
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Ths Lithuanian Daily N<wi 

PUBL1SHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. C0.» INC.
1739 South Halsted Street, Chicago. IJUnois

Phone CANa) 8500

Pirmas ir Didžiausias LietuyįuDienrj^iį^^^Mikoje
—- — --------------- 7 Unlvenity <J JUiiioU W-----------

VOL XXVI <p> -

The 'Lithuanian Daily News
Entered as secontj-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chieago, III., 

under the Act of March 3, 1879

Chicago, I1L, Ketvirtadienis, Sausio-January 19 d., 1939 No. 15

ISPANIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTE- 
RIS IŠVYKO J PARYŽIŲ IEŠKOTI 

PAGALROS
Prancūzai sutinka duoti Mussoliniu 

koncesijų

1 POPIEŽIUS GAL PASKIRS NUNCIJŲ 
ISPANIJOS RESPUBLIKAI

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 18. — Francuzijos ministe- 
rių kabinetas trečiadienį atme
tė kairiųjų partijų reikalavi
mą, kad Francuzija eitų pagal
bon Ispanijos respublikai. Ka
binetas nutarė ir toliau laiky
tis ‘'nesikišimo į Ispanijos rei
kalus” politikos. Bet nutarimas 
padarytas ne vienbalsiai.

Ateinantį penktadienį užsie
nio reikalų ministeris Bonnet 
padarys pranešimų atstovų rū
mams Ispanijos klausimu. Po 
to jis pareikalaus, kad rūmai 
išreikštų pasitikėjimą vyriau
sybės politika.

Patyręs apie Šitą Francuzi
jos ministerių kobineto nutari
mą, Ispanijos užsienio reikalų 
ministeris Alvarez dėl Vayo, 
kurs dalyvauja Tautų Sąjun

Laukia, kad Hitleris 
pareikalaus kolonijų

LONDONAS, Anglija, sausio 
18. — čia numatoma, kad Adol
fas Hitleris pareikalaus kolo
nijų kalbėdamas reichstagui, 
kurs susirinks sausio 30 d. Per 
tūlą laiką vyravo nuomonė, 
kad Hitleris darys žygių Vokie
tijos ekspansijai Europos ry
tuose. Dabar nuomonė pasikei
tusi. Laukiama, kad Hitleris 
pareikalaus kolonijų kartu su 
Mussolinio reikalavimais kon
cesijų Viduržemio juros sri
ty.

Pakeitimai nacių vy
riausybėje numa

tomi
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 18. — Girdai eina, kad feld
maršalas Goering artimoj at
eity bus paskirtas vice-kancle- 
riu ir Vokietijos karo ministe- 
riu. O Goebbels bus pakeltas 
į “obergautleiterį” — vyriau
siąjį nacių distrikto lyderį ir 
paskirtas Berlyno apskrities 
gubernatorium.

Japonija uždarys du
ris svetimų šalių au

tomobiliams
TOKIO, Japonija, sausio 18. 

— Japonijos spauda sako, kad 
iki 1941 metų Japonijos pra
monė sugebės išvystyti pro
dukciją automobilių tiek, kad 
nebereikės jų įgabenti iš sve
timų šalių.

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

Debesuota; vidutinio stipru
mo šiaurės vakarų vėjai; sau
lė teka 7:14 v. r., leidžiasi 4:47 
v. v.

gos posėdžiuose Šveicarijoje, 
painformavo Tautų Sąjungos 
ofisus, kad jis vyksta į Pary
žių. Del Vayo mėgins paveik 
ti j francuzų vyriausybę, kad 
ji stotų pagalbon Ispanijos res
publikai arba bent leistų ga
benti per Francuziją karo 
reikmenas lojalistams.

Ryšium su italų reikalavi
mais Francuzijos teritorijos, 
francuzų vyriausybė rodo tvir
tesnį nusistatymą. Tačiau vy
riausybė duoda suprasti, kad 
ji sutiktų derėtis su italais dėl 
Addis Ababa geležinkelio, kurs 
iš Djibouli uosto eina į Etio
piją, ir dėl paties to uosto. 
Francuzai, esą, sutiktų duoti 
italams specialių privilegijų 
naudotis ta‘p uosto, kaip gele
žinkelio parankamais.

Italijos kariuomenė 
koncentruojama Tu- 

nisijos pasieniu
TUNIS, Tunisija, sausio 18. 

— Francuzų vyriausybę Tuni- 
sijoj pasiekia pranešimai, kad 
daugiau Italijos kariuomenės 
koncentruojama Libijoje, Tu- 
nisijos pasieniu. Nauja Italijos 
kariuomenė čia atgabenta pe
reito gruodžio pabaigoje ir sau
sio mėnesio pradžioje, kai 
Francuzijos premjeras ruošėsi 
atlankyti Tunisiją.

Pabėgėliai informuoja, kad 
italai rekvizavo visoj Libijoj 
kuprius (kupranugarius) ka
riuomenės reikalams.

‘Traukia politikierius 
teisman

NEWARK, N. J., sausio 18. 
—. New Jersey valstijos val
džia šaukia teisman grupę Netv
arko politikierių, jų tarpe tris 
dabartinius ir du buvusius mie
sto komisionierius. Šitie poli
tikieriai kaltinami pasimojimu 
nuskriausti miestą.

Kaltinami yra: miesto me
ras Ellenstein, komisionieriai 
Duffy ir Franklin ir buvusie
ji komisionieriai Parnell ir Mi- 
nisi.

Automobilių unijos 
taryba šaukia spe

cialią konvenciją
DETROIT, Mich., sausio 18. 

— Automobilių darbininkų uni
jos pildomoji taryba nutarė 
šaukti unijos specialią konven
ciją. Konvencija susirinks Cle- 
velande kovo mėnesio 20 die
ną. *

Konvencijos svarbiausioji už
duotis bus likviduoti preziden
to Martino ir priešingos jam 
pildomosios tarybos daugumos 
ginčą ir ryšium su juo nusta
tyti unijos prezidento galiai ri
bas.

LIETUVOS PAJŪRY. — Baltijos jura audrų metu išplauna į krantą juros žolių tarp
kurių randama gintaro gabalėlių. Vaizdely matome mėgėjus-gintaro. < VDV foto.

Britai neparduos 
ginklų lojalistams
LONDONAS, Anglija, sausio 

18. — Autoritetingi praneši
mai trečiadienį sakė; kad Bri
tanijos ministerių kabinetas nu
tarė neparduoti amunicijos Is
panijos lojalistams. Premjeras 
Chamberlain taipgi atsisakė 
sušaukti tuojau parlamento po
sėdį, kurio reikalavo majoras 
Attlee, Darbo partijos vadas 
parlamente. Attlee reikalavo 
sušaukti parlamentą todėl, kad 
tarptautinė padėtis šiuo metu 
yra labai rimta.

Sugrįžo Amerikos 
ambasadorius 

Kinijai
WASHINGTON, D. C., sau

sio 18. — Nelson T. Johnson, 
Amerikos ambasadorius Kini
jai, sugrįžo į Washingtoną pa
daryti prez. Rooseveltui prane
šimą apie padėtį Tolimuose Ry
tuose. Spaudos atstovams John
son pareiškė, kad kinai ilgai
niui tikisi laimėti, kara.

Užgyrė Martino de
rybas su Fordu

DETROIT, Mich., sausio 18. 
— Automobilių darbininkų uni
jos pildomoji taryba trečiadie
nį užgyrė prezidento Homer 
Martino derybas su Fordo kom
panija darbininkų organizavi
mo reikalu. Pildomoji taryba 
taipgi įpareigojo Martiną to
liau tęsti pastangas, kad For
do darbininkai • gautų teisę pri
klausyti unijai.

Britanija rems Fran
cuziją Ispanijos 

reikale
LONDONAS, Anglija, sausio 

18. •— Britanijos ministerių ka
binetas nutarė trečiadienį pa
informuoti Francuzijos vyriau
sybę, jogei Britanija pakeis sa
vo nusistatymą ir parems Fran
cuzijos akciją, jeigu pasirodys, 
kad Italija ir Vokietija siunčia 
daugiau paramos Ispanijos su
kilėliams.

Suėmė 14 asmenų 
ryšium su eksplo

zijomis 
v,

LONDONAS, Anglija, sausio 
18? — Keturiolika airių suim
ta ryšium su eile eksplozijų 
įvairiose Anglijos dalyse. Pas 
kai kuriuos suimtųjų užtikta 
eksploduojančios medžiagos. 
Suimtieji tardomi.

Barcelona turi nau
ją didvyrį

BARCELONA, Ispanija, sau
sio 18. —- Trečiadienį Ispanijos 
sukilėlių ofensyvas Katalonijos 
fronte buvo sulaikytas — sa
kė ankstyvieji pranešimai. Bar- 
celonos gyventojai jautėsi sma
giau, reiškė tvirtesnio pasitikė
jimo.

Gyventojai turėjo naują did
vyrį — tai seržantą Celestino 
Moreno. Tas seržantas, mesda
mas rankines granatas, vienų 
vienas, atrėmė 13 italų tankų 
ataką. Tris tankus jis sugadi
no ir paėmė nelaisvėn tankų 
vairuotojus italą kapitoną, lei
tenantą ir du seržantus.

Barcelonos gyventojai svei
kina vieni kitus žodžiais “no 
pasaran” — jie neprasimuš, jie 
nepaims Barcelonos.

Nori panaikinti Dar
bo Santykių Aktą
WASHINGTON, D. C., sau

sio 18. — Jungt. Valstijų at
stovų rūmų narys, C. Arthur 
Anderson (demokratas iŠ Mis- 
souri), įteikė trečiadienį rū
mams bilių, kurs yra taikomas 
Wagnerio Darbo Santykių Ak
tui panaikinti. Anderson argu
mentuoja, kad Wagnerio ak
tas “smaugia” šalies biznį.

18,000 svetimšalių 
pašalinta 1938 m.

—---------------------------

WASHINGTON, iŠ. C., sau- 
šio 18. — Jameą L. Houthe- 
ling, imigracijos komisionie
rius, trečiadienį painformavo, 
kad 1938 metais 18,553 sve
timšaliai buvo priversti apleisti 
Jungt. Valstijas.

Francuzijos laivynas 
išplaukė manievrams ___ s_

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 18. — Francuzijos Atlan- 
tiko ir Viduržemio juros karo 
laivynai išplaukė iš savo bazių 
Breste ir Ttalop^ manievrams. 
Manievrų tikslas yra > parodyti 
Francuzijos jurų galią Gibral
taro apylinkėje.

Tuo pačiu laiku francuzų ar
mijos ir laivyno viršininkai iš
vyko kelionėn, kurios tikslas 
yra patikrinti Francuzijos pa
krančių ir kolonijų sutvirtini
mus.

Užgyrė Hopkinso 
paskyrimą

WASHINGTON, D. C., sau
sio 18. — Jungt. Valstijų se
nato prekybos komitetas užgė
rė Harry Hopkins paskyrimą 
prekybos departamento sekre
toriaus vietai. Komiteto reko
mendacija pasiųsta viso senato 
posėdžiui. Hopkinso klausimą 
senatas paims svarstyti ketvir
tadienį.

Fašistų atstovas at
lankė Jugoslaviją
BELJE, Jugoslavija, sausio 

18. — Italijos užsienio reikalų 
ministeris Ciano atvyko čia su 
vizitu. Jo tikslas yra įtraukti 
Jugoslaviją, buvusią Francuzi
jos talkininkę, į Romos-Berly- 
no ašį.

Rezignavo du Mek
sikos ministeriai

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, sausio 18. — Du Meksi
kos ministeriai ir militarės zo
nos komanduotojas rezignavo 
po konferencijos su prezidentu 
Lazaro Cardenas. Rezignavu
sieji yra: generolas Francisco 
Mujica, susisiekimo ministeris; 
generolas Manuel Avila Cama- 
cho, karo ministeris, ir gen. 
Rafael Sanchez Tapia, 1-mos 
militarės zonos komanduoto
jas.

Visi trys skaitomi kaip ga
limi kandidatai į šalies prezi
dentus 1940 metų rinkimuo
se.

PARYŽIUS, Francuzija, f sau
sio 18. — Ar popiežius paskirs 
Ispanijos respublikai nuncijų 
— ne sukilėliams, bet lojalis
tams ?

Kalbos, kad jis gali paskirti, 
nesiliauja. Kalboms yra pagrin
das.

Ispanijos respublika nėra 
priešinga bažnyčių atidarymui. 
Pačioj Barcelonoje laikomos 
pamaldos. Nors plačiai nežino
ma, bet yra faktas, kad jau 
dabar popiežius turi oficialų

Sukilėliai paėmė dar 
vieną miesteli Kata- 

lonijoj
HENDAYE, Francuzija, sau

sio 18. — Ispanijos sukilėliai 
paskelbė trečiadienį, kad jie 
paėmė strateginį miestelį Pons, 
šiaurėje nuo Barcelonos. Pons 
randasi 50 mylių toly nuo 
Francuzijos rubežiaus ię 75 
mylių atstumoje nuoi Barcelo
nos.

Ispanai protestuoja 
skerdynes

BARCELONA, Ispanija, sau
sio 18. — Būrys žymių ispanų, 
gyvenančių respublikos srityse, 
trečiadienį paskelbė protestą. 
Jie protestuoja skerdynes, ku
rias suruošė italai kareiviai 
sukilėlių Ispanijoje keliems 
šimtams karo pabėgėlių kaime 
Santa Coloma de Querat.

Illinois biudžetas nu
kirstas $800,000

SPRINGFIELD, III., sausio 
18. — Illinois valstijos veikian
tysis gubernatorius Steele įtei
kė legislaturai busimų metų 
biudžeto sąmatą. Palyginus su 
1937 metų biudžetu, naujas biu
džeto sąmatas yra $800,000 
mažesnis. Kokį biudžetą priims 
legislatura, parodys ateitis.

Ketina nepriimti žy
dų pietų Amerikoje

BUENOS AIRES, Argentina, 
sausio 18. — 1,500 žydų, Vo
kietijos tremtinių, šiuo laiku 
yra juroje, kely į Uruguay ir 
Paraguay. Šių šalių vyriausy
bės paskutinėmis dienomis da
vė suprasti, kad jos nenori įsi
leisti tremtinių. Tremtiniams 
gal teks grįžti atgal.

Nubaustas Pranas 
žižmaras

VILNIUS. — Gruodžio 7 d. 
Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazijos ir licėjaus fizinio 
auklėjimo vedėjas Pranas Zi- 
žmaras buvo pašauktas į Vil
niaus miesto ktorastiją ir už 
pirmosios Vilniaus lietuvių 
sporto šventės spalių 6-8 d. 
rengimą adminisraciniu budu 
nubaustas pinigine bauda.

• ’ ‘ - * f' 

atstovą lojalistų Ispanijoj, ku
nigą Rialtą.

Kitas dalykas. Vis didesnis 
ir didesnis katalikų skaičius 
Francuzijoj, AnglijojBelgijoj 
ir kitose Europos šalyse įsiti
kina, kad generolas Franco ka
riauja ne tiek tikslu patarnau- 
ti bažnyčiai Ispanijoje, kiek 
įvesti nacių režimą šaly. O Hit
leris šiandie juk yra vienas 
didžiausių katalikų bažnyčios 
priešų, štai kodėl nesiliauja 
spėjimai, ar Vatikanas nepa
keis savo nusistatymo Ispani
jos respublikos link.

Frankfurter išvyko Į 
Washingtoną teisėjo 

vietą užimti
CAMBRIDGE, Mass., sausio 

18. — Jungt. Valstijų senatas 
užgyrė prof. Felix Frankfur- 
terio paskyrimą Vyriausiojo 
teismo nariu. Trečiadienį prof. 
Frankfurter jau išvyko į Wa- 
shingtoną.

60,000 Madrido karių 
siunčiama į Bar- 

celoną
PERPIGNAN, Francuzija, 

sausio 18. — Madrido vyriau
sybė siunčia 60,000 kareivių 
Barcelonai pagalbon. Kareiviai 
pirmiausia siunčiami į Valen- 
ciją. šičia jie bus susolinti j 
laivus ir vežami šiaurės link. 
Bet kelionė transportams pavo
jinga. Sukilėlių karo laivynas 
sukoncentruotas pakeliu. Jis 
mėgins užgirsti kelią transpor
tams.

