kad kontestui 
pasibaigus “Naujienos” rasis 
pas kiekvieną lietuvį, kuris tik 
moka skaityti arba dar gali 
skaityti.

Į musų atsišaukimą jau at
siliepė apie 80 darbščiausių 
lietuvių veikėjų, kurie apsiėmė 
darbuotis kaipo kontestantai. 
Dar daugiaus dėl visokių prie-

ti, bet sutiko darbuotis kiek

keriopą pagalbą savo apylin
kių kontestantams. O kur kon- 
testantų nėra, veiks savo ini
ciatyva.

Todėl, gerbiami kontestantai, 
neatidėliodami stokite prie 
darbo, nors pradžioje atrodytų 
tas darbas sunkus, bet išėję 
patirsite, kad lietuvių visuo
menės pritarimas yra didelis, 
o tas priduos jums energijos 
ir jūsų darbą palengvins. ,

Dar iš kelių gana didelių 
kolonijų negavome atsiliepi-

savo tarpo 
šiam darbui tinkam^ kontes- 
tantą.

Del švenčių ir kitų priežas
čių buvo suvėluotas pristaty
mas kontestantams kvitų ir 
kontesto taisyklių, tad šią sa
vaitę kontesto skyrius yra ne
pilnas. Bet sekantį penktadie
nį kontesto skyriuje tilps kon- 
testantų laipsniai ir balsų 
skaitlius.

Todėl prašau visų kontestan- 
tų prisiųsti gautas prenume
ratas ne vėliaus trečiadienio. 
Su prenumeratoms prašau pri
siųsti trumpą aprašimėlį įspū
džių iš savo darbuotės.

Kontestantai, kurie dar ne- 
prisiuntėte savo paveikslų, pa
siskubinkite, kad su jūsų bal-

PERSONAL 
Asmenų Ieško

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

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

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

biams, kurie kokiu nors budu 
prisidėjo prie laikraščio išau- 
ginimo ir paskleidimo po vi
są Ameriką.

J. Balo t h
T. Matuliauskiene iš 
more, M d., rašo:—

Baili-

Photo Toronto Evening Telegram”

Riiūšiasi 30tam Metiniam Koncertui

CLASSIFIED ADS.^j
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui

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

Ii į “Naujienas” ir jūsų pa
veikslą. Tas pagelbės jums dar
be ir duos galimybę jūsų apy
linkės skaitytojams žinoti su 
kuom turėti reikalą. Esu tik
ras, kad iki sausio 20 d. jau 
visi kontestantai suspės prisių
sti po pluoštą skaitytojų, kad 
galėtumėm paskelbti pasek
mes jų darbuotės.

T. RYPKEVIČIUS 
Kontesto Vedėjas

riu pranešti, kad Dr. Z. Gap- 
šys ir aš sutinkame darbuotis 
“Naujienoms”. Dviems dir
bant gal bus geresnės pasek
mės, tuo labiau, kad kontcs- 
tas tęsis visus metus laiko.

Draugas Gapšys bus oficia
lus kontestantas, o aš jam pa
gelbėsiu kiek tik galėsiu.

Tai “Pirmyn” Choras (laike 
koncerto Toronto, Kanadoj, 
sausio 1 d.), kuris dabar stro
piai ruošiasi savo 30-tam meti
niam koncertui. Parengimas į- 
vyks sausio 22 dieną„Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted Street. •

Choras ruošia naujų dainų 
repertuarą, kuris bus labai įdo
mus kiekvienam, nes daugelis

irią kartą Chicagoj. “Pirmyn” 
šią vasarą jas pasivežė iš Lie
tuvos.

LAIŠKAI IS KOLONIJŲ

Linkiu visiems geriausio

T. Matuliauskiene
M. A. Janušonis iš West 
ange, N. J., rašo:—

pa-

Or

dėl

MADOS

i

No. 4998—Gražį namie dėvėti su
knelė. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, ir 50 colių per kru
tinę

Čionai patalpiname keletą 
iškų gautų iš kolonijų vei- 

panašių laiškų 
keli desėtkai, 

atsiprašyti ger
biamų veikėjų, kad negalime 
visus laiškus talpinti.
J. Buloth iš E. St. Lonis, III., 
rašo—

k ėjų. Kadangi 
yra prisiųsta

Labai man gaila, kad 
susidėjusių aplinkybių nega
liu apsiimti dalyvauti “Naujie
nų” Jubiliejiniame Konteste, 
bet aš aukštai gerbiu “Nau
jienas” su jų leidėjais visuo
meniško lietuvių laikraščio ir 
niekad neatsisakysiu pagelbė
ti ir pakalbinti savo draugujs 
užsirašyti laikraštį “Naujie
nas”. M. A. Janušonis

Ką Kiti Sako Apie “Pirmyn” 
Chorą

“Naujienų” Kanados Žinių 
Skyriuj jau buvo labai prielan
kių atsiliepimų apie choro kon
certą Toronte. Bet įdomu žino
ti ką kiti sako.

