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Ruošiama Rusijos Ir Vokietijos Konferencija'.«4- V

NACIAI SVAJOJA APIE RUSU-VOKIEČIŲ 
MILITARINĮ IR EKONOMINI 

K00PERAVIM4
Hitleris suramino Staliną dėl Ukrainos

NEPASITENKINIMAS RUSIJOJ AUGA
Darbininkai areštuojami; daugiau nei 

šimtas žuvo riaušėse

LONDONAS, Anglija, sausio 
19. — Berlyno naciai numato 
sovietų Rusijos ir nacių Vo
kietijos militarinį ir ekonomi
nį kooperavimą. šitokia kom
binacija, jeigu jį susidarys, ap
ims daug maž 240,000,000 gy
ventojų.

Pirmas žinksnis jai įkūnyti 
bus padarytas ateinančią savai
tę, Vokietijos ir Rusijos atsto
vų konferencijoje, kuri įvyks 
arba Stockholme, Švedijoje, ar
ba Copenhagene, Danijoje.

Vokietijos nacių ir Rusijos 
komunistų susitarimo galimu
mas gąsdino britus ir f rančų-, 
žus jau nuo Miuncheno sutar
ties laikų. Dabar susitarimo 
jau siekiama.

12,000 lojalistų iš 
Valencijos vyksta 

Į Barcęloną
HENDAYE, Francuzija, sau

sio 19. — Respublikine Ispa 
nija yra suskaldyta. Barcelona 
atskirta nuo Valencijos. Tre
čiadienio vakare 12,000 loja
listų kareivių laivais išvežta iš 
Valencijos į Barceloną. 48,000 
kiti lojalistai laukia savo ei
lės vykti į Barceloną. Kelionė 
šitiems lojalistų transportams 
yra pavojinga, nes juroje mė
gins jiems pastoti kelią suki
lėlių karo laivynas.

Japonai nepalankiai 
žiuri j Jungt. Valst. 
laivyno naujas bazes

TOKIO, Japonija, sausio 19. 
— Jungt. Valstijos planuoja 
fortifikuoti Guam salą Pacifi- 
ko vandenyne, 1,500 mylių at- 
stumoje nuo Japonijos, šitą 
planą Japonijos atstovas, ad
mirolas Kanazawa, apibudina 
kaipo Jungt. Valstijų pastan
gas pastatyti patranką prie 
ponijos vartų.

Ja-

Sukėlė riaušes
Londone

LONDONAS, Anglija, sausio 
19. — 2,000 žrhonių minia tre
čiadienio vakare mėgino mar
guoti linkui premjero Cham
berlaino rezidencijos, 10 Down- 
ing Street. Policija sulaikė mar- 
šuotojus. Įvyko susirėmimas. 
Minia reikalavo, kad vyriausyr- 
bė leistų ginklus į lojalistų Is
paniją gabenti.

a;ORHSŽ
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai prat 
našauja:

Nepastovus; truputį šilčiau; 
vidutinio stiprumo pietų iki 
pietų vakarų vėjai; saulė teka 
7:14 v. r., leidžiasi 4:48 v. v.

remti
Frau-

jro-
oro

Pereitą ketvirtadienį Adolfas 
Hitleris priėmė svetimų šalių 
diplomatus. Tai buvo naujų 
metų diplomatų priėmimas. 
Hitleris paprašė Sovietų Sąjun
gos ambasadorių, Aleksėj į Me- 
rekalovą, pasiųsti Juozui Sta
linui, rusų diktatoriui, užtikri
nimą, kad Vokietija neturi tik
slo artimoj ateity iškelti pro
blemos Rusijos Ukrainoje.

Antra vertus, Hitleris papra
šė, kad Rusija, savo keliu, su
tiktų pasidalinti konfidencialiai 
(slaptai) pažiūromis su Vokie
tija tikslu pagerinti abiejų ša
lių santykius.

Stalinas, vėliau patirta, tuo
jau sutiko priimti Hitlerio pa
siūlymą ir susitarta konferen
ciją paruošti..

Neitralitetas — Es 
tonijos užsienių po 

litikos pagrindas
TALLINA, Estonija, sausio 

19. — Dienraščio “The Chica
go Daily News” specialus ko
respondentas, M. W. Fodor, 
ketvirtadienio laidoje apibudi
na Estonijos ir bendrai Pabal
tijo valstybių užsienių politi-

Estonijos užsienių reikalų 
ministeris, Dr. Selter, painfor
mavo Fodorą, kad Pabaltijo 
valstybių užsienių politika re
miasi .neitrahimo principu. Pa
baltijo valstybės kooperuoja su 
kita grupe, būtent su Oslo gru 
pe, kurion įeina Belgija, Ho- 
landija, Danija, Norvegija, Šve
dija, Suomija ir Luxembourg. 
Bet Pabaltijo valstybės koope
ruoja su šita grupe ne bendrai, 
bet pavieniai, paskirai.

Kai dėl Klaipėdos, tai Pa
baltijo valstijų grupė bendrai 
niekuomet nesvarsčiusi jos 
klausimo. Pabaltijos valstybės, 
pasakė Selter, natūraliai džiaug 
sis, jei pavyks Klaipėdos klau
simą išrišti taikiai ir patenki
nančiai visus užinteresuotus jos 
klausimu.

88 amerikiečiai at
vyko į Barceloną
BARCELONA, Ispanija, sau

sio 19. — 88 amerikiečiai, ka
riavę lojalistų eilėse, ketvirta
dienį atvyko j Barceloną iš Va
lencijos. Neužilgo jie tikisi pa
siekti Francuzija pakeliu į 
Jungt. Valstijas.

Kinų-japonų karas 
bus ilgas

WASHINGT0n7 d. C., sau
sio 19. — Nelson T. Johnson, 
Jungt. Valstijų ambasadorius 
Kinijai, pasikalbėjime su repor
teriais pareiškė, kad kinų-japo- 
nų karas veikiausia tęsis dar 
ilgą laiką. Kinijos atspara iki 
šiol nesulaužyta.

“Kinų-japonų karas”, pareiš
kė Johnson, “neabejotinai 
dė, kad bombardavimas iš 
nepajėgia karo laimėti.”

LIETUVOS PAJŪRY. — Baltijos bangos į krantą išmeta daug juros žolių, kurias žvejai 
naudoja savo smiltingoms dirvoms patręšti, čia matome žveją, juros žoles berenkantį. VDV

Eksplozija prie vieš
bučio, kur apsistojo 
Chamberlaino sūnūs

TRALEE, Airija, sausio 19. 
— Ketvirtadienį įvyko smarki 
eksplozija užpakaly viešbučio, 
kuriame aprištojo, atostogose 
būdamas,' Britanijos premjero 
sūnūs, Frank Chamberlain, 25 
metų senumo. Manoma, kad ši
tą eksploziją įvykdė tos pačios 
airių teroristų organizacijos 
nariai, dėl kurių veiklos per 
paskutines kelias dienas įvyko 
daugiau nei dešimt eksplozijų 
Anglijoj. . ‘

Maytag kompanija 
kovos Darbo Tary

bos Įsakymą
DĖS MOINES, la., sausio 19. 

— Darbo Santykių Tarybos at
stovas šiomis dienomis įsakė 
Maytag plaujamų mašinų kom
panijai priimti atgal į darbą 
13 darbininkų, kuriuos kompa
nija paleido ryšium su streiku 
Newtone, la. Kompanijos advo
katas Ford pareiškė, kad May
tag kompanija kovos prieš šį 
įsakymą.

Kovoja ginklų par 
davimą Japonijai
NEW YORK, N. Y., sausio 

19. — Susitvėrė nauja organi
zacija kovai su pardavimu ka
ro reikmenų Japonijai. Jos 
priešaky stovi Henry L. Stim- 
son, buvęs praeity Jungt. Val
stijų užsienių reikalų sekreto
rius. Organizacija siuntinėja 
Jungt. Valstijų pramoninin
kams ir stambiems biznieriams 
laiškus, ragindama juos nepar
duoti japonams aliejaus, gele
žies, plieno ir sunkvežimių.

Diktatoriai dalinasi 
Ispanija

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 19. — Genevieve Tabouis, 
radijo komentuotoja, ketvirta
dienį pareiškė, kad Mussolini 
prižadėjo pavesti Hitleriui kon
trolę Ispanijoj. O Hitleris, at
silygindamas, pasižadėjo 
Mussolinio reikalavimus 
euzijos teritorijos.

TRUMPOS ŽINIOS

LONDONAS, Anglija, sau- 
ijritanįjos pramoniųšio 19. 4 

federacija < pą§kelbė, s.kad arti
moj ateity; 'britų, pramonės at
stovai turės konferenciją su 
vokiečiij pramonės atstovais.

• WASHINGTON, D. C., 
sausio 19. — Francuzijos vy
riausybė davė Amerikos komer
cinių lėktuvų kompanijoms lei
dimą operuoti transatlantinio 
susisiekimo lėktuvais liniją 
tarp Amerikos ir Francuzijos. 
Leidimas duotas šešiems mėne
siams. Leidžiama gabenti 
tą, prekes ir pasažierius.

pas-

NEW YORK, N. Y., sau
sio 19. — Atlanto vandenyne 
prekių laivas Duala išgelbėjo 
37 jūreivius, tanko laivo Jag
uar įgulą. Jaguar perskilo. At
lante Siaučia didelė audra.

O DETROIT, Mich., sausio 
19. —» Homer Martin paskel
bė, kad Fordo motorų kompa
nijos unija nutarė likviduotis.

® WASHINGTON, D. C., 
sausio 19. — Algų-darbo va
landų įstatymo administracija 
gavo 6,200 skundų, kad sam
dytojai nesilaiko įstatymo rei
kalavimų. Administracijos at
stovai sako, kad 40 nuošimčių 
skundų yra rimtai pagrįstų.

Kovoja tikslu padi 
dinti fondus WPA 

darbams
sau-WASHINGTON, D. C 

šio 19. — Prez. Rooseveltas 
prašė paskirti WPA darbams 
$875,000,000. Atstovų rūmai 
nutarė paskirti tik $725,000,- 
000. Dabar Jungt. Valstijų se
nate senatoriai Norris, Borah 
ir kiti veda kovą, kad skiria
ma WPA darbams suma butų 
iškelta iki reikalaujamos prezi
dento sumos. Miestų mėrai, 
darbininkų unijos ir kitokios 
organizacijos taipgi reikalauja 
duoti WPA darbams vyriausy
bės apskaičiuotą sumą.

Lojalistai paneigia 
žinias apie siuntimą 
kareivių Į Barceloną

PERPIGNAN, Francuzija, 
sausio 19. — Ispanijos respub
likos vyriausybe- ketvirtadienį 
paneigė pranešimus, jogei 60,- 
000 lojalistų kareivių siunčia
ma iš Valencijos į Barceloną. 
Pasiųstas šiaurės link tik pir
mas kariavusių lojalistų eilėse 
svetimšalių savanorių kontin
gentas.

Jie apleidžia Ispaniją.

Vėl atrėmė sukilėlių 
atakas

HENDAYE, Francuzija, sau
sio 19. — Ispanijos lojalistų 
pranešimai ketvirtadienį sakė, 
kad respublikos gynėjai atmušė 
stiprią sukilėlių ataką pietinia
me Katalonijos fronte. Per pa
skutines tris dienas sukilėliai 
mėgino keliais atvejais atakuo
ti lojalistus pietų Katalonijoj, 
bet visos jų atakos buvo at
remtos.

Sukilėliai ieško loja
listų kareivių trans

porto
PERPIGNAN, Francuzija, 

sausio 19. — Gauti čia prane
šimai ketvirtadienį sakė, kad 
Ispanijos sukilėlių karo laivy
nas patruliuoja Katalonijos pa
kraščiuose Viduržefnio juroje. 
Sukilėlių laivynas ieško loja
listų kareivių,, kurie, sakoma, 
iš Valencijos yrą gabenami į 
Barcelona. L

Lojalistų. pranešimas panei
gė žinią apie gabenimą karei
vių iš Valencijos į Kataloni- 
ją.

Vėl įteikė kongresui 
bilių prieš linčia- 

vimus
WASHINGTON, D. C., sau

sio 19. — Senatoriai Van Nuys, 
Wagner ir Capper ketvirtadie
ni vėl įnešė kongresan bilių 
atkreiptą prieš linčiavimus. Tie 
senatoriai darbuosis, kad ši 
kongreso sesija priimtų bilių.

LONDONAS, Anglija, sausio 
19. — Naujiems metams pra
sidėjus Sovietų Rusijoj pradė
ta vykdyti kietesnis darbo re
žimas. Bendrai darbininkų ai- 
£os nukapotos 15 nuošimčių, o 
reikalaujama, kad darbo jie pa
darytų 25 nuošimčius daugiau. 
Pasėkos esančios esmėje to
kios:

Gautas iš Maskvos Paryžiu
je pranešimas sako, jogei pen
ki darbininkai nuteisti kalėti 
nuo 3 iki 5 metų. Jie užpuolę 
dirbtuvės direktorius, nes bu
vo paleisti iš darbo kaip neat
likę skirtų jiems užduočių. GPU 
viršininkas, komisaras Beria, 
įsakė tuojau vykdyti mirties 
bausmę darbininkams, daly
vaujantiems teroro aktuose.

Pranešimas iš Rigos sako, 
kad Beria senąją Staliną sau
gojusią sargybą pakeitė nau-

Lietuvos Naujienos
Išsišokimai prieš žydu's 

ir vokiečius
Gruodžio 13 d. Joniškyje, 

nakties metu, ant stulpų buvo 
iškabinti atsišaukimai, nu
kreipti prieš žydus. Charakter
inga, kad kai kuriuose atsi
šaukimuose rašoma, 
dai Klaipėdos krašte 
už vokiškus sąrašus.

Gruodžio 11-12 d.
metu buvo išdaužyti Šiauliuose 
vokiečių pradžios mokyklos 
langai, o kiek ankščiau, gruo
džio 9 d.,—žydų gimnazijos ir 
sinagogos langai.

jog žy- 
balsavo

nakties

30,000 francuzų rei 
kalavo duoti pagal

bos Ispanijai
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 19. — Pereito trečiadienio 
vakare įvyko masinis mitingas, 
kuriame dalyvavo 30,000 asme
nų. Kalbėtojai buvo socialistų 
vadas Leon Blum, unijų vadas 
Jouxaux ir kiti. Jie reikalavo, 
kad vyriausybė atidarytų Fran- 
cuzijos rubežių karo reikme- 
noms į lojalistų Ispaniją sių
sti.

Prezidentas pataria 
rinkti taksus iš val

dininkų algų
WASHINGTON, D. C., sau

sio 19. — Prezidentas Roose- 
veltas ketvirtadienį kreipėsi j 
Jungt. Valstijų kongresą pata
rimu išleisti įstatymą, kurs lei
stų rinkti iš federalės valdžios 
ir paskyrų valstijų samdinių 
pajamų taksus. Prezidentas 
taipgi patarė išleisti įstatymą, 
kurs suteiks valdžiai galios už
dėti taksus ant pelnų gaunamų 
iš federalios valdžios ir paski
rų valstijų bonų. Valstybės iž
das apskaičiuoja, kad taksavi- 
mas dabar paliuosuotų nuo tak
sų pajamų ir pelnų suteiktų 
valstybei apie $300,000,000 kas 
metai.

ja. Senoji sargyba jam pasi
rodė nebeištikima.