Nutarė suspenduoti 
CIO organizacijas 

Kanadoje
0TTAWA, Canada, sausio 

18. — Kanados amatų ir dar
bo pildomoji taryba nutarė su
spenduoti organizacijas pri
klausančias Industrinių Unijų 
Kongresui.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paltu ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
•u gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo ii- 
siunČtame pasiuntimo 
kvitas Ir pinigų padun- 

. timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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Scottville, Mich.
Iš lietuvių ūkininkų 

būklės
A tėjus žiemai, ūkininkai gau

na pailsėti. Apsižiūri apie.gy
vulius, pasirupjpa kuro ir taip 
leidžią laiką. L. U. Z. Draugija 
turėjo parengus keletą pasi
linksminimo vakąrų $cattviHėj. 
Ūkininkai kai pradeda baliavo- 
ti nuo sutemos, tai be trijų va
landų ryto nesiskirsto namo. 
Draugija gerai gyvuoja. Turi 
nuosavų svetainę, per šimtą 
narių ir ižde pinigų. Išėju
siais metais pasimirė pora 
draugijos narių: Juozas Juo
daitis ir Motiejus Grigonis. Iš 
lėto pradės senius šaukti pas 
Abraomų. Prieš porų sąvaičių 
pasimirė M. Ambrosienė. Jos 
vyrų iienki metai atgal užmušė 
arklys. Velionė paėjo iš Mari
jampolės apskrities, Sasnavos

SAUSIO 22 —
“Pirmyn” Choro 30 Metų Ju

biliejinis KONCERTAS, Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj. Bilie
tai — 50 centų iš anksto. Gali
ma gauti “Naujienose” ir nuo 
visų narių.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

parapijos. Vaikų neturėjo, tad 
jų 20 akrų farmelė liks broliui 
ir seserej. Brolis J. žemaitis at
silankė į laidotuves, paskui par
davė keletu jos karvių ir išva
žiavo į Chicago.

Čionai buvo patikus nelaimė 
su automobilium F. Miękevi- 
čiaus vaikus. Vienų dienų siau
tę didelė pūga, ir jie nepaste
bėjo stovinčio Įrpko, kuris sto
vėjo apklimpęs sniege ant U. 
S. 31 vieškelio. Karas smogė 
visu smarkumu į trokų, sudau
žė ir sunkiai sužeidė supu, jo 
seserį, o trečia liko nesužeista. 
Dabar sveiksta. F. Mickevičiaus 
gera ir pavyzdinga šeima. Jie 
laiko garažų Forintam, Mich.

Šioje apylinkėje gyvuoja ke
letas draugijų ir kuopų. Prieš 
paskutinius praėjusių melų rin
kimus susiorganizavo Lietuvių 
Piliečių Klubas. Išrodo, kad 
yra progų gyvuoti. Turi apie 
50 narių. Klubo tikslas yra: 
veikti politikoje, lavintis, dai
nuoti, lošti ir pritraukti jauni
mų prie veikimo. Šiame klube 
smarkiausiai darbuojasi ponų 
Raku šeima ir W. Pilipas su 
žmona bei dukrele.

Sausio 7 d. 1939 įvyko ba
lius, t. y. klubo krikštynos 
Scottvillėj. Atsilankiusieji bu
vo gana patenkinti. Suruoštas 
gražus programėlis. Vyrai pa
sirūpino gėrimo, o moters ska
nių užkandžių. Apie 3 valandų 
ryto grįžom į namus su geru 
upu.

Mpsų komunistai vis negali 
nusikratyti to seno savo chuli
ganiško papročio skleisti ir me
luoti visokias nesąmones apie 
socialistų spaudų. Labiausiai 
jie puola “Naujienas”, nes jos 
niekam nepataikauja ir rėžia 
teisybę apie Sovietų Rusiją.

ACME-NAUJlENŲ Telephoto
Nataša Gorin, kuri liko 

areštuota Los Angeles 
mieste ryšium su savo vyro 
veikla. Jos vyras Michail 
Gorin yra kaltinamas šnipi
nėjimu sovietų Rusijos nau
dai.

CRANg COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

Pęfkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BĄN Topas $C).5O
Perkant toną ar daugiau .................

Komunistai bijo sveikos kriti
kos taip, kaip jėzuitai. Geriau 
jus, vyručiai, skaitykite “Nau
jienas”, tai sužinosite S. R. 
tikrų padėtį. Stalino despotiz
mas jums susuko protavimų.

Teko nugirsti, kad senas šios 
apylinkės ūkininkas ir darbuo
tojas žada stoti į “Naujienų” 
kon testą ir užrašinėti “Naujie
nas” bei rinkti vap gavai n i mus. 
šioj apylinkėje — tai V. Mar
tinai lis.

Nors po Kalėdų buvo ištikus 
smarki sniego pūga, bet užė
jus trims dienoms šilto lietaus, 
sniegų nuleido ir vėl vėsus ip 
giedras oras. Šiuo kartu ūki
ninkai laikosi gaųp. gcraŲKaip 
koks pribuna ir iš naujų far- 
merių. Agentai, ihfrnV'seniau 
pardavinėdavo ukius, beveik iš
nyko. Dabar geriausiai pirkti 
ūkis tai iš valdžios, nes ji tu
ri gerų ūkių paini tų už skolas. 
Į pavasarį atsiranda norinčių 
pirkti ukius, tai paduodu val
diškų ofisų, kuris kontroliuo
ja kelių kalinčių ūkių reikalus,. 
Duoda paskolas ir parduoda 
ukius lengvais išmokėjimais. 
Adresas: Mr. C. C. Chilberg 
Scc. Treasurer, Shelby, Mich.

Ūkininkas.

Paskui jį’ seka jo žmona, ku- < 
i jo lauke per tiek daug metų; : 
įaskiau seka tūkstančiai unijų 
iarių ir šiaip organizacijų na- 
’ių, ir taipgi šimtai muzikantų. 
<isų veidai yra linksmi ir 
Ižiaugsmngi. Žmonės stovė^ą- 
ni ant šaligatvių baląiąi šąukia, 
‘helio Tom”, “weĮcome kome 
Tom” ir taip toliau. Daugelis 
notėtų matėsi su ašaromis ą- 
kyse, ir nors jų veiduose matė
si šypsą, vienok iš jų akių aša
ros kritp. Tai tikrai buvo širdį 
užgaunantis reginys. Mooųey ir 
langelis valstijos val^iųįnkų^ u- 
nijos vįršiniųkų ir kiti£ geras 
vietas užimančių vyrų numar- 
Šavo prie miesto rotušės ir te
nai kai kurie iš jų pasakė kal
bas. Taipgi ir pats Torų Moo- 
ney kalbėjo beveilf per dvi va
landas laiko. Iškalbus tai yra 
tas Mooney; jis savo žodžius 
taip aiškiai pasako, ir jokiame 
sakinyje nesuklysta, tartum jis 
jau tą viską atmintinai per il
gą laiką mokėjo. Jo kalbos, gai
la, negalima aprašyti, nes per 
daug tai užimtu vietos. Vienok 
aš manau, kad jis bus brangus 
vyras darbininkų organizaci
joms. Jis daug ką ateityje dar
buotis pasižadėjo vien tik dar
bininkų labui.

Dabar Thomas Mooney gyve
na ir ilsisi viename iš geriausių 
šio miesto viešbučių. Kas dieną 
jis atsikelia 6:30 valandą ryto. 
Jis sako, jog jis yra papratęs 
taip anksti atsikelti per 22 me
tus. Kiekvieną dięną jis gauna 
šimtus laiškų ir telegramų iš vi
sų šio pasaulio kampų. Jie vis 
jį sveikina su linkėjimais; o

t

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Ęalsted St, Chicago, III.

San Francisco, Cal.
Kaip buvo Mooney paleistas

Kaip jau daugelis žino (tur 
būt, ir visi “Naujienų” skaity
tojai žino), jog visame pasauly
je garsiausias kalinys jau yra 
paleistas. Tas kalinys yra Tho
mas Mooney, kuris praleido 22 
metus ir kelis mėnesius Kali
fornijos kalėjime būdamas vi
sai nekaltas. Jis buvo paleistas 
sausio 7-tą dieną šių metų. Pa- 
liuosavimo dieną jis praleido 
Sacramento, California, mieste, 
kuris yra šios valstijos “Capi- 
tol” ir kur musų gubernatorius 
Culbcrt Olson suteikė jam do
vanojimo popierius.

Kitą dieną, tai sausio 8-tą, nėr 
dėliojo, prieš piet jis sugrįžo į 
savo gimtąją vietą San Francis
co miestą po 22 metų. Daugiau 
nei šimtas tūkstančių šių mies
to ir kitų miestelių gyventojų 
čia atvyko jį pasitikti. Tikrai 
tai buvo viena iš įspūdingiausių 
dienų šiame mieste, kokią aš 
esu matęs, žmogus jau sų bal
tais plaukais, nors dar jąunas 
atrodė, piaršavo pirmyn Markei 
gatve; tąja gatve, kurioje 1916 
metais, karui pasiruošimo die
ną, kąda tukstaųciai žmonių 
parudavo šiame mieste — šią 
pačia gatve, sprųgp bomba; ir 
10 žmonių buvo užmušta ir 40 
sužeista. Dabar šiąja gatve žing- 
siiiavų žmogus jąu laisvas; vie
nok jis už tą bombos sprogimą 
buvo nuteisiąs mirtim.

daugelis radio kompanijų, laik
raščių leidėjai, krutančių pa
veikslų savininkai, studijų ir 
daugybės kitokių firmų, prašo 
jo raštų, jo kalbų ir lekcijų ir 
ytokių pasirodymų. Sakoma, 
<ad jis galėtų padaryti apie mi
lijoną dolerių labai greitu lai
tu, bet jis visiems atsako, kad 
jis nenori jų pinigų, -— jis tik 
nori tarnauti darbininkiškam 
judėjimui. Bet pagal daugybės 
nuomonę, jis veiks ką nors, kad 
ir už pinigišką atlyginimą. Tai 
yra, gal būt, rašys savo gyveni
nio istoriją, ar gal hut padarys 
krutančius paveįkslus iš jo gy
venimo. Taipgi, gal bu t, kad ke
liaus visur su prakalbomis ir 
paskaitomis. Vienok pats Moq- 
ney sako: “Aš iš .Kalifornijos 
valstijos niekur neišvažiuosiu 
tol, kol mano draugas, Warren 
Billings, nebus iš kalėjimo pa
leistas ir laisvas.” Tai yra gra
žus draugiškumo ir bičiulišku- 
mo pavyzdys. —W. J. D-to

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

Ligas
Taipgi — Artritis, Rheuma- 

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

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

vakare

Michigan Avė. Glinic
Telefonas Calumet 4178 

33-čia ir So. Michigan Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
o ! DIENĄ IR NAKTĮ .......

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

' Telefonas LAFAYETTE 0727

T-A 1   2 koplyčios visose
JI_ JbšĮZcELl Chicagos dalyse

KlansykiU musų Lietuvių radio programų Šeštadieni® vakarais 
T vai. vakaro U W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėja® 

’ ' ' F. SALT-----------11M N

Laidotuvių Direktoriai

JUOKAI Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR
KA! ŽMONA SUPYKSTA I

Susipykusi su vyru, žmona 6900 So. Halsted St. 
pareiškia, kad ji išvažiuoja pas Tel. Wentl612 — Res. Yards 3955 
tėvus ir kad vyras jos daugiau |°f‘S°ir anedėHojP pagal Nutartį’ Ser’ 
niekuomet nebematysiąs. ----------------------------------------

— Gerai, — sako vyras. —J Dr. Margeris 
štai tau kelionei 15 litų. 3335 g0. Halsted St.

Žmona pinigų neima. Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų
1 & 1 ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Čia dar maža, — sako ji. — šventadieniais tik susitarus.
Ašį neturėsiu su kuo atgal grlž-' Phone YARDS 7299 
ti.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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

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.

AKIU SPECIALISTAI

Marąuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė.

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

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su eiektra, 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.

Kil'ATAUClAl

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hcmlock 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 jr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

Dr. Charles Segal
OFISĄS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 2 vai. ryto, nuo 2 iki

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

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

Phone MIDWAY 2880.

ALBERT V. PETRUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SRYRIU^: 42-44 East 108th Street Tel. Pųllman 1270

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue phone Yards 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------- ' .................................... ........................................... ............................ -------------------------------------------

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

Yards 1139
Yards 1138

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

nariai 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

S. P, MAŽEIKA
3319 I4tuąųicą Avenue

Dr. V. E. SIEDLINSK1 
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytoj’as ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel.: Prospect 1930

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

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 IIEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So, Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

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
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

£322 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.

Garsinkites “N-nose”
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Miestas praplės elektros gamybą. — Policija smarkiai 
dirba. — Bus bandoma mirties bausme panaikinti.— 
Nedarbas ir mašinos. — Pakels kainą gazui. — Kas- 
kas dainuos Kultūrinio darželio naudai. — Lietuvos 
nepriklausomybės paminėjimas. — Nauja šluota.

Grudožio 21 d. miesto val
džia buvo paruošusi specialius 
balotus ir leido piliečiams bal
suoti. Balsuojama buvo ar jie 
nori praplėsti miesto elektros 
išdirbystę. Nubalsuota didele 
balsų dauguma ir specialiai 
bondsai bus išleisti tam darbui 
varyti tolyn.

Cleveland Illuminating Co. 
sakė, kad jie nieko neturi prieš, 
— esą, jei miestas nori tai te
gul gamina savo elektrą. Bet vė
liau pasirodė, kad kompanija 
to nenorėjo ir praleido per tris
dešimt tūkstančių dolerių norė
dama tai sulaikyti. Visi darbi
ninkai buvo verčiami į tą fon
dą aukoti ir aukojo nuo dole
rio iki tūkstančio pagal savo 
uždarbį.

Yra keturios didžiulės kom
panijos, kurios neturi jokios 
kompeticijos, ir jos lupa tokias

SAUSIO 22 —
“Pirmyn” Choro 30 Metų Ju

biliejinis KONCERTAS, Chica- 
gęs Lietuvių Auditorijoj. Bilie
tai — 50 centų iš anksto. Gali
ma gauti “Naujienose” ir nuo 
visų narių.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

•
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KLIUBO 
NAUDAI.

kainas, kokias tik nori. Jos yra 
Bell Telephone Co., Cleveland 
Illuminating Co., Cleveland 
Railvvay Co. ir Ohio Gas Co. 
Jos neturi jokios kompeticijos 
ir nustato tokias kainas, kokios 
joms patinka. O žmonės be jų 
niekaip negali apsieiti.

Miestas jau seniai gamina c- 
lektrą, bet dar labai mažai tė
ra praplėsta ir nedaug kas te
gauna vartoti. Kurie gauna e- 
lektrą, lai moka daug mažesnes 
kainas, negu privačiai kompa
nijai.

— O —
Policija labai krečia vadina 

mas “bookie joints”. Vieną die
ną padarė didelę kratą ir areš 
tavo per šimtą savininkų, kurie 
tokias vietas laiko.

Po Tarno Mooney iš kalėjimo 
paleidimo daugelis pradėjo gal
voti, ar reikia įstatymo, kuris 
verstų elektros kėdėj žmogų žu
dyti už jo nusikaltimą. Neretai 
pasitaiko, kad po daugelio me
tų surandama, jog žmogus, ku
ris jau buvo nuteistas mirti, y- 
ra visai nekaltas. Tas pats bu
tų atsitikę ir su Mooney, jeigu 
bausmė nebūtų buvusi pakeis
ta.

Jau yra kalbama, kad esą iš
leistos peticijos. Netrukus bu
sią renkami parašai ir reikalau
jama, kad toks įstatymas butų 
pakeistas Ohio valstijoj. Būna 
tokių atsitikimų, kad bandoma 
pasmerkti žmogų, nors tikrai 
ir neabejotinai neįrodomas jo 
nusikaltimąs.

—- ® —
Gyvename nedarbo dienas. 