Didelis Toronto laikraštistl“E- 
vening Telegram”, kuris parū
pino mums šią klišę sako, kad 
“Pirmyn” — is an autstanding 
chorus”.

Garsaus Vardo Lie 
tuvaičių Vakaras 
Gerai Nusisekė

REIKIA GABIOS MOTERS apy
linkei atstovauti ir savuose namuo
se pastatyti pelningą biznį. Rodyti 
musų gražias stilių kortas, kuriomis 
iliustruojama naujausios suknelės, 
dėvimos suknelės, apatiniai ir t. t. 
Nereikia investmento. Geras uždar
bis ir dykai suknelės liuoslaikiui. 
Harrison 8030 susitarimui.

GERIAUSI PIRKINIAI MIESTE
2 FLATAI—

Tiktai $395 įmokėjus pirks 2 flatų 
plytinį, garu šildomą, garažą. Pilna 
kaina ......................................... $3950

4 FLATAI—
Tiktai $1500 įmokėjus pirks mo
derną, 4x4 kambarių apartmentą, 
garą, refrigcracija. Pilna 
kaina ..................................... $9,000

9 FLATAI—
Geltonų plytų, 10 metų senumo, 
9x4 kambarių apartmentai, garas, 
refrigeracija. Rendos $4,300. Kaina 

$17,000. Terminai.
6 krautuvės ir 11 apartmentų— 

Pereinamas kampas, tile frontas, 
garo šiluma, rendos $8,100. Kaina 
dabar $25,000, tiktai $7,000 įmokėt. 
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

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.

Sausio 8-tą dieną įvyko 
rengimas Garsaus Vardo Lie
tuvaičių Hollyvvood Inn sve
tainėje, 2417 — W. 43rd St. 
Vakaras visais atžvilgiais nu
sisekė. Draugystei liks pelno.

Matyt, šioj draugystėj yra 
gabių veikėjų. —Steponas-

Cunard Bendrovė 
Ir Vėl Pirmoje 
Vietoje
ios

pa-

laivais daugiausiai vyksta 
keleiviu 

c*

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

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

Čia {dedu 15 centų Ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No. . ...... ..

Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardi)*

(Adresas)

(Miestas ir raišti)*)

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA LIKIERŲ PARDAVINĖ
TOJŲ, patyrusių tavernoms parda
vinėti plačiai išgarsintus gėrimus:, 
degtines, gins, vynus ir seotehes.; plytinis bungalow, karštu vandeniu 
Musų įstaiga didžiausia gėrimų 
statytoja Chicagoj ir turi keletas 
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.
TROKERIŲ ATIDAI!

Galite pirkti Goodrich trekams 
tairus ir baterijas ant ilgų lengvų 
terminų. W. P. A. 
mos.

BONNETT
3843 So. Halsted

sąskaitos priima-

TIRE CO.
St. Yards 1530

REIKALINGAS pavienis bučerys 
patyręs — gyvenimas vietoje.
5257 Princeton. Boulevard 1399

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ

šildomas, 2 karų garažas.
5311 So. Sawyer Avenue.

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

Sutinku prisidėti prie “Nau
jienų” 25 metų Jubiliejinio 
Kontesto ir dirbsiu kiek man 
laikas pavelys. Kadangi “Nau
jienos” yra svarbiausias laik
raštis, atstovauja lietuvišką 
visuomenę Amerikoje, tai lin
kiu geriausio pasisekimo “Nau
jienų” vedėjams, P. Grigaičiui, 
Jurgelonicnci ir visam “Nau
jienų” štabui ir bendradar-

Iškilmingos Laidotu
vės Benedikto ! 
Gailiuno

E S fl Gėlės Mylintiems 
S 8 H f 1 Vestuvėms, Ban-O fl a eJ kietams, La i d o- 

tuvėms, Papuosi- 
GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

I 11. r* Siunčiam Gėles

LO/EIKIS ViSaTulL Dalis. 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

Sausio 7-lą d. tapo palaido
tas senas bridgeportielis Ben 
Gailiunas. Laidotuvėse daly
vavo apie 200 automobilių ir 
keli šimtai žmonių. Tapo nu
lydėtas į Tautiškas kapines.

Prie kapo pasakė įspūdin
gą kalbą V. B. Ambrose.

Laidotuvėms patarnavo S. 
P. Mažeika. Tvarka buvo gera.

Velionis B. Gailiunas buvę 
gero budo žmogus ir darbinin
kų kliasos šalininkas.

« —Steponas.

“Liaudies Balsas”, leidžiamas 
Toronto, Kantrioj, sausio 3 d., 
apie koncertą' Toronte atsiliepė 
sekamai: * r

“ . . . Nūiijų AMetų proga SLA 
236 kuopaz surengė koncertą, 
kurio prograiną išpildė iš Chi
cagos atvykęs’Pirmyn Choras, 
praeitą vasarą lankęsis Lietuvo
je. Tenka paša kyli, kad tai ga
na gružus koncertas... Pirmyn 
Choras yra puikiai išlavintas, 
turi muzikoj patyrusį dirigęn-

pat kiekvieno choristo ir cho
ristes balsas nėra žalias, bet pu-

Stebuklinga
“Kamera”

Du Armour Institute of Tech
nology mokslininkai Dr. F. W. 
Godwin ir Dr. A. O. Walkcr iš
rado nepaprastą fotografinį a-

nutraukti paveikslus per milio- 
ninę dalį sekundės.

