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SUKILĖLIŲ ATAKOS ATMUŠTOS QUE- 
RALT IR COLLADA KALNUOSE

Lojalistai atnaujino ofensyvą pietų va
karų Ispanijoj. Sukilėliai sako, kad jų 

ofensyvas nesulaikytas

ISPANIJOS KLAUSIMU PRANCŪZAI 
SEKS BRITANIJĄ

BRITANIJA PASILIKS NEITRALI

HENDAYE, Prancūzija, sau
sio 17. — Ispanijos respubli
kos pranešimai antradienį sa
ke, kad lojalistai atrėmė du 
stiprius sukilėlių užsimojimus 
pasistumti Barcelonos linkui. 
Sukilėlių užsimojimai buvo ap
mušti Queralt ir Collada kal
nuose.

Sukilėliams nepavyko prasi
mušti per naujas lojalistų po
zicijas. Jų ofensyvas prieš mie
stelį Igualada, svarbų susisie
kimo centrą, tapo sulaikytas. 
Igualada randasi 30 mylių at- 
stumoje nuo Barcelonos.

Smarkus mūšiai eina Cevera 
sektore, į šiaurę nuo Sierra de 
Collada. Lojalistai sako, kad jų 
kariuomenė stipriai priešinasi 
sukilėliams šioj apylinkėje, ne
duodama jiems konsoliduoti sa
vo laimėjimus ir veržtis toliau

Svarsto kląųsimą/ar 
siųsti pagalbą 

Ispanijai
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 17. — Girdai eina, kad 
Prancūzijos vyriausybė, bijo
dama sukilėlių pergalės, iš nau- 
j^\ pradėjo svarstyti pagalbos 
Ispanijos respublikai klausimą. 
Diskusuojama klausimas, ar 
neatidaryti Pyrinėjų rubežiaus 
ir skubiai mesti pasiųsti spau
džiamiems lojalistams karo pa
būklų ir kitokių reikmenų, kad 
jie galėtų sulaikyti gen. Fran
co ir jo talkininkų, italų ir vo
kiečių, ofensyvą.

Britanijos karo lai
vynas koncentruo

jamas
LONDONAS, Anglija, sausio 

17. — Britanijos namų karo 
laivynas koncentruojamas Port- 
lande. Neužilgo jis bus pasių
stas į Viduržemio jurą pava
sario manievrams,. kurie bus 
daromi kartu su britų Vidur
žemio juros laivyno maniev- 
rais.

Gaudo nikelių vagis
NEW YORK, N. Y., sausio 

17. — Apskaičiuojama, kad 
New Yorko miesto požeminio 
kelio (subway’o) samdinių gru
pė yra pavogusi 26,000,000 ni
kelių arba $1,300,000. Proku
ratūra pradėjo kvosti nužiūri 
mus vagis.

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

Apsiniaukę; veikiausia snigs; 
temperatūra kiek žymiau nepa
sikeis; saulė teka 7:15 v. r., 
leidžiasi 4:46 v. v.

■— i Igualadą, o iš čia į Bar- 
celoną.

Mūšiuose antradienį skau
džiausia nukentėjo italai ir kai 
kurios ispanų sukilėlių dalys.

Lojalistai darė progresą pie
tų vakarų Ispanijos fronte. Jie 
perlaužė sukilėlių liniją dvie
juose punktuose šiaurėje nuo 
Granados, paėmė Tozar aukštu
mas ir grūmojo perkirsti Gra- 
nada-Cordoba geležinkelį.

Taip lojalistų, kaip ir suki
lėlių pranešimai sako, kad K<v- 
talonijos fronte sukilėlių arti
lerija ir lėktuvai veikia padi
dintu smarkumu. Ofensyve da
lyvauja milžiniškas skaičius 
tankų ir kitų mekanizuotų ka
riuomenės dalių. Oficialus su
kilėlių pranešimas skelbia, kad 
jų ofensyvas nesulaikytas ir 
tebeina visu Katalonijos fron
tu/'1' '

Nori patirti kodėl 
demokratai pra
laimėjo rinkimus
WASHINGTON, D. C., sau

sio 17. — Prez. Rooseveltas 
aiškiha, ka‘d pereituose rinki
muose dembkratai pralaimėjo 
daugiausia dėl savitarpių peš
tynių, dėl susidariusios pasky
rose valstijose nepalankios de
mokratams aplinkumos, bet ne 
dėl to, kad šalies gyventojų 
nuotaika pakripo nepalankion 
demokratams ir ypač Naujajai 
Dalybai pusėn. Dabai’ demokra
tų partijos nacionalusis pirmi
ninkas, gcneralis paštorius 
Farley, išsiuntinėjo laiškus kon
greso nariams demokratams, 
prašydamas juos paaiškinti, 
kodėl, jų manymu, paskutinie
ji rinkimai demokratams nepa
vyko. Farley nori atsakymus 
išanalizuoti ir demokratų par
tijos padėtį pasverti.

Japonai reikalauja 
teisių Jungt. Val

stijose
TOKIO, Japonija, sausio 17. 

— Oficiali Japonijos žinių agen- 
tija Domei sako, kad Japoni
jos vyriausybė sutiks derėtis 
su Jungt. Valstijomis ir Brita
nija dėl teisių britams ir ame
rikiečiams verstis pirklyba ir 
pramone rytų Kinijoj, jeigu 
Jungt. Valstijos ir Britanija 
nori pripažinti japonams ir ki
nams savo šalyse ir kolonijo
se tokias pat teises.

Italai spiaudosi
ROMA, Italija, sausio 17. — 

Pasaulio karo veteranai italai, 
gayę dekoracijas iš Francuzi- 
jos, pirmadienį pasiuntė jas 
Francuzijai. Antra vertus, kai 
kurie fašistų dienraščiai pareiš
kė, kad 44,000,000 italų “spjau
na į Francuzijos veidą”. Italų 
įtūžimas prieš francuzus stip
rėja.

LIETUVOS PAJŪRY. -— Nors Klaipėdos uostas žiemą neužšala, bet pakrantes apgaubia 
ledų sluoksniai, čia matome ledo sukaustytą .Klaipėdos uosto švyturį. VDV foto

KALTINA/ CHAMBERLAIN PARDA
VĘS FRANCUZIJĄ MŲSSOLINIUI

KALTINIMUS DARO PATYS CHAMBĘRLAINO 
PARTIJOS NARIAI

LONDONAS, Anglija, sausio 
17. — Antradienį paplito kal
tinimai, kad Chamberlain par
davęs Francuzija Mussoliniui. 
Chamberlain, slaptai
daro spaudimą į Francuzijos 
vyriausybę nesiųsti pagalbos 
Ispanijos respublikai. O kai su
kilėliai laimės Ispanijoj, tai 
Chamberlain patarsiąs f rančų- 
zams išpildyti Mussolinio rei • 
kalavimųs. Viduržemio j uros 
srityję. J" ■’ • •’ >

Vokietijos spaudoje pasirodę

CIO atstovai taiko 
automobilių uni

jos frakcijas
DETROIT, Mich., sausio 17. 

— CIO arba Industrinių Unijų 
Kongreso atstovai, Sidney Hill- 
man ir Philip Murray, atvyko 
į Detroitą. Jie turėjo pasita
rimą su automobilių unijos pre
zidentu Homer Martinu ir su 
pildomosios tarybos nariais, ku
rie sudaro tarybos daugumą ir 
opoziciją Martinui.

Paklaustas, ar CIO atstovai 
imsis kokios nors akcijos, Hill- 
man atsakė, kad nesiims. Vis
gi pasitarimai su Martinu ir 
su jo priešininkais tebeina, o 
tai juk yra akcija.

Pradėjo Rusijos gy
ventojų surašinėjimą

. ■ ............ ...»
MASKVA, Sovietų Rusija, 

sausio 17. — Kuone pusė mi- 
liono sovietų darbuotojų antra
dienį pradėjo Rusijos gyvento
jų surašinėjimą. Patį surašinė
jimo darbą tikimasi atlikti į 
10 dienų, tačiau numatoma, 
kad ims keletą mėnesių iki gy
ventojai bus suklasifikuoti, su
skirstyti pagal kategorijas pa
žymėtas surašinėjimo blanko- 
se.

Reiškiama nuomonė, kad to
lesnėse nuo centro, nuo Mask
vos apylinkėse, kur gyventojai 
yra tamsesnei, surašinėtojai 
turės kliūčių, nes gyventojai 
gali pasirodyti priėšingi cen
zui, bijodami jo. i 

aiškinimas, kad pasikalbėjime 
su Mussoliniu Chamberlain pa
rodė, jogei jis pritaria Ispani
jos sukilėli^ laimėjimui.
- -Tuo ^farpS^ Londone mknios- 
žmonių demonstravo antradie
nį, nešdamos Vėliavas reikalau
jančias siųsti ginklus Ispanijos 
lojalistams.

Trečiadienį susirenka Brita
nijos parlamentas. Laukiama, 
kad Ispanijos klausimas bus 
įskeltas parlamento debatuo
se. »

Britai saugo elektros 
jėgos įmones

LONDONAS, Anglija, sausio 
17. — Anglijoj ir šiaurės Ai
rijoj įvyko paskutinėmis die
nomis eilė eksplozijų. Eksplo
zijų pasėkoje Anglijos vyriau
sybė pastatė sargybą elektros 
jėgos ir gaso įmonėms, o taip
gi vandens reservuarams sau
goti.

Scotland Yard — Anglijos 
pagarsėjusi policija — mėgina 
eksplozijų kaltininkus nustaty
ti. -Ji darbuojasi remdamasi te
orija, kad eksplozijas įvykdė 
Airijos republikonų būriai, ku
rie nori sujungti pietų ir šiau
rės Airiją ir visai atskirti ją 
nuo Britanijos.

Sovietų agentas sa
kosi nekaltas esąs
LOS ANGELES, Cal., sausio 

17. — Sovietų Rusijos kelio
nių biuro atstovas Michail Go- 
rin, jo žmona Natalija ir Ha- 
fis SaliČ, antradienį kvočiami, 
neprisipažino kalti esą. Jų by
lą nagrinėti teismas pradės va
sario 21 d. š.m.

Dėl perskyrų vyrai 
kaltesni

MEMPHIS, Tenn., sausio 17. 
— Teisėjas H. W. Laughlin, 
kurs išklausė 10,000 perskyrų 
bylų, sako, kad bendrai vyrai 
yra labiau kalti dėl šeimų iš
siskyrimo, nei moterys.

Iš Lietuvos

Pakeistas pašto 
gabenimas

ZARASAI. — Iki šiol į Za
rasus ir iŠ Zarasų paštas buvo 
gabenamas labai primityvišku 
budu. Ikio Grivos buvo veža
mas arkliais, o paskui trauki
niu į Kauną. 'Paštą, gabenti au- 
tobTisir' paškalftib“ iFTrdTvIjdjė 
besiplečianti snukio ir nagų 
liga, todėl dėl šitų priežasčių 
latviai neleido gabenti arkliais 
pašto, šitoks pašto, gabenimas 
nesuteikia patogumų, nes paš
tas Zarasuose gaunamas tik 
12,30 vai. Kol paštas sutvarko
mas, tai pradedamas išnešioti 
tik 14 vai.

Vilniaus krašte suimtas 
fjuv. “Ryto” mokytojas

Lapkričio pabaigoje saugu
mo policijos pareigūnai suė
mė buv. “Ryto” mokytoją Jad
vygą Ta I k a či a usk a i t ę-Ku kl i e- 
nę. Paskutiniuoju laiku ji gy
veno Valkininkų valse., Berži
ninkų kaime.

Suimtoji mokytoja perverž- 
ta į Vilniaus Lukiškių kalėji
mą. Ji kaltinama neva už 
priešvalstybinį veikimą.

Didžiojoj Lietuvoj “Žy- 
g-iai” uždrausti

KAUNAS, gr. 12. — Kaip iš 
Kauno radio žinoma, Klaipė
doje pasirodė opozicinis “Žy
gių’ laikraštis’. Centro vyriau
sybė “Žygių” platinimą Didž. 
Lietuvoje uždraudė. Iš Klaipė
dos praneša, kad ir ten “Žy
giai” konfiskuojami.

New Jersey bedar
biai reikalauja 

pašalpos
TRENTON, N. J., sausio 17. 

— Pereitą pirmadienį bedarbių 
demonstracija atžygiavo iki 
New Jersey legislaturos rūmų.
Bedarbiai mėgino išdėstyti sa
vo skundą valstijos įstatimda- 
viams, tačiau porcija neįleido 
jų vidun.

200 pikietuotojų bedarbių 
pasiliko oro pusėje prie rūmų. 
Tuo tarpu legislatura paskyrė 
specialų komitetą skubiai pla
nui paruošti, pagal kurį gali
ma butų sukelti, $19,000,000 
reikiamų biednuomenei šelpti.

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 17. — Francuzijos užsie
nio reikalų ministeris Georgės 
Bonnet antradienį pareiš*c, 
kad Francuzijos rubežiaus ati
darymas pagalbai Ispanijos res
publikai teikti priklausys nub 
Britanijos vadovybės.

Tuo tarpu gerai painformuo

BARCELONA ŽADA KOVOTI IKI GALO
BARCELONA, Ispanija, sau

sio 17. — Barcelonos gatvėse 
dominuoja jaunuomenė, mote
rys, vaikai. Mažiau matyti svei
kų suaugusių vyrų. Vyrai ka
riauja, vyrai karo reikalams 
tarnauja. Moters dirba vyrų 
darbus.

Tačiau visur matomas ir jau
čiamas Barcelonos pasiryžimas 
kariauti iki galo, iki paskuti- 
nios. Dalinami plakatai šaukia 
visus, kas gali, stoti respubli-

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR .
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9 BERLYNAS, Vokietija, 
sausio 17. — Naciai išleido ofi
cialų pareiškimą, kurs sako, 
kad jie nepalankiai žiuri į fran- 
euzų norą teikti pagalbos Is
panijos lojalistams. ,

• LONDONAS, Anglija, sau
sio 17. — Scotland Yard poli
cija ir vidaus reikalų ministe
rija pradėjo areštuoti asmenis 
nužiūrimus, kad jie gali būti 
įvelti į sąmokslą vykdyti eks
plozijas.

• WASHINGTON, D. C„ 
sausio 17. — Atstovų narys J. 
Parnell Thomas (republikonas 
iš New Jersey) paskelbė, kad 
trečiadienį jis įteiks atstovų 
rūmams rezoliuciją reikalaujan
čią apkaltinti (impyčyti) dar
bo sekretorių, p-nią Perkins.

• FORT W0RTH, Tex., sau
sio 17. — Elliot Roosevelt, prez. 
Rocsevelto sūnūs, pareiškė, kad 
jis pritaria vice-prezidento Gar- 
nerio kandidatūrai 1940 metais 
į prezidentus. Garneris yra 
skaitomas prez. Roosevelto 
Naujosios Dalybos priešų va
das.

4

• WASHINGTON, D. C, 
sausio 17. — Jungt. Valstijų 
senatas užgyrė prof. Frankfur- 
terio paskyrimą Vyriausiojo 
teismo nariu, o Frank Murphy 
generaliu prokuroru.

. ___ •

• LONDONAS, Anglija, sau
sio 17. — Per penkerius metus, 
apskaičiuojama, 175,000 žydų 
išvažiavo iš Vokietijos.

• MINNEAPOLIS, Minn., 
sausio 17. — Nacionalios Dar
bo Santykių Tarybos atstovas, 
Madison Hill, paruošė raportą, 
kurs rodo, jogei Maytag kom
panija buvo kalta dėl streiko 
kompanijos įmonėje Ne w tone, 
la. Streikas prasidėjo gegužės 
9 d. ir tęsėsi iki rugpiučio 4 d. 
1938 m.

tuose Londono rateliuose kal
bama, kad Britanijos užsienio 
reikalų sekretorius Halifax pa
informavo Bonnetą, jogei Bri
tanijos vyriausybė nesikiš į 
Ispanijos reikalus — nežiūrint 
koks likimas Barcelonai gręsia 
ir nežiūrint koki Francuzijos 
norai butų.

kos apgynimui. Ir vaikai, ber
naičiai ir mergaitės, kartoja 
Šukius, kad Ispanija nepasi
duos. Politinės partijos ir gru
pės pareiškia tą patį: Ispani
jos valdžia gali tęsti ir tęs ko
vą! <

Barcelonos gyventojai karto
ja: Sunkumai, kokius mes per
gyvename, buvo įveikti praei
ty; musų kalba, musų laisvė, 
musų istorija pavojuje — mes 
nepasiduosime!

• BERLYNAS, Vokietija, 
sausio 17.— čia gauta prane- 
šįtoų, jogei 25,000 Sovietų Ru
sijos darbininkų buvo paskelbę 
sėdė jhno - streiką prieš naują, 
kietą režimą sovietų darbavie
tėse. GPU išvijusi streikierius 
ašarinėmis dujomis iš darba
viečių.

9 NEW YORK, N. Y., sau
sio 17. — Valdžios agentai — 
G-Men — susekę piktadarius, 
kurie prieš 11 mėnesių pavogė 
ir nužudė advokato Levine 11 
metų sūnų Peter.