Šiandien tik ir kalbama apie 
nedarbą ir kai jis atsiliepia ne 
tik į darbininką, bet ir į visą 
biznį ir pramonę. Vieni ieško 
nedarbo priežasčių, kiti laukia 
geresnių laikų. Mano, kad ne
darbas praeis ir vėl bus geri lai-

MOKAME 4%V

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 
tau pintai 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

flrEDERAL Savings bIaND LOAN ASSOCIATION
V OF CHICAGO

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

Chicago, III.

ŽEMAIČIU ORKESTRAS — BAJORAS DAINININKĖS — ARTISTAI-fiS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIER0

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RAD10 PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— TT —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEŠTADIENJ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

kai. Vienok pažvelgus į patį gy
venimą matosi visai kitoks vaiz
das, ir viltis blunka. Miestai 
skolose paskendę, ir jiems iš
eities nesimato. Maži miesteliai 
turi vargo paskolas gauti. O di
dieji tik nudšimčius moka. Ne
darbas jaučiamas ne nuo vakar 
ir ne nuo šiandien. Tas jau kan
kina per keliolika metų.

Tiesa, karo metu buvo dide
le darbymetė, kada darbininkas 
kalė plieninį kardą tam, kad 
žudyti kitos šalies darbininką. 
Kilos šalys darė tą pat: jų dar
bininkai kale ginklus žydymui 
musų brolių. Bet kaip tik toji 
didžioji žudynė pasibaigė, lai 
sykiu ir darbai pasibaigė. Karas 
sugriovė daug pasaulinių rinkų. 
Nusilpnino tas šalis, kurios var
tojo Amerikos produktus. O be 
to, ir jos pačios pradėjo gamy- 
mą smarkiau varyti, kad galėtų 
suteikti darbų savo šalies žmo
nėms.

Šiandien didžiausios viltys de
damos į automobilių pramonę 
ir jų eksportą, bet tuo nedaug 
galima remtis, nes visos kitos 
pramones šakos apmirė. Pra
monė prilaiko vis naujesnius 
mechanikos išradimus, kuriais 
vis labiau ir daugiau pašalina
ma darbininkų. Technikos išsi
vystymas darbininkų padėties 
ne tik negerina, bet dar labiau 
blogina, nes kapitalistams, ku
rie valdo pramonę, darbininkų 
likimas visai nerupi.

Kai kurie stato ir tuos klau
simus, ar nėra per daug žmo
nių šiame pasaulio kamuolyje, 
ir ar žemė gali visus išmaitinti. 
Musų žemė galėtų išmaitinti dar 
kita tiek žmonių. Visam kam 
kalta yra kapitalistine sistema, 
ir kol pasiremiant jų sistema 
bus viskas tvarkoma, tol nėra 
ko geresnio tikėtis. Kapitalistų 
tik maža saujelė turi sugrobusi 
pasaulio turtus, o darbininkams 
lieka tik trupiniai, kurių jie nė 
surankioti nebegali. Darbininkų 
minios neorganizuoto^ ir nemo
ka savo reikalų ginti, todėl ka
pitalistai vis labiau ir labiau 
slegia ir slėgs tol, kol neatsimuš 
į susipratusių darbininkų ma
ses. Tada subyrės jų galybė ir 
pasaulyje užviešpataus teisinga 
santvarka, socializmas. Pasau
lyje yra daug žaliavos. Jos dar 
nė vienai išdirbystei netrūksta. 
Įvairių šalių buržuazija tarpu
savyje varžosi dėl rinkų, varo 
konkurenciją, o darbo masės 
dėl to turi nukentėti.

Pažanga industrijoje išstūmė 
milijonus iš darbų. Mažesnis 
darbininkų skaičius pagamino 
nepalyginti daugiau produktų 
ir sukrovė naujus milijonus ka
pitalui. Socializmo santvarkoje 
to neturėtų būti. Progresas tu
rėtų lengvinti žmogaus gyveni
mą. Su patobulintomis mašino
mis darbininkas turėtą mažiau 
dirbti, mažiau dienų ir trum
pesnes valandas, o atlyginimas 
neturėtų būti mažesnis už jo 
darbą. Darbininkas turėtų turė
ti daugiau laiko dvasiniam gy
venimui, apšvietai, pasilinksmi
nimui ir 1.1. To viso sulauksime 
tada, kada darbo mases susi
pras. Paliaus vienas kitą žemi
nęs, bet pasiduos vienas kitam 
ranką ir stos prieš išnaudoto
jus. Tada nereikė ginklų, nebus 
karų, itk žydės brolijos žiedas 
žemės kamuolyje.

Tarpe miesto valdžios ir ga- 
zo kompanijos ėjo byla per il
gą laiką. Šiomis dienomis gazo 
kompanija laimėjo. Dabar kom
panija pakels kainas gazui. '

Naujos kainos štai kokios: 
kurie sunaudojo per mėnesį 400 
kubinių pėdų gazo ir mokėjo 
75c., dabar mokės 80c. Kurie 
sunaudojo 1,000 kub. pėdų ga
zo ir mokėjo 75c., dabar mo
kės $1.13c.; už du tūkstančius 
pėdų mokėjo $1.00, o dabar mo
kės $ 1.68c. Ir eis taip toliau pa
gal sunaudojimą. Kompanija 
sako, kad per metus laiko ji 
surinks apie milijoną < ir pusę 
daugiau. Miesto valdyba dar ir 
dabar turi vilties, kad kada
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Naujoviškas kaip Lambeth Walk

Išbandykite 1939 m7 Dvigubai-Švelnius

DIDESNIAM JŪSŲ SMAGUMUI 
extra parinktini, extra ilgai- 
brandinti tabakai duoda ex- 
tra turtingą skonį... extra 
Cellophane užvalktis užtikri
na extra šviežumą.

VISADA ŠVIEŽI!
Dvigubai apsaugoti dviem už
valkčiais Cellophane. VIRŠUTI
NIS užvalktis atsidaro APAČIOJ 
pakelio.Old Gold

UŽSISTATYKITE: ROBERT BENCHLEY su ARTIE SHAW’S Orkestru, Sekmadienių 
vakarais, Columbia Network.

nors vėliau kainos vėl bus su
mažintos.

Vadinasi, kompanija sumanė 
ir pasidarys per milijoną dole
rių daugiau pelno, o darbinin
kams iš to nei cento. Dar iš 
kai kurių departamentų palei
džia darbininkus. Didelė skriau
da žmonėms, kurie turės pakel
ti paaukštintas kainas, nes be 
gazo negalima apsieiti.

— e —'
Operos dainininkė Ona Kas- 

kas-Katkauskaitė koncertuos 
Clevelande balandžio 20, 22 ir 
23. Pirmas dvi dienas ji dai
nuos Severance Hali su kitais 
dviem artistais, o balandžio 23 
d. ji skiria lietuviams Liet. Kul
tūrinio Darželio Snaudai. Lietu
viai jai rengia koncertą miesto 
auditorijos mažajame teatre. 
Salę ir kitas išlaidas apmokė
jus, pelnas eis Darželio reika
lams. Panelė Kašk&s jokio atly
ginimo nereikalauja už savo 
darbą. Ji tą aukoja kultūriniam 
darbui.

Clevelande bus riangiamas 
Lietuvos nepriklausomybės pa
minėjimas vasario 12 d. Lietu
vių salėje. Rengimu žada rūpin
tis V.V.S. skyrius. Nors pačioje 
Lietuvoje V. Vadavimo Sąjun
ga uždaryta, bet pas clevelan- 
diečius dar tebegyvuoja. Tai 
nors vieną sykį ir medaliuoti 
vyrai su Smetona nesiskaito. 
Smetona Sąjungą uždarė, o jie 
tebelaiko, ir laukia iš lenkų ko
kio nors susimylėjimo.

Naujas gubernatorius Bricker 
pradėjo darbininkus paleisti 
nuo įvairių valstijos darbų. Jis 
sako, kad sumažinsiąs darbinin
kus ir valstijai sutaupysiąs 
daug pinigų. Bet tas tai yra pa
prastas ir senas politiškas sky- 
mas. Visi žino, kad reikia su
rasti darbų savo partijos žmo
nėms. Pirmiau buvo demokra
tas, o dabar republikonas. To
kiu budu viskas pasikeis darbų 
ir vietų klausime. O piliečiams 
kiek kaštavo, tiek ir kaštuos 
valstijos išlaikymas.

—Jonas Jarus

JUOKAI
VIS DĖL PINIGŲ

Susitikę du valkatos kalbasi 
apie savo draugus.

— Aš girdėjau, kad Petka 
nustojo valkiotis ir susirado 
darbą, — pasakoja vienas.

— Taip, linguoja galva ki
tas. — Tiesiog šlykštu darosi, 
kai pamanai, kokiems daly- 
kams ryžtasi žmonės dėl pi
nigų!

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Copyright, 1939. by P. T/jrlllard Co., Ine.

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ: Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00
Išmok ėjom 
už padėtus 

pinigus 4%

BUK SVEIKAS IR DŽIAUKIS GYVENIMU
“REXBITTERS”

yra gardaus skonio tonikas, padarytas iš žiedų ir šaknų 
(Europine formula). Butelis šio žinomo biterio turėtų 
rastis kiekvienoje stuboje. Visai šeimynai patiks Rex 
Bitters. Pabandykite jį šiandien.

REX BITTERS COMPANY
Board of Trade Building, Room 1240

Reikalaukite tavernose ir vaistinėse 
Tavernų savininkai reikalaukite savo dealerių 

Tel. VVabash 4991-8

..................................................................................................................................................... ..... . JlBiii I

| LIGONINES IŠLAIDOMS PADENGTI
| APDRAUDA
B Apdraudžia vyrus ir moteris nuo 16 iki 65 metų amžiaus. ApmokaH ligoninės išlaidas ligoje ir prie susižeidimų-accidentsB $5.00 už dieną per 21 dieną—bile ligoninėje.B $10.00 už vartojimą operacijos ir gimdymo kambariųB $10.00 už apmarinimą
B $5.00 už X-Ray.B Jums kainuos tiktai 75 centai per mėnesi, plūs $1.00 išrašant polisą
h Chirurginės operacijos nuo $5.00 iki $75.00 galima gauti už 35 
H centus per mėnesį, extra primokant. ■g THE NATIONAL CASUALTY COMPANY DETROITE stipriausi B tos rųšieš, išrašys šį polisą per vienintelį lietuvį savo atstovą— 
B kuriuo yra

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

Jis aplankys jus.

Duodam Paskolas ant l-mų 
Morgičių

Safcty Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

Ofiso Valandos: nuo 9 rvto iki
5 vak. Sercdom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV-
IN6S & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO

Leo Norkus Jr.
Ambrosia & Nectar •

JUSTIN MACKIEWICH 
President

HELEN KUCHINSKAS, Sec.

BEER DISTRIBUTOR
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 

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

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

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

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

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

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

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

ji lįks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

čia prisiunčiu $............... už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ______ ________  _____ __________________
Numeris ir gatvė ......----- :—.________
Miestas ir valstija --------------------- ------ -------------------

Remkite tuos, kuric- 
garsinasi

“NAUJIENOSE”

PAVASARINIŲ
MA DŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS
; 1739 S. Halsted St, 
Chicago, I1L

Vardas.....................  ;

; Adresas..............................................

Miestas-----------------------------------

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

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

1739 South Hąlsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
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Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
cf Chicago, Iii. under the act of 
March 3rd 1879. x

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

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metama ______ -_______ .... $8.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams ..............  2.00
Dviem mėnesiams -------------- 1.50
Vienam mėnesiui -------------- .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _______________ 8c
Savaitei ---------    18c
MCnesiui _________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta) 1
Metams .................................. $5.00
Pusei metų ----------------------  2.75
Trims mfinesiams _________  1.50
Dviem menesiams ............  1.00
Vienam menesiui ______ ~_  J

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Francuzija ir Ispanija
Francuzijos ministerių kabinetas nutarė atmesti kai

riųjų partijų reikalavimą, kad butų atvirai teikiama pa
galba Ispanijos respublikai. Premjeras Daladier ir užsie
nių reikalų ministeris Bonnet šitą kabineto poziciją mo
tyvuoja tuo, kad Francuzija neprivalanti, pyktis su Ang
lijos valdžia, kuri yra priešinga Ispanijos vyriausybinin
kų rėmimui.

Tokiu budu, dėl to, kad Anglijos konservatoriai pri
taria fašistams, tai Francuzija leidžia jiems terioti Ispa
nijos respubliką. Pasiremdama tuo pačiu “pagrindu”, 
Francuzija rugsėjo mėnesį pardavė Hitleriui savo sąjun
gininkę Čekoslovakiją.
tu . . v. . .Tačiau Francuzijoje šį kartą pasipriešinimas tai par- 
davikiškai politikai yra daug stipresnis, negu kad buvo 
rugsėjo mėnesį. Kai Daladier sugryžo iš Miuncheno, tai 
Paryžiuje jisai buvo pasitiktas ovacijomis, kaip didvyris, 
“išgelbėjęs” Europos taiką. O dabar darbininkų organi
zacijos, vadovaujamos socialisto Blum’o, rengia milžiniš
ką protesto mitingą prieš valdžią. Už' Ispanijos respubli
kos rėmimą jau stoja ir paties premjero Daladier radi
kalų partijos centro komitetas.

Todėl reikia manyti, kad šis pardavimas nepraeis 
taip lengvai. Francuzijos dabartinė vyriausybė arba bus 
nuversta, arba ji turės bent slaptai duoti didesnę pagal
bą Ispanijos respublikai.

AR SOVIETŲ RUSIJA GA
LĖTŲ SUMUŠTI STIPRŲ 

PRIEŠĄ?

So-

rolų, admirolų ir generalinio 
štabo narių, paskirta nauji, 
nepatyrę vadai. Ir jie yra pa
statyti po priežiūra politiškų 
komisarų — reiškia, pats Sta
linas jais nepasitiki! Gyvento
jų masėse patriotinio atsidavi
mo valdžiai nėra.

Todėl tie asmens mano, kad 
sovietų valdžia galėtų kariauti 
tiktai tol, kol ji nesusilauktų 
stambesnio pralaimėjimo fron
te. Bet pirmas didesnis nepa
sisekimas ją paklupdytų, ir tai, 
esą, pilnai sutinka su Rusijos 
stori jos tradicijomis:

“Rusų- Japonų karas 
baigė revoliucija prieš 
jos valdžią. Pasaulio
pasibaigė Rusijos revoliuci
ja. Galima laukti, kad tokia 
pat pabaiga bus ir ateinančio 
karo.”

Užkulisine kova dėl Lietuvos vyriau 
sybes persiorganizavimo

----- r

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 (Jepresijos.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

pasi- 
Rusi- 
karas

STALINAS NORI SUSITARI! 
SU HITLERIU

Iš Lietuvos
“Maisto” bylos daly
vius Apeliaciniai Rū

mai nubaudė
Bausmės žymiai mažesnės nei 

Šiaulių Apygardos Teismo

yra 
pa
to,

Kadangi Stalinas žino, jo
ge! karas su stipria valstybe 
gali pražudyti jo diktatūrą, tai 
jisai daro ką galėdamas jo iš
vengti. Todėl, kaip jau ne kar

tuomet

tenais

Ku-

pa-
Ku-

ne
ką-

as-

Nėra jokios abejonės, kad Francuzija ir iki šiol slap
tai rėmė ir teberemia Ispanijos lojalistus, — kitaip pa
starieji butų seniai turėję pasiduoti. O jie dar ir šioje 
valandoje yra pasiryžę gintis, nors gen. Franco armijos 
jau užėmė trečdalį Katalonijos ir joms beliko tik apie 
trisdešimts mylių iki Barcelonos.

Pačioje Ispanijos karo pradžioje Francuzija, nors ir 
sutiko (anglų spiriama) pasirašyti “nesikišimo sutartį”, 
bet kai italai ir vokiečiai nesiliovė siuntę ginklus sukilė
liams, tai ir ji teikė pagalbų respublikos gynėjams. Yra 
faktas, kad šitos franeuzų pagalbos dėka, buvo išgelbė
tas Madridas. Nuo to laiko franeuzų parama davė gali
mumo lojalistams gintis per dvejetą metų. Taigi reikia 
tikėtis, kad Paryžius ir dabar neleis lojalistų frontui su
smukti.