ANTANAS MOCKUS

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS.

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

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

i s*!

Ji

Jau praslinko metai kaip nemielaširdinga mirtis ištraukė Tave 
|§ musų tarpo. Paliko neužgydomas žaizdas, o namuose neuž
pildomą tuštybę—Dienos ilgos, liūdnos, tamsios be Tavęs bran
gus Vyre ir tėveli. Tik musų akyse rodos Tavo šypsantis veidas 
brangus Vyre ir Tėveli, meš tavęs laukiam sugrįžtant, bet mu
su laukimas veltui. Visi jau pamiršo, bet tu musų brangus pasi
liksi musų mintyse ir širdyse visados. Tave slegia šalta žemelė, 
musv širdis slčgįa didžiausias nuliūdimas ir gailestis. Tavęs ne- 
užmršime, kol gyvi busime.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs, Brolis ir Giminės.

Cunard White Star laivų 
bendrovė šiais metais mini sa
vo septynioliktus veikimo me
tus. Nuo pat bendrovės įsikū
rimo pradžios jos laivais dau
giausiai buvo pervežta keleivių 
per Atlantiką, o šiais metais 
sumušo net ir savo pačios re
kordus. Gi Queen Mary užka
riavo daugumos keleivių šir
dis’.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

1645 Wabansia Avenue.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žemė^ Mainais

PARDAVIMUI arba mainysiu 
ant automobilio, grosernės geras 
biznis, priežastį patirsite ant vie
tos. 4945 So. Halsted St. Yards 4757 
.■■■■■■ ■ ...... ■■■........ i i

FARMS—TO EXCHANGE 
Ūkiai Mainais 

ŪKĖ LIETUVOJE
Vadaktų parap., Mazgių kaime, 

27 Aktarai. Gera žemė, ir namai 
Mainys į namą Town of Lake

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 West 47th St.

daugumos keleivių

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

3538 So. Halsted Street .

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui
ATEIK į Didžiausj Kokį------------ - --------------------------------------------------- --------- aiuin į i/iu^iuuoĮ Avvrivį '-f“*

TAVERNAS PARDAVIMUI, pil-į cag Bet Kada Yra Mačiusi 
nai įrengtas—kampas; biznis gerai ° , y
išdirbtas. 1238 West 59th St.

lai išlavintas choras, žinoma, 
padare gerą įspūdį * klausyto
jams ir pats save gražiai alsi- 
rekomendavo. Gal būt daugelis 
torontiečių pienių kartu išgirdo, 
kad galima puikią dainos melo
diją išdainuoti dainuojant ne 
vien iš visos krutinės, bet ir 
gražiai šnibždančiais balsais. 
Šioj srity j choras yra tikrai pa
sižymėjęs, bet puikiai dainuoja 
ir aukštu tonu.

“Programa iš visų Toronte 
atsibuvusių koncertų, niekas 
neginčys, buvo gražiausia...”

bronto komunis-myn” chorą
tų laikraštis. Jei “Pirmyn” cho
ro priešai taip atsiliepia apie jį, 
lai juk geresnės rekomendaci
jos nereikia!

Tikrai, kas atsilankys “Pir
myn” choro koncerte sausio 22 
d., Chicagos Lietuvių Auditori
joj, tas išgirs programą ir dai
navimą, kuris kiekvieną žavės.

Įžanga iš anksto bilietus per
kant yra — 50. centų, o prie du
rų —- 65c. Koncertas prasidės 
5 valandą vakare. Po progra
mos bus šokiai.

Bilietus galima gauti “Nau
jienose” ir nuo visų Choro na
rių. Pirmynietis

—■ i ■ ■ ■ - ■■■■ —w..m-  ■ ' ■ ■ ■ JI i

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashlanfi Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

Ši bendrove, veikia bendrai 
su Donaldson Atlantic Line. 
Per praeitus metus bendrai su 
ta linija jos pervežė per At
lantiką 176,959 keleivius. To
kią pranešimą išleido bendro
vės vedėjas Harold P. Borer. 
Jis savo pranešime sako, kad 
43,778 keleivių pervežta dau
giau negu prieš praeitus me
tus. Iš to skaičiaus 17,886 ke
liavo įvairiais laivais, 
Mary — 52,459.