64 aktoriai paskelbė 
bado streiką

NEW YORK, N. Y., sausio 
17. — WPA muzikalčs kome
dijos “Sing for Your Supper” 
aktoriai paskelbė bado streiką 
pirmadienio vakare. Kiti 40 fe- 
deralio teatro projekto darbi
ninkai paskelbė sėdėjimo strei
ką. Streikieriai protestuoja to
dėl, kad paleista iš darbo 1,500 
projekto samdinių.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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Ką Žmonės Mano
—— ii ii ——■ ■ ■ na. i ii—Arėjas Vitkauskas

Lenkai puošiasi svetimomis plunksnomis(Recenzijos vietoje)(Tęsinys)
Gali pasitaikytu kad; jis; gali pasibjaurėti papuošalų smulkme

nų nepaprastumu, ką jis matys 
ant šių bažnyčių sienų, skliautuose ir altoriuose. Jeigu jis ne- sibiaurės, jis gali tik pastebėti sii tam tikru lengvu nusistebėjimu, kad šių bažnyčių Statytojams turėjo praeiti daug laiko darant tokią daugybę išpuošimų ir smulkmenų. Jeigu, vis dėlto, jis įstengs pabandyti nusiteikti palankiai ir pamatyti, kas tokie buvo bažnyčių statytojai, ir virš viso ko, jeigu jis bus keliose pamaldose ir stebės įprastą ir nemažiau tikrą, nes įprastą dievobaimingumą paprastų žmonių, kurie ten meldžiasi, ir kurių vienodi judesiai atrodo keistu budu susiję su tų bažnyčių išpuošimų atbalsiu, jis v • uz jų mę.Man tokios

matys kokią nors prašnereikia prisiversti prie palankumo nuotaikos.
Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas AtpigęJeigu kis į gausi neturi pinigų, kreip- Naujienų spulką,— paskolų ant ilgų

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL. 

... .............       i.

Vilūnonuo btivo daug

Tebus leista man paskubėti pridėti, kad aš nesijaučiu esųs vertas bet kokio atpildo už tų. Tik atsitiktinai aš pamėgau baroko meną, ir matl vlėniiltėlė kliūtis pasitenkinime keliaujaht niaus gatvėmis ir einant bažnyčios prie bažnyčios, vieno trobesio prie kito, jautimas, kad buvo tiekkuo džiaugtis, jog tas buvo panašu į davimą perdidelio valgio valgyti. Kartą pajutus grynų papuošalų barokinėje bažnyčioje/ ar tai butų tamsu ir nyku, kaip žinomoje barokinėje bažnyčioje Poznaniuje, ar balta ir šviesu, kaip daugumoje Vilniaus bažnyčių, yra begalinis darnumas visuose tuose papuošimų užšokimuose ir užrašymuose, darnumas, kaip kokia labai galinga styga, kuri yra papuošimuose, jeigu galite įsivaiz- dttoti tokį dalyką, su tukštančiu natų, kiekviena aidinčia ir sy- jančia su kita, kiekviena esančia savo geriausioje vietoje, kiekviena taip aiškiai tikra, kad žinai, jeigu jos ten nebūtų, darnumas butų sugriautas.Drauge su tais grynai lenkiškais antireformaciniais produktais, žinoma, yra Rusų valdymo rytų ženklų bažnyčiose, kurios ikišiol tarnauja rusų tikybai, ir daugelyje kilų bažnyčių, kurios yra buvusios valdomos rusų, bet dabar buvo atsiimtos katalikų. Tas viskas daro žymiausias dalis kontrasto rytų ir vakarų tarpe, apie kurį jau kalbėta. Universitetas, kuris per

(ACME-NAUJIENŲ Foto]Buvęs senatorius James £>. Pope iš Idaho. Prezidentas Rooseveltas paskyrė jį Tennessee Valley tarybos direktorium.šimtmečius neveikė, 1919 metais buvo sukurtas vėl, ir jungia savyje vaizdingą architektūros skirtingų stilių suliejimų, pažymėdamas datigelį laikotarpių, kuriuos Vilnius yra praleidęs. Be universiteto yra kitų viešų trobesių mieste, tokių, kaip Respublikos Bumai, pastatyti 1824 metais, po to, kai barokas ir rokoko išnyko. Tai yra ketvirtainiškas, gražiai atrodantis trobesys, gana panašus Oksfordo kolegijos priešakį.Bet bene maloniausias dalykas, kurį matysite Lenkijos gatvėse, yra garsus Aušros Variai arba skliautuoti variai. Tai yra vartai, kurie eina po koridoriumi, einančiu iš gatvės vienos pusės kiton, kurios vienoje pusėje yra bažnyčia. Kunigai toje bažnyčioje gali vaikščioti tuo koridoriumi virš galvų žmonių, kai jie eina po jais; ir tame koridoriuje yra mažyle koplytėlė, turinti paveikslų, kuris yra pu-

muzikos jis iš kavinės orkestro žemai. Bet, paskutinis dalykas, kurio aš btivau reikalingas tą momentą, buvo muzika. Šiluma it patogi lova juvo viskas, ko man reikėjo. 3et palauk, gera mintis mane aplankę. Man reikėjo ateiti vėl Kas rimno šeimininkus pusę po dešimtos. Ar galėtų mane pažadinti su muzika dešimtą va- dmlą? Maitre d’hotel buvo tik sužavėtas tos minties, ir tokiu budu dešimtą Valandą su lenkišką Šokią garsais, griežiamais kitame gale didelio, garui neaukšto miegamojo kambario, aš nubudau it apsirengiau vakaro pasilinksminimui ir vakaro šokiams. /Ir po tokių vaišių juk nestebėtina, kad btivo parašyta rožinės spalvos rašalu tiktai tas, ką pasakojo puikiom uniformom dūluoją jauni lenkų karininkai, kurią ‘‘vilnietiškumo” šaknų Vilniuje nerastų gal ir Diogenas... (GALAS)

sriuba, mėsa, žuvis, konservtio- jeigu butų norima ti dalykai, suris ir saldainiai— miegamajame kambaryje, visa lai buvo skoningai Valgo- atsiusiąs smuikininką nia paprastu ir jau įprastu iš- : dlmingu bildu. Pagaliau pokylis pasibaigė apie šeštą valandą. : “Vykite atgal į savo viešbutį”, tarė man mano bičiuliai, “ir pasilsėkite, nes yra kitas pokylis tamstai šį vakarą pusę po dešimtos, kol mes eisime šokti”. Aš spyriausi eiti pėkščias į savo viešbuti, nes jaučiausi, kad nots kokia mankštos rūšis buvo reikalinga, jeigu aš turėjau laukti pokylio, kad it tiž dvide- šimfš kėtufią valandą; prašiau netrukdyti nors tą vakarą. Pasirodo, aš nebuvau pasiruošęs dideliam šalčiui, kuris btivo pripildęs tamsias gatves, ir aš skubėdamas naino gailėjausi nepri- ėmęš mano bičiulių patarimo ir nevažiavęs rogėmis. Man beliko mylia iki maho viešbučio, ir po pirmojo šimto jardą aš pajutau, jog negalėsiu išlaikyti šalčio, nežiūrint mano didelio ir su gerais pamušalais palto. Tai buvo kaip ir skola Už vaišingumą, kuriuos aš naudojausi, didelis žiemių vakarų Lenkijos šaltis, ir aš pagaliau sustojau prie pirmos žydo kratlttivės, kokią tadau, ir nusipirkau avinius kailinius, už sumą nedaug didesnę už svarą sterlingų, dėvėti po mano paltu toš mylios liekanai. Kai aš grįžau į savo gana jaukų, bet gana apgriuvusį viešbutuką, mane pasveikino labai iškilmingai ir lanksčiai maitre d’hotel, kuris pranešė man, jog hiano šeimininkai, karininkai, telefonu pranešę, kad,

JUOKAI
GERA ŠIRDISMotina, papasakojusi apie kaimynuose gyvenantį vargšą berniuką, taria savo sunui: j “Jonuk, ar tu žinodamas, kad tas berniukas neturi tėvo, pasigailėdamas nepadovanotum jam savo kiškiuko”.Jonukas, tvirtai laikydamas kiškiuką, atsako: “Mamyt, ar mes jam negalėtumėm atiduoti savo tėvelio!”

SAUSIO 22 —“Pirmyh” Choro 30 Metų Jubiliejinis KONCERTAS, Chica- gos Lietuvių Auditorijoj. Bilietai — 50 centų iš anksto. Galima gau|i “Naujienose” ir nito visų narių.
Remkite tuos, kurie 

garsinasi 
“NAUJIENOSE”

LIETUVIAI

Kiti Lietuvį

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 Šo. 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 

Draugi jos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BlEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

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.

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

AKIU SPECIALISTAI

* M

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

CRANI? COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL POrtsinOuth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7,50
(Screened) Tonas ....... .................*1 "

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q,50
Perkant toną ar .daugiau

šiaip paveikslų pobūdžio *ir vaizduoja Šventąją Mergelę.paveikslas yra pa^ų^intas taip aukštai, kad einant gatve jis matomas iš apačios. Daug stebuklų priskiriama Aušros Vartų Dievo Molinai, ir yra intensyvus Jos kultas šioje Lenkijos dalyje. Nepaprastai daug maldininkų nuolat atvyksta iš žieminės ir rytines Lenkijos melstis prieš jos altorių. Koplyčia yra toli gražu per maža, kad bu-vos keliems žmonėms vienu kartu, bet net einant gatve pastebima, kad ji beveik visiškai užtvenkta klūpančių, liaupsė- jančių ir karštai besimeldžiančių žmonių, kurie maldauja nuo gatvės žemai. Tie Aušros Vartai visų lenkų nepaprastai branginami, ir kiekvienas, praeinąs gatve ir po koplyčia turi parodyti dievobaimingumo ženklų, nors nusiimdamas kepurę. Keista matyti žydus, jeigu jiems reikia eiti po koplyčia, nusiimam savo kepures beveik su nepasitenkinimu ir užsidedant jas vėl kaip galima greičiau, kai tik jie praeina vartus. Joks palydovas neims net turtingiausio amerikiečio vesti ta gatve, kol tas amerikietis bus pasiruošęs parodyti tų pagarbos ženklą. Kai aš pirmų kartų pamačiau Aušros Vartus, aš buvau

ai

laidotuvių direktorius

Klausykite musų Lietuvių radi® programų šeštadieni® vakarais 
7 vaL vakaro ii W. IL F. C. stoties (1420 K,)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE.
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

Laidotuvių Direktoriai

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel.BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

DR. VAITUSH, DPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Marąuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė.

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232
Dr. Walter M. Eisiu
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 

MIDWAY 0001.

KITATAUČIAI

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ii’ vaikų pagal naur 
jausius rtietodus 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

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. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

V

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

ADVOKATAI

KALENDORIUS 8

SPALVOTAS
SU PAVEIKSLAIS 9

Garsinkitės “N-nose”

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-

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone; Yards 1001.

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

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

Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted S t.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230. 

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

Yards 1139

Ambulance

KOPLYČIAS
DALYSE

NARIAI

Cicero

Direktorių

SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

Yards 0782

Cicero

3354 So. Halsted Street

Chicagos

Lietuviu

Asociacijos

Patarnavi
mas Diertą
ir naktį

TURIME

VISOSE MIESTO

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
X /

4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024laiku, kai maldininkų būrys buvo atėjęs: pasimelsti. Gatvėje buvo snieguota ir leduota, bet tik keli išrinktieji buvo įleisti į koplyčių. Kiti suklaupė ir šnibždėjo savo maldės sniego viduryje.
ANTANAS M. PHILLIPS

3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

6834 So. W\estern Avė.
ANTHONY B. PETKUS

1410 South 49th Court
Phone Grovehill 0142

Phone Cicero 2109
Mes pasiųsime įusų giminėms ir draugams j 
Lietuvę ir kitur musę grąžę kalendorių už—

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III

Kai pagaliau pirmosios dienos miesto apžiūrėjimas pasibaigė ir žiemos vakaras pradėjo slinkti prie pusės po antros valandos, aš buvau nuvežtas atgal į namus, kur man turėjo būti surengtas pasilinksminimas. Čia man buvo prirengtas typiškas lenkiškas pokylis ir nors pusryčiai btivo buvę dideli, aš buvau pasirengęs suvalgyti Viską, kas buvo prieš mane padėta. Hors —d’cetivre valgis,

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
YARDS 1419

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

Yards 1138

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.
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Trečiadienis, sausio 18, 1939

KORESPONDENCIJOS
Norwood, Mass
šolomsko prakalbos

L. Pruseika rašydamas bro
šiūrą apie Vytautą rinko iš vi
sų pakampių faktus, įrodančius 
jo blogumą, žiaurumą ir parsi-

Lietuvių Komunistų frakcijos 
grupelė surengė centro biuro 
pasiuntiniui prakalbas sauso 
8 d. Lietuvių svetainėj. Iš ryto 
įvyko pamokos Grybienės šlu
boje. Prakalbos buvo iš vaka-

pirmo puslapio, o ant rytojaus, 
tai yra prakalbų dieną, per 
Minkaus vedama radio pusva
landį. Taipgi kvietė visa publi
ką susirinkti. Tačiaus į prakal
bas suėjo žmonių gal iki 90.

Dabartiniu laiku komunistai 
su savo agitacija prie publikos 
eina visai kitu keliu. Jeigu ne- 
sididžiuotų atsiekimais Sovietų 
Sąjungos, didele “Kominterno” 
strategija ir atsiekimais Komu
nistų Partijos, tai žmogus ma
nytų, kad į pub’iką nuo pagrin
dų kalba koks tai sentaulinin- 
kas — sandarietis. Atrodo, kad 
dabar komunistai ir bando ope
ruoti į atsilikusių žmonių jaus-

jau, kaip pora tautiškai atsi
likusių žmonių šolomsko pra
kalbą užgyrė: girdi, lai tautiš-

nieji kaip Verseckas pyksta, 
kam būdamas staliniškas komu
nistas šolomskas sako tautiškos 
linijos prakalbas ir nori pa
traukti prie savo partijos tau
tiečius.

Šolomskas pareiškė: Jei Lie- 
išrinkta valdžia de- 
budu, kad jon ga- 
ir didelė didžiuma 
komunistai visliek

mokratiniu 
lėtų patekti 
kunigų, tai 
tokią valdžią remtų.

Mes atsimenam labai puikiai, 
kaip Lietuvoje demokratiniu 
budu buvo išrinkta valdžia val
stiečių liaudininkų ir socialde
mokratų, ar tuomet komunistai 
tą valdžią rėmė? Ne. Dabar jau 
pasirengę ir iš didžiumos susi
dėjusią kunigų valdžią remi. O 
šventoji dvasios ubagystė!

Per daugelį sykių atkartoda
mas išgarbino Lietuvos didįjį 
kunigaikštį Vytautą, kuris 1410 
metais kovojo su vokiečiais, ru
sais, lenkais, totoriais. Na, o 
kaip Amerikos lietuviai komu
nistai keletas metų tam atgal 
žiurėjo į dabartinį jų garbina
mą Vytautą?

SAUSIO 22 —
“Pirmyn” Choro 30 Metų Ju

biliejinis KONCERTAS, Chica-

tai — 50 centų iš anksto. Gali
ma gauti “Naujienose” ir nuo 
visų narių.

Vytautas mažasis. Kuomet da
bar komunistai pradėjo garbin
ti Vytautą, tai kur reik dėl 
Pruseikos parašytą brošiūrą?

gresiąs pavojus Lietuvos nepri
klausomybei, iš jai priešingų 
šalių pusės, tai komunistai A- 
merikoje suorganizuos armiją 
Lietuvai apgint.

Man atrodo, kad panašios ko
munistų kalbėtojų pasakos, 
daug turi panašumo į šiltinę 
sergančių žmonių kliedėjimus.

Šolomskas prisiminė ir apie 
paleistą iš kalėjimo Thomas 
Mooney. Esą, organizacijos dar
bavosi per visą laiką dėl jo pa- 
liuosavimą, siuntė protesto re
zoliucijas, rengė demonstraci
jas. Tas gerai, bet tai dėka to, 
kad šioje šalyje egzistavo demo
kratinė tvarka, tai už tai ga
lima buvo ir protestuoti ir rei
kalauti paleidimo iš kalėjimo. 
O kaip yra Sovietų Sąjungoje? 
Kada Stalino klikos valdžia su
areštuoja kokį nors socialdemo
kratą arba kitokios partijos 
žmogų, ar galima rengti demon
stracijas ir protesto rezoliucijas 
siųsti valdžiai? Ne. Labai būt 
gerai, kad Šolomskas ir visi jo 
tipo komunistai nusiimtų ma- 
skas nuo savo veidų. O dabar 
jie Amerikoje garbina demo-

Kada šolomskas pradėjo kalbėt 
apie komiuterną, tada irgi pra
dėjo meluot be saiko jį girda
mas. 
1928

Kominterno kongresas 
m. pasakęs, kad fašizmas

viešpataus. Ne tiesa, kominter
no kongresas 1928 m. manė, 
kad pasaulio kapitalizmas jau 
atgyveno savo nas. Jeigu ne
klystu, rodos, tais metais komi- 
nternas priėmė trečiojo perio
do teoriją. Visose šalyse susi
dariusiais demokratines valdžias 
komunistai bjauriausiais žod
žiais šmeižė ir griovė jas kiek 
jie pajėgė. Ypač Vokietijoj ne
retai susidėdami į vieną bloką 
su monarchistais ir hitlerinin
kais balsuodavo sykiu, kad ga
lėtų panaikinti demokratiniu 
budu išrinktą valdžią. Komuni
stai manė, kad Vokietijos liau
dis juos ims už vadovus. Jie 
sakydavo: “po Hitlerio mes.”