Bet ta slapta parama Ispanijos respublikos gynė
jams, kurią duoda franeuzai, iki šiol nebuvo pakankama 
sukilėliams ir jų talkininkams fašistams sustabdyti. Ji 
užtęsė karą, bet ji neapsaugojo lojalistų nuo pavojaus 
pralaimėti.-Faktinai šis pavojus visą laiką auga. Štai dėl 
ko taip nekantrauja Francuzijos darbininkai ir kiti žmo
nės.

Net Francuzijos buržuazija vargiai gali norėti, kad 
italai ir vokiečiai pasidarytų šeimininkai Ispanijoje, nes 
juk tuomet visa franeuzų imperija Afrikoje atsidurtų po 
fašistų kirviu. Bet Francuzijos buržuazija bijo eiti prieš 
valią Anglijos lordų ir kapitalistų, kurie simpatizuoja 
sukilusiems prieš respubliką Ispanijos lordams ir kapita
listams.

Todėl Francuzija remia lojalistus slaptai, pasitikė
dama, kad Mussolini, galų gale, pails kariauti ir sukilė
liai, neturėdami jo pagalbos, bus priversti su respublika 
taikytis. Tuomet tas karas pasibaigtų “be pergalės” ir 
be didesnių komplikacijų Europoje.

Atrodo, kad šitokia ir yra oficialė Francuzijos po
litika Ispanijos klausime.

Ar ji bus sėkminga, dar nežinia. Kolkas ji davė dvi 
pasekmes: Francuzija išvengė atviro konflikto su Itali
ja (ir nesusipyko su anglais), o fašistai nestengė laimėti 
pergalės per dvejus su puse metų. Dabar yra klausimas, 
ar šita taktika galės būt tęsiama tol, kol Italija “pails”?

Pereitą savaitę vienas lietu* 
vis darbininkas Adam W. Milės, 
kuris dirbo sovietų Rusijos 
pramonėje ir sugrįžo atgal į 
Ameriką 1932 m., parašė ilgą 
straipsnį apie sovietų pramonę 
ir jos karinį stiprumą (žiur. 
“Nauj.” sausio 13 ir 14 d.). 
Jisai priėji išvadą, kad bolševi
kiškoji Rusija negalėtų atsilai
kyti ilgame kare, nes jos tech
nika yra atsilikusi, komunika
cijos priemonės apleistos ir ma
sės žmonių labai neapkenčia da
bartinės valdžios ir jos siste
mos.

Visai panašią nuomonę iš
reiškė trys kiti asmens, kurie 
tik-ką sugryžo iš Rusijos: du 
amerikonai ir vienas rusas, tu
rėjęs aukštą vietą sovietų 'sfe
rose. Vienas tų amerikonų yra 
metalurgijos inžinierius, per il
gus metus dirbęs sovietų pra
monėje, o antras — rašytojas, 
irgi keletą metų gyvenęs 
vietų Sąjungoje. 

y

Taigi tie trys asmens 
kompetentiški kalbėti apie 
dėtį Rusijoje ir, nežiūrint
kad jie skiriasi savo profesijo
mis ir daugeliu kitų atžvilgių, 
jie visi pasakė tą patį, būtent:

“Sovietų valdžia, jei reikės 
kariaus, kad butų apginta 
krašto teritorija, bet ji 
stengs atsilaikyti ilgam 
re.”
Šitokią nuomonę tie trys

mens išreiškė žinomam Ame
rikos rašytojui, Eugene Lyons, 
kuris yra parašęs dvi įdomias 
knygas apie sovietų Rusiją po 
to, kai jisai tenai išgyveno il
gą laiką, kaip United Press ko
respondentas. '*

Taigi tie kompetentiški so
vietų gyvenimo stebėtojai pa
tvirtino tai, ką savo straipsnyje 
pasakė lietuvis detroitietis, 
Adam W. Milės.

Kodėl jie mano, kad sovietų 
valdžia, įsivėlusį j ilgą karą 
su stipriu priešu, neatsilaiky
tų. Todėl, kad—

“jie yra įsitikinę, jogei So
vietų Sąjunga, nežiūrint jos 
plačiai išreklamuotos indus
trializacijos, yra silpna tech
nikos /atžvilgiu.”

Toliaus, štai kokių faktų mi- 
nėtasai Eugene Lyons patyrė 
iš tų trijų asmenų:

“Transporto sistema, per 
daug apsunkinta ir šlubuo
janti net taikos laikais, var
giai galėtų per ilgesnį laiką 
išvengti sugriuvimo po karo 
našta. Dideli Sovietų Sąjun
gos plotai negauna pakanka
mai maisto ir medžiagų dėl 
keblumų su transportacija— 
padidėjęs įtempimas ir karo 
sunkumai tuos keblumus 
veikiausia paaštrintų ligi ka
tastrofos.

“Ne paslaptis, kad didelė 
dalis sovietų traktorių — 
kartais ne mažiau, kaip 50 
nuošimčių ■— paprastai ne
veikia dėl naujų dalių trukti" 
mo. Nėra pagrindo manyti, 
kad mechanizuotasai krašto 
apsaugos skyrius butų žymiai 
geresniame stovyje, Blogas 
padirbimas ir nemokėjimas 
kaip reikiant apsieiti su tan
kais, lėktuvais 
mechaniškomis 
mis tūkstančius 
—o naujų dalių
bus taip pat neužtikrintas ka
ro metu, kaip ir taikoje.”
Ne geriau esą, sako Jie as

mens, ir su moraline klausimo 
puse. Armijoje buvo padaryta 
daug “čistkų”: Aukštesniuosiuo
se Raudonosios armijos vado
vybės sluoksniuose “išvalyta” 
kone šimtas nuošimčių. Vieton 
sušaudytų ir “dingusių” gene-

ir kitomis 
karo įtaiso- 
jų sugadino 
pristatymas

*v

— Panevėžyje suimti du plė
šikai, atvykę iš Varšuvos. Pas 
juos rasta 24 rakteliai bei įsi
laužimo prietaisai, ir tiktai 25 
centai pinigų. Plėšikai nubau
sti už nelegalų sienos perėji-, 
mą, bus išsiųsti į Lenkiją.

— Trijų Lietuvos pramoni
ninkų ir prekių pirklių dele
gacija išvyko į Vilnių, kur tar
sis dėl lietuvių-lenkų prekybi
nių ryšių užmezgimo Lietuvės- 
Lenki jos prekybos sutarčiai po 
Naujų Melų įsigaliojus.

dabar lik vie-

Leader”

linas stengiasi susitarti su Hit
leriu.

Apie tai yra rašę, New York 
Times korespondentas Mask
voje, Walter Duranty; Chris- 
tian Science Monitor korespon
dentas, Demaree Bess; Manche- 
ster Guardian korespondentas, 
M. W. Fodor, ir senas Anglijos 
žurnalistas Wickham Steed.

Komentuodamas tuos jų pra
nešimus, “The New
bendradarbis į Eugene , Lyons 
primena, kad Sovietų Rusija 
per ilgus metus buvo sąjungoje 
su Vokietija, ir ta sąjunga gy
vavo per ištįsus metus da ir po 
to, kai naciai pasigrobė valdžią 
Vokietijoje.

“Ją nutraukė Hitleris, o ne 
Stalinas”, sako tas rašytojas.

Nuo to laiko, kad Hitleris 
nutraukė sąjungą su sovietų 
Rusija, Stalinas pradėjo ieško
ti užtarimo ir pagalbos demo
kratinėse šalyse, štai dėl ko 
Maskva tuomet įsakė 'visoms 
Kominterno , sekcijoms “ginti 
demokratiją”. Tačiau, ir susi
tardamas su demokratinėmis 
valstybėmis, Stalinas rūpinosi 
daugiausia tuo, kad jo rankoje 
butų stipresni “triupai” busi
moms deryboms su Hitleriu.

O dabar, po Miuncheno “tai
kos”, kai demokratinių valsty
bių karo blokas suiro,. tai Ru
sijos diktatoriui rupi dar la
biau susitaikyti su Vokietijos 
naciais. Anot Eugene Lyons, 
Stalinas darys didžiausių nuo
laidų Hitleriui, kad tik jam ne
reikėtų su juo kariauti. Bet 
vieno dalyko jisai padaryt ne
gales, tai — atiduoti Hitleriui 
be kovos dalį Rusijos teritori
jos. Todėl, nežiūrint visų Sta
lino pataikavimų naciams, ka
ras gali įvykti.

DĖL KANADIEČIO K. 
POCIAUS pasiaiš

kinimų

(Tęsinys)
Krikščionių demokratų po

zicija šiuo atsitikimu visai 
aiški. Jie iš prigimties nėra to
kie demokratai, kokiais atro
do ir tautininkų administraci
jos valdymo metodai jiems vi
sai nėra svetimi, bet savi. Skir
tumas tiktai toksai, kad krik
ščionys demokratai labiau lin
kę skaitytis su visuomenės 
nuomone, o tautininkai, šiuo 
atsitikimu, jei galima taip iš
sireikšti, labiau akiplėšiškes- 
ni. Bet kaip tenais nebūtų, vie
na tektų sakyti,— jei šioksai 
tarp tų srovių susipratimas 
įvyktų, vis dėlto tektų skaity
ti teigiamu reiškiniu, nes tiek 
politinis, tiek visuomeninis, 
Lietuvos gyvenimas 
žymiai atkustų.

Tuomet jau ir kitoms politi
nėms srovėms susidarytų ge
resnė proga save pareikšti.

Šio naujo judėjimo pasėkoje 
pusėtinai nukentėjo akademi
nis jaunimas, o ypač Klaipė
dos krašte, nes čia keletas jau
nuolių išvaryti iš Prekybos in
stituto, o kiti iš Kauno yra iš
tremti.

Tautininkams
na palieka, — arba dar la
biau sustiprinti savo politikos 
kursą, ar siekti geruoju susi
pratimo. Jau dabar kalbama, 
kad po Naujų Metų šita minis
trų taryba vėl išnaujo bus 
perorganizuota, bet kokiais 
pagrindais tasai naujasis vy
riausybės pertvarkymas įvyks, 
dabar dar sunku butų pasa
kyti. Žinoma, visa tai priklau
sys kaip giliai ir kaip toli ta
sai judėjimas išsiriluliuos.

Tai svarbiausieji šios dienos 
klausimai, kurie švenčių metu 
visų labiausiai galvas kvaršys.

Aišku, kad plačioji visuome
ne nekantraudama laukia at
mainų ir tokių atmainų, ku
rios įvyktų to naujo judėjimo 
įtakoje, tai yra kad tiek tauti
ninkai savo tarpe ir kartu su 

i liaudininkais ir krikščioni
mis demokratais kaip galima 
greičiau susiprastų.

Viena jau teigiama, kad vis 
dėlto spauda bent apgraibo
mis turi progos pasisakyti 
konsolidacijos klausimais, ko 
iki šiol visai nebuvo. Kitaip 
tarus, spaudos sąlygos bent 
kiek pagerėjo. Kaip ilgai taip 
bus, tai netolima ir, reikia 
tvirtinti, visai netolima atei
tis pasakys.

Be to, tenka konstatuoti tą 
faktą, kad lasai naujas visuo
meninis judėjimas labiausiai 
pasireiškė Lietuvos užsienių 
politikos įtakoje. Sąryšyje su 
Klaipėdos krašto likimu visos 
Lietuvos padėtis darosi labai 
neryški, todėl jos likimu be
sirūpindami, kai kurie politi
nių grupių atstovai surado

pėdos krašte padėties 
laisviau gali žmonės pasisa
kyti ir jų Kauno administraci
jos organai negali paliesti.

Kaip matote, mes gyvename 
galimų žymių atmainų išva
karėse. Ką rytojaus diena pa
sakys, dabar sunku spėlioti.

Iš viso visi spėliojimai da
bar mažai vertingi, nes atro
do, kad politikos gyvenimas 
eina iracionaliu keliu. O to
kiais atvejais sunku būti pra
našu.

Viena tik galima tvirtinti, 
kad Lietuvos vidaus gyveni
me politiška mintis liberalinė-., 
se grupėse žymiai atkuto.

Bet atkutimas dar nėra pa
jėgumo pažymys, kartais kaip 
tik būva antraip. Nors šiuo 
atsitikimu atrodo, kad tasai 
atkutimas turi daug gyvybi
nių reiškinių.

Nors ir tasai atkutimas eina 
labai atsargiu ir saikiu keliu, 
bet taktingai vedamas, todėl 
gali turėti nors ir ne didelių 
bet vis dėlto laimėjimų.

Aiškinti netenka, kad tasai 
taktas-kol kas pastebimas tik 
iš vienos pusės, tai yra iš tų, 
kurie stovi pryšakyje to naujo 
judėjimo. O tie, kurie dabar
tiniu gyvenimu vairuoja, tai 
yra iš administracijos pusės, 
kaip tik to takto visų labiau
siai pasigendama. Visos šių 
dienų administracijos represi
jos tikrai visai beprasmis dai
ktas. Jokio reikalo nebuvo nei 
kaip kurių žmonių ištremti, 
nei laikinai V. D. Universitetą 
uždaryti, nei Kauno apskrityje 
saugumo sustiprintą stovį pa
skelbti.

Juk visa toji kova eina veik 
išimtinai 
politikos 
tos visai

legalizuotų žmonių 
kabinetuose... Be to, 
ramios kovos tikslai 
labai riboti,—tai re

organizuoti kitais asmenimis 
ministrų tarybą, kad ją alsto-

pažiūrų žmonės greta su tau
tininkais. Tai visai taiki ir ra
mutė opozicija.

Tai iš šalies žiūrint, visos 
tos represijos neturi jokių pa
siteisinimų.

Tiesa, kova eina, bet kokia 
pasaulyje vyriausybė neturi 
opozicijos? O vienok daug kur 
toji opozicija turi visas gali
mybes viešai ir atvirai visam 
kraštui savo pažiūras pareikšti 
ir tos vyriausybės nepaisant 
kartais į labai stiprią opozici
ją varo savo darbą. Tai išrodo, 
kad musų krašte šių dienų pa
daryti administracijos 
liudija tik nestiprybę 
mes jausmą.

Tai tokios naujienos 
sų šiaurinės padangės.

Ir vis dėlto šituo atsilikimu 
smagu konstatuoti tą faktą, 
kad krašte esama gyvų pajė
gų, kad žmonės galvoja, kruta, 
kaip ką veikia ii’ daro.

Tad jau žymiai jaukiau da
rosi, —J. K.

žygiai 
ir bai-

iš mu-

K. Po. 
įta-

O loji bendra kalba tik to
dėl galėjo atsirasti, kad dėka 
savotiškai susidariusios Klai-

jie 
dėl

tiems reika- 
buvo kal
tų kaltini-

ir abiejų

Apeliaciniai Rūmai vakar va
kare paskelbė ‘"Maisto” bylos 
sprendimą. Visus teistuosius 
Rūmai pripažino kaltais pagal 
baudžiamojo statuto 578 strai
psnio pirmą dalį ir 5801 straip
snį, bet Šiaulių Apygardos 
Teismo sprendimą pakeitė ir 
nubaudė: Antaną — Placidą 
Pranculį trejais metais sunkių 
jų darbų kalėjimo, Antaną 
bilių, Petrą ir Konstanciją 
penus po vienerius metus 
prastojo kalėjimo. Tačiau
bilių sąlygiškai nuo bausmės 
atleido, jei jis per vienerius 
metus nenusikals. Pranculiui ir 
abiems Lapėnams į bausmės 
atlikimą įskaityta po penkis 
mėnesius išsidėtas kalėjime lai
kas prieš Šiaulių Apygardos 
Teismo sprendimą. Teismo iš
laidos sudėtos visiems nubaus
tiems solidariai, lygiomis dali
mis, išskiriant ekspertams pa
darytas išlaidas 
lanis, dėl kurių 
tinti, bet dabar 
mu išteisinti. c

Iš PrancuLk)
Petro ir Konstancijos Lapenų 
“Maisto” naudai priteista 34,- 
098 Lt 80 cl, be to, dar iš Ku
biliaus ir abiejų Lapenų “Mai
sto” naudai priteista 1,329 Lt 
50 et. Likusioji “Maisto” ieš
kinio dalis palikta nesvarstyta. 
“Maistas” buvo prašęs iš šių 
kaltinamųjų priteisti 448,000 
Lt. Motyvuotas sprendimas bus 
paskelbtas sausio 5 d. Visi kal
tinamieji palikti laisvi, palie
kant jų įneštuosius kardomą
ja! priemonei pakeisti užsta
tus.