Berlyne nacių spauda praneš 
ša, kad įvyksta GPU susirė
mimų su darbininkais. Berlyno 
pranešimais, šituose susirėmi
muose skaičius žuvusiųjų pra
lenkė jau 100.

Varšuvos dienraštis “Express 
Porany” informuoja, jogei Mas
kvoje, Lubianka kalėjime, už
daryta 473 darbininkai dėl to, 
kad jie surengė protestą prieš 
naujus darbo įsakymus.

Dėl pakrikimo sovietų trans- 
portacijos, sako dienraštis 
“London Daily Telegraph”, 
daug darbininkų pavėluoja dar
bui. Vien Maskvoje geležinke
lio paskutinėje stoty susirenka 
po 8,000 darbininkų kasdien, 
kurie prašo paliudymų, kad ne 
dėl savo kaltės jie pavėlavo 
darbui.

Žemės pirkimo istorija 
Vilniaus krašte

VILNIUS. — Prieš 10 melų 
Albertinos dvare (Dievenišky- 
je, Ašmenos apskr.) buvo pra
dėta pardavinėti žemė. Kas 
norėjo, tie ir nusipirko: Eetu- 

1928 metais 10 ha nusipirko 
Dieveniškio miestelio lietu
vis gyventojas Kazys KrcČius, 
1931 m. Grvbiškiu kaimo lie
tuviai gyventojai Adomas Gai
dys, Antanas Gaidys ir Stasys 
Gaidys, Adomas Butrimas, My
kolas Kuklys, Lukošius-Luko- 
ševičius, Antanas Kuklys ir 
Andrius Kuklys. Be to, Dau- 
buciškių dvare nusipirko že
mės Buinauskas ir Česiulis.

Dabar visi čia sužymėti ūki
ninkai gavo iš Vilniaus vaiva
dijos įstaigos pranešimus (ra
štu), kad jiems toji žemė pir
kti vra uždrausta.

Pirkėjai už žemę pinigus 
jau yra sumokėję, bet dar ne
buvo gavę visų dokumentų.

Siunčiame 
Pinigus 

Lietuvon.
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILL.
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KORESPONDENCIJOS
Hart, Mich.

Oras. — Wišniauskas grjžo 
iš ligoninės. — Mirė Marė 
Orentienė.—SLA 183 kuo
pos valdybos susirinki
mas. — Klaidos atitąisy- 
mas.
Oras šaltas, giedras, sniego 

nėra. Sausio 9-tą turėjom smar
kų lietų su perkūnija ir žaibais, 
bet šiuo laikuv labai gražu.

Q » »
Sausio 1 d. Andrius Višniau- 

skas, išgulėjęs Oceana ligoninėj 
porų mėnesių, grįžo namo. Jau 
gali biskį sėdėti ir vaikščioti, 
bet peršautos rankos dar ne
gali valdyti.

» » »
Sausio 6 d. mirė Maria Oren

tienė. Jos vyras Antanas Oren-

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

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

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

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.

tas, miręs vasario 22 d. 1938 
m. paliko dukterį, vedusių su 
John Cornwall, ir du sūnūs. 
Simus Gediminas tarnauja U. 
S. kariuomenėje Hart Benja- 
min Harrison, Indiana. Simus 
Vytautas nuo mažens laikėsi 
prie tėvų ūkyje. Mariutė pri
klausė prie trijų organizacijų: 
SLA 183 kuopos, Amerikos Pi
liečių Lietuvių Klubo ir LDLD 
207 kuopos, šios trys organiza
cijos suteikė Mariutei gyvų gė
lių vainikus. Taipgi daug vaini
kų ir bukietų buvo nuo drau
gų ir jos vaikų. Buvo iškilmin
gai palaidota Hart kapinėse.

» » »
Sausio 11 d. įvyko SLA 183 

kuopos valdybos ir komisijų 
posėdis. Svarbiausia tai patik
rintas finansų stovis. Dalyvavo 
pirm. J. Žukauskas, maršalka 
A. Žukauskienė, finansų rašt. 
V. Kutulis, iždininkė K. Kutu- 
lienė, prot. rašt. M. Dundulie
nė, iždo globėjas J. Ridulis, V. 
Ridulienė (posėdžio raportas 
tilps “Tėvynėje”). Užbaigę po
sėdį, turėjome draugiškų vaka
rienę. Ūkininkės atvežė skanių 
užkandžių, o šeimininkė patai
sė arbatėlės, ir taip užkandžiau
dami pasikalbėjome svarbes
niais reikalais; Bičiulių vaiku
čiai, būtent, Onutė, Pranutė ir 
Albertas padeklamavo ir taip 
užbaigom posėdį.

Marė Dundulienė.
P. S. Čia noriu atitaisyti klai

dų, kuri įsiskverbė mano ko
respondencijoj “Naujienų” nr. 
1-tam, sausio 6 d. Ten yra pa
minėti vardai dalyvavusių Ka
lėdų pietuose, bet praleista, kad 
dalyvavo Antanas Mileris su 
žmona ir dukteria iš Shelby, 
Mieli.

l ACM e-NAUJLENŲ Foto!

John G. McCarthy, kuris 
liko išrinktas Chicagos Pre
kybos Tarybos pirmininku.

Wilkes Barre, Pa.
Laikraštininkų streikas ir 

kiti dalykai

nę. Pamokos įvyksta kiekvieno 
penktadienio vakarų.

Musų mieste Amerikos Lietu
vių Kongresas kaip ir numiręs. 
Komunistai patys vieni užėmė 
i<omiteto vietas. Nesušaukę nė 
konferencijos palys save atsto
vavo ir Scrantono Kongrese. 
Prieš porų metų jie padarė tų 
pat, — popierinių delegatų pri
sivarę daugumų sudarė ir išrin
ko savo komitetų, o po to mer
dėjo. Vėliau atėjo didesnių or
ganizacijų ir veikimas buvo at
gaivintas. Tai ir vėl jie atstūmė 
skirtingų minčių veikėjus. Net 
V. Andrulis iš Vilnies džiaugę
si, kad jie buvo izoliuoti, tai 
dabar turi pasekmes. Taigi, ir 
vėl ta pati istorija kartojasi.

—M. D. S.

Iš Lietuvos
KAIP LIETUVOJE NU
BAUSTI NERAMUMŲ 

KĖLĖJAI
Gij'upė asmenų Lietuvoje ban

dė kelti kai kurių1 neramumų. 
Neramumų organizatoriai buvo 
suimti. Po ištardymo, vidaus 
reikalų ministras, pagal sustip
rintos apsaugos meto įstatymų 
nubaudė neramumų kėlėjus 
šiaip:

1. Stepų Kompailį išsiųsti 3 
mėn. į priverčiamojo darbo įs
taigų,

2. Jonų Virbalį išsiųsti me
tams į Veisėjų valsčių,

3. Dr. Pranų Dielininkaitį iš
siųsti 6 mėn. į Vilkaviškio ap
skritį,

4. Povilų Ivanauskų išsiųsti
6 mėn. į Raseinių apskritį,

5. Dr. Leonų Bistrų issiųsti 3 
mėn. į Alytaus apskritį,

6. Alfonsų Motiejų Rimų iš
siųsti 3 mėn. į Prienų valsčių.

Visi jie bus policijos priežiū
roje. —V.DV.

Kiti Lietuviai Daktarai

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

LIETUVIAI

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

(ALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

CRANE COAL COMPANY 
5332'So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chieago, III

Musų mieste laikraštininkų 
streikas tęsias jau pusketvirto 
mėnesio. Streikuoju darbininkai 
priklauso prie American News- 
paper Guikl. Sausio 9 dienų šis 
skyrius paėmė didžiausią sve
tainę šiame mieste ir surengė 
prakalbas, kad galėtų išaiškinti 
publikai jų dabartinių padėtį. 
Publikos buvo apie keturi tuks
iančiai. Tai tikrai retkarčiais 
tiek žmonių sušaukiama į vie
na susirinkimų. Tas parodo, kad 
baltakalnieriai darbininkai tu
ri pritarimo plačiose masėse.

Svarbiausi kalbėtojai šiame 
susirinkime bitvo J. Walsh nuo 
laikraštininkų unijos, J. Bro- 
phy, C. I. O. direktorius, Tom 
Kennedy Pennsylvanijos valsti
jos gubernatorius leitenantas ir 
VVatson, vice-pirmininkas Ame
rikos laikraščių unijos. Pirmi
ninku buvo U.M.W. of A. uni
jos pirmo (lis (rikto prezidentas 
J. Koeik.H., . . ,s.;;v. ....

J. Waish, slrcikubj.'įš vielos 
laikraščio redaktorius paaiški
no, kodėl jie streikuoja. Iš jo 
kalbos pasigirdo, kad keturių 
laikraščių darbininkai išėjo to
dėl, kad laikraščių savininkai 
atsisakė atnaujinti kontraktų, 
kuris pasibaigė. Išimtį padarė 
vienas (Sunday Indepcndant) 
savaitraštis. Jo savininkas pasi
rašė, bet laikraščio neišleidžia 
todėl, kad spaustuvės darbinin
kai priklauso prie A. D. Fede
racijos, ir toji unija neleis sa
vo darbininkus grįžti prie vie
nos spaustuvės. Patvarkymas 
yra, kad laukti, kol visi pasira
šys.

Šį susirinkimų rūme visos gy
vuojančios unijos. Estradoje 
matėsi šių unijų atstovai: team- 
sters, bakers, brcwcrs, typogra- 
phical workers, electrical work- 
ers, relail clerks ir U.M.W. of 
A.

Pasidairius kitur matos, kad 
Lietuvių Progresyvis Klubas 
rengia iliustruotas prelekcijas, 
kurios įvyks vasario 5 dienų, 
7-tą vai. vakare. Jose dalyvaus 
Dr. A. Valybus. Jis turės pa
veikslus ir su jų pagalba žmo
nėms aiškins apie žmogaus or
ganus ir kaip ligos veikia juos. 
Dr. C. Retkevičius (dentistas) 
patars mums kaip užlaikyti 
sveikus ir švarius dantis, o adv. 
A. Valinčius pakalbės apie so
ciali šių dienų gyvenimų. Įžan
ga nemokama. Kviečiame visus 
dalyvauti. Vieta —- 325 East 
Markei St.

Lietuvių Progresyvis Klubas 
nusitarė sutverti lietuviškų mo
kyklėlę, kurioj bus vaikučiai 
mokomi dainų, muzikos ir lie
tuvių kalbos, šiam darbui, kaip 
girdėti, pritaria ir kitos organi
zacijos, nes SLA 115 kuopa iš
rinko du atstovus, kad bendrai 
dirbtų su musų komisija su
tvarkymui ir įtraukimui kitų 
organizacijų, kurioms rūpėtų 
musų lietuviškas jaunimas. Ku
rie turi vaikučių ir norėtų pri
rašyti juos prie šios mokyklė
lės, tegul ateina į Klubo svetai

Indiana Harbor, Ind.
Pranešimas ir užprašymas mu

sų Indiana Harboro ir apy
linkės lietuviams.
SLA 185 kuopa rengia labai 

smagų šokių vakarų sausio 29 
d. Tai bus sekmadienio vaka
ras. šokių vakaras įvyks adre
su 2101 Broadway. Pradžia bus 
7 vai. vakaro. Tas vakaras tai 
bus labai linksmas ir pavyzdin
gas, nes man vakaro komite
tas pranešė, kad jie deda visas 
pastangas, kad šokiais butų visi 
patenkinti.

Turiu pranešti iš anksto, kad 
nebusite apvilti. Tik ateikite į 
šokius ir praleiskit linksmai va
karų. Juk netrukus ateis gavė
nia, o tada mes neberengsime 
šokių. Taigi, prisišokime iki va
lios, kad pakaktų per visų ga-

vėnių.
Užprašo visus lietuvius — se

nus ir jaunus -— ir iš kitur at
važiuoti. Komitetas

ATIDARYMO PRANEŠIMAS 
Michigan Avė. Klinikos 
Pilnas Medikalis patarnavimas 
su pagalba laboratorijos ir X- 

[ ray. Gydymas be vaistų, su pa
galba moderniškų pagerintų iš
radimų. Reikalui esant vaistus 
duodame už žemą kainą.
Mes Gydom Vyrų ir Moterų 

Ligas
Taipgi — Artritis, Rheuma- 

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

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

vakare

Michigan Avė. Glinic
® Telefonas Calumet 4178 
33-čia ir So. Michigan Avė.

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

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

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.

._ ___—__ u__ :... .   ......... ...... ................. , ' ■'.... ..... u - ■__ :__ _

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. Kenvvood 5107.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence TeI.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.

. LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.
Nedėlioj pagal sutartį.

i LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

I AMBULANCE

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
J

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

—\ _ 1 ____ • koplyčios visose
—Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadieni* vakarais
7 vaL vakaro U W. H. F. C. stoties (1420 K.)—-Pranešt

P. ŠALTIMIERAS.
■

Laidotuvių Direktoriai

:fr

A

•Y

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

v;

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plaoe Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

i

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

Marųuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė.

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

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001.

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 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 We§>t 63rd St 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu^ 
elektros prietaisus. v .\

Ofisas ir Laboratorija > • t 
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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2880.

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 S t 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230. 

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Garsinkitės “N-nose”
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NAUJIENOS, Chicago, 111.

Vienybe — 
Galybe

Gi nepriklausomieji krauluv- 
ninkai, kurie ikišiol dėl kurių 
nors išskaičiavimų nėra nariais,

turėtų tai apsvarstyti ir kuo 
greičiausiai įstoti į šia šeimą.

(Skelti.)

VISOKIOS ŽINIOS IŠ DETROITO
Pažadėsi — patiešysi

Praeitą rudenį tiek laikraš- 
* eiai rašė, tiek per radijo daug 

buvo kalbama apie tai, kad rei
kia visko pirkti ir tuo bildu 
biznį gerinti. Esą, juo daugiau 
žmonės pirks, juo biznis geriau 
eis, juo daugiau atsiras viso
kiausių darbų. O tuo atveju vi
siems bus gerai.

Buvo kalbama, įtad štai šiais 
naujais metais darbų atsiras 
daug ir prasidės nauja gerovės 
era. Tiesa, automobilių pramo
nėje lyg ir pasireiškė šiokis to- 
kis pagyvėjimas. Buvo priimta 
kiek ir naujų darbininkų. Li
ko išleista nauji modeliai, — 
labai gražus ir patrauklus.

Žinoma, viskas atrodė pui
kiai, išėmus vieną dalyką: ne
atsirado pakankamai pirkėjų 
tiems gražiems automobiliams. 
O kad taip yra, tai galima 
spręsti iš to, jog palyginti vi
sai nedaug darbininkų liko pa
šaukta j darbą.

Taigi, daug žadėta, bet ma
žai tebus ištesėta.

Kalbėjo vienaip, o išėjo 
kitaip

Michigan valstijos naujasis 
republikoniško nusistatymo gu
bernatorius prieš rinkimus ža
dėjo darbininkams daugiau 
darbų dirbtuvėse. Žadėjo taip 
pat daug didesnį atlyginimą, 
negu mokama prie WPA dar
bų.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

štai dabar jis pradėjo savo 
pareigas eiti. Tuoj nuo WPA 
darbų liko nemažas skaičius 
žmonių paleistas. Iš tų darbų 
jie liko paleisti, o naujų nega
vo ir negali gauti. Atsidūrė jie 
lokiu budu visai nekokioje pa
dėtyje. Juo labiau, kad dauge
lis jau išėmė nuo nedarbo ap- 
draudos kvotą (per savaitę jie 
gaudavo $13).