Buvęs kominterno pirminin
kas, dabar Stalino sušaudytas 
G. Zinovjėvas, kalbėdamas Kau
kaze 1923 m. pareiškė: po po-

MOKAME 4%
DIVIDENDŲ Už TAUPOMUS PINIGUS

Su pradžia 1939 metų kviečiame lie
tuvius taupyti pinigus SIMANO 
DAUKANTO FEDERAL & SAV
INOS LOAN ASSOCIATION of 
CHICAGO, kur kiekvieno asmens 
taupiniai apdrausti iki $5000.00 
Federal Savings and Loan Insur
ance Corporation, Washington,

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

Atmokėjimais
INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

SIMANO-mUKANTO/7
# r ederal Savings
4 AND LOAN ASSOCIATION

" AF rHlfAf.A

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Didelės žydų muštynės

,^AA*^*!**I*!*!*S

—- Pabėgėliai iš

kurios vyras tuoj po apsive- 
diino žuvo ekspliozijoje, ga
vo nemažą savo vyro turto

S

Mario Krainer, kuri New 
Yorkc prižiūri 12 milijonų 
biznį ir dar turi laiko pati 
pasisiūti sau drabužius.

? k

RIETAVAS, gr. 16 — Perei- 
šeštadienio naktį, apie 3 

vai., Rietave buvo kilę didelės 
žydų tarpusavio muštynės. 
Muštynėse dalyvavo beveik vi
sas Rietavo žydų jaunimas, ne
išskiriant nei mergaičių. Muš
tynės buvo tarp Rietavo žydų 
ir Plungės žydų, kurie čia bu
vo atvažiavę į vakarą. Del 
kažkokių nesusipratimų Rieta
vo žydų j minimos puolė Plun
gės žydelius mušti su iš tvo
ros išlaužtais pagaliais. Pasta
rieji priešinosi, todėl muštynė
se dalyvavę rietaviškiai taip 
įsikarščiavo, kad ėmė mušti 
net autobuso, su kuriuo plun
giškiai buvo į Rietvą atvažia
vę, šoferį ir konduktorių. Šo
feris su konduktoriumi sėdę 
mašinon mėgino pabėgti, bet 
rietaviškiai pradėjo akmeni
mis mėtyti. Šoferis su konduk
toriumi mušeikas norėjo sulai
kyti, bet šie susilaukę pagal
bos nepasidavė ir tik vėliau 
buvo išsklaidyti.

Iki pat muštynių pabaigos 
autobusas su plungiškiais eks
kursantais negalėjo išvažiuoti.

Mušeikos buvo sukėlę tokį 
didelį triukšmą, kad pažadino 
iš miego visą miestelį. Rietavi
škiai žydai smarkiai nuken-

Ir provincijos miestuose 
dūksta butu

KAUNAS
Klaipėdos ir svetimšalių išsi- 
kėlimas į provinciją padidino 
butų krizę ir provincijos mie
stuose. Nusiskundžiama, kad 
kai kuriuose provincijos mies
tuose ne tik pakilusios butų 
kainos, bet esą tiesiog sunku

Lydoje nuteistas buv. 
lietuvių mokytojas
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Vilniaus apygardos teismas 
Lydoje jau ketvirtą kartą na
grinėjo buv. “Ryto” mokyklų 
ir skaityklų vedėjo Vinco Dai- 
lydkos bylą. Jis kaltinamas ne
va priešvalstybiniu veikimu ir 
nelegalių lietuviškų knygų lai
kymui. V. Dailydka nuleistas 
H/o 'metų kalėjimo ir penke- 
riems melams jam atimtos* 
teisės.

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

EGG
NUT
BIG LUMP
MINE RUN
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

tėjo.
Žymėtina, 

dant plentą 
mušdavosi plento darbininkai,
o dabar pradėjo- muštis ir žy
dai.

kad pro čia ve-
Kaunas-Klaipėda

ros melų mes pasiųsime raudo
nąją armiją į Vokietiją.

Ar pasiuntė? Ne. šolomskas 
didžiavosi, kad esą, komunistai 
gerai pažino dalykus ir komin
terno kongrese 1935 melais jie 
savo rezoliucijose išreiškė tei
singas mintis. Mes irgi puikiai 
suprantame, kad kominterno 
tėtušiam' akis atsivėrė 'jau be
veik po laiko. Kada civilizaci
jos budelis, Vokietijos Hitleris, 
įsirioglino į sostą, tada Mask
va pamatė kas dėl jos galvos 
galanda peilį, tada ir šoko gin
ti demokratijos likučius.

Vytauto Didžiojo garbintojas 
nepamiršo ir “Naujienų” redak
toriaus P. Grigaičio. Esą, kad 
P. Grigaitis važinėo su prakal
bomis, tai visai nepermatė fa
šistiško pavojaus ir sakęs: fa
šistai tik šokinėja kaip maži 
vaikai ir niekam iš to nėra pa
vojaus (šolomskas čia pamela
vo. —Red.)

Tokios rųšies prakalbos kaip 
Šolomsko jokios apšvietos dar
bininkams neduoda, tik juos 
klaidina, nes istorinius faktus 
iš komunistų veikimo užslepia, 
o kurios bando išaiškinti, tuos 
pers ta to visai iš atbulo galo 
ba su falsifikuoja.

—Marksistas

Užmušė Žydų

ar-

JUOKAI
SAVIMEILĖ

jaunaZoologijos sodą lanko 
porelė.

— Einame Maryte, pasižiū
rėti meškų.

— Pabūkime dar čia, Petrai. 
Man rupi pažiūrėti, kaip bež
džionės žaidžia.

— Amžinai tu rūpiniesi 
savimi.

tik

NOMADAI
Nomadais vadinami žmonės, 

kurie amžinai klajoja iš vie
tos į vietą niekur ilgesniam lai
kui nesustodami.

— Mano mamytė, pone mo
kytojau, . tarnaites visuomet 
samdo iš nomadų.

IŠGELBĖJO
— Aš vieną žmogų išgelbė

jau nuo tikros mirties.
— Kaip tai įvyko?
Jis sakė, kad nusižudysiąs, 

jei aš jo nepabučiuosiu.
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buvo užmuštas žydas Kacas 
Maušas. Kacas tarnavo Valki- 
nienes ir Braudes parduotu
vėje prekių pakuotoji!. Baigęs 
kasdieninį darbą, apie 23 va
landą, nuėjo į Daukanto g- 
vę 17 nr., kuriame gyveno jo 
panelė. Ten susitikęs žinomą 
mušeiką Gricių Steponą. Gri
cius pagrobęs iš tvoros atplėš
tą lentgalį, kuriame buvo vi
nis, du kartu smogė Kacui per 
galvą, esą už tai, kad šis buk 
ėjęs pas jo žmoną'— sugyven- 
toją Jonaitytę. Vinis dviejosi 
vietose Kacui sulindo į galvą 
ir vienoje vietoje į ranką. Ka
cas sužeistas atbėgo pas dakta
rą Blatą, kuris apžiūrėjęs jį 
nieko ypatingo neradęs. Esą 
buvęs tik lengvas kūno suža
lojimas. Po apžiūrėjimo Ka
cas parėjo namo į Iždinės g-vę 
11 Nr., tačiau čia pasijuto blo
gai, tada atėjo pas daktarą 
Lurję, pas kurį pradėjo silpti 
ir sumažėjo pulsas. Dr. Lurje 
sužeistą pristatė į Žydų ligo
ninę, kur jisai 4 vai. ryto> mirė.

Užmušėjas Gricius Stepas 
suimtas ir kaltu prisipažino, 
tačiau aiškinasi, kad norėjęs 
Kacą tik primušti, bet neuž
mušti, o kad toje lentoje buvo 
vinis, tai jis tamsoje nematęs. 
Mušęs Kacą lodei, kad radęs 
jį savoi žmonos — sugyvento jos 
lovoje.* Tą patį f patvirtino ir 
jo sugyvento j a Jonaitytė. Kad 
čia butų koks antisemitiškas 
išsišokimas, negalima pasaky
ti, o užmušimas įvyko dėl vai
dų. Tas įvykis sujaudino ne tik 
žydų visuomenę, bet ir lietu
vius. Kacas Telšiuose buvo pa
žįstamas kaipo mandagus ir 
ramaus budo žmogus.

Laukiama archeologinių 
tyrinėjimų

LAUKUVA — Laukuvoje 
yra visa eilė garsių praeities 
laikų pjfiąkalnių. Tai nuosta
busis piramidės pavidalo Bili- 
onų piliakalnis, iParpiles — 
Burbiškiu, Treigių ir daug ki
tų istorinių vietų. Kai čia pra
eityje yra buvę svarbieji kryn 
žiuočių keliai ir jų vieškeliai, 
tad manoma, kad šių piliakal
nių tyrinėjimas duotų daug 
reikšmingos archeologinės me
džiagos.

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

Ligas
Taipgi — Artritis, Rheuma- 

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

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

vakare

Michigan Avė. Cllnlc
Telefonas Calumet 4178 

33-čia ir So. Michigan Avė.

Sophie

arcus

iš Stoties

W. G. E. S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

iki 9:15 v-
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

riARE YOU SUJFERING FROM

EYE ŠTRAIN 
due td 'dusC- sun^light-gl/ire, 
■driving; movies, reading, efc.?

Do your eyes bum—fcel 
tirea, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients vvhich įjf 
cleanse and dear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel dean, fresh, 
alive! Much more effective than boric add. 
Senei for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to Tne 
Murinę Co., Dept. M F. Chicago, III.______

*♦*“*♦*

Mylių tolis ... bet tai 
tik minutės nuo namų, nau- . 
dojant telefoną. Daugumas 
vyrų keliauninkų susis.ek;mą 
su namais tam tikrais laikais 
kasdien ar panašiai. Tai yra 
persitikrinimas myliesiems. 
girdėti tėvo ba są ir pagelbos 
patarimą ypatingam atsitiki
me, užtikrinimas jam, kad vi
si sveiki ir linksmus.

Kada vėl keliausi, pasa
link rūpesčius # ir il&csl • ' * 
patelefonuodamas! Galite mo
kesčius susitvarkyti taip, kad 
juos apmokėti pranešimą ga
vus.

telefonuok p o 
SEPTYNIŲ—IR SU

TAUPYK
Užmiesčio pasikalbėji
mai pigesni po 7 v. v. 
jv yte'M d’eną sekmadie
nį Taigi galit skam

bint:
mylių . aP.ie e3n5c 
mylių . 5C°KC- 
mylių . apie 65c 
mylių . apie 95c 

stotis nuo stoties pa-
I retos. Stoties 

operatorė pasakys, kiek 
L/r.'rsrinia bet koks pOSl-

nu

100
150
250
400 
Tai' 
sikalbėjimo
L,
kainuoja bet 
kalbėjimas.

ILLINOIS BELL
telephone co.

RYTINE RADIO 
VALANDA

LIGONINES IŠLAIDOMS PADENGTI 
APDRAUDA

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

$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 mėnesi, 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 vieninteli lietuvį savo atstovą— 
kuriuo yra

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

_ _ „ • ___ Jis aplankys jus. _____
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HOOVER

PATTERN
Už

*Pr»vioui modeli 
reconitructed ot 

the Hoover 
factory.

COMBINATION

vSiEYes
STORES

PAVASARINIŲ

HOOVER SRIČIAI (Mod.l 541 
reconstrucfed). New eąulpment, 
Indudlng ball-bearing beating- 
»weeplng brush. New flnlih. Guar- 
anteed for one full year.

SĖT OF DUSTING ■ , 
TOOLS.7 piecąs > 
including 
blowor

NEW HOOVER 
MOTHIMIZER 
for destroying 
moths.

Only genulne Hoover 
Speciali carry thli name* 
platejdon't buy withovt M*

HOOVER
Operini.

$19.95
$14.50
$27.50
$ 8.75

Hoover No. 105, garantuotas, 
Eureka Special, garantuotas 
General Electric, vertas $49.00 .
Garantuoti perdirbti dulkių valytuvai po .......

Jos. F. Budrik !1£a;

3409-21 So. Halsted Street
Tel. YARDS 3088

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, I1L

Vardas

Adresas.

Miestas

Valstija.j® 6:30 nedėlios vakare. ■

v or CHICAGO
2202 W. Cermak Rd. Tek Canal 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas 
t Chicago, III.



4 NAUJIENOS, Chicago, 111.
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Trečiadienis, sausio 18, 1939

NAUJIENOS
The Lithaanian Daily News°

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

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

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

Amerikos socialistai tariasi susivienyti
New Yorko “The New Leader” praneša, kad abi A- 

merikos socialistų grupės, Socialdemokratinė Federacija 
ir Socialistų Partija, paskyrė atstovus, kurie šiomis die
nomis susirinks ir tarsis apie tų dviejų organizacijų su
vienijimą. Nuomonių skirtumai tarpe jų šiandien yra ne
žymus. Butų gerai, jeigu susivienijimas iš tiesų įvyktų*

Socialistų judėjimas prieš trejetą metų suskilo, kai 
Socialistų Partijos oficiali vadovybė, su Normanu Tho- 
masu priešakyje, ėmė keisti partijos programą “revoliu
cine” kryptim. Jie pervarė Detroito konferencijoje nau
ją “principų deklaraciją”, kurioje buvo pasisakoma už 
ginkluotą sukilimą ir, tam tikrose apystovose, už mažu
mos diktatūrą. Paskui, kai New Yorko socialistų daugu
ma šitiems “principams” pasipriešino, tai partijos vyk
domasis komitetas suspendavo visą tos valstijos orgarii- 
zaciją ir davė čarterį “kairiesiems”. To rezultate nuo So
cialistų Partijos atskilo Connecticut socialistai, daugu
ma socialistų Pennsylvanijoje, Marylande ir kai kuriose 
kitose valstijose. Atsimetė nuo partijos ir Lietuvių So
cialistų Sąjunga.

Demokratinio socializmo šalininkai įsteigė Social- 
Demokratinę Federaciją. Jos iniciatyva New Yorko vals
tijoje susidarė Amerikos Darbo Partija, kuri greitu lai
ku išaugo į stambią politinę jėgą. Tuo tarpu N. Thomaso 
Socialistų Partija tolyn darėsi vis menkesnė ir paskuti
niuose rinkimuose New Yorke gavo už ją daugiau balsų 
net komunistai. Beje; komunistai uoliai rėmė Normaną 
Thomasą, kai jisai skaldė Socialistų Partiją; bet kai skal
dymas buvo pabaigtas, tai jie atsisuko prieš Thomasą ir 
ėmė prikaišioti jam “trockizmą”. Panašią šarlatanišką 
taktiką bandė ir mūsiškiai komunistai pavartoti prieš 
lietuvius socialistus, stengdamiesi juos suskaldyti, bet be 
didelio pasisekimo. Jiems pasisekė prisivilioti tiktai kele
tą protiškai nesubrendusių jaunuolių arba šiaip nepasto
vaus budo žmonių.

Tas “kairusis” judėjimas, kuriam vadovavo Norman 
Thomas, buvo tiesioginis vaisius nusivylimo, apėmusio 
socialistų eiles po demokratinės respublikos žlugimo Vo
kietijoje ir Austrijoje. Kai Hitleris sutriuškino galingą
ją vokiečių socialdemokratų partiją, tai daugelis Ameri
kos socialistų, tik paviršutiniškai žinojusių padėti Euro
poje, ėmė įsivaizduoti, kad demokratijos kelias esąs ma
žiau praktiškas, negu “proletariato diktatūra”. Ton pu
sėn pakrypo ypatingai jaunesni, nepatyrę žmonės. Bet 
šiandien jau visi mato, kur “proletariato diktatūra” nu
vedė nelaimingą sovietų Rusiją, ir ta bolševikuojanti 
nuotaika socialistų judėjime išsisklaidė. Taigi ir Norman 
Thomas su savo sekėjais dabar jau apie “revoliucinį” vei
kimą nebekalba. Neseniai jie nutarė stoti, kaip paskiri 
asmens; į Amerikos Darbo Partiją, kurioje veikia social
demokratai.

Tokiu budu, gal būt, susivienys ir abidvi demokra
tinio socializmo organizacijos.

Vietoje “Milwaukee Leader”—“Milwaukee 
Evening Post”

Vakar gavome pirmutinį “Milwaukee Evening Post” 
numerį, šis laikraštis yra “New Milwaukee Leader” įpė
dinis, kuris savo keliu apie metai laiko atgal užėmė vie
tą senojo “Mihvaukee Leader’o”, kurį buvo įsteigęs velio
nis Viktoras Bergeris.

“Mihvaukee Evening Post” sakosi laikysiąs tą pačią 
kryptį, kurios laikėsi “New Milwaukee Leader”, t. y. btts 
liberališkas ir gins darbininkų reikalus, bet netarnaus 
jokiai partijai ir nebus unijų organas. Jisai yra didokas, 
16 puslapių, laikraštis. Jį leidžia bendrovė.

Buvusieji “New Mihvaukee Leader” leidėjai sumanė
leisti didesnį laikraštį, pastatydami jį bizniškais pagrin
dais, kadangi tokiam laikraščiui dabar atsidarė dirva 
Mihvaukee’je, kuomet sustojo ėjęs Hearst’o “Mihvaukee 
News” ir pasiliko tame mieste tiktai vienas vakarinis 
laikraštis (“Mihvaukee Journal”).

Senasis “Mihvaukee Leader” buvo grynai partijos

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams ------------ --------- $8.00
Pusei metų ___  4.00
Trims mčnesiams ___  2.00
Dviem mėnesiams ...... -.......... 1.50
Vienam menesiui ........................75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ..........—---- ------ 3c
Savaitei ..........-......................— 18c
Mėnesiui .... ........................ — 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ............   $5.00
Pusei metų ........  2.75
Trims mėnesiams .................- 1.50
Dviem mėnesiams _________  1.09
Vienam mėnesiui ..........  /

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

Orderiu kartu su užsakymu.