Šiaulių Apygardos Teismas 
1936 m. balandžio 11 d. buvo 
nubaudęs: Joną Lapeną ir An
taną — Placidą Pranculį po 
aštuonerius metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo, Antaną Kubi
lių ketvertais metais sunk, dar
bų kalėjimo, Petrą ir Konstan
ciją Lapėmis po dvejus metus 
sunk, darbų kalėjimo. Iš visų 
solidariai buvo priteista “Mai
sto” naudai 500,000 Lt ir nu
tarta konfiskuoti visų turtą.

Kaip žinoma, Apeliaciniai 
Rūmai du karius svarstė tą 
bylą ir visus kaltinamuosius 
išteisino, o Vyriausias Tribu
nolas rūmų sprendimus kasa- 
vo ir bylą grąžino per naują 
spręsti, tik Jono Lapčno ištei
sinimo sprendimo dalį patvir
tino. Dabar Apeliaciniai Rūmai 
bylą svarstė trečią kartą ir pa
skelbė kitokį sprendimą — kal
tinamuosius pripažino kaltais 
ir nubaudė, tačiau bausmes žy
miai mažesnės nei buvo Šiau
lių Apygardos Teismo, taip pat 
iš nubaustųjų priteista tik ma
ža civilinio ieškino dalis, šį 
kartą teisiamojo posėdžio su
dėtyje buvo teisėjai Budrevi- 
čius (pirmininkavo), Ronkus ir 
Augustauskas. Kaltinimą jau 
trečią kartą palaikė prokuroro 
padėjėjas Monstavičius.

Jaunieji staliai(Iš Lietuvos)
Studentas kanadietis 

eitis visai be reikalo mane 
ria buk aš norėjęs kaip nors jo
gerą vardą pažeminti. Savo laiš
ke aš tik perdaviau tas žinias, 
kurios veik visoje Lietuvos 
spaudoje tilpo ir vėliau dar pa
kartotinai jos papildomai-buvo 
praneštos dėl to nelaimingo Lo
zanos viešbučio pardavimo. Tas 
žinias skalbdamas aš tvirtai ar 
bejojau ar iš tiesų tasai jaunas 
energingas, gerai išprusintas 
studentas teisininkas K. Ročius 
galėjo leistis į tokias slidžias 
prekybas. Dabar perskaitęs jo 
pasiaiškinimą tvirtai įsitikinau, 
kad jisai visai neleisjngai jo 
priešų Lietu y,ęp spaudoje buvo

apšmeižtas ir visai nekaltai bu* 
vo policijai įskųstas.

Visai nuoširdžiai džiaugiuosi 
iš jo pasiaiškinimų patyręs, kad 
čia pesama jo jokios kaltes!

Jei studentas K. Pocius jątb 
Čias, kad kame nors jį užgavęs, 
tai labai atsiprašau. Visiškai pas 
mane nebuvę jokio noro jo ge
ras vardas kame nors pažemin
ti. Butų visai vietoje, kad K. 
Pocius savo pasiaiškinimą pa- 
skelbtų ir Lietuyos spaudoje ir 
atitaisytų apie jį skleidžiamus 
tuos gandus. T—Beįkąs

(GALAS)

ŽINIOS-ŽINELĖS
IŠ LIETUVOS

—Apskaičiuota, kad draudi
mas nuo nelaimingų atsitiki
mų palies apie 1,200,000 žmo
nių — ūkininkų ir laukų dar
bininkų.

—Nuo gruodžio mėn. 15 die
nos sustabdytas laivų plaukio
jimas Nemunu. Iki tos dienos 
nebuvo šalčių ir Nemunas dar 
neužšalęs.

JONAVA. — Stalių mokinių 
yra labai daug. Jie niekur ne
registruojami, negauna darbo 
knygučių ir dirba po 12—16 
valandų. Dauguma turi dar at 
likti namų ruošos ir virtuvės 
darbus.

Gruodžio 11 d. sukviestas 
jaunųjų stalių, prie darbo klu
bo, sekcijos visuotinis susirin
kimas, kuriame buvo svarsto
ma: 1) ligonių kasos klausi
mas, 2) atlyginimas ir 3) spor
to reikalai. ,

—Švietimo ministerija ren
gia kultūros rūmų įstatymą. 
Rūmai rūpinsis Lietuvos kul
tūrinių reikalų rėmimu.
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I -I Gabrielė PetKevičaitė I
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)(Tęsinys)—Kaip Požėlai, taip ir kitiems turi tekti. Kokie darbai, toks tur būti ir užmokestis. Kaip dirbote, tokio nesibijokite užmokesčio susilaukti ir t. t. ir t. t.Rimčiausi žmonės ėmė abejoti:

Kur Aukštus 
Mokslus Baigusios 
Lietuvės?Turime slaugių, gydytojų, teisių mokslus baigusių moterų, mokytojų, brangakmenų ir žemčiūgų žinovių — turime laikraštininkių dramaturgių, j tulžių artisčių, aktorkų, operos dainininkių ir įvairių prekybų, tarnautojų ir tt. viršūnėse stovinčių lietuvių. Kur jos?Kur ir tos, kurios slaptosios ir atvirosios saugybos tarnystėse veikia? Kad kiekviena moteris lietuvė baigusi augš- tus mokslus suneštume po šapelį į vieną aruodą, tai kokios

—Jei taip daug apie jų dalyvavimą žydų vadinamose skerdynėse kalbama, gal ir iš tikrųjų studentai lietuviai ir šiaip tautininkai jas organizavo ir tik dėl musų liaudies rimtumo neįvyko tos skerdynės taip plačiai, kaip jų buvo norėta?Vienu žodžiu, prie visų musų gyventojų vargų prisidėjo dar daug skaudesnė bėda abejotinu nusistatymu ir nejaukiais darbais suterštas vardas.Nelengva buvo nusikratyti tuo vardu, kad ir ne visai nusipelnytu. Nežinau, kaip tas įvykis veikė kitus idėjos draugus: bet mane pačią jis daugiau kankino, nekaip visi kiti tų laikų negandai. Nuolat juk man tekdavo susidurti su įvairiausių luomų ir tautų musų šaly gyvenančiais atstovais. Jie žinojo mano nusistatymą ir jų pastebėjimai dėl žydų skerdynės ir dėl vargšo Požėlos velniškai pramanyto elgimosi kalėjime be galo skaudžiai jausmus žeisdavo.Kūdikis Vladas Požėla tada nukentėjo. Kasdieniš pragaro kylančios naujienos skleidėsi: jis jau tokį veikėją išdavęs, rytoj antrą; prisipažinęs, kad jis, vaikas gimnazistas, buvęs tik įnagiu kitų rankose. Kiti gailėjosi vaikino, kad turįs už visus kentėti, už tuos visus begėdžius, kurie dabar džiaugiasi vaiką įklampinę ir už jo nugaros sveiki išlikę. Kaip kuju buvo pradėta mus visokiais šmeižtais daužyti. Pats antstolis matęs, kaip Požėla vedęs skerdynes.Netrukus mes supratome, kad tai vis keršto gaminamos paskalos, kuriose teisybės nė aguonos grūdo nebuvo. Kentėjome dėl valdžios tarnų nepasisekusių darbų, nors smūgiai nuo tokio įsitikinimo nė kiek nelengvojo.
(Bus daugiau)

man

ypač

Tėvai, giminės ir stipendijų teikėjai vylėsi busią gabių sumanių valdovių, veikėjų lietuvių kultūros dirvai. Pasižvalgius vienok tiktai viena-kita medikę arba mokytoją matome musų veikėjų eilėse. Kur visos kitos? Malonu butų žinoti ar jos išaugo lietuviškus vystyklus ir pasinėrė svetimųjų bangose? Ar gludo ant sa-apimtos, skaito savo pranokėjus per prastos rųšies, kilmės, kad su jais bendro ką norsŠtai, dabar paroda, štai moterys rengia kongresą, paveda savos tautos gabumus — kaip ten bus apsieita be musų tautos pažibos? Atsakykite lietuvės, tituluotos, diplomuotos biznierės ir profesionalės.
Dr. J. T. Baltrušaitienė.

Laiškas iš Lietuvos

f.' fe 3
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Šį laišką iš Lietuvos gavo viena šio skyriaus bendradarbė:Laiškas nuo draugės, draugei, pasikeičiant laiškais —9—XII—-’38.
■ Vaikas ir Mokykla

Rašo L. NARM0NTAIT6
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Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

HOUSEHOLD LINENS PATTERN 1872
No. 1872 — Mezginiai ir išsiuvinėjimas rankšluosčiams, 

užvalkalams ir t. t.

Kai atėjo atsisveikinimo valanda ir Retlei reikėjo važiuoti į ligoninę, mylimasis verkė ją apkabinęs ir kuždėjo, —Bet- ty mano brangioji, ką aš dary; siu be tavęs tas ilgas dienas, kai tu ligoninėj gulėsi. Kodėl tau reikia ten eiti, kodėl tau reikia pasiduoti daktaro peiliui, kodėl kitos laimingesnės už tave?—Kas vakarą ateisiu tave aplankyti, — kalbėjo jis toliau Bettei, — tau gėlių bukietus nešiu, kad tau ten butų linksmiau, ir kad mane prisimintum. Gal kartais net užmirši. Tai gėles tau primins kas tave karštai myli. O kai sugrįši iš ligonines — vaikinas Bettę stipriai suspaudė — tai mes aspiženysįm, ar ne?Važiuodamas su Bette ligoninėn jis pripirko jai višokių žurnalų, gėlių, saldainių, kad nebūtų jai nuobodu. Atsisveikindamas ilgai ją pabučiavo ir tarė:—Brangioji, atvažiuosiu pas tave šįvakar.Bet vakaras atėjo ir nerimas suspaudė Bettei širdį. Mylimojo nebuvo. Laukė, lauke ilgai ir nekantriai, bet jis nepasirodė. Mėtėsi ji po kietą ligoninės lovą ir dar kietesnę pagalvę, iki nusikamavus užmigo kietu, bet neramiu miegu. Sapnavo ji visokius baisius sapnus apie mylimąjį, ir pabudo išgirdusi slaugės žingsnius.Vos pravėrė iš miego akis, tuoj jos mintys grįžo prie mylimojo.
—Ar pasirodys jis šiandien, 

ji pagalvojo. — Žinoma, kad at
eis, — ji ramino save ir vilties 
pilna širdim laukė vakaro. Bet 
atėjo ir praėjo vakaras, o my
limojo nebuvo. Aplankė ją kiti 
draugai, gimines atvažiavo su 
pluoštais gėlių ir visokią ska
numynų, bet mylimojo nebuvo.

Nestebėtina, kad jos širdis

plyšo iš skausmo. Ji negalėjo suprasti, kas įvyko. Gal nelaimė jį ištiko? Gal jis staigiai susirgo? O gal bUVo sužeistas? Jai net būt buvę miela sužinojus, kad jis sirgo. Tai būt reiškę, kad jis jos, Bettės, neužmiršo, gal apie ją dabar galvoja, josBet Bettci kaž koks širdyj balsas kuždėjo, kad taip nėra. Jis kitą tur būt surado. Nespėjęs išleisti Bettės iš akių, jau tur būt su žodžius je... kita šoko, kitai meilius kalbėjo, kitą glamonė-

Bra ngioj i:—Vasarą esu gavus Tamstos laišką ir ligšiol neatsakiau. Laukiau, kada bus kas geresnio pranešti, tuo tarpu blogesni ir blogesni darosi dalykai. Miunchenas mus visus parbloškė ir pastatė prieš bedugnę, į kurią baisu net pažiūrėti, Ar tas vokiečių ir Vokietijos žemlapis 1950 metų žada būti realizuor tas? žinot ten Vokietija į rytus siekiu Rusijos, pagrobus Lietuvą, Latviją ir Estiją, nėra jau koridoriaus, nėra Lenkijos, tik mažas plotelis aplink Varšuvą. O viskas kita skęsta Vokietijos juroje. Vokiečių kulturverban- dai smarkiai jau veikia ir Vilkaviškio ir šakių apskr., net pačiame Kaune jie nesnaudžia. Kaip supyksta kaimynai, jau vienas kitą gązdina, kad “palauk, pasakys tau Hitleris, kaip ateis”. Supraskite kaip tokiame momente- reikalingas platesnis susirinkimas toks kaip Didysis Seimas Vilniuje, ar Steigiamasis Seimas.Visos tautos likimas pavojuje, reikia jug žmonėms sueiti, aptarti kaip gintis, pasisemti spėkų, energijos kovai. Tuo tarpu pas mus tyla, tik marjone- tės mainosi, nenorima remtis viso krašto balsu, visuotinu tikru pritarimu, lengvapėdiškai prisiimama sau atsakomybės, ir paėdam kraštą tokia inercija, kad baisu prisižiūrėti. Pilna gandų, kvailų niekniekių, o a- pie svarbiausi nutylime. Vokiečiai, žinoma, gudrus, jie kol kas nepaskelbs galutino atsiskyrimo, nes jiems rupi geriausiai išnaudoti, daugiausiai iščiulpti, o paskui dar lengviau suvirškins. Manyje viskas protestuoja ir tikiu, kad nors į stebuklą, bet kad tas viskas neįvyks, kad nors pasyvų pasipriešinimą suorganizavus, ilgus metus atlaikysime, kol vokiečiams galas neateis.

Nors dienos dabar yra šaltos, vaikai džiaugiasi sulaukę progą žaisti su rogėmis ir su pačiūžomis ir su nekantrumu laukiau mokyklos pertraukos, kad ir vėl jie galėtų žaisli sniege ir ant ledo.Vaikams yra sveika laiką tyram ir šaltam jie didesnę dalį savo praleidžia mokyklosriuose arba namie. Maži vaikai, kurie dar nelanko mokyklos, irgi turėtų būti išleisti lau-
praleisti ore, nes dienos

Bet, žinomas dalykas, nant laukan vaikai turi šiltai ir tinkamai aprėdyti. Dabartines mados tam tikslui yra labai tinkamos, pavyzdžiui, “snow-suits”, galiošai, tam tikros vilnones kepuraitės ir taip toliau. Apsidairius krautuvėse, galima rasti šių rūbų visokių kainų, pritaikant kainas prie kiekvienos šeimynos pinigiškos padėties.Gerai vaikams žaisti lauke, jei jie tinkamai aprėdyti. Bet nuo mažens reikia kreipti jų a lydą į apsaugojimą sveikatos. Tad tėvų privalumas yra pamo-

(Bus daugiau)
'UllllltlICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL

F Sukim
Gražios

Rašo MADAME X

ir apaugusį taukais

Kaip Užsilaikyti, Kad 
Kaklas ir Smakras 
Gražiai AtrodytųKiekvienai moterei rupi, kad jos kaklas butų švelnus, baltas ir gražus. Kad jis butų daugiau panašus į gulbės kaklą. Trumpą, storąnei viena nenori. Bet kaip užsilaikyti ir palaikyti ploną ir gražų kaklą. Apie tai ir pasitarsim Šį sykį.Pirmiausia, kai tepale veidą, patepkite kremu ir kaklą ir pamasažuokite jį kassyk. O paskui papudruoki t. Neužmirškit pakeiti galvą truputį į viršų, kai vaikščiosi t. Žiūrėkit j dangų, o ne į žemę. Moterys su trumpais kaklais neturi dėvėti aukštų kalnierių, bet pailgai iškirptą suknelę, ne apvalai. Kur iškirpimas užsibaigia, priseki t špilką. Tampriai apie kąklą karolių nędėyekit, būna ilgi, nors Taipgi nekirpkit

išei- buti

eitų į butą, kada jo rūbai sušlampa arba kada jis jaučia kad jam šalta.Jei vaikas išmoks šitą pamo-

Baigiant pamačiau, kad ateina tradiciniai Naujų Metų linkėjimai. Linkėkit mums susiprasti ir išvengti išgerti ta karti taurė praradimo nepriklausomybes.Širdingai jus — —PRIESKONIAI
IR KUR JIE GALI BŪTI 

SUNAUDOTI(Tęsinys)Čiobras (savory) — Lapukai naudojami sriuboje ir darant sriubeles (sauces).čiobrelis (Thyme) — Naudojamas prie tušinįmo, sriubose ir paukštienų kimšlmams.Geltonasis imbieras (lurmc- ric) — Naudojamas prie raugi- nimo. Priduoda aiškiai geltoną spalvą, kuomet naudojamas vienas.Gvazdikėliai (eloves)— Daugiausia vartojami rauginime ir prezervavjjne. Malti naudojami

ką be barnių ir be mušimo, tai jis greit pripras kaip apsisaugoti nuo ligų. Jeigu vaikas bijos eiti namo, nes motina jį baus, kad jo rūbai yra šlapi, tai jis perilgai pasiliks lauke ir gal sunkiai susirgti. Tada tėvams ir vaikui bus blogesnis atsitikimas, negu kad vaikas parėjo šlapias.Yra suprantamas dalykas, kad vaikas negali žaisti sniege ir laikyti savo rubus sausus. O išleisti vaiką laukan ir griežtai neleisti jam sniege žaisti, irgi nebus vaikui sveika nuo protiško atžvilgio, nes vaikas jausis nepanašus į kitus vaikus ir labai susijaudins.Dėl to yra geriau vaikui išeiti ant trumpo laiko ir pažaisti be didelių apsunkinimų ir draudimų. Tegul jis sudėvi sa-vo senus rubus,Bet (langiaus už viską jamkad jis kuo-greičiausiai sugrįžtų namo, kaip lik pasijus sušlapęs nuo sniego. Reikia jį pamokyti, kadsveikatos apsaugojimo dėlei jis privalo taip daryti. Tėvų tankus toks prisakymas pamokins jų vaiką, ypatingai jeigu jis nebijos bausmės namie.Vaikas tada taip elgsis savo noru, o tėvams bus sumažintas rūpestis vaiko sveikata. Ir vaikas liks sveikesnis.

ir
PUIKIOS SUKNELES MOTINAI IR DUKRELEI

No. 4662—Suknelė ir bliuzka. Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16, 18, 
20.