Jau pradeda reikštis didelis 
nepasitenkinimas, štai sausio 
20 d. Cadillac Sąuare aikštėje 
yra rengiamos demonstracijos 
tam, kad bedarbiams butų 
duodama daugiau darbų prie 
WPA.

Prasidėjo tikra žiema
Detroite ir apylinkėse nuo 

sausio 13 d. prasidėjo tikra 
žiema. Daug sniego prisnigo ir 
tuo pačiu metu gerokai pradė
jo šalti.

Darbo federacijos 
konvencija

Michigan valstijos darbo fe
deracijos 50-a konvencija pra
sidės vasario 15 d. Truks ji 
apie keturias dienas. Pasižadėjo 
kalbėti gubernatorius Fitzge- 
rald ir miesto majoras Reading.

Padarė sutartį
Duonos kepyklų F. L. Uni

jos 326 skyriaus atstovas James 
Cross su Atlantic ir Pasific Tea 
kompanijos kepyklomis, kurios 
veikia Detroite ir apylinkėje, 
atnaujino kontraktą. Kalbamos 
kepyklos naudos unijos epitetę 
ant parduodamos duonos. Iš 
viso kompanija samdo apie 230 
darbininkų.

Unijos atstovas Cross taip 
pat praneša, jog netrukus ir ki
tos kepyklos turės susitarti su 
organizuotais darbininkais. 
Daugiausia unijai priešinosi 
Kroger kompanija, bet dabar ir 
ji yra pasirengusi kontraktą pa
sirašyti.

Teisėjas atsisakė išduoti 
drausmę

Prieš kiek laiko sustreikavo

MOKAME 4%
DIVIDENDŲ Už TAUPOMUS PINIGUS

Su pradžia 1939 metų kviečiame lie
tuvius taupyti pinigus SIMANO 
DAUKANTO FEDERAL & SAV
INOS LOAN ASSOC1ATION o f 
CHICAGO, kur kiekvieno asmens 
taupiniai apdrausti iki $5000.00 
Federal Savings and Loan Insur
ance Corporation, Washington, 
D. C.

Andan Lunch kompanijos dar
bininkai (W. Fort ir 3rd Avė.). 
Prie valgyklos jie pastatė pi 
kietininkus. Savininkai -kreipėsi 
į teismą reikalaudami, kad bu
tų uždrausta pikietuoti jų biz; 
nio-vietą. Teisėjas Sheiman at
sisakė reikalavimą išpildyti, .lis 
pareiškė, kad organizuoti dar
bininkai, kurie dirbo valgykit) 
je, turi visišką teisę ramiu bu
du pikietuoti.

Mirė Urbonienė
Highland Parke sausio 9 d. 

pasimirė Magdelena Urbonienė. 
Ji paliko nuliūdime savo dvi 
dukreles Agnės ir Barborą, bro
lius Antaną ir Joną, o Lietuvo
je Vincą Škiperius. Antanas gy
veno pas Urbonienę, o Jonas 
turi farmą netoli Grand Rapids, 
Mieli.

Velionė buvo išlydėta iš Ha- 
ley laidotuvių įstaigos. Ji pri
klausė SLA 200 kuopai, kuri 
prisiuntė vainiką. Gėlių buvo at
siųsta nuo giminių ir nuo ame
rikonų kaimynų. Sausio 11 d. 
Urbonienė liko palaidota gra
žiose Mt. Olivet katalikų kapi
nėse su religinėmis ceremoni
jomis. Velionės vyras tose pat 
kapinėse jau ilsis penki metai.

Kai Urboniene gulėjo ant mir
ties patalo, tai dukrelėms daug 
gelbėjo jų dėdė Antanas Skipa- 
ris ir kaimynka Savickienė. 
Daug nuoširdumo parodė ir 
kaimynai amerikonai.

J laidotuves iš fanuos buvo 
atvykęs brolis Jonas Skiparis su 
savo žmona ir dukrele. Dalyva
vo taip pat ir kili gimines bei 
kaimynai.

Prigėrė trys vaikai
Sausio 14 d. prie Lakewood 

Avė. kanale (ten yra laikomi 
^arnikai) trys vaikai* užėjo ant 
ledo, kuris buvo tik kokio vie
no solio storio. Ledas įlūžo ir 
vaikai pradėjo skęsti. Tų vaikų 
du draugai, kurie buvo krante, 
pradėjo šaukti pagalbos. Atbė
go Frank Becker (172 Lake- 
wood Avė.) ir šoko nelaimingus 
vaikus gelbėti. Jam ledas irgi 
įlūžo. Tada jis su lentų pagalba 
vis. dėlto pajėgė du vaikus iš 
vandens ištraukti, o trečią tik 
po kokios valandos laiko poli
cijai pasisekė išgriebti. Žinoma, 
jis buvo nebegyvas. Iš pirmųjų 
dviejų vienas pasimirė beveža
mas į ligoninę, o kito nepasise
kė atgaivinti, nors ir buvo de
damos’visos pastangos.

Visi trys berniukai buvo S t. 
Martin mokyklos mokiniai. Visi 
jie buvo apie 8 metų amžiaus. 
Vienas tų berniukų, Walter Gi- 
dora, buvo rusų tėvų vaikas ir 
liko palaidotas su stačiatikių 
apeigomis Evergreen kapinėse.

—Detroitietis

Karlais kas negalima atsiek
ti pavieniui asmeniui, tas pats 
reikalas lengvai yra atsiekia
mas keliems susijungus į didės* 
nę grupę. Valgomų daiktų par
duotuvių gyvenime lygiai tas 
pats. Per pastaruosius dešimts 
metų nepriklausomieji krauluv- 
ninkai vedė gana nea (laidžias 
rungtynes su didelėmis grandi
nėmis krautuvėmis. Tai buvo 
kova nelygiomis, nes tos stam
bios krautuvės turi savo sandė
lius ir didelius išteklius, ko vi
sai nėra pas nepriklausomus 
smulkius prekybininkus.

Suprantama, kad tai buvo 
gana sunki kova. Jos neturi ir 
prie geriausių norų tų galimy
bių, kokias turi grandinės, ne
gali lokio patarnavimo savo 
pirkėjams suteikti, jau nekal
bant apie geresnį. Taigi, reika
lingas buvo bendro veikimo 
darbas.

Vienu iš tokių bendrų reika
lų išeinančių darbo vaisiumi 
buvo ir Midwest Grocery ben
drovė. Ji įsikūrė prieš aštuo- 
nius metus. Ir šiandien jau 
skaitosi didžiausi tos rūšies' or
ganizacija Jungt. Valstijose. 
Tai kooperatyvi organizacija, 
jungianti virš keturių šimtų 
krautuvninkų. Turi savo dide
lius, moderniškus sandėlius, 
per juos aprūpina narius-krau- 
tuvninkus geromis, šviežiomis 
prekėmis.. Taigi, pastangos ne
nuėjo veltui, šeimininkės greit 
supra tusios tų krautuvių reikš
mę ėmė remti, jas noriai lan
kyti. Suprantama, tad, ir tų 
krautuvių iškilimas.

čia kiekviena^, narys-krau- 
tuvninkas naudojasi, be to, kas 
jau paminėta, dar ir skelbimų 
patarnavimu. Per septynius, 
Chicagoje einančius įvairius 
laikraščius,, vedamas platus 
skelbimų darbas. Prekes už
perkamos tiesiai iš gamintojų 
ir dirbtuvių. Visa' tatai sutaupo 
bereikalingas išlaidas ir lei
džia pardavinėti *prekes žemo
mis kainomis.

Taigi, kaip matyti, šių krau
tuvių veikimas prilygsta gran
dinių krautuvių veikimui, o kąi 
kuriais atvejais net prašoksią.

Žemiausios Kainos
GERIAUSIOS KOKYBES PREKĖS I

. .. Pirk iš “Midwest Stores”

Išpardavimas* Penkt. ir šešt., Sausio 20 ir 21

IDAHO RUSSET Puikiausios U. S. 1 Rūšies

BULVES 10sv. 21c
“MIDWEST” Puikiausi Golden Santos
KAVA šviežiai spraginama kasdien sv. maiš. 150 | 
“MIDWEST” Deluxe Kava sv. ken. 250

» .1 ,,■■■■■» I II..........................................1.1 ■,,,■■■■ I ■■!■■■■■ .III.■■!■■■■ I.ll. ........................................... ... .............. .. ■ ■■ !■

“SALADA” Rudu Lebeliu
Juoda Arbata mažas pak. 9 c- y± sv. pak. 170 

. / — —-—....... ..... .. . — ...
čokoladinio arba Paprasto Skonio
Ovaltine did. ken. 59c mažas 33c I
“LIBBY’S” Naminio Būdo
Pjaustyti Agurkėliai 16 unc. džar. 130 I
“LIBBY’S”
Chili Con Carne No. 1 ken. g 19c I 
“PILLSBURYS” Blynams Miltai 20 unc. pak. 2 už 190 
“SNIDER’S” Tomato Catsup Did. būt. 150 
Gryni Daržovių Riebalai •
CRISCO 3 sv. ken 51c sv. ken. 19c
“RED TAG” Slyvai No. 1 aukš. ken. 2 už 17c
“SHURFINE” Grapefruit Sunka No. 2 ken. 3 už 25c
“ELMDALE” Piaustytos
žalios Pupos No. 2 ken. g 15c 
“OUR GOAL” Fancy Corn No. 2 ken. 2už 190 
“OSCAR MAYER’S” Gryna užkandžai mėsa sv. 29c
“MICKLEBERRY’S” Kepta Mėsa • sv. 27c
Puikus Cauliflower Dideli 15c

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
Išmokėjom 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

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

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO

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

Atmokėjimais
INFORMACIJŲ KREIPKITĖS l

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

Chicago, III.

ŽEMAIČIU ORKESTRAS —BAJORfiS DAINININKAS — ARTISTAI-fiS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— tt —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
« SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrių*

Detroit, Midi.
Ačiuoja “Naujosios Gady

nės” chorui
Negaliu praleisti netaręs sa

vo žodį “Naujos Gadynės” cho
rui ir jo vedėjui p. Jurgiui Ste
ponavičiui ryšium su operetės 
“Mikado” perstatymu Detroite 
sausio 1 d. š. m. Suomių sve
tainėje. Likau taip sužavėtas 
lyg tas kudilas lopšyje užsup
tas: žiurėjau, gėrėjausi ir nega
lėjau save įtikint, kad tai mu
sų lietuvių jaunimas tiek pa
žengė meno srityje, susispietęs 
“Naujosios Gadynės” choro pa
stogėje.

Vadinasi, aš negaliu praleisti 
netaręs savo širdingiausią padė
ką “Naujosios Gadynės” chorui 
už taip puikiai suvaidintą ope
retę “Mikado”. Ačiuoju p. J. 
Steponavičiui už jūsų taip dide
lį ir rūpestingą darbą. Linkiu 
geriausio pasisekimo jums ir 
visam “Naujosios Gadynės” 
chorui.

Dar kartą priimkite mano A- 
čiu. —A. J, Kizis

Trupinių Muilas
“MAGIC WASHER”

"LUX” Toilet Muilas
“LUX” Soap F lakęs
“AMERICAN FAMILY” Muilas

Caltfornia Orandžiai 
“LIFEBUOY” Muilas

252 mier.

Maž. 9c

_____ tuz, 15c
3 už 170

4 už 25c
Did. Pak. 21c
4 už 23 C

did. pak. 21c
$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 

TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

“YOU SAVE 40% WHEN YOU BUY FROM U S”

NEW CITY FURNITURE MART
Complete Home Outfitters

RADIOS — REFRIGERATORS — OI L HEATERS

1654 West 47th Street Phone Yards 4882-4883
CHICAGO

10 šmotų miegamo kambario 
autfitas: Lova, Dreseris, Chest, 
99 coil springsai, garantuotas 
springsinis matracas, 2 drese- 
rio liampos ir lovai liampa, 
Chenile lovai uždangalas1 pui
kus miegruimio kauras. Viso 
vertės $159.50.

Pilnas lovos autfitas, coil springsai, spring 
sinis matracas, panel lova, visokio didu
mo, vertės $39.50, Specialiai už $16.95

9 x 12 Linoleum, 5 metų garantija, vertės 
$9.50, Specialiai už ..................... $3.99

Special už S89.50

Krautuvė bus atdara nedėliomis nuo 10 
ryto iki 2 po pietų laike šio nepaprasto 

išpardavimo.

Garantuoti springsiniai matracai, visokio 
didumo ir spalvų* vertės $19.50, Specia
liai už ..........................................  $6.98

99 coil springsai, garantuoti 15 metų, vi
sokio didumo, vertės $19.50, Specialiai už
..................................   $6.98
r-..... . -........... ... 11 • ,'

9 x 12 puikus oriental kaurai, vertės
$49.50, Specialiai už .................  $16.95

’ NEREIKIA NIEKO ĮMOKĖTI—3 METAI IŠMOKĖJIMAIS 
' Ateikit ir apžiūrėkite kitas musų nepaprastas tavorų vertybes

JUSTIN MACKIEWICH 
President

HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

PAVASARINIŲ
MADŲ

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

Vardas______ _______________  ;

Adresas__ __________________

Miestas____ 1

Valstija.--------------------------------



NMJJIEMOS
The Lithnanian Daily New» 

Published Daily 
The Lithuanian

1739 South
Telephone CANal 8500

Except Sunday by 
News Pub. Co.» Ine

Halsted Street

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75
ŠVIESA Iš MASKVOS

NAUJIENOS, Chieago, UI.
_ __________ t i . ......................... ....

Penktadienis, sausio 20,1939

Klaipėdos reikalai
(Mūšy specialaus kOrespodento Lietuvoje)

Kuris Lietuvos cho
ras vyks į Ameriką?

Subscription Ra tęs: 
year 
yėar 
year

$8.00
$5.00
$8.00
3c per copy.

per 
per 
per

in Canada
outside of Chieago 
in Chieago

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chieago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St„ Chieago, 
Iii. Telefonas Canai 8500.

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Aletamfi
Pusei metų ...... ................
Trims mėnesiams__ ____
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui ______

Chieagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 9c
Savaitei _____________  18c
Mėnesiui 75©

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metams ___ *.*..**.*...**
Pusei metą ••••444t4444«l 
Trims mėnesiams .. 
Dviem mėnesiams . 
Vienam mėnesiui

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ___________________  $8.00
Pusei metą --------- .---------------- 4.00
Trims mėnesiams ---------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mohey 

Orderiu kartu su užsakymu.

$5.00 
. 2.75 
.. 1.50 
.. 1.019

Nacių ir bolševikų derybos
*

New Yorko laikraštis “Newsh vakar gavo praneši
mą iš Londono, kad ateinančią savaitę ivyks Stockholme 
arba Kopenhagoje Vokietijos ir Rusijos atstovų konfe
rencija, kurios tikslas bus užmegsti artimesnius ryšius 
ir, gal būt, net karo sąjungą tarpe nacių ir komunistų 
diktatūrų.