Bet Queen Mary ir 
sias laivas. Rugpiučio
laivas aplydo Bishopo krantą, 
o to palies mėnesio 6 dieną 
pasiekė Ambrose pertaką, ke
ly išbūdamas išviso tik 3 die
nas, 21 valandą ir 48 minutes. 
Tuo sumušdamas greičiausio 
transatlantinio laivo rekordą 
t.y. pribuvo greičiau 1 vai. ir 
14 minučių. Gi grįžtant tą ke
lionę atliko dar greičiau, bū
tent, greitumo rekordas —■ 1 
valanda ir 25 minules.

o Qucen

greičiau-
3 d. tas

Mauritania ir Queen Elizabeth
Jau nustatyta, kad tos pa

čios bendrovės naujasis laivas, 
Mauritania pirmai kelionei iš 
Anglijos išplauks birželio 17 d. 
Tai bus didžiausias laivas iki 
šiol Anglijoj pastatytas. Jis bus 
varomas dviejų propelerių ir 
tokios jėgos, kokios neturi dar 
nei vienas iš ■ tos klasės laivų, 
o varymo tekiniai didžiausi 
šauly.

Tačiau Ųueen Elizabeth 
didžiausias laivas pasauly,
rėš 85,00,0 tonų įtalpos, šis te- 
bebaigiamas statyti Clyde, 
Scotlandijoje. Į pirmą transat
lantinę kelionę rengiasi 1940 
metais, minint šimtmetinį su
kakti nuo išplaukimo į Ameri
ką Cunard Lines laivo Brita- 
nia. Tai įvyko 1840 m. Liepos 
4 d. ‘ " s (Skelb.)

pa-

bus
Tu-

Skelbimai Naujienose 
nauda dolto.

1 nnčioa Naujienos 
yra naudingos.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė, Brighton Parke. Biznis iš
dirbtas per 15 metų. Svarbi priežas
tis pardavimo. Nupirksite už priei
namą prekę. Atsišaukite per laišką, 
Box 925, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
giai per ilgus metus išdirbtas.

Boulevard 4656.
Pi

GROSERNĖ ir saldainių krautu
vė arti mokyklų. Renda $15.00, 3 
kambariai. Kaina nebrangi.

3534 So. Parnell Avenue.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rcndai

RENDON TAVERNAS, su įren
gimais. 1835 W. North Avenue.

RENDON TAVERNAS, 2616 W. 
59th St. su visais Fikčeriais 
kamb. pagyvenimui, štymu šildomi. 
Galima užimti sausio 15 d.

Savininkas. 1152 W. 59th St. 
Antros lubos.

4

RENDAI pilnai įrengtas tavernas 
dirbtuvių apylinkėj. Prieinami ter
minai. Rockvvell 1977.

REAL ESTATE FOR SALE 
PardavhpuJ-

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

Automobilių Išpardavim
Pasirink iš virš 600 šioj šaly 

kiaušių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
: biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs — La Šalies — Packards — 
Dodges — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam,
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300—1936-19 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už Au
giai kaip $85.00.—Musų stakas/yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kada gali nupirkti gražų veik 
naują automobilį už taip mažus pi
nigus.

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

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

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

1340 W. 63rd Street 
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie Californla.

2 FLATŲ PLYTINIS—5 kam
bariai, karštu vandeniu šildomi. 
Šalinis įvažiavimas, 2 karų gara
žas, 3 metų senumo $6500.

$12,000 — 83 ii’ Indiana, 3 flatų 
plytinis, 5 kambarių — tile mau
dynė, 35x160—3 dideli garažai.

69th ir Rockwell, $4750, 6 kamba
rių plytinis bungalovv, karštu van
deniu šildomas, 38x125—3 garažai.

65 ir Morgan, 2 aukštų, plytinė 
rezidencija, 8 kambarių, tile mau
dynė, karštas vanduo — šalinis įva
žiavimas. Buvo $15,500 — dabar 
$7850.00. šaukti Mr. Medora, Stew- 
art 3601, 8110 So. Ashland.

PERKĖLIAU SAVO Western 
Avė. ir 47 gat. Real Estate ofisą į 
naują vietą. Dabar esu 2500 W. 
63rd St. Antros lubos North West 
kampas (Campbell Avė., įėjimo du
rys‘nuo Campbell Avė. pusės. Tu
rime receiverių už morgičius for- 
klozuotus visokių. namų tiktai geri 
pirkiniai ir pigiai. Padarome ir no-l 
tarizuojame visokius legališkus raš
tus. Kloziname Real Estate dealus 
dėl žmonių ir agentų su didžiu at
sargumu iš visų atžvilgių. CHAS. 
URNICH (Kazimieras Urnikis). Va
landos iš ryto 9 iki 12 ir 6 iki 9 vk. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 5 P. M. 
2500 W. 63rd St. Teisingas patar- 

: nuvimas visiems. Tel. PROSPECT 
| 6025.

iki

__

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

GAUKIT NAUDOS maksimum/ 
iš aliejinio pečiaus, “Arrovv Stovor’ 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4300.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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TEISĖJAS PRAŠO PAGALBOS AUTOMOBI
LIO SUŽEISTAM LIETUVIUI

Nebegirdi, Nebemato ir Negali Vaikščioti
Prieš keletą dienų automobi

lio nelaimėj buvo sužeistas 22 
metų jaunuolis iš Bridgeporlo, 
Berijami n Putlankus, nuo 3515 
Lowe ’ avenue. Jj suvažinėjo 
Maurie Tronic, nuo 5255 South 
Halsted Street.