No. 4847 — Motinai suknelė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų: Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 j 
io. Halsted Si., Chicago, 111.

No. 1872

Miestas ir valstija

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
. 1739 So. Halsted St„ Chicago, 11L

I Vardas ir pavardė

I Adresas tegul karoliai 
iki juostos, 
plaukų, kad

I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

.. ... ...

(Bus daugiau)
■"Į..... .  I i',i ~ ' ................  ' ■ •

jie nusileistų iki pečių. Plau
kus arba užsukit arba trumpai 
pukirpkit. Tuo budu pailginsit 
savo kaklą. Su ilgu kaklu mo
teris gali dėvėti ir aukštą kal- 
nierių ir ilgesnius plaukus ir 
karolius, Bet ji taipgi turi kre
mu tepti kaklą.

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

čia įdedu. 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No.............
Mieros .................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestus f r valstija)



Ketvirtai!., sausio 19, 1929

Pat-

NAUJIENOS, Chieago, III.

Diena Iš Dienos
O Sausio 22 d. Dainuoja Chicagoj

Benekai-

V. Faiza.
Dawn

JUSTIN MACKIEWICII, Prezidentas
gel 

mei

8 
buvusi

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

negu vertas tavo už- 
> centas. Ateik ir pa-

dienai gyvesne ir energinges
ne.

Ateik, 
aukauja 
energiją,

Serga Benekaitienė
.NORTH S1DE.

čiai yra biznieriai, užlaiko ta
verną ties 1656 N. Troy St. 
Ligonė guli namie, ties 1645 
N. Whipple St. Serga jau dvi 
savaites. Draugai ir draugės, 
malonėkit atlankyti ir suteikti 
jai suraminimą. Linkiu greitai 
pasveikti.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

George Long, 21, su Thelma 
Riddick, 20

Reikalauja
Perskirų ,

Florence Zieman nuo Frank
Zieman

Čia Kas Tai Yra 
Slepiama — 
Kažin Kodėl?

Gal Patirsim Vasario 12?

va- 
A li
ne

li uk

Man teko nugirsti, kad 
sario 12 dieną, Lietuvių 
ditorijoje, įvyksta kas tai 
paprasto Kalbama, kad 
tai busiąs koksai perstatymas,
kad bus sulošta kokia tai tra
gikomedija ir tą veikalą stato 
LSS Chicagos centralinė kuo
pa ir LDD 4 kuopa. Bet nete
ko nugirsti vardas to veikalo.

Kažin su kokiu išrokavimu 
tas yra slepiama1 bet išanksto 
galima spėti, kad veikalas bus 
geras ir įdomus, nes lietuviai 
socialistai per eiles metų sta
tė geriausius veikalus, ir publi-

CHICAGOS “PIRMYN” CHORAS DAINAVO 
LIETUVOJ, ANGLIJOJ, KANADOJ

Tegul bėga musų upes
Į mares giliausias,
Tegul skamba musų dainos, 
Po šalis plačiausias.

Turint mintyje “Pirmyn” 
choro atliktą dainų maršrutą 
iki šiam laikui, nejučiomis pri
siminė viršpakartotos eilės, ku
rios pilnai atalinka “Pirmyn” 
choro dainų skambesiui “po ša
lis plačausias”.

Taip, gerbiamieji: Musų jau
nimo, susibūrusio į “Pirmyn”

tuviška liaudies daina per 30 
metų. Jie dainuodami budino ir 
linksmino mus, , sukurdami 
mums tautinį meną, džiaugsmą 
ir idealą. Dabartiniai musų jau
nuoliai pasistengė musų dainos 
balsus paplėšti po šalis plačiau
sias ir ten palinksminti musų 
brolius, bekuriančius savo so
dybas. Tai džiugu ir sveikinti
na !

PROGRESUOJA ŠUOLIAIS

nes jaunimas, kuris 
savo laiką, triūsą ir 
tavęs širdingai prašo, 
lauks, jis tau padai

nuos tavo žilgalvelės močiutės 
gražiausias daineles. Ateik, ne- 
sišykštėk 50 centų ar ir dau
giau; žinok, kad savo sie’ai 
gausi kelis kartus daugiau ma
lonumo, 
mokėtas 
klausyk 
klausėsi

MltlIlIlIlIlIlIlIlflIinillllllllllllllIltMlIlIlIHItlIinillllllllUIIIIF.

Į KINO TEATRAS 
Į (MOVIES)
Fiiuiiiiiiiliiiiiilii linui iilliiiiiiu imu •111.1111 mini iii ui tunu"

Chieago teatras šią savaitę 
duoda pamokinimą -— giliai 
jaudinantį, žingeidžiai suloštą 
protestą prieš karą ir bereika
lingą žudymą tvirčiausių ir ge
riausių sūnų kiekvienos šalies.

Basil Rathbone, Errol Flynn 
ir David Niven lošia vadovau
jančias roles. Fotografija pasi
žymi gerumu — visi lošėjai ge
rai atlieka roles ir vykusiai, 
bet ne skaudžiai veda propa
gandą prieš karą ir jo žiauru
mus, 
rol”.

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

Aš manau kad ir dabar bus 
suloštas veikalas, kuris pub
liką užganėdins. O gal ir nu
stebins savo turiniu ir gražu
mu. Jru nepertoli, 12 d. vasa
rio busime patys liudininkai 
to, ka mums šį kartą pateiks 
socialistai.

Iš anksto reikia rengtis, kad 
tą dieną nepasižadėti kur ki
tur, o būtinai būti Chicagos

siu A. K. Sargas

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 na»ių. Po programo šokiai. 
Pradžia 5 v. v.

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
E’iknikams dienos dar neužimtos 
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

1

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd. 

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

Klausyk, broli ir sesuo: Aš 
žinau, kad tu turi lietuvišką 
sielą.. Tu nori, kad tavo siela 
jutų linksminama, kad ji ne
judėtų. Dėl to tu ir aš gyve

nam, kad nors dalinai savo sie- 
as kur nors palinksminus. Nes, 
antraip, gyvenimas paliktų per
daug rustus, monotoniškas ir 
beprasmis. Todėl šį sekmadienį, 
sausio 22 d., kaip 5 valandą va- 
<ere, atvyks į Chicagos Lietu
vių Auditoriją, 3133 S. Halsted 
Street. Atsivesk savo visą šeimą 
ir visus savo geriausius drau
gus, kur juos Visus “Pirmyn” 
choras sutiks su gražia lietuviš- 
<a daina, palinksmindamas 
kad ir nuo sunkaus darbo nu
vargusią sielą, padarys ją ryt

Kazys.

- . . v-. .Z i

Garsus Lietuvos kompozito
rius p. Karnavičius, kurio dai
nų “Pirmyn” pasirinko savo 
programui. Iš operos “Gražina”, 
kurią Karnavičius parašė, cho
ras dainuos dainą “Tvirti Mu
rai Yr’ Malburgo”, kurią seno
vės lietuviai dainavo eidami į 
karą su kryžuočiais. Choras 
programe turės daug kitų nau
jų dainų iš Lietuvos, kompo
zitorių Stasio Šimkaus, Griauz
dės ir kitų.

Virginia Bruce, 
tonplaukė, žmona garsiojo 
lūžio John Gilbert, šiomis die
nomis yra labai užsiėmus. Ją 
galima matyti su Melvyn Daug
ius Garrick teatre. Veikalas 
yra “There’s That Woman 
Again”, ir p-lei Bruce yra pa
vesta rolė, kurią Joan Blondell 

1 taip vykusiai sukūrė veikale 
There’s Alvvays a Woman” pe- 
eitais metais. Pasaka yra mis

teriška komedija. Teks gerai 
pasijuokti.

Antras veikalas, kuriame 
Virginia Bruce vaidina svar
biausią rolę, yra “There Goes 
My Heart” (su Frcderic 
Mareli), kuris prasidės Roose- 
velt teatre ryt rytą kaip 8:45 
valandą. Šį kartą ji bus turtin
giausia mergina pasaulyj ■— ir 
išsižadės tų turtų, kad dirbti 
kaipo kaspinų pardavėja, kad 
gyventi kaip paprastos mergai
tės kad myli ir gyvena.

O Sonotone teatre pamatykit 
“Men of Ireland”, jeigu jums

BRIGTON PARK. — Kuo
met Standard Federal Savings 
and Loan Association of Chi
eago (4192 S. Archer Avė.) 
persikraustė į naują ir puikų 
namą, tai biznis šios įstaigos 
pakilo tiek, kiek nei vienas vir
šininkų nesitikėjo.

Prezidentas Justin Mackie- 
\vich sako, kad jei taip biznis 
eis ir toliau, kaip dabar, tai į 
porą metų ši įstaiga užaugs iki 
•$8,000,000.00 apyvartos. Ma
nau, kad taip ir bus.

Kadangi “Naujienos” šįmet 
švenčia sidabrinį savo jubiliejų, 
tai Justin Mackievvicb, prezi
dentas Standard Federal Sav
ings and Loan Association of 
Chieago man sako:

—Man rodosi, kad musų įs
taiga nuo dabar pradės garsin- 
tis kasdien “Naujienose”.

- Suprantama, mums tokių 
kostumerių ir reikia. Jūsų įs
taiga garsinasi “Naujienose” 
jau per 25 metus, šįmet, musų 
jubiliejaus metais, jus turite 
dar labiau pasirodyti.

—Tai kaip mes turime pasi
rodyti?

-—Jus turite ne tik kasdien 
garsiniis, bet turėtumėt iš ank
sto už visus metus užsimokėti 
už sayo skelbimą. ’

Taip ir padarė. Užsimokėjo 
už savo kasdieninį skelbimą 
metams iš anksto. Pastebėk i t 
jų skelbimą kasdien “Naujie
nose”.

Tai yra geras pavydys ki
tiems sumaniems biznieriams.

Linkiu Standard Federal Sa
vinas and Loan Association of 
Chieago dar didesnio pasiseki
mo. —A. žymontas.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVTNG
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

Bowlmg-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

1
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Moterą Dainininkių 
“Šakar Makar” 
Chore Parengimas

Vaidino “Nevykusi Meilė”
“Šakar Makar” choras susi

deda \ ien liktai iš moterų ir 
gyvuoja jau keli metai. Chorui 
vadovauja Elena Bružienė, l*e- 
luvė užaugusi Chicagoje.

Choras turėjo savo parengi
mą 8 dieną sausio Lietuvių Au-

ris išėjo visai neblogai. Buvo ir 
.langiaus paniarginimų. Žmo
nų buvo pilna svetainė, bet 
įauginusiai moterų. Tur būt, 
moterys myli lankyli parengi
mus ir įvertina moterų darbus.

8 diena sausio kaip kam bū
na labai svarbi diena, o ypatin
gai rusams, nes tą dieną būna 
jų Kalėdos. Laikraštis “Drau
gas” gana gerai suprasdamas 
tos dienos reikšmę, atsilankė 
su savo kalėdiniu numeriu, ar 
gal pervėlai išleido. Išdalino 
svečiams veltui, davė po dvi ir 
tris kopijas, sakė, kad turi už
tektinai. Gal niekas neperka1 jo, 
kad dalina veltui svetainėse ir 
prie bažnyčių gatvėse. —Mat.

mergi- 
rubus,

“Gražuolių 
Unija”

“Modeliai”, gražios 
nos, kurios modeliuoja
kepures, pozuoja fotografams, 
dailininkams, etc., šiomis die
nomis Chicagoj suorganizavo 
uniją, ir išsiėmė AFL čarterį. 
Modelių Chicagoj yra apie 10,- 
000.

Artinote Kas 
Įvyks Sausio 29?

Kas? — Lietuvos Jaunimo 
Vakaras.

Kur? — National Hali,, 1802 
So. Racine Avė.

Kas rengia? — Liet. Jauni
mo Kultūros Ratelio Choras-

Kas jie per vieni? — Tai 
gražus būrys lietuviško jau
nimo, atvykusio iš Lietuvos 
pokariniais laikais. O kili dar 
tik kelios savaitės.

Ką jie duos? — Suvaidins

malonus poetiški gyventojai Ai
rijos saloj. Pasaka yra trumpa 
apie medicinos studentą, kuris 
apleidžia miestąpasilsėti. Vie
toj poilsio jis xanda meilę ir 
tragišką draugiškumą.

Jeigu atsibodo puikus, bran
gus kuriniai Apierikos kino, 
būtinai užeikit “Men of Ire- 
land” pamatytų,

Suzana Viliutė.

7 Menesių Kūdikis 
Išgelbėjo Šeimyną 
Nuo Mirties

veikalą: “Našliočių dainų
Piršlybos”.

Kiek įžanga? — 35c perkant
iš anksto, o prie durų bus 45c.

sus choro narius. Taipgi Brigh- 
ton Parke pas John Yušką, o 
Bridgeporte pas Joe Račiūnų.

—Motiejus

diena, 
Harry

BROLIŲ MOTUZŲ

Atsisveikinimas
Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted Street

Penktadienį, Sausio 20 d J 939
7:30 valandą vakaro.

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

PIETAUK — ŠOK

os

| 
riEinin — sui\ 

BOWL.
Naujai įrengta | 

Tel. Victory 9605 Į 
i Ukrin Sam Kambero

y
c 
E
SJoe Ukrin ___  ______ _
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INSURANCE
(APDRAUDA)

7 mėnesių kūdikis'1 John 
Borden išgelbėjo šeimyną nuo 
mirties. Nakties laiku kūdikis 
pradėjo smarkiai kosėti ir ver
kti. Tai išgirdo netoliese mie
gojusi motina, Helen Borden. 
Pabudusi ji pajuto, kad kam
baryj oras turi keistą kvapą- 
Surado1 kad iš pečiaus sunkė
si nuodingos dujos.

Ji tuojau atidarinėjo langus 
ir pažadino iš miego savo mo
tiną ir kitus šeimynos narius. 
Jeigu kūdikis nebūtų pradėjęs 
verkti ir kosėti, tai visi butų 
nu troškę.

Borden šeimyna gyvena ad
resu 425 South Wailčr Avenue, 
La Grange, III.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

iiiiiimiiĮi niiiillIiiiiiT jjjofj n iiiiiillillll įmini įmini linu Kliu litiailtt'
'linini!

Antra ir paskutinė dalis judamų paveikslų
RUDENS IR ŽIEMOS VAIZDAI LIETUVOJ
Paskutinė proga, nes br. Motuzai daugiau ncbecdoaziuos 

< su jokiais paveikslais!