Per Naujų Metų bankietą, kurį Hitleris surengė Ber
lyne svetimų šalių diplomatams, nacių “fiureris”, esą, pa
reiškė sovietų Rusijos ambasadoriui Aleksejui Merekalo- 
vui, kad Vokietija neketinanti daryti sovietams keblumų 
Ukrainoje. Šituo pareiškimu Hitleris davė suprasti Sta
lino pasiuntiniui, kad naciai neatsisako su komunistais 
tartis.

Tai dar kartą patvirtina žinias apie susitaikymo ga
limumą tarp Berlyno ir Maskvos. To susitaikymo, kaip 
užvakar buvo minėta “Naujienose”, seniai geidžia Stali
nas, kuris bijo karo su Vokietija. Po Miuncheno “taikos'’ 
Stalino baimė dar labiau padidėjo, kai sovietų Rusija ta
po Europoje izoliuota.

Auksinė proga, kuria Rusija nepasinaudos
Kuomet centralinės ir pietinės Europos valstybėse 

yra žiauriai persekiojami ir slopinami nepriklausomos 
minties žmonės, tai tūkstančiai mokslininkų, rašytojų, 
mokytojų, inžinierių, išradėjų ir Šiaip inteligentų ieško 
prieglaudos svetimose šalyse. Daug pagarsėjusių visame 
pasaulyje Vokietijos ir Italijos mokslininkų yra atvykę į 
Ameriką — pav. genialus reliatyvumo teorijos autorius, 
prof. Einstein; garsusis italų ekonomistas, prof. Salve- 
mini; istorikas Ferrero ir k.

Kiti iš tų mokslo žvaigždžių apsigyveno Anglijoje 
(pav. didis psycho-analizo specialistas, Dr. Freud iš Vie* 
nos), Holandijoje, Šveicarijoje, Belgijoje ir 1.1.

Vokietija, Italija ir Austrija, išvydamos tuos mokslo 
žmones i užsienius, daro sau neapsakomus nuostolius. 
Bet fašistiškų šalių nuostoliai yra laimėjimas demokra
tijoms, kurios šituos tremtinius priglaudžia. Jau šiandien 
tai yra aiškiai jaučiama. Vokietijos spauda nusiskundžia, 
kad jai trūksta mokytojų ir kad ji jau pradeda atsilikti 
nuo kitų šalių tose mokslo ir technikos šakose, kuriose 
ji pirmiau vadovavo pasauliui, kaip, pav. chemijoje.

Tačiau, jeigu naudinga Amerikai, Anglijai ir Holan- 
dijai įgyti tas mokslo jėgas, kurias išvaikė iš Italijos, 
Vokietijos ir Austrijos universitetų ir laboratorijų fa
šizmas, tai šimtą kartų labiau tas jėgas galėtų suvartoti 
Rusija. Stambių mokslininkų ji beveik neturi, nes senoji, 
dar carizmo laikais užuagusioji karta baigia išmirti, o 
naujiems specialistams tose arba kitose mokslo srityse 
nebuvo pakankamai laiko subręsti.

Rusijai trūksta statybos, elektrikoS, chemijos ir įvai
rių technikos šakų inžinierių, ir ji yra priversta traukti 
juos iŠ užsienių. Jai trūksta gydytojų. Jai trūksta kom- 
petentiškų profesorių universitetams ir akademijoms; 
trūksta mokytojų vidurinėms ir pradinėms mokykloms; 
trūksta gerų vedėjų pramonės, žemės ūkio ir finansų į- 
staigoms; trūksta patyrusių miestų ūkio administrato
rių. Jeigu Rusija atidarytų duris tiems bėgantiems iš fa
šistiškų diktatūrų (o pastaruoju laiku ir iš Čekoslova
kijos) inteligentams, tai ji įsigytų tokį turtą, kokio ne
galima nupirkti už didžiausius pinigus.

Bet, deja, sovietų valdžia tų žmonių neįsileidžia. Ji 
bijo, kad iš svetur atvykę profesoriai ir mokytojai už
krės Rusijos mokyklas “buržuaziškumu”. Ji bijo, kad Va
karų Europos inteligentai, kurie atsisakė lenkti sprandą 
po Mussolinio arba Hitlerio jungu, pareikalaus sau min
ties laisvės Rusijoje, kuomet tenai didesnis jų skaičius 
apsigyvens. Ji bijo, kad italai ir vokiečiai istorikai ir eko
nomistai skelbs demokratines idėjas *— ir Stalino žval
gyba bus priversta juos kamantinėti, areštuoti ir depor- 
tuoti!

Todėl bėgantiems nuo fašistiško pogromo iŠ Vakarų 
Europos mokslininkams ir inteligentams žydams, katali
kams, socialistams ir liberalams nėra vietos milžiniškame 
sovietų krašte. Nęra vietos net bėgantiems nuo-Hitlerio

Komunistę vadas Antanas 
Bimba džiaugiasi, kad jau dau
gelio šalių valdžios gaudo “šni
pus”, o tai, girdi, dėl to, kad 
jos pasimokino iš Maskvos.

“Kai Sovietų valdžia”, ra
šo jisai “Laisvėje”, “pradėjo 
tuos sutvėrimus medžioti, tu- 
Ii neviėtni Tamošiai ir abe
jojo ir Sovietus koliojo.

“Bet nuo to laiko viskas 
pasikeitė. Sovietų valdžia iš- 
tiesų atidarė akis visoms de
mokratinėms šalims.”
Iš tiesų, taip “atidarė akis”, 

kad tos šalys pradėjo ir sovietų 
šnipus gaudyti! Neseniai Fran- 
euzijos teismas pasmerkė 20 
metų sunkiųjų darbų kalėjimu 
bolševikų agentą PleVickaja 
(žmoną gen. Skoblino, kuris 
pabėgo į Rusiją, nužudęs gen. 
Millerį).

Atsidarė akys ir Amerikos 
valdžiai, kuri pereitą gruodžio 
menesį suėmė Californijoje tris 
sovietų šnipais įtarius asme
nis: Michailą Goriną, jo žmoną 
Nataliją ir vieną Hafisą Saličą. 
Jų bylos svarstymas yra paskir
tas vasario 21 d.

Šnipų gaudymo šviesa iš Ma
skvos, tačiau, dar labiau ap
švietė kitas šalis, štai Vokietijo
je nuolatos yra kapojamos gal
vos Šnipams, o Japonijoje val
džia rengiasi išleisti aštresnį įs
tatymą prieš šnipus. Sausio 18 
d, buvo pranešta iš Tokio šito
kia žinia:

“Valdžia paruošė aštresnį 
įstatymo sumanymą prieš 
šnipinėjimą ir pateiks jį at
stovų butui. Manoma, kad 
įstatymas praplės 
bausmės vartojimą 
nėjimą ir padidins 
kovai su šnipais.” 
žodžiu, komunistai 

džluotis, kad Stalinas
tą pasirodė maršuojąs 
Žmonijos
je. Jei Maskvos įtaka ir toliaus 
Šitaip Veiks, tai galima tikėtis, 
kad Amerikoje bus atgaivintas 
pagarsėjęs iš pasaulio karo lai
kų “šnipinėjimo aktas”, kuriuo 
pasiremdama valdžia buvo įve
dusi cenzūrą spaudai, reika
laudavo straipsnių vertinių iš 
ateivių laikraščių redaktorių, 
ir prokuroras Palmer darydavo 
medžiokles prieš “radikalus”.

“Spasibo Stalinu!”

ne tik nebuvo pirmiau, bet dar 
ir dabar cenzūra leidžia laik
raščiams tik per pusę lupų pra
sitarti apie valdžios politiką.

Ir dabar dar tebeveikia Lie-lmos visos galimos 
tuvojė tas šlykštus spaudos įs- kad su Klaipėdos 
tatymas, kuris Verčia opozicinę kais susiprasti ir pradėti geruo-! 
Spaudą dėti valdžios propagan- ju gyventi, žinoma, visos tos 
dos biuro straipsnius, kuriuose nuolaidos daromos Berlyno įta- 
yrk garbinama valdžia ir ata- koje. O tos nuolaidos jau labai 
kUojami jos oponentai. Net Ru- toli eina, štai Klaipėdos krašte 
sijos caro laikais valdžia ne- jau panaikinta centro saugumo 
drįsdavo šitaip spaudą paverg- policija, kitaip tarus, centro vy
ti. Bet UŽ Smetonos medalį paf- riausybė pasižadėjo tenais netU- 
davęs savo demokratinius “įsi- rėti savo slaptos politinės poli* 
tikinimus” p. Vitaitis to neina- -rijos* Be to, vietos gyventojams 
to. bus suteikiama pirmenybė ski-

---------- *-----  riant į centro vyriausybės tar-l Bet 
LYGINA SU WASHINGTONU nybas. štai jau Klaipėdos pašto kame

Klaipėdos krašto gyvenimas 
pasuko visai savaimihgais ke
liais. Iš Lietuvos centro vyriau
sybės žygių matyti, kad daro- 

nuolaidos, 
vokietinin-

įtikinti, kad tikrai vokiečiai pa
siryžę Ukrainą neužkariauti, 
bet sukurti jų respubliką.

Tokiu atsitikimu Baltijos val
stybės atsidurtų visiškoje Vo
kietijos įtakoje. Spėliojama, 
kad Bęrlyne nesą pasikėsinimų 
Klaipėdos kraštas jungti prie 

Į Vokietijos, bet tik suteikti tam 
kraštui visišką autonomiją tuo 
pagrindu, kad tasai kraštas tu
rėtų tik bendras su Lietuva sie
nas. Reiškia, Lietuvos centro 

| vyriausybė į Klaipėdos krašto 
vidaus 
kištis.

gyvenimą visai negalėtų

mirties 
už šnipi-

dar kar- 
visos 

progreso” priešaky-

DRUGIO KREČIAMAS

Brooklyno kvašistuo jančioS 
“Vienybės” redaktorius p. S. 
Vitaitis negali be isterikes pa
kalbėti apie paprasčiausią daly-

tuo pačiu Lietuva daug 
priklausytų nuo Vokieti-

----------- I viršininku paskirtas vietos gy-ljos ne tik ūkiškai, bet ir polL 
Klerikaliniam “Darbininke” Ventojas, net muitinės viršinill-1 tiškai.

vienas kunigėlis, pasislėpęs po kas atšaukiamas ir jo vietoje 
pseudonimu, įrodinėja, kad fa- bus skirtas klaipėdiškis. Be to, 
šistų sukilimas Ispanijoje esąs visi centro valdžios vietoje val- 
“teisėtas”, nors jisai ir atkreip- dininkai įpareigojami, kad jiel£enkij 
tas prieš teisėtąją respublikos be lietuvių kalbos būtinai mo- 
vyriausybę ir konstituciją. Ji- ketų ir vokiečių kalbą. Visi cen- 
sui tašo: tro valdžios

“Angliškoji (nekatalikiško-]8^ lietuvių 
ji) amerikiečių spauda be- m 8 
veik vienbalsiai! smerkia gen. okiecių 
Franco už tai, kad jis suki- 01gamzacija 
lo prieš teisėtai išrinktą vy-p ^s vei <1 
riausybę, ir kitaip jį nevadi- , 
na, kaip maištininku. Bet 
anglai užmiršta, kad Jurgis 
Washingtonas taip pat suki
lo prieš teisėtą Anglijos vy
riausybę. Juk nieks nė ne
mėgina užginčyti, kad Jurgis 
(trečiasis) buvo teisėtas 
Anglijos karalius.”
Labai nevykęs palyginimas. 

Amerika sukilo prieš kito kraš
to karalių, kliris šią šalį valdė; 
ji kovojo dėl savo nepriklauso
mybės. Jurgio Washingtono va
dovaujamos kolonijos Ameriko
je siekė to pąties, ko siekė Lie
tuvos žmonės .po pasaulio ka
ro: įsteigti savo nepriklauso
mybę, nusikratant svetimo jun
go.

Ispanijos niaištinihkų pusėje 
nėra nieko,.panašaus. Jie suki
lo ne prieš svetimą jungą, bet 
prieš savo krašto teisėtai išrink
tą valdžią. Ne gana lo, kad jie 
paėmė į rankas ginklą prieš sa
vo krašto valdžią, bet jie dar 
pasikvietė talkon svetimų šalių 
valdžias (Italijos ir Vokietijos) 
ir parsitraukė iš Afrikos mau
rus, kad jie žudytų Ispanijos 
žmones!

Taigi gen. Franco yra ne tik 
maištininkas, bet ir savo kraš
to išdavikas. Pagaliau jisai yra 
didžiausias veidmainis, nes ji
sai sakosi ginąs “katalikų baž-

Tenka manyti, kad visos šios 
problemos bus artimiausiuose 
mėnesiuose išrištos. Berods 

ja dabar rodo didelio no
ro ir susirūpinimo su Lietuva 

.geruoju gyventi ir jos reikalus 
įstaigų užrašai bu- h<ur gajį užsienių politikoje už- 
ii vokiečių kalbo-Lary. geį rejkįQ turėti galvoje 

ir tai, kad Lenkijos valstybės 
^nacionalsocialistų | užsienių politika vakarų didžio

sios Valstybės dabar labai ne
pasitiki, nes visi gerai tai įver
tina, kad vis dėlto Lenkija daug 
yra padariusi, kad Vokietiją su
stiprinti. Juk Lenkija padėjo 
Vokietijai ir Čekoslovakiją 
smaugti. Todėl dabar tos vaka
rų valstybės jau veik linkę i 
Lenkijos interesus ranka moli 
— išsivirei košės, tai patys ją 
ir srėbki t.

žodžiu, mes jaučiamės besto
vį stambių tarptautinių įvykių 
angoje. Šis pavasaris bus Euro
pos politikoje lemiamas pavasa
ris, tik klausimas ar viskas 
baigsis vėl Miuncheno politika, 
ar kils atviras karas. Bet tenka

Klaipėdos krašte I 
niekieno nekliudo

ma. Kitaip tarus, vietos vokie
tininkams suteikiama visiška 
politinio veikimo laisvė.

Kadangi Klaipėdos direktori-' 
ja bus sudaryta išimtinai iš vo
kietininkų, tai tenka laukti, kad 
vokietininkai, kurie yra iš Ber
lyno nacionalsocialistų diriguo
jami pasistengs kitas politines 
organizacijas užgniaužti ir pa
liks laisvai veikti tik nacional
socialistus. Tai tenka laukti, 
kad Klaipėdos krašto lietuvių 
veikimo sąlygos politiniame ir 
visuomeniniame gyvenime žy
miai pasunkėsią. Žinoma, tai vi
sa pareis, kiek vietos lietuviai 
mokės ir sugebės vokietinin
kams atsispirti.

Bet ar dėl tokių centro vy
riausybės vokietininkams daro
mų didžiulių nuolaidų Klaipė
dos likimas pagerės, tai tenka 
vis dėlto stipriai abejoti* Kiek 
tenka iš Klaipėdos krašto vokie
tininkų spaudoš patirti, tai at
rodo, kad jie nėra išsižadėję no
ro ir toliau kovoti dėl to kraš
to prie Vokietijos prijungimo.

Reikia spėlioti, kad jie dės vi
sas pastangas, kaip nors tą ko
vą laimėti. Jei bent vietos vo
kiečiai pramonininkai ir pirk
liai išeinant grynai iš biznio su
metimų pradėtų atsimesti nuo 
tų jauniklių vokietukų, kurie 
taip įsikaščiavę grumiasi Hitle 
riui šį kraštą padovanoti.