=-APŽVALGA-=
I......... ................................. .......... .............. • '

SKANDALIŠKA SOVIETŲ PO
LITIKA TREMTINIŲ 

KLAUSIME

šioje vietoje jau buvo minė
ta, kad Švedijos socialdemokra
tų • organas išreiškė didelį pasi
piktinimų storžieviška Rusijos 
valdžios politika tremtinių klau
sime. Kai iš Vokietijos, buv. 
Austrijos ir Sudetų krašto šim
tai tūkstančių žydų, katalikų, 
socialistų, komunistų ir kitų 
Hitlerio priešų buvo priversti 
bėgti savo gyvasties išgelbėji
mui, tai sovietų Rusija griežtai 
atsisakė tuos tremtinius įsileis
ti. Francuzija priglaudė apie 
šimtų tūkstančių pabėgėlių; net 
tokios mažos šalys, kaip Belgi
ja, Holandija, Danija ir Švedi
ja sutiko duoti prieglaudų tūks
tančiams. O Rusija visai užda
rė jiems duris, — nors jai bu
tų juos lengviausia priglausti: 
žemės Sovietų Sųjungoje yra 
neišmatuojami plotai; bedarbių 
pramonėje nėra, dargi pasireiš
kia trukumas kvalifikuotų dar
bininkų; inteligentiškų profesi
jų atstovų — gydytojų, inžinie
rių, mokslininkų ir 1.1. — Ru
sija turi per mažai.

O betgi los milžiniškos šalies 
durys tapo užtrenktos visiems 
žmonėms, bėgantiems nuo na
cių teroro.

Apie tų patį dalykų rašo ir 
rusų socialdemokratų laikraštis 
“Socialističeskij Vestnik”:

“Kodėl sovietų valdžia”, 
klausia jisai, “užuot kartoju
si priprastas kalbas apie bur
žuazinio pasaulio supuvimų, 
neatidarė plačiai SSSR*sienų, 
kad butų parodyta didelė ku
riamoji revoliucijos jėga? 
Kodėl? Ar ji bijo svetimų 
klasinių elementų? Bet "devy
nios dešimtos dalys tremti
nių, kuriuėil išvtfjh Hitleris, 
priklauso . darbo žmonių 
sluoksniams. Ir argi kraštas 
su 170 milionų gyventojų ne
sugebėtų asimiliuoti palyginti 
nedidelį skaičių tremtinių? 
Pagaliau SSSR dar nė kartų 
nėra pareiškusi spaudoje ar
ba kurioje nors konferencijo
je, kad ji sutiktų įsileisti bent 
darbo žmones.”

Laikraštis toliau nurodo, kad 
kai kurių šalių buržuazinės val
džios sudarė komitetų, stengia
si sukelti pinigus ir visokiais 
budais rūpinasi tremtinių liki
mu. Komitetas teiraujasi, kiek 
tremtinių kuri šalis sutiks pri
imti. Bet sovietų valdžia visai 
nedalyvauja tuose pasitarimuo
se, ir kai ji buvo užklausta, ar 
ji apsiima pas save duoti prie
glaudų tremtiniams, tai ji griež
tai atsisakė.

SOVIETŲ SĄJUNGA NEĮSI
LEIDŽIA NET KOMUNISTŲ

Apie skandališkų Rusijos so
vietų valdžios elgimųsi tremti
nių klausime rašo ir Anglijos 
liberalų “Manchester Guard
ian”. Jisai, nurodo, kad Maskva 
atsisako duoti prieglaudų net 
komunistų partijos nariams, bė
gantiems iš buv. čekoslovakų 
teritorijos, kurių užėmė naciai. 
To anglų laikraščio korespon
dentas Paryžiuje rašo:

“Daugeliui Vokietijos Ir 
Austrijos politinių tremtinių 
Čekoslovakijoje gręsia rinitas 
pavojus, kad jie bus išduoti 
Vokietijai. , .

“Tragiškiausia iš visų pa
dėtis yra vokiečių komunis
tų. Tuo tarpu kai vokiečiams 
socialistams pavyko gauti vi
zas į kitas šalis, tai komunis
tų niekas nenori. O kaip pra- 

,s

organas, bet jam buvo sunku verstis, nors Miiwauv^e s 
mieste ir apielinkėse Socialistų Partija buvo labai stip
ri. Milwaukiečių dienraštį daug kartų turėjo sušelpti žy
dų socialistų “Forward” bendrovė.

neša gautoje iš Prahos žinio
je gerai painformuotas rusų 
liberalų laikraštis ‘Poslednie 
Novosti’ Paryžiuje^ tie vokie
čiai komunistai veltui mal
davo sovietų pasiuntinybę 
Prahoje, kad jiėms butų leis
ta važiuoti į Rusiją. Žinioje 
sakoma, kad ir Petrą Forste- 
rį butų galėjusi išgelbėti so
vietų pasiuntinybė, bet jisai 
taip pat, kaip ir kiti pana
šiuose atsitikimuose, negavo 
vizos.”

Petras Forster pabėgo iš Vo
kietijos koncentracijos stovyk
los, užmušęs tos stovyklos sar
gų, į Čekoslovakiją. Po Miun
cheno taikos Hitleris privertė 
Prahos vyriausybę jį išduoti, 
kaip “krimiuąlistų”, Vokietijos 
valdžiai, ir neseniai jam buvo 
nukirsta galva.

Panašus likimas laukia tūks
tančius Vokietijos ir Austrijos 
politinių pabėgėlių, kurie buvo 
radę prieglaudų Čekoslovakijo
je. Bet dabar Čekoslovakija ne
begali jų ilgiau laikyti — tai 
kur jiems dėtis? 1

Daugelis jų per metų metus 
dirbo komunistų organizacijose 
ir garbino Maskvą, kaip “dar
bininkų tėvynę”. O dabar Sta
linas nenori jų įsileisti, nors 
jiems gręsia Hitlerio budelio 
kirvis!

tų valdžia elgiasi visai teisingai, 
kabodama algas darbininkams!

Mat, girdi, kapitalistinėje A- 
merikoje yra “darbo netekimo 
bizūnas”, tai reikia kokio nors 
“bizūno”, ir Rusijos darbinin
kams. Kai atlyginimas bus ma
žesnis, tai darbininkas bus pri
verstas sparčiau dirbti.

Kiti bizūnai

Tačiau, kaip paprastai, Anta
nas Bimba, neapsieina be melo. 
Jisai rašo:

“Sovietų Sąjungoje pakel
ti darbo išnašumų ir įvesti 
darbe discipliną pirmiausia 
bandoma įtikinimo ir propa
gandos keliu.”

Bet kur jau čia įtikinimas, 
kuomet pramonės komisaras 
darbininkams sako: “Nuo da
bar turėsite pagaminti 25% 
daugiau darbo už tą pačią al
gą, o už viršlaikį gausite 14% 
mažiau!?” čia yra algos kapo
jimas, t. y. ne moralinis, bet 
visai materialinis bizūnas.

Be to, Bimba užtylėjo tą 
faktą, kad patvarkymuose apie 
“discipliną” sovietų komisaras 
įsakė atleisti iš darbo kiekvieną 
darbininką, kuris pavėluos dau
giau kaip 20 minutų į darbą. 
Čia yra darbo netekimo bizū
nas.

Pagaliau Bimba slepia nuo 
savo skaitytojų ir kitą faktą,— 
kad pramonės darbininkams į- 
vesta tain tikros pasų knygelės, 
kuriose dirbtuvės bosas įrašo 
visus darbininko nusikaltimus. • \
Darbininkas, kuris nusikalto 
bosui ir buvo pašalintas, negali 
gauti darbo kitoje vietoje, nes 
jo knygelė parodo, kad jisai 
“negeras”, o be knygelės už
drausta jį samdyti. Tokiu budu 
sovietų darbininkams tapo įves
ta juodų listų sistema.

Čia jau yra aršesnis bizūnas, 
negu kapitalistiškose šalyse.

Bet Bimba, slėpdamas šituos 
faktus nuo savo skaitytojų, 
stengiasi kiek drūtas sovietų 
sistemą pateisinti. Jisai dar vis 
įrodinėja lietuvius darbininkus, 
kad šitaip spaudžiami, išnaudo
jami ir terorizuojami Rusijos 
darbininkai “budavoja socializ
mą”.

Rusijos darbininkai ne dėl to 
padaro mažiau už kilų šalių 
darbininkus, kad jie nęluri bai
mės (tikrumoje jie yra visą lai
ką terorizuojami) ir “dirba vi
suomenei”, bet dėl to, kad jie 
kenčia baisų skurdą: blogai 
maitinasi, gyvena nešvariuose 
butuose, susigrūdę po kelias 
šeimas viename kambaryje, ne
pasilsi. Tokiose sąlygose būda
mas, žmogus netenka energijos 
ir ambicijos, ima girtuokliauti, 
darosi kerštingas (iš to kyla 
“sabotažas”). Prie to Rusijos 
darbininkai neturi jokių teisių 
ir laisvės.

Kol diktatūros jungas Rusi
jos darbininkus slėgs ir išnau
dos, Rusijos darbininkai nepro
gresuos.

BE BIZŪNO NEGALIMA “BU- 
DAVOTI SOCIALIZMO”

“Vilnis” dar iki šiol nepain
formavo savo skaitytojų apie 
algų kapojimus ir “disciplinos” 
priemones, paskutiniu laiku pa
skelbtus Rusijos pramonės dar
bininkams. “Laisvė” apie tai ir
gi nepadavė žinių, šitaip tie 
komunistų 'organai “šviečia” 
darbininkus.'

Bet Antanas Bimba “Laisvė
je” mėgina “paaiškinti”, kodėl 
sovietų valdžia kapoja darbi
ninkų atlyginimą ir verčia juos 
sparčiau dirbti. Sako:

“Ar Sovietų Sąjungoje yra 
tokia skubos sistema, kaip 
Amerikoje? Nėra. Faktas y- 
ra, kąd su tais pačiais įran- 

' kiais kol kas Sovietų darbi
ninkas dar daug mažiau pa
daro, negu Amerikos darbi
ninkas. Mat, čia darbo nete
kimo bizūnas karo ant darbi
ninkų galvos ir priverčia sku
binti darbe, o ten ne.”

Tai yra gryniausia nesąmonė. 
Darbo spartumas Amerikos pra
monėje yra pasiektas visai ne 
darbininko baime netekti dar
bo, bet mašinomis^ racionaliza
cija (Tayloro sistema, “fordiz- 
mu” ir 1.1.), akordinio darbo 
(piece work) sistema ir pan. 
priemonėmis.

Bet juk ir bolševikai tas vi
sas priemones seniai vartoja. 
Tayloro sistema sovietų spau
doje buvo garbinama dar Leni
no laikais; Amerikos Fordas vi
są laiką buvo didžiausias auto
ritetas sovietų pramones vedė
jams. Akordinis darbas (darbas 
“nuo kąvalkų”) Rusijoje yra 
vartojamas daug plačiau, negu 
Amerikoje, kaip apie lai nese
niai rašė “Naujienose” detroi- 
tielis Milės.

O kai dėl mašinų vartojimo 
sovietų pramonėje, tai juk te
nai jau eina trečioji industria
lizacijos “piątilietka”, kurių vi
sas tikslas yra pramonę mecha
nizuoti.

Bet Bimba dabar sako, kad, 
hežittrint tų visų priemonių, So
vietų Sąjungos darbininkas tais 
pačiais įrankiais padaro daug 
mažiau, negu Amerikos darbi
ninkas. Ir jo supratimu, sovie

Užkulisinė kova dėl Lietuvos vyriau- 
sybes persiorganizavimo

Staigmenos Lietuvos vidaus politikoje. — Krikščionys 
demokratai pasišovė prie valdžios vairo prisigrūsti. 
— Keisti talkininkai. — Eina derybos. — Liaudinin
kai pradeda sukti į dešinę: — Liberališkesnė mintis 
pradeda atkusti. — Nereikalingos depresijos.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
biau, kad tasai naujai pasirei-(Tęsinys)

Kiti tautininkai, daugiausiai 
senesnioji karta, kuri yra iš
mušta iš vyriausybės pozicijų, 
butų linkusi sudaryti koaliciją 
žymiai platesniais pagrindais, 
tai yra iš liaudininkų, krikš
čionių demokratų ir voldema- 
r i ninku.

Tautininkų jaunimas daugu
moje išauklėtas kitų politinių 
srovių neapykantoje, nenori 
pripažinti jokios koalicijos ir 
jų programos vyriausias punk
tas, tai grąžinti prof. Volde
marą.

Taip atrodo Lietuvos politi
nio gyvenimo užkulisis. Bet 
šiuo metu tasai užkulisis yra 
gana gyvas, judrus ir kupinas 
visokių pasitarimų.

Kalbama, kad jau kuris lai
kas kaip voldemarininkai ak
tingai tarėsi ir kalbėjosi su at
sakingais valstybės pareigū
nais. Voldemarininkų įgalio
tieji buvę kariškis Mačiuką, 
1926 metų gruodžio mėn. 17 
dienos vienas vyriausių per
versmininkų ir buvęs Kauno 
apskrities viršininkas, dabar 
Kooperacijos Banko direkto
rius Matulevičius tokias dery
bas veda su aukštais valstybės 
pareigūnais. Juodu abudu yra 
artimame kontakte su volde- 
marįninku Sliesoraičiu, stam
biu biznierium, kuris dabar 
gyvena Klaipėdoje ir į Kauną 
negali .sugrįžti, nes spėjama 
čia butų suimtas.

Kadangi krikščionys demo
kratai vyriausiai yra tų naujai 
susibarusių pajėgų iniciatoriai 
ir sumanytojai ir daugiausia 
rodo veiklos, tai, suprantama, 
jie pirmieji' turėjo ir nukentė
ti. Jau kaip žinote prof. Bist
ras, prof. Dielininkaitis ir kiti 
ištremti į provinciją, o šiomis 
dienomis trims mėnesiams į 
sunkiųjų darbų koloniją admi- 
nistratyviai yra išsiųstas ir dr. 
Karvelis, savo laiku buvęs kri
kščionių demokratų sudaryto
je vyriausybėje finansų mi
nistru, taip pat jisai buvo fi
nansų ministru ir tuoj gruo
džio perversmui įvykus.

Dabar dr. Karvelis vertėsi 
įvairiais bizniais. Buvo tardo
mas ir prof. Pakštas, vienas iš 
svarbesnių krikščionių demo
kratų veikėjų. Tai iš panašių 
administratyvių vyriausybės 
priemonių prieš krikščionis 
demokratus lyg ir tektų many
ti, kad dabartinė vyriausybė 
visai nėra linkusi su bet kuo 
derėtis. Bet šiokie administra
cijos žygiai politikoje visuo
met maža ką' sako. Didžiuliai! 
si du priešai kartais politikoje 
staiga susitaiko. Visa tai pri
klauso nuo pajėgų santykių.

Štai gerai žinote, kad anuo 
metu buvo skaudžiai nubaus
tas vokietininkų klaipėdiškių 
'Veikėjas daktaras veterinorius 
Neumanąs, o.dabar jisai ne tik 
kad iš kalėjimo paleistas, bet 
į to krašto seimelį išrinktas ir 
greičiausiai bus Klaipėdos 
krašto direktorijos pirminin
kas, ir centro vyriausybė turės 
su juo derėtis, o dabar Klaipė
dos krašte tasai pats Neuma- 
nas yra tikras valdovas. Tai 
įr šiame atsitikime dabar dar 
butų sunku- daryti išvadas ar 
esamoji tautininkų vyriausybė 
tikrai pasiryžusi savo pozicijų 
neužleisti.

Gali susidaryti tokios, kad 
ir negausingos, bet įtakingos 
ir pajėgios jėgos, kurios pri
vers su jomis skaitytis. Juo la-

Margumynai
“Geležinis Žmogus”

Tasai žmogus—tai Charles 
Tegart. Geležinio žmogaus pa
vardę jis gavo Indijoje, kur 
Kalkutos mieste jis buvo po Iii 
cijos šefu. 1930 metais, važiuo
jant jam automobiliu viena 
miesto gatve, du bengalai įme- 
įė jo automobiliu bombą, kuri 
betgi neišsprogo. Užtat pasiu
tišku pykčiu sprogo policijos 
šefas. Iššoko staiga iš automo
bilio, pasivijo pasikėsintojus ir 
taip juos “aptaise”, kad veda
mi policijos nuovadon buvo jau 
visai “ramus”. Nuo to laiko 
prieš Tegartą nieks jau dau
giau nemėgino kėsintis, b‘ kai 
kurie jį laikė stačiai neliečia
mu.

Dabar šis žmogus yra Pa
lestinoje, kur jam pavesta ko
voti su arabų teroristais.

škęs judėjimas turi teigiamos 
įtakos ir kai kurių kariškių 
tarpe.

Betgi netenka manyti, kad 
tie naujai persigrupavimai pa
gimdytų kokius nors didesnius 
nesusipratimus. Viso to judė
jimo pasėkoje gali tik vyriau
sybės asmeninis sąstatas, ki
tais asmenimis pasikeisti. Tai 
nėra tiek socialiniai gilus ju
dėjimas, kiek grynai politi
nis reiškinys linkęs sudaryti 
naują junginį. Šitas- naujas 
junginys gal labiau tik suak- y 
tyvintų užsienių Lietuvos po
litiką ir daugiau gyvumo įneš
tų į ūkiškąjį gyvenimą. Nea
bejotinai jisai krašte išjudin
tų visą pusėtinai dabar apsnū
dusį visuomeninį gyvenimą ir 
teigiamai paveiktų bendrai 
visą Lietuvos gyvenimą.