BIJAI i**3

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

arsinkitės “N-nose”
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

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS.............. . .... .  $Cn.OO

LIGONINĖJE .............. V U
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje   $ 15.00 
REUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chieago 

TeL Lawndale 5727.

Šeši Nauji Policijos 
Kapitonai

Susipažino Su Šokė
ja Gavo 10 Metų 
Kalėjime

Tos Moterys!
Nelaiminga buvo ta 

kai 36 metų buchalteris
C. Thon, vedęs ir su šeimyna, 
sutiko šokėją Princesę Nadją. 
žmonai meluodamas, ėjo su šo
kėja pasimatyti, pirko jai bran
gias dovanas ir uliavojo po ka
baretus. Thon gaudavo mažą 
algą iš American Auto Insur
ance firmos, 175 W. Jackson, 
kur tarnavo, tad pradėjo imti 
pinigus iš bendrovės kasos. Bū
damas buchalteriu, lengvai ga
lėjo knygas klastuoti.

Bet sąžinė Thon’ui nedavė 
ramybės, ypatingai, kai šokė
ja, prisirinkusi nuo jo šimtus 
dovanų, jį paliko ir išdūmė Ca- 
lifornijon. Thon nuėjo pas ben
drovės viršininkus ir pasakė 
kas įvyko.

Vakar kriminalio teismo vy
riausias teisėjas McKinley nu
teisė Thoną sėdėti 10 metų ka
lėjime.

Pakėlimas Bnghton Parko 
Nuovados Viršininkui NAUJIENŲ 

SPULKA 
MOKA

Chicagos policijos komisio- 
nierius ruošiasi paskirti šešis 
departamento narius kapito
nais. Tai padarys, kai tik 1939 
metų biudžetas bus patvirtin
tas.

Pakėlimas rangos bus su
teiktas policijos veteranams: 
Harry A. Fulmer’iui, Patrick 
Brady, John Howe, Frank H. 
Dembskiūi, Louis Klatzco ir 
Frank Malone.

Busimasis kap. Dembski da
bar eina laikino Brighton Par 
ko kapitono pareigas.

NAUJIENŲ SPULKA IŠMOKA PINIGUS 
ANT PAREIKALAVIMO.

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

UTHUANIAN BUILDING, LOAN 
and SAVINOS ASSOCIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

• FOTOGRAFAS

Garsinkitės “N-nose”

r aujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovė 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 GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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



Ketvirtad., sausio 19, 1939

PAGERBKIME DRAMOS TeVĄ BENEDIK 
TĄ VAITEKŪNĄ

Senas, Nenuilstantis Darbuotojas 
“Dramas Tėvas”

Miela Chicagos lietuvių vi
suomenė, j ūda t, krutat kaip 
skruzdėlynas. Kurie esate pa- 
puolę į apšvietos-kulturos me
no ir visokius labdarybės ir ki
tokius įvairius darbus darbe
lius, nešate sunkesnį ir didesnį 
už save. Taip pat žmoniškumo 
ir broliškumo dėsniais vaduo- 
damies gelbstąt ir,paremiąt mu
sų kultūros, teatro ir kitokius 
darbuotoj us.

Čia turiu omenyje dėdę Vai
tekūną, kuris

, Užsitarnavo visuomenės 
atjautos

Apart to, dėdė Yaitehunas 
juk tikrai užsitarnavo visuo
menės atjautos ir iš morališko 
atžvilgio. Jau suviršum ketu- 
riasdešimts metų ir Europoj, ir 
Amerikoj kaip plasnoja Vaite
kūnas scenos padangėj. Jeigu 
mes chieagiečiai ir kitų miestų 
žmonės pažiūrėtumėm teatro 
tėvo Vaitekūno dienyną, tai 
matytume kiek jis per tą ilgą 
eilę metų yra lošęs įr mus va
karų lankytojus džiuginęs, tei
kęs malonių valandėlių. Vaite
kūnas vaidino žydą, kunigą, 
advokatą, valkatą, ūkininką, či
goną, poną,
ką — išdidžias 
rimtas 
šimtus kitokių rolių, 
talentas, 
artistas.

Į komitetą įeina veiklus žmo- Q Q
nes, būtent, N. Mickevičienė, M V Ulilllllllldb 
M. Mieravičienė ir J. Gasparai-
tis. Tie darbštus ir sumanus lidUjlvllvlllb 
draugai suruoš tikrai smagų 
pokilį, ir nėra mažiausios abe
jonės, kad daug žmonių atsi- 
ląnkys ir iš anksto daug bilie-1 
ty įsigys.

Joniškiečiai ląbai gerai pada
rė. Vaitekūnas prie kliubo pri
klauso jau 12 metų ir yra pats 
buvęs visokiuose komisijose, 
taip pat yra surengęs vakarėlių 
su perstatymais ir pats dalyva
vęs lošimuose. Dabar per keįe- 
tą metų eina raštininko parei
gas ir tankiai parašo apie Jo-

NAUJIENOS, Chicago, III.
-- - į- i‘-_m . ' 7------Į~ T..............  -—■- ” . . . \---------- ---------------- --------------------------

Iš Liet. Moterą 
Kultūros Kliubo 
VeikimoAmerican Ljthuanian Citizens 

Club Poditięal and Beneficįal 
of the 12th Ward, 
Chicago, Įlh

CLASSIFIE.D ADS
T

vargdienį prasčip- 
ir nužemintas, 

ir juokingas roles, ir 
Juk tai

prigimtais gabumais

buvo krizės-be- 
darbės vilnių 
blaškomas per 
keletą metų.
Paskutiniu lai

ką pasigavo jį 
liga ir kamuoja 
jau per du su
viršum mėne
sius. Beveik pri
rišo prie lovos.

Vaitekūno šeima irgi nekokiuo
se ištekliuose yra. O dar rei
kia ligoniu rūpintis, daktarus 
ir vaistines nuolatos lankyti. 
Taigi visiems yra aišku, kad 
sąlygos pasidarė visai nepavy
dėtinos.

Kalbant iš medžiaginės pusės, 
kiekvienas mes tai suprantame.

Teko matyti kaip vienam 
veikale Vaitekūnas vaidino prą- 
baščiaus vaidmenį, Tą patį va
karą vienos Chicagos parapi
jos klebonas priėjęs prie Vai
tekūno sudavė jam per petį ir 
sako: “ Molodiec’, tu Vaitekū
ne, aš būdamas kunigu nepajė
giu tą naturališkumą išpildyti, 
kaip jus galėjote atvaizduoti?”

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

MADOS

Nepavaduojamas aktorius
Vaitekūnas yra nepavaduoja

mas aktorius. Jo dienų draugai 
vieni jau ilsisi amžinosios tė
vynės prieglobsty, kiti pasy
viais liko, dar kiti tik rūpinas 
materialiu gyvenimu. Benedik
tas Vaitekūnas dar nori veikti 
teatro srity ir butų tai daręs, 
jeigu jo gyvenimas butų geres
nis, be to, jei ta liga nebūtų jį

Gerbiama ^Naujienų” Redak
cija Administracija;

liuomi pranešame Tamstoms, 
kąd viršminėtas kHubąs nutarė 
sava metiniame susirinkime 
prsidsli prie “Naujienų” 25 
mėty jubiliejaus, paimant nors 
aštuntą dalį puslapio jpbilįęji- 

niškiečių Kliubo veiklą ir jų 151 -ame numeryje už $25. Parin- 
gerus darbus “Naujienose”. ka komisiją atstovauti kliubą: 

R. š. a7. Jękavįčių ir J. Sviforių. 
( Taipgi vienas narys apsiėmė 

j a :inti tikietus, tai yra J. Ro- 
agpas, 4152 S. Campbell avė. 
Susižinokite su juo tuom rei
kalu.

pagarba,
Faile J. Petraitis, raštininkas.

Automobilių 
Nelaimes

Namo fondui aukoja $10

Brighton Parke.

Vakaras Vąitekunui vasario 12
Joniškiečių Labdarybės ir 

ir Kultųroą Klubas yra nuta
ręs surengti dėdės Vaitekūno 
naudai vakarą vasario

No. 4827—“Smart” suknelė mer
ginai. Sukirptos mieros 10, 12, 14, 
16 ir 18 metų amžiaus merginoms-

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

ONA ANASTAZIA 
STAČKUNIENfi 

pa pirmu vyru Galminienė, 
po tėvais Malinauskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Paliko dideliame nuliūdime 
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, gausio 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 
nulydėtą į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nubudę liekame, 
Vyras, Sūnūs, Bęolįs 

Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

i^i 
ir

ir

NAUJIENOS Pattem Dept. 
1739 & Halsted SL, Chicago, HL

Čia |dedu 15 ęentų ir praiau 

atsiųsti man pavyzd} No------

Miero« . per krutinę

(Vardas ir pavardė >

pas- 
ątsir

kitos

• CLiccięiiečidi Theodorę 
Roo$evelt ir jo žmona Elsie 
buvo sunkiai sužeisti vakar H 
rytą automobilio nelaimėj prie 
Forest Avenue ir Lee Street. 
Į taxi, kuriam abu važiavo, • 
įdūrė kitas automobilis, prie M 
kurio vairo buvo Herman J. 
Brink, iš Grand Rapids, Mieli. 
Abiems buvo sulaužyti nugar
kauliai. Jie buvo paguldyti St.
Francis ligoninėj. Gyvena ad- Ghieagos L etuva Leno inu- 
resu 800 Michigan Avenue,pikantąi sausio 10 d. p. h. šc- 
Evanstone. meto svetainėj turėjo savo me

tinį susirinkimą. Perskaičius 
laxi šoferis, Arthur Moynes, Į praeito susirinkimo pro|okalą 

5922 No. Washtenaw Avenue’ 
buvo suimtas už neatsargų va
žiavimą-

e Little Company of Mary 
ligoninėj, pasimirė 19 metų 
mergaitė Irene Wardzala, nuo 
10638 Indiana avenue. Sekma
dienį vakare ji buvo sunkiai 
sužeista, kai automobilis, ku
riame ji važiavo, trenkė j me
dį prie 9915 Beverly avenue.

9 Otto Macella, bervvynielis 
nuo 204 S. 27th avenue, įva
žiavo į traukinį prie 2§ -tos gat
ves kryžkėlio" Franklin Parke. 
Automobilio 
bet Macella 
nūs Fred, 
automobilyj

Organizacija rūpinasi vaikų mo
kyklėle. Ruoš paskaitas įvai

riais klausimais
Musų jaunučio būrelio, Chi

cagos Lietuvių Moterų Kultū
ros KŲubo, pirmas šių me|ų 
susirinkamas įvyko sausio 11, 
1939. Turiu pasigirti, kad šis 
musų susirinkimas buvo gana 
skaitlingas. Ir jeigu ateityje 
taip pagirtinai musų draugės 
lankys savo kliųbo susirinki
mus, tai mums prisieis ieškoti 
erdvesnės vietos, nes atrodo, 
kad Mark White Sąuare parkai
čio mažoji svetaiųiukė jau da
rosi perankšta.

Susirinkimas buvo pagirtinai 
gyvas ir tvarkus. Užtai drau
gei K. Abekicnei priklauso kre
ditas, nes ji labai tinkamai vi
so susirinkimo eigą vedė. Tik 
gaila, kad mažas skaičius drau
gių susirinkimo diskusijose da
lyvavo. Butų labai patartina 
toms draugėms, kurios nedrįs
ta susirinkime išreikšti savo 
mintį, kad ateityje bandytų 
prarasti tą savo nedrąsą.

Kliubas auga
Naujų narių skaičiumi

sų kliubas daugėją. Veik nėra 
to susirinkimo, kad jame ke
lios naujos narės neprisirašytų. 
Taip 
musų 
trimis 
labą i

m u

liko tik griuvėsiai, 
ir jo 7 metų su

kutis taipgi 
išliko sveiki.

Jan Masaryk 
Chicagoj

buvo,

Vakar Chicagon atvyko 
Masaryk, buvęs Čekoslovakijos 
ambasadorius Londone ir Čeko
slovakijos atgimimo “tėvo” 
Thomas G. Masaryk’o, sūnūs. 
Jan Masaryk pasitraukė iš am
basadoriaus vietos tuo pačiu 
laiku kai Čekoslovakijos prezi
dentas Edouard Beneš apleido 
savo vietą Hitlerio spaudžia
mas, po Muencheno konferen
cijos.

Vakąr vakare Masaryk kal
bėjo Stevens viešbuty j Žydų 
Labdaringų organizacijų suva
žiavime.

Jan

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

GĖLININKAS mams- 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFĄYETTĘ 5800

LOVEIKIS vS’šu
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

33ĮQ Sę. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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.

BUSINESS CHANCES 
_____ PardaviinujBizniai______

GRt)SERNĖ ir saldainių krautu
vė arti mokyklų. Renda $15.00, 3 
kambariai. Kaina nebrangi.

3534 So. Parnell Avenue.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA FARMA 160 ake- 
rių, grįčia 15 ruimų su skiepu, 
vanduo viduje. Barnė didelė— 
su skiepu, sailo barnėj. Dirbamos 
žemės 70\ akerių. Upelis eina per 
visą farmą. Daugiaus informacijų 
duosiu laišku. J. RODĖS, Summit 
City, Mich.

ir išdavus komisijų raportus, 
skaityta laiškai. Vienas buvo 
nuo “Naujienų”, kviečiąs daly
vauti 25 metų sukaktuvių ju
biliejuje.

Nutarta prisidėti prie apvaik
ščiojamo ir aukoti “Naujienų” 
namo fondui $10. Delegatais iš
rinkti Jonas Rakauskas ir Juo
zas L. Grušas^,

Valdyba 1939 melams: pir
mininkas Pranas Bistrą, vice- 
pirm. Jonas'-Rakauskas, rekor
dų rast. J. ii "Grušas, turto raš-
liniukas K'.- Phillips, ižil.-kas. 
Kastas Yanuš&Uskas, iždo glo
bėjai — Harry Rcksnis ir Pet
ras Marozas, maršalka Laury
nas YaųnšaUškifš, Ųeno lyderis 
Joųas Rakauskas, jo padėjėjas 
J. L. Grušas, korespondentas

Benas rengs vakarą
Nutarta surengti vakarą su 

programų. Tam išrinkta komi
sija. “Lietuva” įienas išsirinko 
boaril direktorius iš šių untzi- 
kantų: J. Rakauskas, J. L. Gru
šas, R. Reksnis, K. PhiRips, Pr.

zas, L. Ję$evič jr Visockis.
“Lietuva” bengs laiko muzi

kas pratinus kas gntradien 
p. Prano šemetos svęt., 3336 
S. Lituauica aye., pųa 8 iki 10 
vai. vakaro.

Susirenka daug gerų nuizį- 
kanlų. Runa Ūktai geros, prak
tikas, kur galima gerai prasi
lavinti muzikoj. Pagęi(|aujama» 
kad visi 
zikantai,

lietuviai, geresni pųi- 
priklausytum^t prie 

ir lankytume! prąkli-

ir su šiuo susirinkimų 
kliubąs padaugėjo net 
naujomis narėmis. Tai 
pagirtina, kad lietuvės

moterys taip skaitlingai į šį 
Kultūros Kliubą rašosi.

Jau pirmesniuose susirinki
muose kelis sykius buvo pakel
tas klausimas apie lavinimosi 
įvairiais visuomeniniais klau
simais. Šiame susirinkime ir vėl

beta ir jau arčiau prie palies 
tikslo įgyvendinimo prieita. 
Pirmučiausiai? narės pageidau
ja susipažinti su pagrindu su
sirinkimo vedimo
inentąrinėinis taisyklėmis, 
to, jos pągeidan 
sveikatos, gamtos

arba pąrla- 
Be 

paskaitų 
mokslo ir

Ęąd šis svarbus

tai 
ko-

kuri

iK’butų bergždžias ir kad turėtų 
kuogęriausias pasekmes, 
tam reikalui tapo išrinkta 
misija.