Žinoma, tai vyriausiai pri-

“Naujienose” buvo paminė
tas, kaip teigiamas reiškinys 
Lietuvos politiniame gyvenime, 
kad pastaruoju laiku, tenai 
spauda įgijo šiek-tiek daugiau 
laisvės ir, kaip girdėt, valdžia 
yra net davusi leidimą leisti so
cialdemokratinį laikraštį “Min
tis”. Bet Vitaitis dėl šitos mu
sų pastabos ėmė rėkti apie “ne
ribotu partiniu fanatizmu ap- 
jakusiUs žmones”!

Kai žmogus šitaip, lyg drugio 
krečiamas, rėkia, tai aišku, 
kad jisai negali susivokti nė 
(Uoše faktuose, kurie yra vi
siems žinomi. Jisai pasakoja, 
kad prie Smetonos valdžios 
Lietuvos spauda “visuomet tu
rėjo” laisvę kritikuoti “visi 
valdžios politiką”, —* kas, žino
ma, yra melas. Tokios laisves

joje, o tuo tarpu jisai leidžia 
ptislaukiniems maurams inoha- 
metonams skersti Ispanijos ka
talikus.

Lyginti tokį sutvėrimą su 
Amerikos Jungtinių Valstijų tė
vu Washingloiiu (ai įžeidimas 
Amerikai. i

Danai Augina Bananus
Pastaruoju laiku Danijoje 

pradėta daugiau dėmesio kreip
ti į vynuogių, bananų it kitų 
pietų vaisių auginimą, žinoma, 
dirbtinose sąlygose. Prieš kele
tą metų viename Jutlandijos 
dvare buvo pasodinta 30 bana
nų medžių iš Jamaikos ir jų 
auginimas visai getai sukasi.

Artimiausiu laiku danai mė
gins auginti šiltų kraštų vai
sius net Islandijoje, panaudo
jant tam karštas geizerių vers
mes.

• ■ - ■ — * ■» -
z

budelių Vokietijos, Austrijos ir Sudetų krašto mechanE 
kams ir darbitlihkattis
partijos nariai! Sovietų valdžia neįsileidžia jų nė vieno.

Tokiu budu neįkainuojama proga, kokia gali pasitai
kyti tik vienų kartą per šimtmečius, bus Rusijos neišnau
dota, ■— kadangi Rusiją šiandien valdo teroristinė Stali
no diktatūra.

net jeigu jie yra komunistų

čijoS. Jei vietos biznio gyveni
mo vokiečiai pajus, kad Vokie
tijai darosi nepalanki pa dėtis 
dėl Klaipėdos krašto prijungi
mo prie Vokietijos, tai visai ga
limas daiktas, kad jie drąsiai 
jausdamies pradės su centro vy
riausybe derėtis ir tuos savo 
jauniklius suvaldys.

Bet Prancūzija saugodama 
savo kolonijų interesus yra lin
kusi Vokietijai rytuose duoti 
laisvas rankas, kad tuo budu 
juos galėtų atitraukti nuo per* 
didelės bičiulystės su Italija.

Bet antra metus ir tai gali* 
ma, kad tuomet Vokietija į ry
tus labiau veršis ne pro Baltijos 
valstybes, bet pro Lenkiją per 
Ukrainą. Tai tokiu atveju Vo
kietija tik pasistengs Baltijos 
valstybių. tarpe savo paikinę į* 
taką dar labiau sustiprinti ne- 
paliečiant jų sienų.

šioksai Vokietijos manevras 
yra visai galimas grynai poli* 
Miliais strateginiais sumetimais 
įrodyti ukrainiečiams, kad vo* 
kiečiams nerupi tiesioginis ki* 
tų kraštų žemių užkariavimas, 
kiek jie yra tik susirūpinę tu* 
reti tuose kraštuose tvirtą ir 
pastovią savo įtaką. Mat, tokiu 
manevru jie norėtų ukrainiečius

Peniai Lietuvoje viešėjo a- 
merikiečių lietuvių “Pirmyn” 
choras ir vilniečių “Varpo” 
choras. Šie mieli svečiai Lie
tuvoje buvo labai gražiai pri
imti, paliko čia gražų įspū
džių ir atminimų. Tenka many
ti, kad apsilankiusieji brangus 
svečiai, dainos meno mėgėjai 
ir kėlėjai, liko patenkinti savo 
viešėjimu nepriklausomoje Lie 
tuvoje.

Lietuvos ir užsienių lietuvių 
dainininkų- sportininkų, meni
ninkų ir šiaip jaunimo vienų 
pas kitus pasisvečiavimas bei 
savo sugebėjimais pasirodymas 
turi visokeriopos reikšmės ir 
yra remtinas. Deja, tolimos ir 
brangios kelionės neleidžia ši
tokias ekskursijas labai išplė
sti. Todėl svarbu bent jas ge
rai organizuoti, paruošti pro
gramas, kad butų geriausiai 
pasiektas užbrėžtas tikslas.

Dabar Lietuvoje yra iškel
tas klausimas apie pasiuntimą 
šiemet į Jungtines Amerikos 
Valstybes vieno tikrai gero 
choro, kuris papildytų ir pa
įvairintų lietuvių dienos New 
Yorko parodoje programą ir

stybių interesai nebus skaudžiai 
paliesti, tai vėl ką nors pana
šaus sulauksime į Miuncheną. 
Atrodytų, kad antrasai Miun
chenas vyriausiai turėtų palies-

SSSR.
Jei vėl prasidėtų sienų kar

pymas, tai Lietuvai mažiausiai

ir tuo atsitikimu Lietuva nega
lėtų džiaugtis, jei jos valstybės 
sienos nebūtų formaliai palies
tos, bet vidaus gyvenime susi
lauktume didelių sukrėtimų ir 
blogiausioje formoje Lietuvoje 
vokiška dvasia atmiešto fašiz
mo įsigalėjimo.

Dabar tikrai sunku pasakyti, 
ką rytojaus diena mums žada.

XII—31.

Iš Lietuvos
Išsprendė elgetavimo 

klausimą
KRAŽIAI. — Valsčiaus savi

valdybė pati yra įsteigus se
neliams paliegėliams prieglau
dą ir ją pati išlaiko. Elgetavi
mas valsčiaus ribose uždraus
tas. Prieglaudos išlaikymui sa
vivaldybė apdeda nuo hektaro 
po kelis šimtus gramų javų. 
Juos surenka per seniūnus ir 
vėliau naudoja prieglaudos 
reikalams. Visi ūkininkai šį 
gailestihgą darbą atlieka su 
noru ir pavargėliams nei duo
nos, nei rūbų, nei mėsos ne
stinga.

Vilniuje uždraustas 
“Kulturo's” skyrius

VILNIUS. — Aną savaitę 
Lietuvių švietimo “Kultūros” 
draugija gavo Vilniaus vaiva
dijos raštą, kuriuo pranešama, 
kad Švenčionių storastijos 
sprendimas, draudžiąs steigti 
skyrius Kalviškėje ir Navikuo
se (Tverečiaus valse.) Vilniaus 
vaivadijos patvirtinamas.

kolonijose. Rodos, kad šitas 
sumanymas jau rado pritari
mą atitinkamose valdžios įs
taigose, ir jam įgyvendinti es
anti patikrinta vyriausybes 
parama. Tačiau iškilo klausi
mas, jau sukėlęs ir spaudoje 
diskusijų, kurį bųtent chorą 
siųsti į užjūrius reprezentuoti 
Lietuvos dainos meną ir jau
nimą. Kalbama buvo apie uni
versiteto chorą. Netrukus pa
reiškę, pageidavimą į Ameri
ką šaulių Sąjungos ir jauna
lietuvių chorai- Jaunalietuvius 
esą pakvietęs amerikiečių 
“'Pirmyn” choras, kurį pernai 
Lietuvoje jaunalietuviai dau
giausia globojo. Bet šitą pa
kvietimą galima vertinti tiktai 
kaip amerikiečių dėkingumo 
ir mandagumo ženklą. Girdėti, 
kad norėtų važiuoti pas ame
rikiečius ir Klaipėdos giedoto
jų draugijos choras- kuris taip 
pat dainos mene yra pasiekęs 
aukšto lygio. Be abejo, yra 
Lietuvoje ir daugiau chorų, 
kurie gal neblogiau reprezen
tuotų lietuvišką dainą negu 
čia paminėtieji chorai. Taigi 
nelengva pasakyti, kuris cho
ras geriausias bei stipriausias 
ir kuris turi tinkamiausią šiai 
gastrolei dainų repertuarą. 
Spaudoje aptinkama siūlymų 
chorą parinkti konkurso budu. 
Šitas būdas gal būt visai ge
ras, jeigu norima tiktai įver
tinti choro meninį pajėgumą. 
Bet šito nepakanka.

Į Ameriką turėtų vykti toks 
choras, kuris yra sukurtas 
vien dainos menui kelti ir ne
turi jokio srovinio atspalvio. 
Butų negeistina, kad amerikie
čiai turėtų pagrindo Lietuvos 
dainos represcntanlui, per dau
gelį metų pirmą kartą užjūry
je pasirodžiusiame primesti ar 
katalikiškumą, ar tautiškumą, 
ar kitokį specifinį antspalvį. 
Toks choras jau negalėtų būti 
visiems amerikiečiams lietu
viams retas ir mylimas sve
čias. Be to, svarbu yra-, kad 
choro dalyviai savo asmeni
niais savumais sugebėtų išei
vijoje atstovauti Lietuvos jau
nimą be jokių priekaištų.

Choro kelionės reikšme ne
sibaigs vien jo koncertais. A- 
merikiečių lietuvių dvasios pa
kėlimui, jų supažindinimui bei 
suartinimui su senąja tėvyne 
daug svers choro dalyvių su
sitikimai bei 
su savo užjūrių

Atrodo, kad 
samprotavimus, 
choras kelionei
nierikos Valstybes bus Vytau
to Didžiojo universiteto cho
ras VDV.

pasikalbėjimai 
broliais.
pagal šitokius 
tinkamiausias

į Jungtines A-
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“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS

KONTESTAS
KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

LAIPSNIS PIRMAS

Žemaičių Kultūros 
Kliubas Rengia 
Krikštynas
Čarterį jau turime. Kviečiame 

prisirašyti. Turime daug 
veiklių narių

1 2

■F

J. A. SINKUS

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III.

Turi balsų 6200

X 3 4 5

E.
21

1

NORGA1LIENE
)14 W. 45th St. 

Chicago, III.

Puri balsų 6200

NON GRADUS

S. NARKIS
Chicago, III.

Turi balsų 4875

3

P. GALSKIS

6

M. DUNDULIENE

615 Cortland St., 
Hart, Mich.

Turi balsų 1500

11
MRS. K. MANKOS

4027 S. Maplewood 

Avė., Chicago, III.

Turi balsų 736

16
ST. MOCKUS

1224 Harrick Avė.

Racine, Wis.

Turi balsų 500

21

J. JURKŠT1S

308 E. Market St. 

WilkesBarre, Pa.

Turi balsų 275

AL.
AMBROZEVIČIUS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

Turi balsų 3200

7

A. F. SVVEETRA
135 Nevvberry St. 
Lawrence, Mass.
Turi balsų 1000

12

A.
86 Bellwood Avė.
Toronto, Canada.

Turi balsų 650

17

A. L. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III. 
Turi balsų 500

22

S. NAUDŽIUS

2230 Alpine St., 

Grand Rapids, Mich

Turi balsų 275

Chicago, III.

Turi balsų 2100

A. L. SKIRMONT
15723 La Throp Av.

Harvey, III.
Turi balsų 1000

13

FRANCES
DAUGINT

Aurora, III.

Turi balsų 500

18

N. TRUMPICKAS

773 Bisson Avė., 

Akron, Ohio

Turi balsų 500

23

ST. ŽUKAUSKAS

42 Keith St., 
Lee Park, 

Wilkes Barre, Pa.

Turi balsų 150 
. ’ - ' ■•

806 W. 31st St. 
Chicago, 111.

Turi balsų 1600
. , th ■ IBSĮII ■ 1 A U

9

JOE WOSKI
1451 W. Van Buren 

St,. Chicago, Ilk 
Turi balsų 800

14

Z. GAPŠIS

4405 Valley View
Av., Baltilnore,Md.

Turi balsų 500

49

MRS. MATU- 
LIAUSKIENĖ

1519 W. Lombard 
St., Baltimote, Md.

Turi balsų 400

24

5

A. LlDžIUS

3727 Deodor St.
Indiana Harbor,Ihd.
*TUri ~ balsui 1500

fc iJi.m ■ —

10

»<;»■> p.'

C. BRAZE

7437—14 Avė.,

Kenosha, Wis.

Turi balsų 750

J* MAKSVITIS

Calumet City, III.
Tuti balsų 500

20

GEO.
ŠEŠKAUSKAS

Box 318 
E. Millinorket, 

Maine.
Turi balsų 300

25

Kaip jau žinote, Žemaičių 
Kultūros Kliubas gimė lapkri
čio 2 d. 1938 m. Suprantama, 
jei gimė, tai reikės ir “pakrik
štyti“. ■ Kliubo “krikštynos” 
įvyks subatoj, sausio 28 d;, J. 
Yuškos svetainėje (Hollywood 
Inn), 2417 W. 43rd St. Pra
džia 7 vai. vak.

Bus gražus programas, kuris 
susidės iš muzikos* dainų, kal
bų ir juokų. Dalyvaus Telšių 
Plumpis ir Raseinių Magdė. 
Taipjau skambins žemaitiškas 
kankles Šimkus. Andrejevo 
grupės nariai šoks akrobatiš
kus Jr klasiškus šokius. Nese-/ Jniai iš Žemaitijos atvykusios 
merginos padainuos duetą.

Na, o kas nežino Simono 
Daukanto kvarteto, kuris susi
deda vien tik iš žemaičių? Kaip 
girdėjau daugelis žemaičių ren
giasi ateiti žemaitiškuose kos
tiumuose ir net su klumpėmis.

Well, sausio 28 d. yra žemai
čių diena. Barškės žemaitiškos 
klumpės. Skambės kanklės ir 
dainos. Yes, žemaičiai čia pasi
rodys tikrai žemaitiškai.

čartetj jau gavome
Žemaičių Kultūros Kliubas 

čarterį jau turi. Reiškia, dabar 
yra legališka organizacija. Nu
matoma, kad po krikštynų že
maičiai rengsis prie didelio pik
niko. Kur ir kada piknikas 
įvyks, šiuo laiku negaliu pasa
kyti.

Žemaičiai, >§tpkite į kliubą
r ”Prie kliubo'gali priklausyti 

vyrai ir moterys, nežiūrint ko
kiai religijai politinei parti
jai jus priklHtisote, nes šitas 
kliubas yra bėpartyvis. Į metus 
laiko mes manome turėti 1000 
narių.

Turime daug veiklių narių
Reikia žyldėti; kad šis kliu

bas turi daug veiklių narių, su 
kurių pagclba bus galima daug 
nuveikti. Ypač musų sekreto
rius Balys Armoška turi stebė
tiną energiją ir gabumą. Jis 
vienas išpardavė jau keliasde- 
šimts tikietų musų parengimui.

Well, pasimatysime sausio 
28 d. Žemaičių Kultūros Kliu
bo krikštynų parengime, Yuš
kos svetainėj.