Policija Tronic suėmė ir va
kar saugumo teismas jį apkalti
no neatsargiu važiavimu.

Teisme pirmininkavo teisėjas 
Schiller. Pasitaikė, kad tuo lai
ku iš teismo buvo daroma ra- 
dio transliacija per stotį W.J.J. 
D.

Nutraukęs bylos svarstymą, 
teisėjas Schiller kreipėsi į ra- 
dio klausytojus, maldaudamas 
sužeistam jaunuoliui suteikti pi
niginę pagalbą. Teisėjas aiški
no, kad paprastai teismas to ne

daro, neprašo pagalbos nelai
mių aukoms, bet šį kartą daro 
išimtį.

Jis ragino visus klausytojus 
ir kitus mielaširdingus žmones 
siųsti aukas jaunuoliui, ne teis- 

I mo, bet jaunuolio namų adresu, 
3515 Lovve avenue.

Pasirodo, kad Putlankus bu
vo taip skaudžiai sužeistas, bet 
nebeprigirdi, nebemato ir nega
li nei rankų, nei kojų naudoti.

Nelaimingam jaunuoliui tei
sėjas bandė gauti atlyginimą iš 
automobilio vairuotojo Tronic, 
bet tas neturėjo pinigų. Schiller 
jį nuteisė sėdėti 90 dienų ap
skričio kalėjime. Tai yra di
džiausia bausmė už neatsargų 
važiavimą, kokią įstatymai lei
džia.

Naujlenų-Acme Telephoto
W00D RIVER, ILL. — ({baries Lee, kuris liko po

licijos sulaikytas ryšium su Mlilic Steni (po dešinei) 
mirtimi. Lee tvirtina, kad Steni netyčia iš jo automo
bilio iškrito ir mirtinai susižeidė.

J. Pučkorius Naujas 
Lietuvių Kultūros 
D-jos Pirmininkas
Draugija išsirinko naują val

dybą; sveikina “Naujienas”
Rosclando Liet. Kultūros 

Draugija laikė metinį susirinki
mą sausio 5 d. Kaip Chicagos 
Liet. Draugijos yra patvarkyta, 
metiniam susirinkime Roselan- 
do draugija išsirinko naują val
dybą, išskiriant maršalką, kuris 
pasiliko senasis.

Rinkimai įvyko labai tvar
kiai, nes senoji valdyba man
dagiai atsisakė, o naujoji irgi 
nesivaržė patekti į urėdus.

Toliau sekė įvairių komisijų| 
raportai. Pasirodo, viskas eina 
gera vaga. Taipgi skaitytas laiš
kas iš “Naujienų” ryšyj su 25 
metų jubiliejum, kuriame pra
nešta, kad draugijos, kurios no
rėtų, gali užsirezervuoti laik
raštyj vietos už tam tikrą su
mą, žinoma, pagal savo išga
lės, kur galėtų draugijos reika
lus aprašyti ir valdyba galėtų 
net ir savo paveikslus įsidėti.

Kadangi Rosclando Kult. 
Draugija dar yra jauna, tai ne
gali ta proga pasinaudoti. Vie
nok, užjausdama “Naujienas”, 
kaipo mylimą dienraštį, nutarė 
25 metų sukakties proga pa
sveikinti nors su $5, tikėdama, 
kad gal jos molina — Chicagos 
Lietuvių Draugija tnkamiau pa
sveikins.

S. Dilius, naujas sekretorius
Vėliau pirmininkas Šiulentas 

ir rast. Pranas Pučkorius pa
kvietė naują valdybą užimti

Paskyrė $6,300 
Našlei Už Vyro 
Sumušimą Alinėj

Nuosprendis prieš Lietuvius 
Aludininkus

Cook apskričio Circuit teis
mo džiury paskyrė $6,300 atly
ginimo 50 melų moteriškei Cla- 
ra Vasconcellos, kurios vyras 
buvo mirtinai sumuštas alinėj.

Nuosprendis buvo išneštas 
prieš lietuvius Antaną V. ir Ve
roniką Cukurus, kurie per ilgą 
laiką užlaikė alinę adresu 732 
West Cermak Road.

Mrs. Vasconcellos liudijo, kad 
jos vyras buvo sumuštas, kai 
jis bandė įeiti alinei! rugsėjo 2 
d., 1937 metais. Tuo laiku vi
duj buk vyko parė p. Cukurų 
dukterei Aldonai Cukuriutei. 
Kilo muštynės ir Vasconcellos 
buvo sunkiai sužeistas. Netru
kus pasimirė.

Byla buvo svarstoma prieš 
teisėją Michael Feinberg.