Tautininkams dabar geriau
siai butų proga palaidoti ne
tolimos praeities visus buvu
sius šiurkštumus ir nepasise
kimus. Kitaip tarus, tautinin
kai, susipratę, su jiems arti
mais žmonėmis, palaidotų tą 
nejaukumą, nepasitikėjimą, 
kuris dabar kiekviename žiu- 
gsnyje taip skaudžiai jaučia
mas.

Aišku, socialistinės pažiūros 
žmonės su šiuo naujai pasi
reiškusiu visuomeniniu ir po
litinių srovių judėjimu nieko 
bendro neturi. Liaudininkai 
vieton ieškoję atramos kairė
je staiga pasuko į dešinę. 
Šioks jų staigus pasukis Lie
tuvos politiniame gyvenime 
nėra staigmena. Liaudininkai 
jau ne pirmą kartą mirktele 
akimi į dešinę. Netenka pa
miršti, kad 1926 metais seimą 
renkant jie tai]) pat buvo susi- 
blokavę su tautininkais ir tik 
seimą išrinkus neradę kilos 
išeities kartu su socialdemo
kratais sudarė bendrą vyriau
sybę.

Tai atrodytų, kad liaudinin
kai po ilgų melų svyravimo 
vėl susimetė ieškoti bendros 
kalbos su tautininkais, bent 
nors kai kuriuose klausimuo
se. Tai yra ieškoti kas juos 
iš tautininkų išskiria, bet ką 
bendro turi su jais.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos »
Sunku su miškais

Išskirstanl į vienkiemius 
daug kaimų, ūkininkai yra 
priversti išsikelti į naujas vie
las ir statytis naujus trobesius. 
Tačiau esąs didelis vargas su 
miškais, nes čia jau buvusie
ji miškai ir miškeliai išnykę ir 
artimiausiai gali gauti pirkti 
mško už 20-30 kilometrų. Čia 
dabar steigiama plytinė ir u- 
kininkai domisi murinę staty
ba, bet galvojama ar bus ply
tos prieinama kaina ir ar tai
kys tas pačias lengvatas, kai]) 
duodama miško išsiskirstan- 
tiems ūkininkams. *

Stropiau tikrina 
Viešbučius

KAUNAS — Pastebėta, kad 
kai kurie Kauno viešbučiai ne
registruoja savo svečių dėl to 
policija pradėjo viešbučius 
stropiau tikrinti. Aną dieną 
L. ai. vienas viešbutis buvo pa
tikrintas, kuriame ir rasta ne
registruotų svečių.

To viešbučio laikytoją ap
skrities viršininkas nubaudė 
500 Lt pinigine bauda.

>
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IŠ TORONTO PADANGES

“Liaudies Balso” reporterio I darbų dirba. Kadangi ir šį kar- 
išsvajota “misterija” tų reporteris neteisingai kimba 

----------- prie SLA kuopos, kišdamas jai 
Nėra naujenybė, kad komu- kokių tai išsvajotų misterijų, 

nistams viskas yra gera tik tai, ktai manau bus vietoje patarti 
kų jie rengia ir veikia. Tik pas “L. B.” reporteriams geriau 
juos nėra nepasisekimų, klaidų paslankinėti savųjų tarpe ir pa- 
ir nesusipratimų (kuriuos gelbėti išrišti savas misterijas, 
jiems laikinai pasiseka paslėp- kurios vis labiau lenda į viršų, 
ti). Kitų visų srovių ruošiamus Paimkime vienų iš stambesnių 
parengimus jie visuomet ran- darbų, būtent, “Liaudies Bal
da netinkamais, nevykusiais ir so” linotipų, kuriam didelę su- 
nepasekmingais; publikų savų mų pinigų suaukojo plačioji 
parengimų visuomet dvigubai lietuvių visuomenė. Jo tikroji 
daugina, o kitų mažina. Kad kaina, kaip kalba patys komu- 
labiau galėtų klaidinti visuo- nistai, buvo slepiama nuo au- 
menę, jiems malonu yra skleis- Į kolojų tol, kol dabar atsirado 
ti visokias nesųmoncs 
išgalvoti kokias tai “ 
jas”, kurių pagalba visokie sla-Įdien jau plačiai apie tai 
pūkai “Liaudies _Balse” gauna mus kalbama, ir žmonės pasi- 
vietos bereikalingam įtarinėji- piktinę pasitikimų vadų slap- 
mui kitų parengimų ir jų pa- tais darbais — pradėjo piktai 
jamas bei išlaidas riša su viso- reikšti nepasitenkinimų ir rei- 
kiomis misterijomis. Ir lokiais kalanti tikrųjų pinigų, naudoji- 
darbais užsiima ne kokie “pec- mo atskaitų, šie gandai eina ne 
keliai”, “provokatoriai” ar ki- iš “peckelių” ar “provokalo- 
toniški komunistų pakrikštyti rių”, bet iš “ščyrųjų” komunis- 
“niekšai”, bet privilegijuoti L. tų, kurie sakosi nesibijo ir vie- 
B. reporteriai (visiems lietu- Ša i parodyti, khs jiems pasise- 
viams patarnaujančio laikras- l<e sužinoti. Taigi, vietoje ieš- 
čio), — tai jau tikrai negražu J koti priekabių be kaltės, be

, , . , , ur » i priežasties purvinimui SLA 
ai a ir a ar . • a kuopos — pasistenkite pirma 

sakom.ngas pareigūnas paSiya- likvi(luoli sav(j nlisterij dg, 
dinęs reporteriu Toronto SLA (. q . kfl.
kuopos Naujų Metų koncertų L ir nuo k Tokje
sunso su kokia tai misterija . v .. .v lv. . ...................... ,r panasųs draugų komunistųir išdidžiai tyčiojasi, nieko tik- . . . . , v' v. , i pasielgimai su kitų srovių zmo-slaus nežinodamas. Man rodos, I - • r . i x • i, , . . . , , . neims rodo tik aršesnį kerštokad reporteriai visuomet turi . v v , . r . ..... v. . v pagiežos pažymi, kurs nieko stengtis patiekti žinias žino-1 .. ,. .v . . gero patiems nelemia,nėms tikslias, gerai ištirtas ir . . , , .. . . . ”ric meko gero nevedamasteisingas. Bet L. B. reporte- L v. .X1 . .. . . . .* . . . keršto reiškimas agituojant ki-ris su teisetumo taisyklomis ap- . ... . CT a i ,_ v, , y. , Lis neiti į SLA koncertų ir atsilenkė ir patiekė šlykštų melų, . H . ... . . .. ... . .1 , . , , e kalbinejimų nepirkti tikietų— ar pats sugalvojęs, ar blo- *ri v . v. . ., . . A pasiliks neužmirštamu, — taigats gandais pasirėmęs Ar gra- da Jį Jietuvi įtikino> |<ad 
zu yra nežinant tiesos klaidinti .. , v. . .... . . . . OT . , jiems kerštas pirmoje vietoje,skaitytojus įtariant SLA kuo-Lr * _ , . . ..

.y , .. ,_v , Tų ų žemų kerštų patvirtinopų, is kur ji gaus lesų padeng- • v. . ....... o a i JM Pačių jaunuoliai, kurie ūžti koncerto išlaidas? SLA kuo- . , . ..... . . v. klausti, kodėl nėra daugiauspos loekvicnam narnu yra z>- „Ba „ ch()ro narj _ atsa. 
noma kiek ji pnsidejo prie >š- kg; ..Jje (en yisi durniai„ 
laidų be jokių galvosūkių ir ,r. . , . . . .. ,. .. £ ® Visai teisingai, — tie, kurie

ir net žmonių netikėtai sužinojusių 
misteri-1 visų misteriškų paslaptį, šian- 

pas

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
MILWAUKEE, WIS. — Neatsargaus važiavimo vaizdas. Taip atrodė auto

mobilis po to, kai jis susidūrė su traukiniu. Penki žmonės, kurie važiavo auto
mobiliu, liko vietoje užmušti.

rainų komunistus, ir kad tuo 
budu ne tik nedavus progos sa
vo choristams nueiti į rengia
mų SLA koncertų, bet ir pu
blikų verbavo kaip įmanydami, 
l^ad tik neitų į SLA koncertų. 
Kai kurie iš komunistų mėgino

tintojų sakydami “Kaip jų ne
platinsite, bet publikos daugiau 
neturėsite kaip 15 žmonių.”

Iš to galima buvo spręsti, 
kaip fanatiškai A. Bimbos vais
kus įsitikinęs buk visas pasau
lis tik jų vienų klauso.

Koncerto dienoje neiškentė 
neatėję ir jų keli žvalgai su 
“kamandierium”, bet kaip jiems 
buvo nemalonu, kad svetainė,

SIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

Kaip matote ir jau žinote, jį boikotuoja, yra daugiau nc- 
kad jokiais privalomais mokės- gU
čiais nariai nebuvo ir nėra ap- Taigi ir šį kartų jų apgalvo- 
sunkinli, aukų lapų taipgi nie-Las kerštas koncertui nepaken- 
kam nekaišiojo, kad kas nors kg, 0 jų vardas torontiečių lar- 
padengtų išlaidas. Jei kas iš pC dar žemiau puolė. Gaila, 
narių dėjosi^ prie vaišių sye- draugai, kad jus tokiais keliais 
čiams, tai dėjosi iš savo valios “vienybės” siekiat, bet kų pa- 
be jokių prievartų. Stebėtina | darySi, — tokia jau jūsų idėja! 
reporteriui, kad randasi žmo
nių, kurie aukojasi tam, kad 
palinksminti kitus, suteikti pro
gos pamatyti ir išgirsti tai, ko 
nesam

iš

va- 
kp.

matai,

Toronto, Ont
iki šiol girdėję. ‘ —
Visi, gerbiamasis, kaip “Pirmyn” choro atgarsiai.— 

Komunistų boikotas neiš
degė. — atsakymas komu
nistų pletkininkui ir “L. 
B” apžvalgininkui.
Toronto ir apylinkių lietuviai 

didžiuojasi turėję progos išklau
syti “Pirmyn” choro malonaus 
programo.

Kų nesutinki, visi džiaugėsi 
lokiu maloniu “pirmyniečių” 
koncertavimu.

yra tokie kitų išnaudo- 
Kaip komunistai, kurie 

be aukų, be pinigo nei žodžio 
taria, nei dainos sudainuoja, 
nei kitų kokį nors kultūrinį

$20.69 ŽEMIAUSI COACH FARES 
Iš Chicagos į 

NEW YORK 
$7:53 CLEVELAND

Iš Chicago 9:40 A. M. 11:20 P.
I Cleveland 5:50 P. M 7:59 A.
I New York 8:12 A. M. 5:42 A

Bagažas paimamas iš vietos
hotelio ir vežamas tiesiai į New 
York prieplauką. Klauskit savo lai
vininkystės agento. Arba pašaukit 

WABASH 2780
Niekei Plate Road

M.
M.
M.
ar Nemažai randasi žmonių, ku

rie sako, kad nesigailėtų ir do
lerio už įžangų į tokį koncertų,

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

myn chorų dainuojant.
Komunistai dabar gėdinasi 

savo šlykštaus boikotavimo 
“Pirmyn” choro koncerto.*

Mat, Toronte yra keli desėt- 
kai A. Bimbos vaisko, kuris vi
sus lietuvius, kurie tik nepu
čia į A. Bimbos dūdų, vadina 
smetonininkais arba trockistais.

Ir kaip tik sužinojo, kad SLA 
236 kp. rengia koncertų, tai tū
las jų vaisko “kamandierius” 
neva pareiškė, kad neboikatuos, 
bet vėliau susišaukė 'savo išti
kimuosius ir nutarė, kad komu
nistinis “Bangos” choras eitų 
pildyti dalį programos pas uk-

riu galvoje ir galerijų), buvo 
beveik pilnutėlė, nors jų “ka
mandierius” negalėjo net trijų 
šimtų surasti. Bet tai netenka 
stebėtis, nes kaip kada ir tiek 
nesugeba suskaityti.

Visa lai komunistai daro 
įerdidelio apsišvietimo.

Komunistai, tu r būt, mano, 
kad jie vykdo, taip darydami 
vienybės programų?

Komunistiški pletkai
SLA paskelbus Pažangos 

jų ir pradėjus man kaipo
organizatoriui energingai pildy
ti savo pareigas (tik per pir
muosius du mėnesius kp. gavo 
arti 30 narių), komunistams tai 
įasidarc nepakenčiama. Bet ne
žinodami kaip pakenkti šiam 
ainiam darbui, jie pradėjo sa
vo mėgiamų amalų — plelkus.

Štai skaitau pletkininkų orga
nų vadinamų “L. B.” Nugi, žiū
riu, didžiausiomis raidėmis ant- 
galvis, kad “A. Frenzelis šmei
žia Simų ir Dukterų draugijų 
ir už lai vienoj vietoj (lik ne
nurodė los vietos, nes to nebu
vo) net su šluota buvo išvary
tas, tik laimė spėjęs išbėgti.”

Aš nemanau, kad šios rųšies 
pletkai atbaidys tuos žmones, 
kurie nori prisirašyti prie SLA. 
Bet plelkininkiams iš . “L. B.” 
tas 
nes 
lę.

Kas dėl “Sūnų 
pašalpos dr-jos, tai aš galiu pa
reikšti, kad jos visai nemaniau 
šmeižti, bet kol dar buvau jos 
nariu, tai kovojau kiek mano 
sųlygos leido prieš tos draugi
jos konstitucijos niekintojus, 
kuriais pasirodė pirmieji Mer
kys su Keveža ir visa komunis
tų klika.

Argi gali būti didesnis drau
gijos pažeminimas, kaip kad at
liko suminėti gaivalai. Čia su
minėsiu tik kelis faktus, bet jų 
galima būt ištisų sųrašų sudary
ti. 1) Minint “S. ir D.” dr-jos 
20-ties metų sukaktį programas

neišeis ant gero, nes žino- 
įsitikins su kuo turi reika-

95

buvo grynai komunistinis, o k i-Į kia naujieniečius, kam jie rei- 
tos srovės buvo 
Kalbėtojas, kuris 
ti už “S. ir D.” 
už “Literatūros” 
lai, kad aš kritikavau laike dr-1 chorų už 
jos susirinkimo parengimo ko- choro, kuris 
misijų ir pasiūliau išnešti pa- valdžių. Nežinau 
peikimų, tai lik už lai Morkys choras kviečia tokį chorų ar ne, I 
diktatoriškai mane suspendavo bet man atrodo, kad komunis
tėmis mėnesiams. Negana to, tai už tokį kvietimų turėtų 
sekančiame susirinkime komu- džiaugtis, juk jie jau agituoja 
nistams buvo leista per ištisų už bendrų blokų-su. imperialis- 
valandų kolioli mane, o man tinę Lenkija, kuri šiandien Lie- 
nedavė balso atsakyti į neteisė- tuvai diriguoja, kų pastaroji tū
lus priekaištus. Dėl ko aš de- ri daryti ir ko neturi daryti, 
monstratyviai apleidau tų susi- Juk Vilniaus vadavimo sųjun- 
rinkimų. Bet komunistai nors ga tapo uždaryta pagal lenkų 
gerai žinojo, kad toks mano iš- vyriausybės pareikalavimų. O 
ėjimas i£ surinkimo nereiškė, tas chOras, kuris jei atvažiuos į 
kad aš išeinu iš draugijos, bet New Yorko parodų, tai demon- 
jie užprotokolavo buk aš išėjau struos ne Smetonos diktatūrų, 
iš dr-jos, ir kada aš atnešiau bet Lietuvių tautos menų.
savo duokles, tai jie jų nepriė- Regis, visiems yra žinoma, 
mė ir dargi neleido man pada- kad dabartinėse sųlygose iš Lie- 
ryli atsišaukimų į susirinkusius luvos joks kilas choras neturi 
narius. 2) Toliau, praslinkus galimybių atvykti į Ncw Yor- 
penkiems melams, kada jau ai- ko parodų kaip tik valdžios re- 
ėjo iš Maskvos įsakymas dary- lniainas, tai kam dar niekus 
Ii bendrus frontus, lai organi- ĮaUxyti.
zatorių kalbinamas vėl sutikau Komunistas apžvalgininkas 
prisirašyti, bet priėmus pirma- savo nuolatinį “ubagavimo” a-
me susirinkime mano aplikaci- malą llori prikišti ir “N.”
jų po to įvyko skilimas T.L.K. kasdien skaitau “N.”, bet
L.D.A. ir po to sekančiame “S. nesll pastebėjęs, kad “N.” re-
ir D.” dr-jos susirinkime jau dakcija butų kada atsišaukusi 
vėl atsirado tūlas provokatorius j savo skaitytojus su aukų pra- 
kuris sakė, buk aš šmeižiųs dr- šymu, kaip kad tų daro “L. B.” 
jų, bet kaip ir kada, to nepa-kr kjd kom. laikraščiai kiekvie- 
sak-ė, nes to negalėjo prirodyti. naks metais.
Bet komunistams įrodymai vi- jGjgu mes matome aukas 
sai nereikalingi, kaip lygiai jie plaukiant “N.” namo fondui, 
nemato to reikalo, kad lokiais reikalu paskatino patys 
atvejais kaltinamasis turi ture- “Naujienų” skaitytojai ir tos 
ti progos išklausyti kaltinimo ii' organizacijos, kurioms “Naujie- 
alsakyti į jam daromus kaltini- nos» yra pasitarnavusios. Aš 
mus, ktj, regis, praktikuoja net (ikras, kad tos aukos nesulirps 
ir pusiau fasišlinčs vyriausybės, “n.” redakcijoje, kaip kad su- 
Tačiau komunistų kontroliuoja- (irpo vjrj $6,000.00 aukų “L. 
moji “S. ir D.” dr-ja nors save b.” redakcijoje, kuri žadėjo įsi- 
reklamuojasi labai “demokra- gyli linotipą, bet ir to neturi, 
tiška esant”, bet pasielgė aršiau, o jr pinigų niekada neužtenka, 
negu pusiau fašistinės vyriau- Kunl kalbėt, bet komunistai tu- 
sybės. Ir kuęniet šituos faktus r,čtų tylėt.
komunistai išgirsta, tai . jiems Tenka pažymėti, kad komu- 
atrodo, kad lai šmeižtas. Lygiai nistai vis sako buk socialistai 
kaip Hitleris išgirdęs kritikų jllos „žkabinėją, bet skailančio- 
sako, kad lai esanti Vokietijos jį spaudų visuomenė gali įsiti- 
išdavystė. Diktatūrų garbintojai kinti iš pačių rašinių, kurie 
visi panašiai galvoja. [skamba kaipo atsakymai į už-

“L. B.” apžvalgininko 
kliedėjimas

“L. B.” iš sausio men. 13 d. 
' š. m. apžvalgininkas savo . iš

vadžiojimuose apie New Yorko 
valstijos socialistus tarp kitko 
sako:

“ ... los pačios partijos, ku
rion dabar ragina savo narius 
įstoti — Sovietų Sąjungos, lo- 
jalistų valdžios Ispanijoje.”