Žemaičių Kultūros Kliubo 
pirmininkas Steponas Narkis.

48-ni Lietuviai Jau 
Apsirūpino “Ligoni
ne Apdrauda” —

O Kaip Su Tamsta, Mielas 
Skaitytojau?

Neseniai Cbicagoj pasirodė 
naujos rūšies apdrauda, kurią 
kasdien nuolat didėjantis skai
čius žmonių naudojasi. Tai taip 
vadinama “Ligoninė Apdrau
da”.

Tos rūšies apdraudos atsto
vybę neseniai perėmė Edwardas 
G. Chcrnauskas, nuo 1900 So. 
Union avenue, senas Chicagos 
apdraudos ir rcal-estate broke
ris.

Per pirmą atstovybės savaitę 
ligoninę apdraudę išsiėmė 48 
lietuviai. Jie greitai suprato tos 
rūšies apdraudos nepaprastą 
naudą. Ta apdrauda žmogų ne
apsaugoja nuo ligų, bet nuo li
goninių sąskaitų, nes apdraudos 
bendrovė apsidraudusiam na
riui apsirgus, užmoka tas ligo
ninės sąskaitas.

Pavyzdžiui, teikia eiti opera
cijai arba įvyksta nelainiė ir 
žmogus atsiduria ligoninėj. Tu
rėdamas “Ligoninę Apdraudę” 
toks žmogus nieko pats už li-

igoninę nemoka. Visas sąskaitas 
perima apdraudos bendrovė.

Tos rūšies apdraudę per p. 
Chernauską dabar duoda the 
National Casualty Insurance 
COi, stambi Detroito firma. Ap- 
drauda% kainuoja po 2^2 centų 
į dieną arba 75 centus į mėnesį. 
Ji duodama visiems žmonėms, 
vyrams ir moterims, nuo 16 iki 
65 met ųamžiaus.

Apsisaugokite nuo ligoninių 
sąskaitų. Išsiimkite “Ligoninę 
Apdraudę” per E. G. Ghernaus- 
ką. (Skl.)

Sukėlė $1,300,000 
Tremtiniams

Jewish Welfare Fund, Chica
gos žydų organizacija neseniai 
pradėjo kampaniją sukėlimui 
$2 milionų dolerių Europos 
tremtinių gelbėjimui, nevien žy
dų, bet ir kitų tikybų žmonių, 
kurie Europoj dabar yra perse
kiojami* Fondas raportuoja, 
kad $1,300,000 jau sukėlė.

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai V1OLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais. *.

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

GALĖTUM apmokė

CANal 2183

tai padarys 
jis apie tai

Ligoninės išlaidas, budamas šeimos nariu, jei tektų dėl kurios 
nors rimtos ligos atsigulti ligoninėje? Atba, jei atsitiktų netikėta 
nelaimė?

Jei ne, tai National Casualty Company of Detroit 
už vos tik 2^c į dieną. Tik pasišauk jos atstovą ir 
daugiau pasakys.

EDW. CHERNAUSKAS,
1900 So. Union Avenue Telefonas

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktine knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 
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SKAITOT Naująją Gadynę”? 
.“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savąitinis 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 liks*
“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 ^ADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ...... ........................ ............... ...............................
Numeris ir gatvė ............................... ..............................
Miestas ir valstija _____*________________________

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tek Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

L. ŽAGARIECIŲ KLIUBO VAL- 
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
4015 W. 13th St; Nut rast. —J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Finansų rašt. —Ant. 
Osher, 1329 N. Dearborn St.; Fi
nansų rast, pagelb. -—E. Rama- 
šauskas, 1218 So. Independence 
Blvd.; Kasierius —St. Niprikas, 
852 West 33rd St.; Kasos globė
jai: Adolf Mirovitz, 2539 West 
46th PI. ir F. Povilaitis, 10051 S. 
La Šalie St.; Korespondentas —J. 
Balakas, 1414 So. 49th Ct., Cice- 

\ ro, III.; Maršalka—Chas. Gasper, 
931 W. 34th PI. Susirinkimai lai
komi vieną kartą į mėnesį, kas 
ketvirtą sekmadienį pirmą valan
dą popiet, Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St., Chicago, III.

AMERICAN LITHUANIAN CITL 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka
sierius—Helen Gramantienč, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma- 
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jį j rankas 
paimt.

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

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

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

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid f or Itching of 

ECZEMA
Daug yra atsitikimų, kur kiti ■ produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninan
tis. antiseptinis skiedinys Žento davė trroitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

Ifi pirmo sykio Žento neša nuostabią pa- 
gelbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas 
štai kaip rašo p. F. M. iš Jereey Čity: “t 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 31 
metus."

Neregimas, nedėmčtas — palik Žento per 
dieną ar naktį gydant Eczema. spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos {degimus. Tik 3&c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy- 
maudus vaistininkus.
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Diena Iš Dienos
RYŽTASI ATLANKYTI 
LIETUVĄ

BRIGIITON PARK. — šiais 
metais Stan. ir Kotryna Kaž- 
lauskai, 4552 So. Rockvvell St., 
yra pasiryžę vasaros atostogas 
praleisti Lietuvoj, kurios nėra 
matę jau per eilę metų.

Pp. Kazlauskai pasiturinčiai 
gyvena, turi šaunius namus, 
kuriuos pernai cicerietis deko
ratorius Juozas Augaitis gražiai 
išdekoravo, kaip iš vidaus taip 
ir iš lauko pusės.

Rep. X. N.

Street, dabar laikinai apsigyve
no fialtitnorėj, Maryland Valsti* 
joj. Ten sunkiai serga jos mo
tutė. Chicagietė ten paliks ku
rį laiką. Sugrįš Chicagon kai li
gonė pilnai pasveiks. P-lės Ba- 
rtikaitės adresas Baltimorėj yra 
661 W. Saratoga Street.

Ji siunčia savo draugams Chi- 
ėagoj geriausius linkėjimus.

Drg.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Joseph Koridek, 25, su Kathe
rine Pesch, 20

ONA BANIKAITĖ 
BALTIMORĖJ •

18 APYLINKĖ — P-lė Ona 
Banikaitė, 2133 South Halsted

Reikalauja
Perskirų

Anna Urkewich, nuo Joseph 
Urkevich

Margaret Kasm nuo Joseph 
Kasm.

Liet. Dem.
Lygos Žinios

šiuomi pranešame visų War- 
dų valdyboms, priklausančioms 
prie Lithuanian Democratic 
League df Cook County, kad ši 
lyga laikys savo metinį susirin
kimą, ir rinks naują valdybą 
šiems 1939 metams, sausio 20 
dieną, penktadienį, 8 vai. vak., 
po adresu 6912 So. Western 
Avė. , »

Tokiu bildu yra kviečiami vi
si wardų veikėjai skaitlingai at
silankyti ir laiku, nes bus daug 
įvairių pasitarimų kas link kan
didatų, indorsavimų ir balsavi
mų balandžio mėnesį.

čia susirinkę visi nutarsime 
vienbalsiai, kad visiems bendrai 
veikti.

Iki pasimatymo sausio 20-tą 
Lygos Koresp.

S. Gurskis

Kur Galima Gauti 
“Pirmyn” Choro 
Koncerto Bilietus

Bilietus “Pirmyn” Chofro 30 
metų jubiliejiniam koncertui 
galima gauti žemiau paduotose 
vietose. Koncertas įvyks šį sek
madienį, sausio 22 d., Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 
S. Halsted Street, ir prasidės 
5 valandą vakare. Durys atsi
darys 4-tą. Bilietai yra tiktai po 
65 centus.

18 Apylinkė 
“Naujienose”, 1739 S. Ilalsted 

slreet;
Beverly Kilis

K. Baronas, 8605 So. Marsh- 
field avenue, Beverly 6389;

Brighton Park
K. Steponavičius, 4142 Ar

cher avenue, Lafayette 7552; 
Town of Lake

. K. Krikščiūnas* 4501 South 
Ashland avenue, Yards 2503;

West Side
Walter Neffas, 2435 South 

Leavitt slreet;
North Side

A. Faiza, 1250 N. Spaulding 
avė., Spaulding 9207; t 

Garfield Park
K. Stuparai, 227 So. Cięero

Lietuviai Vėl 
Dalyvaus Tautinėj 
Šventėj Washingtone

Lietuviška Tautiška šokikų 
Grupė tokį gerą įspiidį padarė 
peiliai Washingtonc per Ameri
kos Tautinio Meno šventę, kad 
lapo vėl pakviesti dalyvauti ir 
šįmet, šįmet šventė bus laiko
ma dar kartą Washingtone, U. 
S. A. sostinėj.

Šventė bus laikoma balandžio 
27, 28, 29. Dėl sukėlimo išlaidų 
bus surengia šešta metinė “Lie
tuvių Diena” Kazimierinių die
ną, kovo 4-tą, Austin Town sa
lėj. Tos lietuviškos dienos vi
suomet rengiamos svetimtaučių 
tarpe ir yra gražios bei pasek
mingos. Minios svetimtaučių at
silanko. Vakaras susideda iš šo
kių, maudymosi gražiam parko 
tvenkiny ir svečių pavaišinimo 
ieluviškais užkandžiais. Z.

Skelbimai Naujienose 
Juoda naudą dėlto, 
:ad pačios Naujienos 
>-a naudingos

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

New City Furniture Mart 
1654-56 W. 47th Street

T0WN OF LAKE. — Nors 
dabar laikas dėl biznio nėra la- 
bai patogus, nes visi bizniai da
ro inventoriaus apskaičiavimą, 
bet New City Furniture Mart 
(lietuvių įstaiga), skelbia “Nau
jienose” nepaprastus bargenus.

Tik pastebėkite jų skelbimą: 
ten sako, kad 10 šmotų miega
mo kambario rakandų gausite 
dabar už $89.50. Jei tuojau 
pirksite, tai sutaupysite $70.00.

Ir tuksiančiai kitų įvairių 
bargenų.

Verta pirkti dabar, kuomet 
rakandų kainos šioj krautuvėj 
taip labai nupigintos.

Lietuviai pas lietuvius visuo
met turėtų pirkti, kuomet tik 
yra reikalas. —Vietinis.

■•PARENGIMAI-

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTfi IR BLEKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOF1NG AND. 

SHEET METAL CO. . 
3216 So. Halsted St.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

CHICAGOS LIETUVIŲ CHORASPIRMYN
1909 — 30 Metų Sukaktuvės — 1939

Iškilmingas 30-tas Metinis KONCERTAS

SEKMADIENĮ, SAUSIO - JAN. 22 d.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 South Halsted Street

Pradžia 5 v. v.
ĮŽANGA—G5 CENTAI

KĄ KITI SAKO APIE “PIRMYN” CHORĄ

KAUNAS
“P'rr'v^” Choras yra išvystytas — jis labai nuan voia. sūrias. subtelumo ir efekto — šilto spalvin

gumo ir žibėjimo ir balsinė medžiaga ir choro kul ura leidžia jam tai atsiekti su kaupu.
“Lietuvos žinios”

.. . “Pirmyn” Koncertas buvo dar įdomesnis ir turėjo dar didesnį pasisekimą... entuzias
tuos nubl’vos įvertintas... “Valio” aidėjo viso k ncerto metą momentais pereidami į visuotiną en- 
tu-’-’-dnga šauksmą. J. Kardelis, “Liet. Žinios”

“Pirmyn” Choro meninis Lietuvoje pasirodymas ma rimtai brangintinas kultūrinis apsireiškimas — 
Drr’avs ir Girėno žygio tęsimas kultūrinėje plotm’j...

t aha i geras “Pirmyn” susidainavimas, susiklausi ir jautrus jo lankstumas ritminiuose bei gar- 
s’r:uoce ^uansunse. Choro švelnus sąskambiai lyg šydų pridengti. Originalai savaimai choro dainos vi
sos publikos palydėtos karštais aplodismentais... A. Galaunienė, “Lietuvos Aide”

KLAIPĖDA
Lietuvių chorvedžiai turėtų pasimokyti iš Pirmyn Choro. Lietuvoj chorai tebegieda, o Pirmyn jau 

damuoia. Klaipėdos Dienraštis “Vakarai”
Tai nenanrastas choras. Ar liūdna ar linksma Prmvn pergyvena savo dainas. Virš 2,000 salėje pa

miršę šutinį nenorėjo leisti, kad dainuotojai kada^ors baigtų.
. —Ignas šeinius, žymus Lietuvos Rašytojas “Vakaruose”.

LONDON
"Pirmvn” tai yra pažiba mums lietuviams. Londoniečiai
The Chicago Lithuanian Chorus Pirmyn was strikingly impressive — We know very little of 

Lithuania, būt their music we loved. A. T. Brown, R. D. R. N. R: “Britannic”

CLEVELAND
Clevoland;cčiai, atsilankę į “Pirmyn” Choro koncertą, visi sakė, kad pirma karta girdi tikrai išla

vinta lietuvišką chorą. “Dirva”, Jan. 9, 1939
Clevelanders had an opportunity to hear one of America’s best Lithuanian singing organizations 

“Pirmyn”. We only hope that we again hear this outstanding chorus. “Clevelando Liet. Žinios”
DETROIT

Drąsiai galima sakyti, jog su “Pirmyn” choru, re^as kuris choras gali konkuruoti. Su “Pirmyn” 
Amerikos lietuviai gali džiaugtis ir didžiuotis.

Galite įsivaizduoti kiek žmonėms dainavimas pahko, jei jie dvi valandas išbuvo didžiausioje spų- 
styje ir vis reikalavo, kad “Pirmyn” daugiau dainuotų. Detroito žinios “Naujienose”

ST. LOUIS
Pirmyn Choro dainavimas tai kaip saulės spindėjimas — gaila, kad choras negali pasilikti pas mus 

visados. St. Louis žinios ^“Naujienose”

TORONTO
An outstanding chorus. Toronto Daily Telegram
'Valio “Pirmyn” Choras! Taip išmiklinto ir taip gerai susidainavusio lietuviško choro nesu girdėjusi.

Kanados Lietuvių žinios “Naujienose”

ATSILANKYKIT “PIRMYN”,CH0R0 KONCERTE SAUSIO 22 D.
PO PROGRAMO ŠOKIAI PRIE GERO ORKESTRO, IR VAIŠES

avenue, Austin 7971;
Marųuette Park

F. Kazy, 7253 So. Western 
Avė., Republic 7928.

Bilietus taipgi galima gauti 
nuo visų “Pirmyn” choro na
rių ar prie durų — koncerto 
dieną.

Ruošiasi “Valentine 
Day” Švęsti, Bet 
Galvoja Apie Detroit

• I »..«■. ■■ ■ ■» ■ ,

Iš “Naujos Gadynės” choro 
darbuotės

' Vasario 4 d. »;“Naujos Gady
nės” choras šVęs “Valentine 
Dieną” ir Marąuette Parko sa
lėj (69 & Western) rinks “šir
dies Karalaitę”, bet choro na
riai vis dar tebekalba apie tai, 
kaip šventė Naujus Metus Det
roite.

Choro nariai buvo labai pa
tenkinti apsilankymu Detroite 
Naujų Metų laukti.

Man teko kalbėtis su choris
tais, o taipgi ir su palydovais 
ir visi, kaip vienas, giria det- 
roitiečius lietuvius už jų nuo
širdumą ir vaišingumą, nes pir
mą kartą buvo taip puikiai pri
imti ir pavaišinti. Tik apgailes
tauja, kad pavėlavo nuvažiuoti, 
nes kelyje pasitaikė sugaišti 
apie 3 valandas.