Kitoj panašioj byloj teismas 
paskyrė $2,500 Mrs. Norai Za- 
harek iš Madison, Wis. Jos vy
ras, Richard Zaharek buvo pa
šautas laike apiplėšimo alinėj 
ties 1559 Mihvaukec avenue. Pi
nigus moteriškei turi sumokėti 
alinės savininkai Stcve Procop 
ir Calherine Donoghue.

kurie ir užbaigė susirinkimą. 
Toliau ėjo senosios valdybos 
atsisveikinimas, o naujosios pa
sveikinimas. Žinoma, buvo ne
sausai, atsirado ir putoto alu
čio. čia prasidėjo naujos pažin-

vietas: pirmininką Juozą Puč- 
korių ir nut. rašt. Stop. Dilių,

lys, linksmos kalbos ir šiaip 
gera nuotaika. —Stepukas.

SLA KUOPOS 63,55,313 IR 344 Už CENTRO 
KĖLIMĄ PITTSRURGHAN 

Kuopos 313 ir 344 Paskyrė Auką 
“Naujienoms”

VIENBALSIAI Už 
PITTSBURGHĄ

NORTHSIDE. — Dvi SLA 
Jaunuolių kuopos, No. 313 ir 
344, paskyrė iš savo iždų $5.00 
“Naujienoms”, 25 Metų Jubi-

JUK IR MUNDELEIN 
PRIKLAUSO PRIE 
BENDRO FRONTO

WEST PULLMAN. — Perei
tą sekmadienį, Bimbos svetai

'nėję, įvyko S.L.A. 55 kp. me- 
liejaus proga. Kuopos yra ne-' tinis susirinkimas, nevisai skait- 
didelės ir jų iždai maži, vie-
nok jos yra pasiryžusios paro 
dyti savo dėkingumą ir pagar
bą laikraščiui, kuris jas remia 
ir joms pagalbą teikia.

Kuopa 313 pereitą sekmadie
nį turėjo savo susirinkimą ir 
vienbalsiai pasisakė už SLA 
Centro perkėlimą į Pittsburghą, 
Pa. Panašiai balsavo ir Kuopa 
344.

Kuopa 313 išsirinko sekma
dienį ir naują valdybą 1939 
metams. Ją sudaro sekami na
riai: pirm. — E. Mikužiutė, 
SLA Centro iždo globėja ir Am. 
Liet. Kongreso sekretorė; p-a 
E> Račiūnas — vice-pirminin- 
kė; Anastasia Mikužis — fi
nansų sekr.; ir''E. Jucius — 
prot. sekretorė.

Narys.

RUOŠIASI 
BALIUI

BURNSIDE. — S.L.A. 63 kp. 
metinis susirinkimas įvyko sau
sio 5 d. Nors nariai buvo kvie
čiami atvirutėmis, bet atsilan
kė neperdaugiausiai. Pagal kuo
pos narių skaitlių galėjo būti 
daugiaus. Ne visi nariai rūpi
nasi savo organizacijos reika
lais, o ypatingai centro reika
lais, nors musų Kuopai buvo 
padarytos dvejos išlaidos. Mat, 
prieš metiniam susirinkime bū
na renkama kuopos valdyba, 
tad reikėjo atvirutes nariams 
siųsti, bet centro kėlimo bal
savimo balotai gauta kelios die
nos po susirinkimo, tad reikė
jo antrą kartą narius kviesti 
i metinį susirinkimą, kad su
sirinktų ir balsuotų centro kė
limo reikalu.

“8 b. už Pitts., 1 už Phila.
Balsavimų pasekmės tokios: 

Pittsburgh, Pa. — 28 balsus, 
Philadelphia, Pa. — 1 balsą.

Musų kuopa kruta, — juda 
kiek galėdama. Organizatorius 
A. Laurutėnas perstatė naują 
narį J. Bališauską, kuris liko
si priimtas.

A. Laurutėnas pareiškė, kad 
ir daugiaus gausiąs. Labai ma
lonu girdėti.

A. Laurutėnas, kaipo fin. se
kretorius pranešė, kad musų 
narys W. Merkelis pasimirė ir 
pasiųsta jam vainikas.

Pirm. P. J. Kučinskas papra
šė narius atsistoti pagerbimui 
mirusio nario, ką nariai ir pa 
darė.

Ligonių kuopa turi vieną, o 
p. Mockienė, pramogų komisi
jos narė pranešė, kad yra ren
giamas vakaras 19 d. vasario, 
Darbininkų svet., 10413 South 
Michigan Avė. Visi nariai tu-

lingas.
Mirė narė Krasauskienė. Jos

Pagerbimui nariai atsistojo.
Iš iždo globėjų raporto pa

aiškėjo, kad Centras turėjo 
šiek-tiek nuostolių pašalpoms 
iš musų kuopos, reiškia dau
giau išmokėjo pašalpoms, negu 
musų kuopa sumokėjo Centrui. 
Bet į pomirtinių iždą kuopa 
daugiau sumokėjo Centrui, ne
gu kad Centras musų kp. na
riams išmokėjo.