Įdėmu būt išgirsti, nuo kada 
komunistai įkūrė Ispahijos 
vietų Sųj ungų?

Tas pats apžvalgininkas

niekinamos, kalauja, kad Smetona užleistų 
turėjo agituo- valdžių koalicijai iš visų parti- 
dr-jų, agitavo jų.
dr-jų. Ir už Į Taipgi smerkia

kvietinių
remia

ar

“Pirmyn” 
kokio tai 
Smetonos

Sunkiai serga
TORONTO, Ont. — Apie po- 

ra savaičių tam atgal susirgo p. 
Bronius Pocius, ir nors buvo 
išvežtas ligoninėn — daktarai 
tikrino, jog nieko pavojingo nė
ra. Deja, paskutinėmis dieno
mis ligos simptomai pasidarė 
gan komplikuoti ir rinitai su
rūpino brolius ir seseris; juo 
labiau, kad motina, p-ia Pocie
nė su vyriausiuoju sunumi yra 
Lietuvoje.

Visų pp. Pocių draugų ir pa
žįstamų didžiausias troškimas 
matyli p. Bronių greit pasveiks
iantį ir grįžtantį prie savųjų.

Aušros choro koncertas
, Sausio 28 d. Parapijos salėje 
“Aušros” choras rengia koncer
tų. Choras mokosi gražių dai
lių, todėl reikia tikėtis, kad bus 

Į ko paklausyti. Bilietai jau pla
tinami ir juos galima gauti pas 
choristus. Pelnas skiriamas cho
ro palaikymui, todėl Toronto 

I lietuvių visuomenė prašoma 
choro mokytojų ir choristų pa
stangas įvertinti, gausiai atsi
lankant į choro parengimų.

“Misterija”
Tokia antrašte “L. Balso” 

porteris atsiprašant, knisasi 
svetimais pamatais. “L. B.” 292 
Nr. jis suka sau galvų, kas ap
mokėjo “Pirmyn” choro kclio-

kam, nes SLA kuopa, kuri kon
certų rengė, nė vieno cento pel
no iŠ to sau nemanė daryti ir 
nedarė. O jeigu jie kovojo prieš 
patį chorų, tai jie yra dar tais 
lukapročiais, kurie nesupranta, 
jog menas neturi partijų, jis 
savo sielos kalba visiems vie
nodai tarnauja. Taip, draugu- 
čiai, jus kasei duobę ir ka p 
pamatėt, kad ta laukiama au
ka į jų neįkrito — jus atsirado! 
misterijoje — stebitės, kaip ta 
duobė buvo aplenkta ir choras 
atvažiavo 
pagalbos, 
kas kasa

ir išvažiavo be^ jūsų 
Neužmirškit tik to: 
duobę kitam — k.s 
įpuola. Jūsų boikotas 

slaptas, jus jį vareinebuvo
kiek tik jėgų turėjot. Nebuvo 
Toronte lietuvio, kuris butų ne
žinojęs. jog komunistai boiko
tų skelbia ir tų lietuvių visuo
menė atsimins ateity, ir tuo pu
čiu jums atmokės, nes ji di
džiai pasipiktino jūsų nekultū
ringu elgesiu. —Frances

So

pei-

re
po

nę į Toronto.
Kaip jau loronliečiai lietu

viai žino, komunistai jau ke
liais atvejais buvo atsikvietę 
chorus ir solistus iš J. Valstijų, 
bet niekam neatėjo net į galva 
teirautis, kas jų kelionę apmo
kėjo. Žmonės paprastai turi tiek 
senso, kad į kieno nors priva
čius reikalus nesikišti. Bet ko
munistai nebūtų komunistai, 
jeigu jie svetimais reikalais “ne
sirūpintų”.

jog dalis

iš pajamų 
dali patys 
nes labai

Kad galėtų patenkinti to 
smalsaus reporterio žingeidumų 
teiksi uosi paaiškinti, 
choro kelionės buvo 
iš choro fondo, dalis 
Toronto koncerte ir 
choristai apmokėjo, 
norėjo kanadiečius
ir meniškai nuoširdžiai juos pa
sveikinti. Ir brangus daininin
kai savo norus ištesėjo, — jie 
mums taip padainavo, kaip to- 
rontiečiai iki šiol dar negirdė
jo. O kų gi Toronto komunistai 
padarė? Gi jie nutarė koncertų 
boikotuot ir tų patį N. Metų

chorų ukrainų scenoje, manyda
mi tuo pakenkti jau nežinau

Kuomet komunistai nustos 
gnaibioję sųcialislus, tai iš so
cialistų pusės jie galės būt vi
sai ramus. Bet puolami mes 
niekuomet netylėsime.

—A. Frenzelis

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

BEDARBĖ BUS NEBAISI
NELAIKYK SAVO PINIGŲ BE NUOŠIMČIO

AR

UŽUOJAUTA
Chicagos kupiškėnui, geram 

pažįstamam Jonui Dulksniui ir 
šeimai, mirtis jo mylimai ma
mytei, reiškiame nuoširdžių už
uojautų.

Šimoniai ir Indreliai.

BE RIKSMO
GYDYK SLOGŲ 

NESMAGUMĄSIUOBUDU
Tik sek šiuos nurodymus — ir 

vartok greit veikiantį Bayer 
Aspirin.

1. Kad palengvin
ti KkaUKini), nesma
gumą, karšti su
mažinti, imk 2 
Bayer Tabletes—iš
gerk stiklų van
dens. Pakartok* i 2 
valandas.

i

2. Jei gerklė 
skauda nuo idogŲ 
sutrink, ištirpyk 
3 Bayer Tablete* k 
1 /3 stiklinės vau- 
deny.

Tai būdas, kurį tūkstančiai ži
no — kaip palengvinti Slogų 
nesmagumus ir su jomis pasi

reiškusį gerklės skausmą.
Tas paprastas aukščiau nupieštas 
būdas, dažnai neša nuostabiai greitą 
pagelbą nuo nesmagumo paeinan
čio nuo slogų, gerklės skausmo.

Pabandyk jį. Po to kreipkis i gy
dytoją. Galimas daiktas, kad jis pa
lieps ir toliau Bayer Aspirin var
toti, nes jis slogu nesmagumams 
pašalinti veikia greitai. Ir karščiui 
sumažinti.

Tas mokslu paremtas būdas gu
driai pašalina stipraus vaistų varto
jimo būdą nuo slogų. Gal būt, kad 
tai yra lengviausias, už vis įtakin
giausias ikišiol atrastas būdas. Ta
čiau įsitikink, kad gauni 
BAYER Aspirin

15«už 12 tablečių 
2 pilni už 25®

NAUJIENŲ 
SPULKA 
MOKA

NAUJIENŲ SPULKA IŠMOKA PINIGUS 
ANT PAREIKALAVIMO.

Naujienų Spulkoje visi indėliai yra apdrausti Federa- 
lėj Apdraudos Korporacijoj. v.
Kas pasidės pinigus iki 16 d. šio mėnesio, nuošimtis 
skaitysis nuo 1 DIENOS SAUSIO.
Naujienų Spulka atidara nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
and SAVINGS ASSOGIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET
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Diena Iš Dienos
SUTARĖ
APSIVESTI

Eleonora Lakis, kuri gyvena 
adresu 40 East 103rd Place, 
ruošiasi ištikėti už Leonardo 
Bukausko, kuris gyvena 10831 
So. Michigan Avė., Roselande. 
Diena vestuvių nėra nustaty
ta.

« 8 B

Frances Sereika, kuri gyve
na adresu 10620 Edbrook Avė., 
sutarė apsivesti su Nathan Mi- 
loni, 132 West 112th St. 

o 0 a
Ted Savickas, kuris gyvena 

Oak Parke, UI., sutarė apsives
ti su Anne Frigo, 736 East 
104th Place. Vedybų diena taip
gi dar nepaskirta.

» 8 B
Genevieve Bartash, 1122 W. 

105th St., kuri yra baigusi 
Morgan Park High School, 
ruošiasi apsivesti su Mike Mi- 
gasirck, kuris gyvena Hammon- 
de, Ind. Vestuvių diena dar ne
sutarta. B. S.

B B B

Mr. ir Mrs. Joseph Zoisis, 
kurie gyvena adresu 6028 So. 
Rockwell St., labai džiaugiasi 
sulaukę sunaus sausio 3 die 
ną, Roselando ligonbutyje.

B. S.

sveiks. Drg. Adomaitis yra ge
ras naujienietis ir malonaus 
budo žmogus. ,

. — Steponas.

GIMIMAI TARPE
LIETUVIŲ

Mr. ir Mrs. J. Vosilius, 12314 
So. Lc<we Avė., linksmi, sulau
kę dukters sausio 2 dieną, St. 
Francis ligonbutyje, Blue Is- 
land, III. Naujagimė pavadinta 
Elizabeth Dione.

SERGA J. YUCIUS IR
B. NENARTONIENĖ

MAPvQUETTE PARK.—Ser
ga Jonas Yucius, 6438 S. Fair- 
field St. Ligos priežastis — ko 
jos sutinimas. Negali vaikščio
ti, guli lovoj savo namuose nuo 
gruodžio 15 d. Dr. A. L. Yuš- 
ka gydo jį ir yra vilties, kad 
ligonis greitai pasveiks. Jis yra 
narys S.L.A. 260 kuopos.

Ligonį tik laiks nuo laiko 
aplanko šios kuopos ligonių lan
kytojai M. Kartaski ir B. Sa
baliauskas. '

Taipgi ir p. B. Nenartonienė 
sunkiai apsirgo. Gyvena adre
su 3539 W. 12th PI. Dabartiniu 
laiku ligonė randasi Cook Coun- 
ty Hospital. Nieko neprileidžia 
prie ligonės, ji turi aukštą krau
jo spaudimą. Guli Ward 61. 
P-a Nenartonienė taipgi yra 
aukščiau minėtos kuopos narė. 
Nuo savęs linkiu abiem ligo
niam pasveikti ir ateity būti 
sveikiems. M. K.

JULIJUS ADOMAITIS
SUSIŽEIDĖ

Julijus Adomaitis, 5650 So.
Bishop St., susižeidė koją.

Susižeidimas nėra pavojin
gas ir numatoma, kad greit pa-

MONIKAI ROMANIENEI 
PADARYTA OPERACIJA

Monikai Romanienei, 4152 S.
Campbell Avė., tapo padaryta 
operacija. Ligone gerai jaučia
si ir mano sugrįžti šiomis die
nomis į savo namus.

Monika yra žmona draugijų 
veikėjaus ir gero naujieniečio 
Jono Romano. Vėlinu draugei 
p. Romanienei greitai pasveik
ti. — Steponas.

t

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms
(Chicago j)

Anthony Sereikas, 21, su So- 
phie Kiną, 2v ,

John Pochynok, 23, su C’.ąra 
Poser, 19

Reikalauja
Perskirų

Arleen Stanis nuo Charles 
Stanis

Theresa Tobar nuo Frederick 
Tobar
Gavo
Perskiras

Sophie Laita nuo Walter Lai
tą.

Gerėsimės Kaip Ki
tos Kolonijos Gėrėjos

Nenusivilsim atsilankę

I i

I
UIUIIKH/t

Rengia Vakarą

BUDRIKO RADIO
VALANDA

Budriko radio programas iš 
stoties WCFL nedėlios vakare 
nuo 5:30 iki 6:30 buvo išpildy
tas labai gerai. Lietuvaičių cho
ras padainavo 6 liaudies dai
nas, Kunigaikščių duetas sudai
navo 5 dainas, o Budriko 
fonijos orkestrą pagrojo 5 
smus lietuviškus šokius, 
valanda prabėgo greitai,
klausant gražių lietuviškų dai
nelių. Lauksime kito nedėldie- 
nio.

sim- 
link- 
Visa 
besi-

Kitas Budriko programas bus 
ketverge 7 vai. vakare iš radio 
stoties WHFC, 1420 k. Progra- 
me dalyvaus akordejonistai, 
Rožių-Lelijų Choras ir solistai.

Klausytojas.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Kruopiškių Progresyvių Kliu
bas, kaip- ir visad, taip ir šįmet 
rengia savo metinį vakarą, ku
ris žada būti linksmas ir įvai
rus. Įvyks sausio 21, šeštadie
nio vakare, W. Neffo svet., 
2435 So. Lcavitt St.

Kam laikas pavėlina, užpra
šome dalyvauti ir linksmai lai
ką praleisti. D. M.

ATSILANKYKIT!
Chicagos Lietuvių Auditori

joj SAUSIO 22. Išgirskit garsų
jį Chicagos lietuvių charą “Pir
myn”. Naujausios Liaudies dai
nos iš Lietuvos — senos dai
nos, kuriomis choras žavėjo

ATSILANKYKIT!
Bilietai tik po 50 iš anksto. 

Galima gauti “Naujienose” ir 
nuo narių. Po programo šokiai. 
Pradžia 5 v. v.

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

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

SUSIRINKIMAI
w________________________________  -j

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Humboldt Park Lietuvių Politikos Klubo metinis susirinkimas 

įvyks sausio 19 d. svet. 3600 W. North Avė. Nepamirškite 
atsilankyti, nes bus kas nors naujo. Sekr. A. Lungevičius 

Kensington Lietuvių Bendrovės metinis šėrininkų susirinkimas 
įvyks trečiadienį sausio 18 d., 1939 m. 7:30 vai. vakare A. 
Nakroshis svetainėje, 311 Kensington Avė. Nariai kviečia
mi visi atsilankyti, nes bus metinis raportas apie bendro
vės stovį ir daug svarbių reikalų aptarti. . Direkciją

COPR. I9M, N66DLECRAFT SERVICE, INC.

BIBS AND ACCESSORIES PATTERN 1928

Atsidarė Nauja Kli
nika Prie 33-čios ir 
Michigan Avė.

Prie kampo 33-čios ir So. 
Michigan Avė., atsidarė nauja 
Sveikatos Klinika, kuri vadina
si “Michigan Avė. Clinic.” 
Skelbimas telpa “Naujienose” 
kasdieną.

Nauja klinika labai švariai 
įrengta ir užlaiko visokius vė
liausios moksliškus išradimus 
žmogaus sveikatai patikrinti.

Klinika užlaiko visus sky
rius dėl vyrų ir moterų.

— VBA.

Lilija Stuparaitė dainuos “Pir
myn” choro jubiliejiniam 

koncerte
Na, ir vėl turėsime progą iš

girsti ir pasigerėti, kaip daug 
kitų kolonijų jau girdėjo ir gė
rėjosi “Pirmyn” choro daina
vimu.

Mes, chicagiečiai, mylinti dai
nas ir gražius bei kulturingus 
parengimus, nei kiek nenusivil
sim atsilankę į “Pirmyn” kon
certą. Dar reikia priminti, kad 
šis koncertas yra 30 metų su
kaktuvių rekordinis. Tai rekor
das metų skaičiaus “Pirmyn” 
choro veikimo dailės dirvonuo
se.

Sekmadienį, sausio 22 d., Lie
tuvių Auditorijoj tikimės skait
lingos publikos atsilankančios 
pasigerėti meliodingom dai
nom, kuriom “Pirmyn’’ choras 
pasirodys pilnam savo sąstate, 
kaip choro, taip solistų.

Pasimatysime sausio 22 d. 
Lietuvių Auditorijoje, 5 vai.

PARDAVIMUI MORGICIAI

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

vakare. —J. J. iV

Kruopiškiu Prog.
Kliubas Neatsilieka
Nuo Kitų Organizac

JUOZAS BARTKUS
ATIDARĖ TAVERNĄ
NAUJOJ VIETOJ

Sveikina “Naujienas” su 
jubiliejum

$2959.91 balansas ant 5 kambarių 
plytinio bungalow Ciceroj. Iš
mokėti po $32.50 mėnesy, įs
kaitant 5% palūkanų.