Bet choristai sako, kad jie 
atsilygino detroitiečiams už jų 
nuoširdumą, nes gerai pavyko 
pastatyti operetė “Mikado”, ir 
tikisi, kad detroitiečiai ilgai il
gai neužmirš Naujos Gadynės 
choro. O gal nepoilgo ir vėl pa
sikvies? Tai tokia choristų nuo
taika.

Garbė jaunuoliams
Visgi, kaip ten nebūtų, o aš 

duodu didžiausią kreditą čia 
gimusiems jaunuoliams, kad 
jie tokį prakilnų darbą dirba, 
kaip tai mokinasi muzikos, dai
nos meno. Tai yra pagirtinas 
dalykas, o kas svarbiausia, tai 
mokinasi tėvų kalboje. Garbė 
jums, jaunuoliai, o mums tė
vams — pasididžiavimas.

A. K. Sargas.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 

KONCERTAS
Ashland Blvd.

Auditorijoj

Kovo 12, 1939

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Kruopiškių Progresyvių Klubas rengia balių, sausio 21 d. 1939 

1 m. Neffo svetainėj, 2435 S. Leavitt St. Pradžia 7:30 vai.
vak. malonėkite atsilankyti, busite užganėdinti. Bus užkan
džių. Kviečia Komisija

CROSS STITCH TOVVEL.S PATTERN 1898
No. 1898 — Kryžiukais išsiuvinėti motyvai virtuvės abru- 

sams.

j NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
! 1739 So. Halsted St., Chicago, III.
I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., Nq 18{)8
! 1739 So. Halsted St., Chicago, III. - •

I Čia įdedu 10 efentų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...

i Vėrdas ir pavardė ................................................
1 ...................................... 1
I Adresas .............................................................................
I I

Miestas ir valstija ...... ........................................................

Pasidėk nors mažą dalelę savo uždarbin i r 
ANIAN BUILDING LOAN AND SAVINcA 
CIATION (Naujienų Spulką)----- -

BEDARBE BUS NEBAISI
NELAIKYK SAVO PINIGŲ BE NUOŠIMČIO

NAUJIENŲ 
spulka 
MOKA "Tf

NAUJIENŲ SPULKA IŠMOKA PINirn<s 
ANT PAREIKALAVIMO.

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
and SAViNGS ASSOGIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA) 
1739 SO. HALSTED STREET

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

iiiiiiaiiiiiiimiiDiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiit^

SUBWAY< I
ATDARA I

I NEW
| DABAR
| Lietuvių
į 3133 So. Halsted StĮ 

PIETAUK — ŠOK 
BOWL.

| Naujai įrengta j
| Tel. Victory 9605 |
gJoe Ukrin Sam Kamber|
□iiiiiiiiiiiiiaiiiifiiiiiiiDiiiiJiiiiiuaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiitiiiioiniiiiiiiiiDu

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAUJIENŲ
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.

larsinkitės “N-nose”
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

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

GYDYMAS $Cft.OO
LIGONINĖJE ................

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 
diena Ligoninėje __ $ 15.00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama .... " 

VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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MUSŲ KONTESTANTŲ BALSAI
Su Entuziazmu Jie Eina Prie Darbo

JUBILIEJINIO 
KONTESTO 
APŽVALGA

kad laimėti po naują

šiame “Naujienų” numeryje 
telpa kontestantų laipsniai ir 
balsų skaičiai.

Patėmysite, kad du kontes
tantai iš karto pasiekė pirmą 
laipsnį. Tai p-a NORGAILIE
NĖ ir J. A. SINKUS. Jie žada 
dirbti
Buick automobilių.

Bet sekantį penktadienį tikiuo
si, kad šie visi kontestantai^ 
kurie yra “Non Gradus” sky
riuje, pasirūpins persikelti į 
augštesnį laipsnį, šiame kon
testo puslapyje pasirodė jau 25 
kontestantai, kurie jau pradė
jo dirbti.

Turime atsiprašyti, kad kai 
kurių kontestantų pasekmes jų 
darbo nesuspėjome įdėti į šį 
numerį. Draugas Buloth iš East 
St. Louis prisiuntė pluoštą bal
sų, kuriuos turėjau palikti se
kančiam kartui.

Bet dar apie 70 kontestantų 
apie savo veikimą nieko nepra
nešė.

Prašau visų užsirašiusių kon
testantų nevilkinant pasidar
buoti, kad sekančiame kontes
to skyriuje, kuris išeis sausio

.27 d., jau tilptų visų kontes
tantų vardai su jų balsų skait
liais.

Dar kartą prašau visų kon
testantų prisiųsti savo paveik
slus, kad sekančiame numery
je galėtume visus patalpinti. 
Tas jums palengvins gauti skai
tytojus, nes žmonės, matydami 
kontestanto paveikslą laikraš
tyje, žino su kuom turi reika
lą ir genaus užsitiki.

Jeigu kurie kontestantai ma
no, kad jiems butų naudinga 
paskleisti jų apylinkėje spaus
dintus plakatus su jų paveik
slais ir antrašu, prašau praneš
ti. Aš, kaipo kontesto vedėjas, 
stengsiuosi visokiais budais 
jums, draugai, pagelbėti, kad 
jūsų darbą palengvinti. x

T. RYPKEVIČIA, 
Kontesto Vedėjas.

Elžbieta
Norgailienė rašo

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

>—4184 Archer A ve.—z

M

- g

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
WILMJETTE, ILL. — Dr. Gordon E. -Mordoff kuris 

liko nušautas savo ofise.

— KAZYS LAUCIUS, geras 
siuvėjas ir specialistas taisyme 
vyriškų siutų. Užlaiko siuvyk
lą 3317 So. Lituanica Avė.

— MR. SIPAVIČIUS, 
ninkas namo ir 550 Club 
gos 550 W. 43rd St.

savi-
užei-

6018— MR. A. SIDABRAS, 
So. Albany Avė. “properteriai” 
ir seni “Naujienų” skaitytojai.

Ir daug, gerų rėmėjų paža
dėjo užsirašyti ateityj.

John A. Sinkus, 
Chicago, III.

Nuo
John A. Sinkus

Kon-

kMJU

CLASSIFIED ADS
PERSONAL

_________ Asmenų Ieško _____
TURTINGA NAŠLĖ, be šeimynos 

paieško vaikino chicagiečio apsive
rtimui nuo 40 iki' 45 m. Rezidentas 
mano randasi Marąuette Parko apy
linkėj. Beturčiai, girtuokliai arba 
divorsuoti nebaderiuokite. Rašyda
mi pridėkite sau adresuotą kon- 
vertą, ženklelių nereikia.

Box 926, 1739 So. Halsted St.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

JAUNAS VYRAS paieško darbo 
kaipo bartenderis. Turi pilną paty
rimą. YARDS 0699.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

Gerbiami Naujienų rėmėjai! 
Užsirašykite “Naujienas” šian
dien, nelaukite rytojaus. “Nau
jienos” yra geriausias dienraš
tis musų visų. Mes visi gali
me pasididžiuoti, kad turime 
tokį naudingą dienraštį, kuris 
mum atneša daug naudos mu
sų gyvenime. Brangus lietuvi, 
— iškelk ranką prieš savo akis 
ir skaityki rankos pirštus pen
kis karius, suskaitysi 25. šiais

metais sueina 25 metai “Nau
jienų” gyvavimo. Mes turime 
suprasti kas jomis rūpinasi per 
tuos daugelį metų.

Gerbiamas Dr. P. Grigaitis 
dėjo pastangas, kovojo su prie
šais, pašventė jisai visą savo 
gyvenimo darbą dėl musų.

Lai gyvuoja “Naujienos” per 
ilgiausius metus.

E. Norgailienė, 
Chicago, III.

da atsipalaidoti nuo komunis
tinio melų raugo apsėstos epi
demijos. Reikia tikėtis, kad lai
kui bėgant “N.” galutinai įti
kins 'visą lietuvių išeiviją, kad 
bi koks bendradarbiavimas su 
komunistais yra neįmanomas, 
nes kaip fašizmas taip ir ko
munizmas yra tolygių karje
ristų vedami.

A. Frenzelis, 
Toronto, Ont.

“Naujienų” Jubiliejinio 
testo proga ir mano vardas 
yra įrašytas į ilgą kontęstinin- 
kų vardų sąrašą.

Todėl, -• prašau visus laikraš 
čių skai lytoj us-jas, užsiprenu
meruoti “Naujienas” ir, esant 
reikalui, garsintis, pašaukiant 
kontestantų: John A. Sinkų. 
Dirbti konteste yra sunku, bet 
aš tikiuosi, kad lietuvių visuo
menėje randasi ir mano rėmė
jų, kurie man padės pasiekti, 
kontesto kopėčiose aukštą laip
snį.

REIKIA MERGINOS dirbti į ta
verną. Smulkiau sužinosite vietoje.

4342 So. Ashland Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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, 
Dearborn 9292.

ir kitos

pas- 
atsi-

jai 
ir

Nuo Toronto
Kontestanto

Laukiu .
Paramos! •v

Daug pagalbūs tikiuosi iš 
bridgeportiečių, ypatingai- nuo 
tų, kuriems pristatau “Naujie
nas” į namus. Visiems pasiža
du teisingai ir vykusiai patar
pininkauti ir jeigu kas turėsi
te reikalo paduoti žinių į “Nau
jienas” — aš parašysiu.

Visiems, kurie remsite mane 
šiąmę-Konteste, iš anksto, nuo
širdžiai Ačiū.

Kontestantas

Gerb. “Naujienų” Redakcija:

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
grosernė, gera vieta, gražus storas 
—parduosiu pigiai. J. PATARABAS 
1538 So. 50 Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA TAVERNAS, su 
visais įrengimais. Gera vieta. Par
siduoda pigiai. 3538 So. Halsted.

geroj 
moder- 
pigiai.

Be agentų. Apleidžiu miestą. 
Lafayette 7979.

BUČERNĖ GROSERNĖ 
vietoj. Biznis per 20 metų 
niški fikčeriai parduosiu

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė, geras biznis. Priežastis — du 
bizniai. 3435 Wallace St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

4027 Crawford.
Tel. Independence 6870

VEIK GREITAI!1
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 ................................. .T $2950.00

Kreiptis 5946 BELMONT, 
Tel. Avenue 5577.

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.

18, 20, 
colių per

No. 4000—Namie dėvėti suknelė.
Sukirptos mieros 14, 16, 
taipgi 34, 36, 38, 40 ir 42 
krutinę.

ONA ANASTAZIA 
STAČKUNIENĖ 

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

Sausio 16 d., 1939 m., sulau
kus 43 m. amž., gimus Telšių 
apskr., Plungės parap., Sur- 
bliu kaime. 4

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

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

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

Nubudę liekame, 
Vyras, Sūnūs, Brolis 

Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

Priimkite mano širdingiau
sius linkėjimus Jubiliejinio kon
testo proga. Aš tikiu, kad šis 
Jubiliejinis “N.” Į<ontestas bus 
vienas iš -pasekmingiausių. Aš 
iš savo pusės dėsiu visas gali
mas pastangas gavimui naujų 
skaitytojų, taipgi ir prisidėji
mui prie “N.” įsigyti savo na
mui fondo.

“Naujienos” kiekvienam są
moningam lietuviui yra nepa
keičiamas dienraštis. Tik dėka 
“N.” Kanados lietuviai prade-

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

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

Čia įdeda 15 centų lr,praiaa
atsiųsti man pavyzdi No .... .......
Mieros  per krutinę

(Vardu ir pavardė)

(Adresas)

(Miestą* Ir valstija)

ELENA ŠULSKIENE
(po tėvais Sereikaitė) 

Gyveno po adr. 1951 Canal- 
port Avenue.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 19 d., 1:00 
1939 m., sulaukus 
gimus Lietuvoje.

Paliko dideliame
vyrą Adomą, 3 dukteris Anta
niną Pralgauskienę, Eleną 
Ryan ir jų šeimynas ir dukte
rį Domicėlę, sūnų Dominin
ką ir jo šeimyną ir kitas gi
mines ir draugus.

Priklausė prie Catholic Or- 
der of Foresters, Sus. Liet. 
Rymo Katalikų Amerikoje, 
Šv. Antano iš Padvos, Vyrų 
ir Moterų Dr-stės; ir Aušros 
Vartų Draugystės.

Kūnas pašarvotas S. M. 
Skudo koplyčioj, 718 W. 18th 
St. Laidotuvės įvyks Pirmad., 
Sausio 23 d., 8:30 vai. ryto iš 
kopi. į Dievo Apveizdos par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elenos šulskienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs ir 

Giminės
Laid. Dir. S. M. Skudas, 

Tel. MONROE 3377.

vai. ryto, 
senatvės,

nuliudime

ir aš dalyvauti 
mhiame kontes- 
kiuosi susilaukti

Nusitariau 
“N nu” Jub 
te. Paramą 
iš savo draugų ir pažįstamų,
kurių nemažAY turiu. 

Oli
Tad-gi, prašau visų, kurie 

norėtumėte,/kad Steponas' slo- 
,vėtų ant aukštesnio- laipsnio, 
telefonuokite u Lafayette 3974 
arba- rašykite- laišką sekančiu 
antrašu: 4353 So. Talman Avė.

Su tikra " pagarba ir drau
giškumu Jums ir “Naujienoms”

Steponas Narkįs,
, Chicago,

EDVVARD RADZEVICH
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 19 d., 8:10 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 16 metų 
amžiaus, gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motįną Jcnnie, tėvą Juozapą, 
seserį Dorothy, brolį Carl, Se
nukus Mykolą ir Aleksandrą 
Židonius, dėdes, tetą ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 7021 So. 
Washtenaw Avė. Tel. Repub- 
lic 5729. Laidotuvės įvyks 
Pirmadienį, Sausio 23 d., 8:00 
vai. ryto iš namų į Gimimo 
Pan. šv. pdrap. bažnyčią,’ ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą,, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Edwardo Radze- 
vich giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas, Sesuo, Brolis 
ir kitos Giminės.

Laid. D ir. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138.

D BJ M Gėlės Mylintiems ta ra f U Vestuvėms, Ban- O B 1 ii kietoms,, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams.
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800 .

I HV PIK I Telegramų*T* LU f LIbMU Visas Pasaulio
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietoms i 
ir Pagrabams.

.3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

III

Mano Pirmos
Pasekmės

Tik prasidėjus “Naujienų” 
Jubiliejiniam kontestui, mane 
parėmė užprenumeruodami 
“Naujienas”:

— JUOZAS S. RAMANČIO- 
NIS, savininkas Bridgeport 
Hardware & Paint Co., 3214 
So. Halsted St. Atnaujino “Nau
jienų” prenumeratų savo tėvu
kui Pranui Ramančioniui, Klo
vainių miestelyj, Lietuvoje, 
kaipo Kalėdų dovaną.

— MR. URBONAS, 
Union Avė., "užrašė 
nas”, Kalėdų dovaną, 
minaičiams Walter
Chicagoje, ir sau užsirašė.

3211 So. 
“Naujie- 
savo gi- 
Dochkui,

— Kalėdų dovanai užsakė 
“Naujienas”, MRS. ŪKAS, sa
vo švogeriui, Frank Shimkui, 
Windber, Pennsylvanijoj.