Narių yra '’įftrame stovyje 
— 69. "

Rengimo korųisija pranešė 
kad yra rengiamas balius va
sario 18 d., Bimbos svetainė
je prieš užgavėnes, šeštadienio 
vakare. Taipgi ji pranešė, kad 
L.D.S. 2 kp. nori prisidėti ben
drai prie baliaus rengimo, su
tinka pusiau dalytis pelnu ar 
nuostoliais. Nuo minėtos kuo
pos buvo du atstovu, K. Stat
kus ir Razmus. Juodu taipgi 
pareiškė, “jokių skirtumų jau 
nebėra, kas buvo, reikia pamir
šti, reikia visiems dėtis į “ben
drą frontą”, juk ir Mundelei 
nas yra prisidėjęs prie bendro 
fronto kovoti prieš fašizmą”. 
Taif) tie atstovai iš L.D.S. 2 
kp. pasakė musų kuopos susi
rinkime.

J./ • H •

Automobilis Sužeidė žigulį
Musų kuopos maršalkai žigu

liui atsitiko nelaimė. Jį auto
mobilis sunkiai sužeidė. Ligo
nis yra Rosclando Community 
ligoninėje.

Nutarta prisidėti prie Ame
rikos Lietuvių t Kongreso Chi
cagos Skyriaus. Delegatais iš
rinkti sekami; Pocius, Statkus, 
Rašinskas, Tamašauskas, Gir
dus, Luga.

Nutarta buvo prisidėti ir 
prie S.L.A. 6 apskričio. Dele
gatais išrinkti — Rašinskas, 
Andriuška, Statkus, Pocius. 
Luga, Tamašauskas ir Venckus.

Nariai bus kviečiami j balių 
atvirutėmis. Bus neatsilanku- 
siems bausmės. Korespondentas 
buvo paragintas, parašyti bent 
po viena korespondenciją ap;e 
balių j “Tėvynę” ir į “Naujie
nas”, kad pašaliniai žmonės ži
notų, jog tos dvi kuopos dar 
gyvuoja ir matytų savo “locno- 
mis” akimis kaip jos nariai ge
rai baliavoja. Tad iš anksto 
prašau, kitur niekur nepasiža
dėkite būti, bet atsilankykite į 
West Pullmaną Vasario 18 d. 
vakare, Bimbos svetainėje, 635 
West 119th Street, Chicago, III.

Du Bankai Mokės 
Dividendus
Grąžins Depozitoriams $46.000

Du užsidarę valstijiniai ban
kai Chicagos distrikte žada grą
žinti' apie $46,536 dividendais 
savo depozitoriams.

Lincoln State Bankas sugrą
žins $36,119, o

Twelveth Street State Bank 
Berwyne —>$10,416.

Bandė Nušauti 
Žmoną Ir 
Nusižudyti

Buvo “Pavyzdingas Vyras”
. "X

Stanley Dobiecki, nuo 1237 
VVest 31 st Street, vakar rytą 
bandė nušauti savo žmoną ir 
iiisižudyti. Žmoną sunkiai su
žeidė trijomis kulkomis, po to 
sidėjo į burną gaso vamzdį 
ano pečiaus ir gasą atsuko.

Kaimynai, išgirdę Dobiecki’o 
Žmonos Cella pagalbos šauks
mą, ją nugabeno St. Paul li
goninėn, o Dobiecki policija už
darė Bridewellyj.

Dobiecki buvęs pavyzdingas 
/yrąs, bet paskutiniu laiku daug 
>irguliavęs.

Pasidavė Astuoni 
Balsavimų 
Prižiūrėtojai

Kaltinami Suktybėmis
Vakar apskričio teismui pasi

davė aštuoni žmonės, kurie bu
žo paskirti prižiūrėti balandžio 
inkimus 24-tam warde. Visi 
ištuoni yra kaltinami suktybė
mis.

Kaltinamieji yra Joseph Le- 
zey, Sydney Bank, Harold Bur- 
meisler, Emanuel Solomon, 
Margaret JenningS, Margaret 
Melee, Frank' Freedman ir Ben 
□rloff, keturi demokratai ir 
teturi republikonai. Jie tarnavo 
3, 33 ir 61 precinktų balsavimų 
Jotyse.

Suėmė Už Kinietės 
Nužudymą

Policija suėmė 25 metų ki
nelį Artinu* Hue už nužudymą 
turtingos savo tautietės Mrs. 
May Wong. Ji užlaikė didelę 
valgyklą adresu 1712 W. 95th 
Street. Hue ten tarnavo už iš
nešiotoją.

Jisai aiškino policijai, kad į- 
sigavo į savo sainclylojos butą, 
įdresu 1443 13lh st., nakties 
aiku, norėdamas pasivogti pi
nigų, bet jis nežinojęs, kad ją 
mirtinai sumušė.

“10,000,000 Nori 
Nuverti U. S. 
Valdžią”

Martin Dies Chicagoj
Užvakar ir vakar Chicagoj 

ankėsi J. V. kongreso atstovas 
Martin Dies, kuris pirmininkau
ja kongresinei komisijai prieš
valstybinei veiklai tyrinėti.

Jis aiškino reporteriams ir 
Amerikos Legionui, kuris čia 
□uvo jį atkyietęs, kad Amerikoj 
‘yra apie 10,000000 žmonių, 
.<urie tarnauja svetimoms vals
tybėms ir nori J. V. valdžią nu
versti bei kraštą įvelti į karą.