$1000.00 ant 2 aukštų freiminio 
prie Lincoln avenue, arti prie 
Wrightwood. 6% palūkanų, bai
giasi rugpiučio 14 d. 1940 me
tais.

$1600.00 ant 7 kambarių plyti
nės rezidencijos su 5l/z% pa
lūkanų. Baigiasi gruodžio 6, 
1943 metais.

$3850.00 ant 5 kambarių plytinės 
r e z i d e ncijos. Išmokamas po 
$250.00 kasmet ir $3400 vasa
rio 25, 1942 metais su 5*4%.

Tie yra geri ir konservatyvus
gerose vietose esančių namų. Tai saugus investmentas.

PINIGAI PASKOLOMS ANT NEKILNOJAMO TURTO.

ANTHONY B. MAZURK
4641 S. Ashland Avė. Tel. Yards 1413

kas-
1942

vie-

$2000.00 ant 3 aukštų plytinio su 
5% palūkanų. Baigiasi kovo 
13, 1942 metais.

$2500.00 ant krautuvės ir 3 flatų 
namo. Išmokamas po $100 
met ir $2100.00 spalių 18, 
metais su 5% palūkanų.

$6500.00 ant 3 krautuvių ir
no plytinio apartmento. Išmo
kamas po $100.00 per mėnesį 
iš 5% palūkanų.

$7500.00 3 aukštų plytinis apart- 
mentinis namas, susidarąs iš 
6— penkių kambarių, apart- 
mentų ir 0 karų freiminio ga
ražo. Išmokama po $375.00 
kasmet, o likusi $5625.00 gruo
džio 7, 1945 metais.
morgičiai, išduoti ant gerų ir

BROLIŲ MOTUZŲ
Atsisveikinimas
Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted Street

Penktadienį, Sausio 20 d., 1939
7:30 valandą vakaro.

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Į^aiiiiiiiiiiiiniiitiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiicniimiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiuiiiiic^

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

PIETAUK — ŠOK 
BOWL.

Naujai įrengta 
| Tel. Victory 9605 g 
|Joe Ukrin Sam Kambern
□iiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiniiiial;
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INSURANCE
(APDRAUDA)

No. 1928—Kūdikio rūbams išsiuvinėjimai.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1928 I
I 1739 So. Halsted St, Chicago, III. |

• Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No............... ®
I I
I Vardas ir pavardė .........._..................................................... (

I Adresas .............................................   I
I .  |
. Miestas ir valstija ....................................................................................... ....

"• ““ """ M* ■■■ M. — — M. >■ MB «B

PETER PEN

Visiems, žinomas Juozas 
Bartkus, kuris turėjo Lucky 
Taverną su Kotryna Virkietis, 
3139 So. Halsted St., dabar ati
darė taverną adresu 959 W. 
71st Street.

Atrodo, kad čia Juozui ge
rai seksis.

v — Steponas.

Pasikorė Sugrįžęs 
Namo Iš Darbo

26 metų maliorius William 
Kulka, 3109 N. Ridgeway avė., 
vakar po pietų sugrįžo iš dar
bo, nuėjo į garažą ir ten pasi
korė. Kodėl jaunuolis taip pa
darė — nei šeimyna nei drau
gai nežino.

Savo metiniam susirinkime, 
laikytam sausio 7 dieną, D. Mi- 
ller namuose, 2436 N. Marino- 
ra avė., apart įvairių kitų ta
rimų, nutarta pasveikinti “Nau
jienas” jų 25 metų jubiliejaus 
proga, suteikiant kiek galima 
didesnę pinigišką dovaną ir vi
siems nariams dalyvauti kovo 
12 to jubiliejaus koncerte. Nau
jienos yra užsitarnavusios gau
sios paramos.' Be “Naujienų” 
daugelis musų lietuvių progre
syvių organizacijų negalėtų gy
vuoti. X.

litui lltia«lti« :til2 II 
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Antra ir paskutinė dalis judamų paveikslų
RUDENS IR ŽIEMOS VAIZDAI LIETUVOJ
Paskutine proga, nes br. Motuzai daugiau nebeatvaziuos 

su jokiais paveikslais!

ŠĖMAIČIŲ ORKESTRAS— BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

Berūkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Sudegė Nuo Naftos
Raymond Smitli, 17 metų 

berniukas, nuo 7132 So. Halsted 
Street, mirtinai sudegė, kai už
pylė naftos į pečių' kurį ban
dė užkurti. Jisai mirė nuvež
tas į Englewood ligoninę pir
mai pagalbai.

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— ~ —7 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL.

W. H. F. C VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

Garsinkitės “N-nose”
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

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

GYDYMAS $Cn.OO
LIGONINĖJE ..............

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 
diena Ligoninėje _  $ I5.00

REUMATIZMAS $9.00
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. Darbas 
garantuotas-

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



Trečiadienis, sausio 18, 193$
I

': NAUJIENOS, Chicago, III.

KUPIŠKĖNAI PASKYRĖ $25 “NAUJIENŲ”
SIDABRINIAM JUBILIEJŲ

Vasario 4 d. Rinks
u

Šįvakar St. Louis
Širdies Karalaite” Ironijos Ork

c

Nutarė Dalyvauti Iškilmingam Jubiliejaus 
Koncerte

šis tas iš “Naujos Gadynės 
choro veiklos

Koncertas

valdybos 
draugijos

prie rin- 
valdybos

Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos metinis susirinkimas įvyko 
sausio 14 dieną, K. Katellos 
bute. Narių atsilankė daug. La
bai pagirtina, kad Kupiškėnai 
rūpinasi savo draugijos reika
lais.

Tikslas šio susirinkimo buvo 
išrinkti naują valdybą šiems 
metams, nes nuo 
darbštumo priklauso 
likimas.

Pirma negu prieita 
kimų, buvo išduoti
metiniai raportai. Pasirodė, kad 
draugija, kaip nariais, taip ir 
finansiškai stovi gana gerai. 
Prisirašė nauja narė, tai kana
dietė p. O. Indrelienė, širdinga 
“Naujienų” bendradarbė ir ra
šytoja. Kupiškėnai su pagarba 
ją priėmė ir džiaugtųsi, kad 
daugiau galėtų gauti tokių 
darbščių narių.

Dalyvaus “N.” jubiliejuj
Nuo Kupiškėnų Draugijos 

delegatas P. Balchunas susirin
kimui apibudino reikalą Ame
rikos Lietuvių Kongreso konfe
rencijos, įvykusios 18 d. gruo-^ 
džio.

Buvo skaitytas laiškas nuo

atsi-

rei-

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

MADOS

“Naujienų”, kuriam kviečia 
draugiją dalyvauti “Naujienų” 
25 metų sukaktuvėse. Kvieti
mas su pagarba priimtas ir be
veik vienbalsiai nariai nutarė 
paaukoti 25 dolerius. Atstovai 
į jubiliejų bus paskirti vėliau.

Man labai smagu, kad Ku
piškėnai beveik 100 procentų 
su “Naujienomis”, bet kitaip ir 
negali būti, nes nuo pat suor
ganizavimo Kupiškėnų Draugi
jos “Naujienos” talpino musų 
korespondencijas ir praneši
mus. Tik jubiliejaus proga mes 
galime su “Naujienomis” 
lyginti ir jas paremti.

Nauja valdyba
Užbaigus draugijos visus

kalus, eita prie rinkimo valdy
bos. Pirmininkas P. Švelnis sa
ko, kad dėlei kokių ten prie
žasčių esąs priverstas rezignuo
ti. Jo rezignacija vienbalsiai 
priimta ir draugijos pirminin
ku išrinktas F. Stanionis; jo 
pagclbininku — P. Petrulis. 
Raštininku — P. Balchunas, fi
nansų raštininku — A. Rudin- 
skas, iždininkas — K. Mateko- 
nis ir kasos globėjais — K. Už
lupąs ir K. Kalelio.

Valdyba išrinkta iš darbščių 
narių. Reikia tikėtis, kad drau
gija augs ir bujos. Turiu pri
minti, kad laike rinkimo valdy
bos nebuvo jokių išsikarščiavi- 
mų. Tai labai pagirtina, kad 
Kupiškėnai sugeba viską atlik
ti taip rimtai. Einant susirin
kimui prie pabaigos, lapo nu
tarta surengti kokia nors pra
moga. Išrinkta komisija ir vi
sas darbas jai pavestas atlikti.

Čia užbaigom susirinkimą, o 
čia jau ponia Kątęlįęnę asu pd- 
gelbininkem pradėjo nešti fyisb-

o mes pradėjom ragauti. Susi
rinkimas virto balium. Visi pri- 
sisotinom ir dar padiskusavę 
bėgančius reikalus ir paačiavę 
šeimininkei už vaišes, vykom 
dekvienas savo nakvynėn.

No. 4968—Gražiai pasiūta išėji
mui suknelė. Sukirptos mieros 16. 
18, 29, taipgi 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti padtiotą 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 Patiem Dept^ 1739 
So. Halsted St.< Chicago, 111.

ONA ANASTAZIA 
STAčKUNlENĖ 

po pirmu vyru Galminieiiė, 
po tėvais Malinauskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 16 d., 1939 m., sulau
kus 43 m. amž., gimus Telšių 
apskr., Plungės parap., Sur- 
blių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Kazimierą, sūnų Joną, 
brolį Juozapą, brolienę ir šei
myną; giminaitį Kazimierą 
Aiduką, ir šeimyną ir kitas 
gimines, o Lietuvoj brolį, se
seris ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 3329 Li- 
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks 
Subatoj, Sausio 21 d., 8:00 v. 
ryto iš namų į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Onos Anastazijos 
Staškunienės giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti 
kutini patarnavimą 
sveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Simus, Brolis 

Giminės.
Lald. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

jai 
ir

ir

pas- 
atsi-

kitos

!■
NAUJIENOS Pattern Depi. 
1739 S. Halsted SL, Chicago, HL

Čia (dedu 15 centą Ir prašau 
ataląstl man pavyzdj No. --------

Mieros ......... per krutinę

M Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši - 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phoile LAFAYETTE 5800

(V ardas ir pavardl)

(Adresas)

(Miestą* ir valstija)

Ii t k m ■ n t. Siunčiam Gėles Ol/CH/ Q Telegramų įL U 7 L m HJ Visas PasaulioDalis. .
kvietkininkAs

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

..................u IHMH—g—

Šį Sykį kalbėsiu ne vieh apie 
“Naujos Gadynes” chorą, kaipo 
grupę, bet bendrai apie chica- 
gicčitts, mėgstančius prie geros 
muzikos pasišokti.

šešhtdtehio vakare, vasario 
4 d., “Naujos Gadynės” choras 
rengia Aminai Valentine Dence. 
Tuose metiniuose Valentine šo
kiuose, kiltie įvyks gražioje 
naujoje Marguette Hali, 6908 
Westėtn avė., bus kas įdomaus. 
BUs ten renkama “širdies Ka
ralaite” — “Quoen 
Contest”.

Visi jaunikaičiai 
savo mergužėles ir
padaryti ją vakaro karalaite. O 
karalaitė bus apdovanota' gra
žia ir vertinga dovana.

Vasario 4 d. 6908 S. Western 
Naujoje MarųUette svetai- 
bus gražu susieiti jauni- 

pasišokti, suaugusiems 
pažiūrėti tų, šokikų ir pa- 
bei pamatyti “širdies Ka-

Apdovanojo 16-ką 
Marią, Nesirgusių 
12-24 m. Laike

Jąuttą Liet. Am. Tautiško 
Klitlbo gražus vakaras

of Hearts

atsiveskite 
bandykite

ave.

mui 
nors 
tirti

Atsilankę laiką gražiai pra
eisite puošnioje vietoje.

Reporteris.

Visos Šios Sesutės 
Nori Būti — 
Nepriklausomos
Ir bankrotas jottis dar negręsia

CICERO, III. — šeštadienio 
vakare, sausio 14 d., atsimi
niau, kad turiu bilietų Lietuvos 
Tautiškų Seserų Draugijos ren
giamam baliui. Nors vėlokai, 
bet visgi pataikiau kaip tik 
smagiausiu laiku. Publikos ne- 

ilgink tinėj 
estrui grie-

fiel4ai|Biaysiai^
“cxtraordinahy’ 
žianl smagias lietuviškas nic- 
liodijas, sukinėjos porelės po

Ūpo pagautas ir aš buvau 
besirengiąs apsisukti su viena 
iš L. sesučių, kaip štai susitin
ku belendantį į overkautą p. K. 
D. Jis nusiskundė, kad ilgiau 
būti negalįs, tad savo, t. y. ko
respondento Užduotį pavedė 
man.

CLASSIFIED APS. Į
--———-m —

Solistas Simon Barei*
Šįvakar Civic Opera rūmuo

se įvyksta garsaus St. Louiš 
Simfonijos Orkestro koncertas. 
Tai vienas iš žymiausių orkes
trų Amerikoj^kuris kasmet su
deda ChicagŠj vizitą —- bet at
silankęs išpildo tiktai vieną 
koncertą į metus.

. Orkestrui diriguos pagarsė
jęs Amerikoj rusas muzikas 
Vladimiras Golšmanas.

Koncerte su orkestrą daly
vaus ir vienas solistas, Ameri
koj 'ir Europoj žinomas pianis
tas, Simonas Barei*.

Programas .susidės išimtinai 
iš rusų muzikos, kurios chica- 
giečiai prašė orkestro sugroti. 
Vienas kūrinys bus Moussorg • 
skio, o du Čaikovskio (simfo
nija No. 5, ir Goncerto, piano-

Koncertas prasidės lygiai 
8:15 valandą vakare. Rengimu 
rūpinasi Harry Zelzer firma.

(Sp)

1turbiit savo parama atsilygins 
Courtney’ui už, paramą, kurią 
gavo laike rinkimų į guberna
torius. Horner tebeserga ir gy 
dosi Miamį, Floridoj. Sako, kad 
ten turės išbųti iki balandžio 
mėnesio.

Suvalkiečių 
Vakaras 1 ■ 
Nusisekė;

Apdovanojo nares
Ilgai nelaukus, estradoj pasi

rodė musų tautiškos sesutės, 
žinoma, kurios per 10 bei 20 
metų neėmė pašalpos. Iš viso 
buvo keturiolika. Visos skais
čios, gražios kaip lelijos, su 
papuoštomis krūtinėmis. Iš iš
vaizdos galima suprasti, kad 
jos sveikos kaip auksas, tad ne
be reikalo ir dovanėles gavo 
auksu. Penkios-iš jų, kurios 
nesirgo per 20 m., gaVo po 
$20, o likusios devynios — po 
$10.

Buvo ir durų prizai — net 
keturi laimėjo. Pavardžių ne
skelbiu, nes jie ii* taip laimin
gi.

Nenori dėtis prie kitų
Pasikalbėjus su kai 

tos draugystes narėms 
do, kad joms bankrotas 
gręsia, pinigų ižde turi
kantai atmokėjimui pamirthiių 
bei pašalpų ir beveik visos nu- 
MiStfttė pataikyti draugystę ntlb 
kitų hepi’iklatisuinai. Valio 
jums, sesutės, jus musų paži
ba Cidfcrujė. — Tarlilis.

kuriom 
pasiro
dai’ nė

Hornerio šalininkas 
Ves Courtney 
Kampaniją

ša-Gubernatoriaus Hotnefio 
liniukas generolas A. F. Loren- 
zen vakar buvo paskirtas ve
dėju kampanijos išrinkimui 
prokuroro Thomas J. Courtney 
į merus.

Gubernatorius Horner dabar

Praeitą šeštadienį, sausio 14- 
tą, Chicagos Štivalkiečių Drau
gija surengė “Krikštynas” Nef- 
fo svetainėj, 2435 So. Leavitt 
Street.

Publikos buvo daug. Numa
toma, kad draugijai liks pelno. 
Programas buvo puikus, susi
dėjo iš dainų, muzikos ir kal
bų. - , .

Valio suvalkiečiai! Bet mes, 
žemaičiai, jums nepasiduosime, 
žemaičių Kultūros Kliubo 
“Krikštyrios” bus sausio 28-tą, 
Hollyvvood Inn, 2417 W. 43rd 
St.

Jaunų Lietuvių Ahl. Tautiš
kas KliUbUS satisio 15 d. buvo 
sUtėngęs savo 27-tą metinį ba
lių Chicagos Lietuvių Audito
rijoj.

Nors’ tą pačią dieną įvj’ko ir 
kilos didelės draugijos parengi
mas, tai yta Chicagos Lietuvių 
Draugijos, bet iš publikos at
žvilgio tai ir “Jauni Lietuviai” 
tūrėjo pasisekimo — užpildė 
salę.

Programas prasidėjo punktu- 
ališkai 7 vai. vak. Susidėjo iš 
dviejų dalių — perstatymo ir 
koncertinės dalies, kurią pildė 
“Birutės” choras.

Apie chorą nėra reikalo daug 
ką kalbėti, nes visi žino, kad 
“Birutės” chore yra susispietęs 
aukšto kalibro jaunimas, su ge
ni Vedėju Jonti Bijahsku.