— PETEB JANKAUSKAS, 
3220 So. Lowe, geras keptuvės 
darbininkas.

— GEORGE JONAITIS, 3309 
So. Wallace St., senas “Nau
jienų” skaitytojas.

— PETEB KNABER, savi
ninkas Universal Food Store, 
3348 So. Morgan St.

— ANTHONY SKOPĘS, 3347 
So. Enąerald Avė.

— CHARLES ŪKELIS, Li
tuanica 
3436 So.

Tavernos savininkas, 
Lituanica Avė.

John A. Sinkus, 
Tel. Commodore 2073. 

Chicago, III.

P-a E. Norgaila ■* 
Taria Širdingą 
Ačiū —

Sekantiems asmenims:

labai
4212

Po Keturių 
Metų

Po keturių metų nepasirody- 
mo lietuviškose kolonijose, pir
masis šokių koncertas, sureng
tas Vytauto Beliajaus ir jo mo
kinių, bus laikoma šį pavasarį, 
per Velykų 
9, Lietuvių 
So. Halsted

vonios, balandžio
Auditorijoje, 3133

MB. ir MRS. CAROBUS, 
malonaus budo žmonės,

So. Washtenaw Avė.

— MRS. E. PILITAUSKIS, 
užlaiko valgyklą ir .šaltą alutį, 
taippat ji užlaiko tokį gėrimą, 
kurį reikia gerti iš mažiukų 
stikliukų. Aš nespėjau paklau
sti kaip jisai vadinasi. Adresas 
4601 So. Marshfield Avė.

MR. ir MRS. Z. SIREIKIS, 
užlaiko valgomų daiktų krau
tuvę. Mrs. Sireikis sako, kad 
ji kas savaitę supiausto jauti 
tūkstančio svarų. Užprašo visus 
atsilankyti, — 4549 So. Paulina 
Street.

— MR. ir MRS. BAKAS už
laiko bučernę ir grosernę, 7309 
So. Racine Avė. Labai švariai 
užlaikoma. Atsilankyki!, kurie 
ten gyvenat tautiečiai.

— FRANK RAKAS, 1115 E. 
61st Street.

— A. DIKTAVIČIENĖ, 
So. Kilpatrick Avė.

6446

— W. NEFFAS, 2435 So. 
Lėavitt St., užlaiko linksmą alu
čio užeigą, taip pat užlaiko gra
žią svetainę visokiems paren
gimams.

— MR. GRAMANTAS ir MR. 
PETRAITIS, šitie du vaikinai 
labai malonaus budo, labai gai
la, kad jiedu abudu neženotf. 
Adresas 4451 So. Troy St.

— MR. ir MRS. JAUGELIAI, 
452’3 So. Francisco Avė.

širdingai tariu ačiū visiems 
kurie užsirašėt “N” per mane.

E. Norgailienė, 
Lafayette 5647, 

Chicago, III.

Daugelis lietuvių skundėsi, 
kad negauna progos pamatyti 
koncertus apie kuriuos anglų 
laikraščiai taip gausiai ir gra-

certe vos dvidešimts lietuvių 
pasirodė, tad dėl salės ir dienos 
patogumo pavasarinis koncertas 
bus laikomas Bridgeporle. Pa-

ir žingeidi) šokių programą.
P-ia Nesteikienė, gera priclcl- 

ka Vytauto Beliajaus, suliko pa
dėti jam šiam koncerte sureng
ti programą. Jeigu ji kreipsis 
prie jūsų prašydama jūsų pa
galbos ir prisidėjimo, meldžiu 
neatsisakykite. Tik su jūsų pa
galba bus surengtas pasekmin
gas koncertas.

Nuo 1 Iki 14 Metu 
Už Kūdikio 
Nužudymą

B.

Supykęs, kad jo 4-ių melų 
kūdikis perdaug verkia, 24 me
lų chicagictis Balph Koch taip
smarkiai drožė jam 
kad kūdikis mirė.

Vakar kriminalio 
sėjas William J. Lindsay nutei
sė Koch’ą kalėti nemažiau me
tus ir nedaugiau 14. Termino

teismo lei-

Koch elgsis kalėjime.
Koeh’as su žmona ^larcia ir 

užmuštuoju sunum gyveno ad
resu 4229 N. Englewood ave- 
nue.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

FORKLAUZERIŲ LIKVIDAVIMAS
3 FLATŲ PLYTINIS, GARO ŠI

LUMA, tik $500 įmokėti. Kaina
tik ................................... $5,000.00
6 flatų plytinis, garas, 6 kamba

rių plytinis, garažas, rendos $2700. 
—$2,000 į mokėti tiktai...... • $12,000

Naujas, geltonų plytų, 10 metų 
senumo, 9x4 kambarių apartmen- 
tas, garas, refrigeracija, rendos 
$4,200. Tiktai $6,000 įmokėti. Kaina 

tik .............................  $17,000
Pereinamas kampas,. 8 aukštų ir 

18 apartmentų, garas, rendos $13,- 
000. Tiktai $10,000 įmokėti. Kaina 

tik ..........................   $45,000.
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai 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 — Packards — 
Dodges — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300—1936-1935 
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 vėžiavi
mo bandymo garantijas.

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

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

1340 W. 63rd Street 
prie Loomis.

‘ 2828 W. North Avė.
prie California.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—ABejos

GAUKIT NAUDOS maksimuma 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovol , 
yra geras kuro aliejus. Švarus, be- 
smarvės, i ekonomiškas. Greitas pri
statymas ) visur. Telefonas VTN- 
CENNES 4300.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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NAUJIENOS
25 METŲ

RENGIA

JUBILIEJINĮ

KAMPAS VAN BUREN IR ASHLAND BLVD

I0V0 12 D

Ši Organizacija 
Tikisi Paaugti 
Dvigubai Per 1939

Nuteisė Kalėjimai! 
Už Pašalpą

šiemet apvaikščiodamas

Oak Forest 
Mirė 113 Metų 
Senelė

Iš Naujų Metų Vakarėlio 
Sulaukimui Naujų Metų bu

Drakc viešbutyje Carl Tolpo 
turi savo portretų rinkinį paro
dai išstatęs. Daugiausia operos 
ir Littlefield baleto artistų por
tretai.

Katharine Kuh salone, 540 N.
Miehigan avė., pirmų kart yra

Henri Cochet, buvęs pasaulio 
ir mokina jaunimą tenisą lošti.

Stevens viešbutyje tebevyks
ta The Ali Illinois Society.of 
the Fine Arts dailūs paroda. 
Baigsis sausio 31 d.

savo gyvavimo sukaktį

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

Netrukus atsidarys švedų dai- 
ininkų metinė dailės paroda 

Maudei Bros, krautuvėje. Yra 
paskirta $100 prizas. Tas, kuris 
laimės prizą, to paveikslas ar 
skulptūra bus pasiųstas Vexio 
muziejun Stockholmc.

Per šimtą metų foto technika 
tebėra tobulinama, bet vis dar 
sutinkama naujų klinčių, ku
rias pakiša gamta. Dabar di
džiausia problema yra spalvotos 
fotografijos ištobulinimas.

Meno Institute dabar tebėra 
labai įvairi ir graži dailės pa
roda, būtent: Bonnard, Vuil- 
lard, Gericoult, Delacroix, Ba- 
ron Gros, George Grosz ir k t. 
kuriniai.

NAUJIBNV-ACME Photo 
teniso čempionas, dabar važinėjasi po Prancūziją

Vasario 14 d. bus paskutinė 
diena pasiuntiniui savo ekspo
natų New York o Pasaulinei Pa
rodai. Illinois valstijos skyriaus 
peržiūrėjimo komisijos raštinė 
yra Chicagoje Newcomb-Mack- 
lin Co. Čia reikės eksponatus 
prisiųsti, bet ne New Yorkan.

Vasario 9 d. Meno Institute 
atsidarys Chicagos dailininkų 
metinė dailūs paroda.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

kai Paryžiuje reikėjo fotogra
fuoti vieną bankininką, tai du 
fotografai jį surišo, kad jis ne
sibaidytų “mašinos”. Kai buvo 
nufotografuotas, išrodė kai iš
gąsdintas zuikis.

Tais laikais žmonės geriau 
sutikdavo kelias dešimt valan
dų dailininkui pozuoti, kad nu
pieštų portretą, negu pozuoti tai 
“baisiai mašinai”, kuri, nežinia

šių dienų dailininkų autoportre
tus; paaiškins kaip dailininkai 
žiuri į save, ir kaip jie piešė pa
tys save. Pradžia 6:30 vai. va
karo. Įžanga nemokama.

Įdomi Paskaita
Ateinantį ketvirtadienį, sau 

šio 26 d., Meno Institute (Fui 
lerton Hali) įvyks labai įdom 
iliustruota paskaita tema: “Au
toportretai”. Prelegentė p-lė H?

Naujienų-Acme Telephoto
MILWAUKEE, WIS. — Ęrnest John Mahr (po de

šinei) prisipažino kirviu nužudęs Ruth Scott (po kairei)

Buvo skaitomas “Naujienų” 
atsišaukimas, prisidėti prie 
“Naujienų” 25 m. Jubiliejaus.

Po trumpo apsvarstymo bu
vo nutarta prisidėti su .$25.00. 
Komisija išrinkta atstovauti 
klubą Jubiliejuje iš sekamų na
rių: F. Jakavičius ir J. Svito
rius, tikietus platinti apsiėmė J. 
Romanas.

100 Metų kai 
Fotografij’a Išrasta

Sausio 9 dieną sukako lygiai 
šimtas metų, kai buvo išrastas 
fotografijos aparatas. Fotogra
fiją išrado paryžietis L. J. M. 
Daguerrc sausio 9 d., 1839 me
tais. J. Nicephore Niepce liko 
jo bendradarbiu ir juodu šį iš
radimą patobulino. Ilgai po to 
fotograffavimo procesas tebesi- 
vadino “daguerreotype”, bet ne 
“fotografija” arba “photogra- 
phy”. 1853 m. Amerikoje buvo 
padaryta 3,009,000 “daguerreo- 
typų” (fotografinių nuotraukų). 
Fotografijos išradimas visus su
įdomino, bet lik turtingiems 
žmonėms buvo prieinama tokia 
“prašmatnybė”. Tačiau ir juo-

suruošta savotiškai įdomi foto
grafijų paroda. P-as Edward 
VVeston parūpino fotografijas 
pats važinėdamas po visas Jung
tines Valstijas ir fotografuoda
mas įdomiausias ir istoriškas 
vietas įvairiais metų sezonais.

Goodmano 
Teatre

Grace ir 
pildys antrą savo 
Goodmano Teatre: 
nį, penktadienį ir 
sausio 26, 27 ir 28 
26 d. perstatymas įvyks popiet.

Kiekvieną šeštadienį popiet 
yra vaidinamas vaikų veikalas 
vardu “Rumpelstiltskin”. Pas
kui inis vaidinimas įvyks sausio 
28 d.

Įžanga į teatrą prieinama, 
tačiau, norintiems atsilankyti, 
patartina iš anksto įsigyti bilie-

Oak Forest prieglaudoj vakar 
pasimirė ateivė iš Armėnijos, 
Mrš. Annie Durgarian. Ji buvo 
113 metų senumo. Ji paliko 
Chicagoj 14 anūkų, 25 proanū
kius! ir 3 pra-praanukus. Jos vie
nintelis sūnūs gyvena adresu 
2541 Wilson avenue.

I ACM E-M A U JIE N Ų Foto)

LOS ANpELES, CAL. — Angelus šventovės “ange
lų” ceremonijos, kurių pasižiūrėti susirinko >10,000 žmo
nių. Ceremonijoms vadovavo paskilbusi Aimee Semple 
McPherson.

BRIGIITON P ARK — 46 me
tų Br. Parko gyventojas, Jos- 
eph Bartosck, 4616 S. NVashte- 
naw avenue, vakar buvo nu
teistas 60 dienų kalėjimo už 
“neteisingą pašalpos ėmimą”. 
Bartosek buk gavęs $364 iš Chi
cagos šelpimo administracijos 
tuo laiku, kai jo žmona dirbo 
dirbtuvėj ir parsinešdavo po 
$70 algos į mėnesį. Kai Barto
sck išeis iš kalėjimo, jis turės 
pinigus šelpimo administracijai

Kurt Graff baletas 
produkciją 

ketvirtadie- 
šeštadienį, 
dd. Sausio

Apie Dailės 
Parodas

Šį mėnesį yra keletas gerų 
dailės parodų Chicagoje.

Chicago Galleries Association, 
215 N. Miehigan avė., (2-am 
aukšte) tebėra trijų dailininkų 
aliejinės tapybos paroda: Tunis 
Ponsen, Charles Dahlgren ir 
Ruth Van Sickle Ford. Visų tri
jų kuriniai yra konservatyviški 
ir įdomus. P-as Dahlgren lai
mėjo p-ios Frank Logan meda
lį ir premiją.

ASHLAND BLVD 
AUDITORIJOJ

Paskaita šeštadienį 
Popiet

A teinantį šeštadienį, sausio 
28 d., Meno Institute (Fullerton 
Hali) įvyks įdomi paskaita te
ma: “(Ulinėse Terra Cotta 
Tiles”. Prelegentas bus Charles 
Fabens Kelly, Curator of Orien- 
tal Art. Pradžia 3:30 vai. po
piet. {Anga nemokama.

Paaukavo “Naujienoms” $25.00
BRIGIITON PARK

15 d. įvyko Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubo metinis susirin
kimas. Susirinkimą atidarė se
nasis pirmininkas p. J. Yuška, 
ir tuojau pakvietė naują valdy
bą užimti savo vietas. P-as J. 
Yuška pasakė trumpą atsisvei
kinimo kalbą, ačiuodamas klu- 
biečiams už kooperavimą klubo 
darbuose ir gerą užsilaikymą 
laike susirinkimų- Taipgi vėlino 
naujai valdybai pasekmingai 
veikti ateinančiais 1939 m.

Malonu yra pažymėli, kad 
klubas smarkiai paaugo nariais 
ir turtu per 1939 m. Finansiniai 
paaugo apie $700.00 ir, jei atei
nančiais metais visi sutartinai 
veiksime, tai nėra abejonės, kad 
dar daugiau paaugsim ir suštip- 
rėsim. Todėl, valio, visi drau-

vo surengtas pasilinksminimo 
vakarėlis. Žmonių prisirinko 
kupina Gramontų svetaine. Visi 
džiaugėsi klubo vaišingumu ir 
visi linksmai sulaukėm naujų 
1939 m. Geriausioj nuotaikoj 
skirstomės namo.

Klubo Vajus *
Nutaria šiuos metus padaryti 

vajaus metais. Nauji nariai nuo 
16 metų amžiaus iki 45 m. bus 
priimami veltui. Į šį klubą gali 
įstoti vyrai ir moterys, be skir
tumo tikėjimo ir politiško nu
sistatymo, nes šis klubas yra 
progresyviškas ir nesikiša į na
rių privatiškus reikalus. Todėl 
yra viltis, kad per šiuos metus 
klubas turėtų paaugti bent dvi
gubai. Sekantis klubo susirinki
mas įvyks vasario 19, Holly- 
wood Hali, 2417 W. 43rd St. 
1-mą v. po pietų.

Klubo Korespondentas
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