Dies laike komisijos tyrinėji
mo netiek rūpinosi prieš-valsty- 
binę veiklą tyrinėti, kiek drabs
tyti- purvus ant Roosevelto ir jo 
Naujos Dalybos šalininkų. Dies 
yra demokratas, bet priklauso 
prie pačio dešiniausio partijos 
sparno, kuris Rooseveltą kovo
ja.

NAUJIENŲ JUBILIEJINIS KONTESTA 
JAU PRASIDĖJO

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

Kontestantams, kurie sutiko 
pasidarbuoti laike šio kontes
to, buvo išsiuntinėtos kvitų 
knygelės, apgarsinimų kortos 
ir visos informacijos 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 drauges 
stojo į kontesto darbą:

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

CICERO, ILL.: 
Joseph Augaitis,

IND. HARBOR, IND.: 
Alex Lidžius.

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

HARVEY, ILL.: 
A. L. Skirmonlas.

AURORA, ILL.: 
Frances Dauginis.

WAUKEGAN, ILL.: 
Joseph Mačiulis.

ZEIGLER, 
J. Wainauskas.

BENTON, 
A. Paulavičius.

KENOSHA, 
C. K. Braze.

RACINE, WIS.: 
S. Mockus.

ROCKFORD, ILL.: 
Alfonsas Savickas.

MELROSE PARK, ILL.: 
M. šeštokas.

CALUMET CITY: 
J. Maksvitis.
JOIINSTON CITY, ILL.: 

Julijona Noreikiene, 
HERRIN, ILL.: 

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

Antanas Sugdinis. 
Ant. Radžiūnas,

PORT WASHINGTON, 
Anton Skirko.

MANTENO, ILL.: 
Louis Poška.

PEORIA, ILL.: 
Petras Maslauskas, 

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

HART, MICH.: 
Mrs. M. Dundulienė.

BALTIMORE, MD.: 
Chas. B. Kuchinskas, 
Chas. Valinskas, 
Zigm. Gapšis,
T. Matuliauskienė.

PITTSBURGH, 
Bronis Jakenta, 

COVERDALE, 
Frank Karkala.

JOHNSTOWN,
Anthony Dambrauskas.

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

SO. BOSTON, MASS.: 
J. Krukonis.

LAWRENCE, MASS.: 
A. F. Swetra.

AKRON, OHIO 
Nap. Trumpickas.

HARTFORD, CONN.: 
J. Sekyą.

ME.: / 
Dover.
CANADA:

FOXCROFT,
F. Salasevičius, 

TORONTO, ONT.
August Frenzelis.

Rodney, Ont. Canada. 
Frank Rushinskas.

MONTREAL, CANADA: 
J. Glaveckas.

SPRINGFIELD, ILL.:
A. Masiokas.
TERRE HOUTE, IND.: 

St. Palaski.
CLINTON, IND.:

Dom. Rrauka. •
IIOLLYAVOOD, CALIF.:

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

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

M. A. Janušonis.
šiame surašė dar nesiranda 

vardų musų gerų draugų, ku
rie prisižadėjo pagelbėti šia
me konteste, nes patys dėl viso
kių aplinkybių dalyvauti ne-

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”.

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

Kontesto vedėjas,
T. Rijpkevičia.

Pranešimas Visoms 
Draugijoms ir 
Organizacijoms

ILL.:

ILL.:

WIS.:

WIS.:

PA.:

PA.:

PA.:

Kiekvienai organizacijai ar
ba draugijai pavojinga apsilen
kti su Illinois įstatymais. Įs
tatymai reikalauja, kad meti
nis raportas turi būt priduotas 
“Secretary of State”. Jeigu jū
sų organizacija yra registruo
ta, Illinois valstijos sekreto
riaus blanką kurią reikia iš
pildyti, ir sekretoriui sugrąžin
ti. Taip pat metinė mokestis 
reikia prisiųsti vieną dolerį 
“money order”.

Organizacijų valdybas pa
keitus tankiausiai ta blanka 
užsimeta ir organizacija būna 
suspenduota.

Jeigu, jūsų organizacija ne
gavo šio metinio raporto blan- 
kos, tai kreipkitės prie “Ed- 
ward J. Hughes, Secretary of 
State, Springfiell, III.” kad jis 
jums prisiųstų. Rodos, yra la
bai mažas dalykėlis, bet su
daro daug keblumo, jeigu bū
na praleistas.

šie nauji įstatymai reika
lauja, kad kiekvienas metas 
butų registruojama visos drau
gijos, organizacijos ir korpo
racijos.

Adu. Charles P. Kai.

Pildom
Income

į miisų S.L.A. 55 kp. ir į L.D.S.
55 kp. ir j L.D.S. 2 kp. šaunų 

rite neužmiršti ir atsilankyti į balių.
rengiamą vakarą. J. Tamašauskas,

63 Kp. Koresp1. S.L.A. 55 kp. koresp.

skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
'ad pačios Naujienos 

yra naudingos.

Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St