Mokyklėlės reikalai
Kai kurios nares pakėlė klau

simą apie lįeluyių kalbos ir ra
šybos
jau kelintas mėnuo kaip tvar
kosi po vadovyste draugės J. 
Skeberdylės. Tųojaus viena 
kliųbictė, draugė E. Cook, kuri 
pilnai supranta reikšmę ir nau
dingumą viršmiųėtos vaikų mo
kyklėlės, išsiėmę iŠ savo krep
šio porą dolerių ir tarė: “Už 
šįuos kelis dolerius nupirkite

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimui

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.

FARMS—TO RENT 
Ūkiai Rendai

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

Lietuvos Konsulatas

PAIEŠKOJIMAS NR. 97

AVIŽINIO, Prano, kilusio iš
Kauno apskr., A. Panemunės

PRAŠOME Į MUSŲ NAUJĄ VIE
TĄ. Gauname kožną dieną iš Re- 
ceiverių visokių didžių ir mažų 
namų ir parduodame pigiai. Per
kame, parduodame mainome ir ap- 
draudžiame 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.

PAAUKOS, kad likviduoti nuo
savybę, plytinį namą lietuvių apy
linkėje arti North West sidės. Tin
kama bizniui ir rezidencijai—pilnai 
išrenduota. Terminai kaip tinka. 
Brokerių prašomas. Rašyti ar krei
ptis į įgaliotinį SAMUAL BARTH, 
188 West Randolph St., Room 1802, 
Dcarborn 9292.

MORGIČIŲ BENDROVĖ turi lik
viduoti kampinius 13 apartmentų. 
Metinės pajamos $5750.00. Kaina 
tik $18,000. $4,000 cash.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

4027 Cravvford.
Tel. Independence 6870

išvyko prieš Didįjį Karą, gy
veno Chicagojc.

BAKANO, ar Bagano, Kazi
miero’ sun. Vinco, kilusio iš 
Padsosnos vnkni., Vidžių vai., 
Zarasų apskr- 1905 m. išvyko

VEIK GREITAI!
6 kambarių plytinis, 5529 So. Mo-
zart,. ...................................... $5250

2 flatų plytinis, 6325 So. Whipple
Street .................................. $8250

3 flatų plytinis, 4143 North Mc-
Vickers ................................ $5750

6 kambarių freiminis North West
Side .................................. $2950.00

Kreiptis 5946 BELMONT,
Tel. Avenue 5577.

BOLCEVIČIAUS, Stasio. Bū
damas apie 15 m. amžiaus, 
1902 m. išvyko iš Lietuvos. 
Sakoma dirbo ir gyveno Ka
nadoje. 1935 metais per. žcm. 
Kalvarijos kleboną ieškojo sa
vo giminių Lietuvoje. Kilęs iš 
žarnelės km., Kalvarijos m.,

LESČAUSKIO, Roko, prieš Di
dįjį Karą išvyko Amerikon,

Packards

DANIEL EMMET DGNOHUE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 15 d., 10:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 15 m. amž., 
gimeš Chicagoj, Gruodžio 16, 
1923.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Bronislavą, tėvą Da- 
niel, 2 senoles: Marijoną Ke- 
rulis ir p. Daniel Donohue 
ir senolį Dąniel Donohue, dė
des ir cioces p-ai P. Kerulis,
S. Putramentus, H. Andrews,
T. Haleys, T. Ųonohuę ir gi
mines.

Kunąs pašarvotas 5217 Sp. 
Halsted St. Laidotuves įvyks 
Penktadienį, Sausio 20 d., 
11:15 vai. ryto iš narnų į Vi- 
sįtation pąrap- bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa- 
maldps už velionio sielą, p iš i 
ten bus nulydėtas į Rpiy Se- | 
pųlchre kapines.

Visi a. a. paųiel Emmet Po- . 
nohue giminės, draugai it pa- | 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėva|, Seno.Iiai, Dėdės, Ciocės, 

ir Giminės.
Laid. Dir. Kenny Brothers, i

kas.
L. B. koresp. J. R. G.

Išgėdino Mergaitę 
Brighton Parke

les bei Į’ankvcdėhus”. Vėliaus 
po ilgesniu ir visapusiško mo
kyklėles klausimo apkalbėjimo, 
kliuhletes priėjo prie išvados, 
kad tokios mokyklėles ateitis 
gali būti daug šviesesnė, jeigu 
pats Liet. Moterų Kultūros 
Kliubas paimtų ją pp savo glo
ba. Tą ir padarė. Tuojau išrin
ko komisiją, kuri ta mokyklė
le rūpinsis. —J. Rasmor.

BRIGHTON BARK. — Viena 
vietos high school mokyklos 
mokine, 15 metų amžįąus, pa
siskundė Brįghton Parko poli
cijos nuovadai, kąd užvakar 
vakare ne?inopaas pjktądąris ją 
išgėdino 410^ S. Artesian avė., 
bloke. Mergaite aiškino, kad ji 
ėjo namo iš muzikos repetici
jos .mokykloj,, kai prišoko prie 
jos piktadaris, pągrąsino, kad 
nudurs ją sų peiliu, jei'prie
šinsis, ir įsitempė ją j ielą, Pik- 
ladaris buvęs apie gQ metų am
žiaus, be kepurės ir vilkėjo

Kaltina Jaunuolį 
Automobilių 
Vogimu

Miesto automobilių teismas 
vakar patraukė atsakomybėn 
18 inetų jaunuolį Arthur M. 
JaĮiowski, nuo 4045 N. Damen 
Aveųue. Jis yra kaltinamas 
vogimu automobilių ir daiktų 
iš ąųtoąnobilių. Jis buk įsiga
vo i du privatiškuą garažus, 
adresais, 5445 Gįenyvood Ave- 
nųe ir 4441 N. Hęrmitage A vė
line ir juos ąpkraustęs. 
JanowSki yra studentas Lake 
View higli mokykloj.

MATUČIO* Kazio, vadinosi 
Charles Jurich, Paskutinioji 
gyvenamoji vieta buvo 3504 
So. Union Avė, Chicagojc.

NEKRAŠO (Nekrato) Simo
no, mirė Minnesota valstybėje, 
ir paliko turto apie $1,000. Jo 
įpėdiniai arba jį pažinusieji 
prašomi tuojau atsikreipti į 
Konsulatą.

NOREIKŲ, Kazio ir Jokūbo, 
kilusių iš Kvėdarnos apylin
kes, atvykę Amerikon prieš 
Pidįjį Karą, gyveną įvairiuose 
Amerikos miestuose — su gi
minėms Lietuvoje visus ry
šius esą nutraukę; jiem pri
klauso brolio Liudviko paliki
mų dalis.

STANELIO, Stasio’ gyvenu
sio Chicagojc. Neva miręs.

VEIKŠOS, Prano, kilusio iš 
Užnėnų km., Užvenčio valse., 
Šiaulių apskr. Gyveno Watcr- 
ville, Indiana.

Paieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi galimai 
greičiausiu laiku atsiliepti į

LIETUVOS KONSULATAS 
100 East Bcllevuc Place, 

Chicago, Illinois

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobniaii ir Trokai Pardavimai
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
Dodges — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

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

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

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmokėjimą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais 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 GOUNTY FINANCE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 \V. North Avė.
prie California.

COAL—WOOD—OIL
____ A?gįys—Malkos-—Aliejus

GAUKIT NAUDOS maksimumą 
iš aliejinio pečiaus, ‘*Arrow Stovol” 
yra geras kuro aliejus. Švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4300.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 

KONCERTAS

PAGARS1NKIT 
SAVO BARGENUS.

Ashland Blvd 
Auditorijoj

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
' VISI SKAITO.

Kovo 12, 1939
PAŠAUKITE MUS TUOJAUS 

CANAL 8500 
Musų apgarsinimų kainos pri

einamos' Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.Pirkite tose 

rios garsinasi
krautuvėse, ku 

‘^NAUJIENOSE’

(Adresas}

Ir T&lstila)



8 NAUJIENAS,*Chicago, III. '
♦ ---t - —. - - - -- .

BE “NAUJIENŲ” NEAPSIEINAMA
jau seniai skelbiu, kadizacija nori daugiau narių gau- 
dviejų žmonių pasaulyj,) ti, ar savo darbus paskelbti, 
kunu ir protu punktas

ir kitas 
įvairiau- 
tempera- 
žmones.

Aš 
nėra 
kurie 
į punktą butų panašus vienas
kitam. Į krikščionybę 
vieras yra susispietę 
šio proto, išvaizdos, 
mento ir palinkimo
Tas pats su partijomis, bro 
lijomis, draugijomis, žmonės į 
organizuotus kunus susispiečia 
dėl kokio nors tikslo, kokio nors 
idealo. Nuo to jie nepameta 
savo ypatybių arba savybių. 
Ginčijasi tarp savęs krikščio
nys, socialistai, komunistai ir 
kiti.

ar į savo parengimą publiką 
sukviesti, daroma tai per Nau
jienas. Net su mitingais butų 
bėda, jei ne jos. Svarbesniuo
se momentuose per jas sukvie
čiami masiniai lietuvių mitin-i 
gai. Jos pačios surengia iškil
mingus koncertus, pokylius ir 
piknikus.

Neatsižvelgiant į religijas ir 
partijas, jos stengiasi padėti 
kiekvienam lietuviui. Vieno vai
kas mokyklą baigė, kitas biz
nį įsisteigė, trečias atostogų iš
vyko, ketvirtas ko nors atsie-

I kė, penktas nelaimėn pateko — 
Naujienose visiems vieta atda 
ra.

Niekas negalėtų 
ti, kiek Naujienos 
navusios lietuvių 
joms, biznieriams,
’ams ir šiaip asmenims per 25 

Įmetus. Ir tiems, kurie sutinka 
su jų pakraipa, ir tiems, ku
rie nesutinka, jos buvo ir yra 
naudingos ir reikalingos. Ne 
tik kaipo laikraštis. Jų štabo 
nariai ir iš redakcijos, ir iš 
raštinės ir iš spaustuvės buvo 
r yra žymiais visuomenės ir 

organizacijų darbuotojais. Jų 
bendradarbiai ir šalininkai irgi 
yra stulpai lietuviškame gyve
nime. Jų 
yra atdari 
tingeliams. 
jimo.

Ir per visą tą 
tarpį Naujienos
paramos ir aukų. Neprašo jos 
ir dabar. Organizacijos ir as
menys, kurie tiek ilgai ir taip 
gausiai jomis naudojosi, turė
tų susiprasti ir nors dovaną 
joms suteikti jų jubiliejui vyk
stant. Ypač kad ta dovana nė
ra taikoma jų paramai, o erd
vesnio ir parankesnio joms 
mo pastatymo, kuriuo ne 
Naujienos naudosis, nes jos 
vo serą Įdės, bet pažangioji
suomenė įsigys savo centrą 
našesniam veikimui ir socia
liam gyvenimui. Tai ne Nau
jienų prašymas, o Dr. Montvi- 
do sumanymas. Mes visi padė
sime jam šitą sumanymą įvyk-- 
dinti.

Iš to galite suprasti, kad aš 
ir kiti socialistai ne su visomis 
Naujienų redakcijos reiškiamo
mis nuomonėmis sutinkame. 
Dar labiau ginčytis norėtųsi su 
bendradarbiais. Ką jau bekal 
bėti apie korespondentus, kurie 
save arba savo gimines ir drau
gus bei savas organizacijas ne
svietiškai reklamuoja. Reikėtų 
gvoltą kelti 
rių vedėjų, 
ei jos, ypač 
saiko save 
mos gauna
draugų neprieteliai. Talpinama 
bešališkos žinios apie Naujie
noms priešingų organizacijų ir 
asmenų atsiekimus, pasižymėji 
mus.

dėl tam tikrų sky- 
Vietinės organiza- 
chorai, tiesiog be 

reklamuoja. Rekla- 
ir mano ir mano

Vieniems iš musų nepatinka 
vieni dalykai, kitiems kiti. Jos 
ir leidžiamos ne tam, kad kam 
nors pataikauti ir pateikti. Jų 
tikslas teikti žinias, informaci
jas, gvildenti dienos klausimus, 
padėti lietuvių organizacijoms 
ir savo tautos žmonėms.

Padėjus į šalį viską tą, kas 
Naujienose mums patinka ir 
nepatinka, su kuo mes sutin
kame ir nesutinkame, atsižvel
kime tik i jų reikšmę Chicagos 
lietuvių gyvenime. Pridėkime 
dar Pittsburghą, Clevelandą, 
Detroitą, Brooklyną ir Kanadą, 
kurie turi Naujienose savo sky
rius. Be Naujienų nekurios or
ganizacijos > nebūtų nė įsikūru
sios. Be jų pažangiosios visuo
menės organizacijos nebūtų ga
lėjusios tarpti. Su jų pagelba 
kai kurios išbujojo. Kultūrinės 
organizacijos, ypač gerieji cho
rai, be Naujienų tik skurstų 
arba ir dingtų. Ar tai organi-

Pildom
Income

Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

apskaitliuo- 
yra pasitar- 

organizaci- 
profesiona-

nedideli kambariai 
pasitarimams ir mi-
Be jokio apmokė-

2'5 metų laiko- 
nėra prašusios

na- 
tik 
sa- 
vi-

— Biznierius.

Kauno Miesto

I ACME-NAUJ IENŲ 1’houM
KNOXVILLĖ, TENN. — 

Charles Joseph Dunn, 
21 metų amžiaus, ir jo jau
nutė žmona Elizabeth 
Thrasher, kuri yra vos 13 
metų amžiaus.

M AUJ1EJN V-ACME Piloto

Ligonių Ka sos naujieji rūmai. VDV foto

IACME-NaLiJIĖNU Eolui

CHICAGO, ILL. — Margarct Freneh demonstruoja 
skalbiama mašina, kuri buvo naudojama 1893 melais.

George A. Wilson (po 
kairei), naujai išrinktasis 
Iowa valstijos gubernatorius

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Felix Frankfurter (po dešinei) senato pakomisijos posėdyje ryšium su jo paskyrimu aukščiausiojo teis

mo teisėju. Senatas užgyrė paskyrimą ir Frankfurter atvyko į Washingtoną teisėjo vietą užimti.

___________Ketvirtai., sausio 19, 1939

NAUJIENŲ JUBILIEJINIS KONTESTAS 
JAU PRASIDĖJO

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

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

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

Sekami draugai ir draugės 
stojo į kontesto darbą: 

CHICAGOJE:
A. Ambrozevičia, 
Joe Alekonis,
J. Ascilla,
B. Barniskis 
F. Bulaw, 
Anna 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 
Anna Vilienė, 
Joe Woski. 
J. Zickus, 
Juozas Žukas,

CICERO, ILL.: 
Joseph Augaitis,

IND. HARBOR, IND.: 
Alex Lidžius.

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

HARVEY, ILL.: 
, A. L. Skirmontas. 
f AURORA, ILL.: 

Frances Dauginis.
WAUKEGAN, ILL.: 

Joseph Mačiulis.
ZEIGLER, ILL.: 

J. Wainauskas.
BENTON, ILL.: 

A. Paulavičius.
KENOSHA, WIS.:

C. K. Braze.
RACINE, WIS.: 

S. Mockus.
ROCKFORD, ILL.: 

Alfonsas Savickas.
MELROSE P ARK, ILL.: 

M. šeštokas.
CALUMET CITY: 

J. Maksvitis.
JOHNSTON CITY, ILL.: 

Julijona Noreikienė, 
IIERRIN, ILL.: 

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

Antanas Sugdinis. 
Ant. Radžiūnas,

PORT NVASHINGTON, 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.

H ART, MICH.:
Mrs. M. Dundulienė.

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

PITTSBURGH, PA.:
Bronis Jakenta, 

COVERDALE, PA.:
Frank Karkala.

JOHNSTONVN, PA.:
Anthony Dambrauskas.

NVILKES 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:
Augusi Frenzelis.

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

J. Glaveckas.
SPRINGFIELD, ILL.:

A. Masiokas.
TERRE HOUTE, IND.:

St. Palaski.
CLINTON, IND.:

Dom. Riauka.
IIOLLYWOOD, CALIF.:

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

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

M. A. Janušonis.
E. MILLINOCKET, ME.:

George Leskauskas.
WESTVILLĖ, ILL.:

Stanley Bartašius.
Šiame surašė dar nesiranda 

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

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

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

Pa lemi jau, kad nekurie kon- 
testantai 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 359 
bilionus, 335 milionus galionų 
vandens.

c