“Sveikam ligos neįkalbėsi”
Dabar grįšime prie pirmos 

dalieš programų, kurioj buvo 
perstatolna viėno veiksmo ko
medija ‘‘Sveikam Ligos Neįkal- 
besi”. Nors tas veikalas jau ne
kartą buvo Chicagoj statytas, 
bet kadangi jis yra papuoštas 
muzika ir dainomis, tai ir vėl 
buvo hialoilti jį pamatyti. Žino
ma, bttvo kuo ir gėrėtis, ma
tant scenoje profesionalus ak
torius ir dainininkus, kaip tai: 
tf. Giedraitienę, A. Kaminską, 
p, Miilerį, B. Bruknį. Kur lik 
jie dalyvauja, visuomet publi
ką patenkina.

Einant prie antros dalies pro- 
gramo, buvo iššaukti kliubo 
nariai, galinanti garbes dova
nas už nesirgimą per 12 ir net 
24 metus.

Dovanų gauti buvo pašaukta 
kaip kokia armija, net 16 na
rių. Draugijose toks nesirgusių 
narių skaičius yra retenybė.

Užbaigus programą buvo 
linksmintas iki vėlybo laiko prie 
J. Byansko orkestros.

Svečiai ir kliubo biznieriai 
linkslninose prie baro vaišinda
mi viens kitą. .Matomai, kad ir 
iš bizniško atžvilgio kliubas 
praleido savo metinį balių pa
sekmingai. —Koresp.

PERSONAL 
________ Asmenų. Ieško 1

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

HELP VVANTED—FEMALE
_____ Darbininkių Reikia______

MOTERIS AR MERGINA leng
vam namų darbui mažoj šeimoj. 
3uti. Leibman, 102 So. Hamlin Avė.

Steponas.

/ [ACME-NAUJIENV X"UCO1

Nancy Bell Fairchild, ku
rios diedukas Alexandcr 
Graliam Bell išrado telefo- 
ną. Nancy Mlrukus ištekės 
už Dr. Marston Balęs, pa
garsėjusio mokslininko.

SITUATION VVANTED 
Ieško t) ar b o

KAM REIKALINGAS JANITO- 
RIUS pagelbininkas, gerai patyręs 
namų darbe. PAUL BUKNIS, 3407 
So. Wallace St.

«■. ■ ■<*■■■ i. ...............   >■
HELP VVANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
REIKIA PARDAVĖJŲ plačiai 

išgarsintiems likierams pardavinė
ti—vyrai su sekančiais privalu
mais pageidaujami. Dravving ac- 
count tiems, kurie atsako.

11418 So. Michigan.

TROKERIŲ ATIDAI!
Galite pirkti Goodrich trokams 

tairus ir baterijas ant ilgų lengvų 
terminų. W. P. A. sąskaitos priima
mos.

BOHNETT TIRE CO.
3843 So. Halsted St. Yards 1530

REIKALINGAS patyręs DARBI
NINKAS farmos darbams. 4501 S. 
Paulina. Atsišaukite po 5 vakaro.

Nerengs Vakaro, 
Bet Mokės Po 
50 Centų Į Iždą

Zš Draugystes Palaimintos 
Lietuvos.

Laiškų Išnešiotojui 
J. Junevičiui 
Paskyrė Probaciją
Neturės Sėdėti Kalėjime Už 

Lctiškiį “Naikinimų'

BR1DGEP0RT. — Federalis 
teisėjas Michael Igoc paskyrė 
įlietus probacijos bridgeporlie- 
čiui Juozui Junevičiui už nai
kinimą pašto siuntinių.

Junevičius, kuris gyvena ad
resu 3530 S. Union Avenue ir 
yra apie 38 metų amžiaus, ta
rnavo gana ilgai paštui už iš
nešiotoją. Buvo pavyzdingas 
tarnautojas.

Bet pereitais melais, aiškino 
teisme pats Junevičius, jam 
kojos pradėjo nebetarnauti. 
Laiškų išnešiotojui reikia daug 
vaikščioti, sunkų laiškų krep
šį nešioti, o čia kojos skauda. 
Naštos palengvinimui ir kad 
nereikėtų tiek daug vaikščio
ti, Junevičius išrankiodavo iš 
Idiškų apgarsinimus, ir juos 
sunaikindavo.

Pašto slaptieji agentai jį su
gavo ir patraukė atsakomy
bėn.

Kadangi Junevičius prisipa* 
žino prie kaltės ir turėjo ge
rą tarnybos rekordą praeityj, 
lai teisėjas jam palengvino 
bausmę ir vietoj kalėjimo, pa
skyrė Įlietus po policijos prie
žiūra.

Remkite tu oš, kurie 
jrarsiriaši 

“NAUJIENOSE”

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

3534 So. Parnell Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ZemgParda vimui

GERIAUSI PIRKINIAI MIESTE
4 FLATAI—

Tiktai $1500 įmokėjus pirks mo
derną, 4x4 kambarių apartmentą, 
garą, refrigeracija. 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.

PARDAVIMUI 3 aukštų plytinis 
—6 flatai—$2800.00.

1625 So. Jefferson.

PRAŠOME I MUSŲ NAUJĄ VIE
TA. Gauname kožną dieną iš Re- 
ceiverių visokių didžių ir mažų 
namų ir parduodame pigiai. Per
kame, parduodame mainome ir ap
draudžiamo visokias nuosavybes, 
visur. Apdrauda metams dykai su 
kiekvienu namo pirkiniu. Notari- 
zuojame visokias popieras (raštus) 
dykai. CHAS. URNICH (Kazimie
ras Urnikis), 2500 W. 63rd St., An
tros lubos. Telefonas Prospect 6025.

BRIDGEPORT. — Dr-stė 
Palaimintos Lietuvos laikė 
metinį susirinkimų sausio 11 
d., Chicagos Lietuvių Audito
rijoje. Susirinkimą atidarė 
pirmininkas John Jackas.

Iš valdybos tą vakarą nesi
rado maršalkos. Už maršalką 
išrinktas P. Augustinas. Drau
gija nutarė, rengti pikniką va
saros metu ir pavedė tą darbą 
valdybai. Nariai nutarė ba
liaus nerengti. Vietoje to, šu
niokėli į Dr-slės iždą po 50c.
Išrinko Atstovus i Naujienų 

Jubiliejų /'
Dienraščio “Naujienų” Ju

biliejini koncertą, kuris įvyks 
kovo 12 d., Ashland Auditori
joje, buvo išrinkti du atstovai 
John Jackus ir Fra n k Micklin.

Toliau sekė raportas- kaip 
tai Auditorijos ir ligonių. Dr- 
stė iP. L. gerai gyvuoja. Kas 
norite tapti šios organizacijos 
nariu, prašome atsilankyti kas 
antrą trečiadienį į Liet. Audi
toriją. Busite priimami nuo 17 
iki 25 m. veltui, nuo 25 iki 10 
m. sti maža įstojimo mokes- 
timi. —Koresp.

Broliai Motuzai 
Išvyksta

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

Sausio 18 d., 7:30 vai. vak. 
(Pirma dalis!) J. Gaidelio sa
lėj, 12304 So. Halsted Si. (West 
Pullman). • /

Sausio 19 d., 7:30 vai. vak. 
J. Juškos salėj, 2417-19 W. 43 
St.

Sausio 20 d., 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St.

Sausio 21 d., 7:30 vai. vak. 
šv. Mykolo Par. Salėj 1644 W. 
Wabansia Avė.

Sausio 22 d., 0:30 vai. vak. 
Šv. Pranciškaus Par. Salėj 3903 
Fir St. (IiidhlhU Itarbor).

(Skeib.)
,  . *

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashlaiid Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

FARMS—TO RENT 
Ūkiai Rendai

RENDAI 200 AKRŲ FARMA, 
randasi 2’/•> mylios į žiemius nuo 
Crown Point, Ind. Pirmos klasės 
pastatai. Juodžemis. CARL DERN- 
EURG, Chicago Beach Hotel, Hyde 
Park 4000.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui
ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 
“'Automobilių Išpardavimą.

Pasirink iš virš 600 šioj Šaly pui
kiausių automobilių.

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

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

Kiekvienas katas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 30()—1936-1935 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kada gali nupirkti gražų veik 
naują automobilį už taip mažus pi
nigus.

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

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
{mokėjimą—likusią dalį mažais me- 
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 North A Ve.
prie California.

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

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

Jei Norit
• KA 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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LIETUVIS ŽUVO PO TRAUKINIU RINKDA 
MAS ANGLIS ANT BEGIU

Prarado Darbą Sulaukęs 60 Metų Amžiaus
Lietuvis Walter S. Merkelis, 

60 metų amžiaus, gyveno ad
resu 10411 So. Wentworth Av., 
Roselando kolonijoj. Per dau
gelį metų dirbo Illinois Central 
R. R. dirbtuvėse, Burnsidėj, bet 
1937 metais, rugpiučio mėnesi, 
dirbtuvė visai buvo uždaryta 
ir visus darbininkus atleido. 
Taip pat ir Merkelis pateko j 
bedarbių eiles. Tokio amžiaus 
žmogui yra labai sunku darbas 
gauti, žiemai atėjus eidavo pa
sirinkti anglių ant gelžkelio. 
Nors jisai tankiai taip daryda
vo ir viskas būdavo tvarkoje, 
bet, štai, aną dieną 7:40 valan
dą ryto, įvyko tragedija. Jisai 
nuėjo ant Illinois Central gelž
kelio bėgių, ties 99th gatve.

Vienomis bėgėmis ėjo preki
nis traukinys. Jisai to trauki
nio ir pasisaugojo. Bet nepa
stebėjo, kad iš priešingos pu
sės, kitais bėgiais, atbėga pa- 
sažierinis traukinys. Nors gelž
kelio prižiūrėtojas James An- 
derson keletą kartų riktelėjo, 
kad pasisaugotų, bet Merkelis 
negirdėjo to pasargos balso ir 
pakliuvo po traukiniu, kuris jį 
ir užmušė ant vietos.

Paliko žmoną Lucille, ir dvi 
dukteris, Helen ir Taimyrą. 
Buvo palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse. Priklausė prie S.L.A. 
63 kp. Nariai savo Broliui pa
siuntė gražų gėlių vainiką.

B. S.
Kitos Nelaimės

• 20 metų jaunuoliui Frank 
Nowakowskiui, 5139 Loomis 
Street, buvo perskelta galva, 
kai jis užvakar pakliuvo po au
tomobiliu. Nelaimė įvyko 4500 
bloke Diversey bulvaro. Prie 
automobilio Vairo buvo Mrs. 
Ruth Westfall, nuo 4939 Wolf- 
ram Street. Ji aiškino policijai, 
kad Nowakowski išbėgo į gat
vę iš dviejų “paparkintų” auto
mobilių tarpo, ir jos, matyt,

nepastebėjo. Sustoti jau buvo 
vėlu.

» » »
• Prie North avenue ir 

Wood gatvių automobilis už- 
mušė 65 metų northsidietį Bar- 
tholomew Kullick, nuo 1722 N. 
Wood Street.

Zarasiškių Klubas 
Sveikina “Naujienas”

Dienraščio Naujienų B-vės 
Administracijai
Dr. P. Grigaitis, Redakt.
1939 S. Halsted Street z 
Chicago, Illinois

Gerbiamieji:
Įvertindami dienraščio “Nau

jienų” nuveiktus darbus lietu
vių visuomenės labui, sveiki
name dienraštį su 25 metų ju
biliejum, linkėdami laimingiau- 
sio pasisekimo ateityje.

Įrodymui musų prielankumo 
dienraščiui “Naujienoms”, siun
čiame dovanelę $5.00.

Su pagarba,
ZARASIŠKIŲ KLUBAS, 

James Tarulis, pirm.

Skaudi Šeimyninė 
Tragedija Town 
of Lake

Vyras Sunkiai Pašovė Žmoną 
ir Pats Bandė Nusižudyti.

Pildom
Income

Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

’’<.-4bimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

-n naudingos

T()WN OF LAKE. — Prieš 
kelias dienas Mrs. Katherine 
Bidon, nuo 4401 South Wood 
street, areštavo savo vyrą už 
betvarkį elgesį. Kaip vakar 
abu turėjo stoti į teismą. Bet 
nei vienas nei kitas nepasiro
dė.

Abu yra ligoninėj ir abu 
labai kritiškoj padėtyj.

Užvakar naktį, prieš einant 
gultų Bidonienė ir Bidonas 
susibarė. Ginčas ėjo valgomą- 
jam kambaryje. Vienam mie- 
gamąjam dvi Bidonų dukrelės, 
Mary, 1-2 metų amžiaus, ir He
len, 6, miegojo, o kitam 16 
metų sūnūs Rudolph ruošėsi 
lovon. Ginčui įpusėjus* Bido
nienė įėjo į Rudolpho kamba
rį patalinę pataisyti. Paskui 
ją įpuolė ir Bidonas. Rankoje 
turėjo revolverį. Simus bandė 
tėvą išstumti iš kambario, bet 
tasai nustūmė jį į šalį, pir
miausiai su revolveriu drožė 
savo žmonai per galvą, o pas
kui paleido į ją tris šūvius. 
Po to bandė pats nusišauti.

*

Sunkiai sužeista žmona guli 
apskričio ligoninėje, o Bido
nas buvo uždarytas Bridewell 
kalėjimo ligoninėje. Abiejų 
gyvybė dideliam pavojuje.

Garsinkitės “N-nose”

Naujosios Lietuvos statyba. — Kauno apskrities Savivaldybės rūmai Kaune —VDV foto

(ACMĖ-NAUJIENŲ Foto]

AURORA, ILL. — Lorrai- 
ne Melzg-cr, kuri turėdama 
32 metus amžiaus jau liko 
bobutė. Ji ištekėjo turėda
ma 14 metų amžiaus.

Z - 
s

Acme-Naujienų Telephoto
NEW j.ĮjORK. — Jack Benny, radiofono komedi- 

jantas, kuris yra kaltinamas įšmugeliavimu be muito 
$2,100 brailgakmenų.

ligoninėje. Ten jis pateko dėl širdies priepuolio.

SEKMADIENĮ POPIET.
I

___________________ Trečiadienis, sausio 18, 1939

NAUJIENŲ JUBILIEJINIS KONTESTAS 
JAU PRASIDĖJO

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

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

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

Sekami draugai ir draugės 
stojo į kontesto darbą:

CHICAGOJE:
A. AmbrozeviČia, 
Joe Alekonis,
J. Ascilla,
B. Barniskis 
F. Bulaw, 
Auna Davgin. 
P. Galskis, 
Veronika Faiza, 
Anton Ražaitis, 
Arthur Stanionis, 
Kastancija Maukus, 
J. Markus,
A. Narbutas, 
EI. Norgailienė, 
S. Narkis, 
Joseph Pankus 
James Sholteman 
J. Sinkus, 
Al. Smalelis, 
Al. Uždravaitis 
Auna Vilienė, 
Joe Woski.
J. Zickus, 
Juozas Žukas,

CICERO, ILL.: 
Joseph Augaitis,

INI). HARBOR, IND.: 
Alex Lidžius.

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

HARVEY, ILL.: 
A. L. Skirmontas.

AURORA, ILL.: 
Frances Dauginis.

WAUKEGAN, ILL.: 
Joseph Mačiulis.

ZEIGLER, ILL.: 
J. NVainauskas.

BENTON, ILL.: 
A. Paulavičius.

KENOSHA, WIS.:
C. K. Braze.

RACINE, WIS.: 
S. Mockus.

ROCKFORD, ILL.: 
Alfonsas Savickas.
MELROSE PARK, ILL.: 

M. šeštokas.
CALUMET CITY: 

J. Maksvitis.
JOHNSTON CITY, ILL.: 

Julijona Norcikienė,
HERRIN, ILL.: 

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

Antanas Sugdinis.
Ant. Radžiūnas,

PORT WASHINGTON, WIS.: 
Anton Skirko.

MANTENO, ILL.: 
Louis Poška.

. PEORIA, ILL.: 
Petras Maslauskas, 
GRAND RAPIDS, MICH.: 
S. Naudžius. 
Mrs. F. Edkins. 
Mathew Kulešius.

DETROIT, MICH.:
Vincent Budvidis.

HART, MICH.:
Mrs. M. Dundulienė.

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

PITTSBURGH, PA.:
Bronis Jakenta, 

COVERDALE, PA.:
Frank Katkala.

JOHNSTOWN, PA.:
Anthony Dambrauskas.

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

SO. BOSTON, MASS.: .
J. Krukonis.

LANVRENCE, MASS.:
A. F. Swetra.

AKRON, OHIO
Nap. Trumpickas.

HARTFORD, CONN.:
J. Sekvs.

FOXCROFT, ME.:
F. Salasevičius, Dover. 

TORONTO, ONT. CANADA:
August Frenzelis.

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

J. Glaveckas.
SPRINGFIELD, ILL.:

A. Masiokas.
TERRE HOUTE, IND.:

St. Palaski.
CLINTON, IND.:

Dom. Riauka.
II0LLYW00D, CALIF.:

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

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

M. A. Janušonis.
E. MILLINOCKET, ME.:

George Leskauskas.
WESTVILLE, ILL.:

Stanlcv Bartašius. •/
Šiame surašė dar nesiranda 

vardų musų gerų draugų, ku
rie prisižadėjo pagelbėti šil
ine konteste, nes patys dėl viso
kių aplinkybių dalyvauti ne
galėjo.

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

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

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

Kontesto vedėjas,
T. Rypkevičia.

Kiek Chicago 
Sunaudojo 
Vandens

Chicago miesto inžinierijos 
biuras -skelbia* kad 1938 me
tais chicagiečiai sunaudojo 35Q 
bilionus, 335 milionus galionų 
vandens.




