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PRANCŪZAI IR ANGLAI YRA PASIRYŽĘ 
GINTI SVARBIAS SUSISIEKIMO LINIJAS
Francuzija nori taikos, bet tai nereiškia 

jos silpnumą — įspėja Bonnet

20,000 ŽUVO DĖL ŽEMES DREBĖJIMO
Badas ir ligos gręsia tūkstančiams žmonių

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 26. — Francuzijos užsie
nių reikalų ministcris Georgės 
Bonnet, kalbėdamas atstovų 
rūmuose ketvirtadienį davė su
prasti, jogei-Francuzija ir Bri
tanija kartu reikalaus, kad Ita
lija ištrauktų savo kariuome
nę iš Ispanijos.

Bonnet taipgi pasakė, kad 
Francuzija ir Britanija yra 
tvirtai pasiryžusios ginti susi
siekimo linijas gyvybiniai svar
bias abiejoms imperijoms ir kad 
abi valstybės sudarys militari- 
nę sąjungą, jei karas kiltų.

“Lordas Halifax (Britanijos 
užsienių reikalų sekretorius) 
pasakė man Genevoje’’, kalbė
jo Bonnet, “kad Britanija įteiks 
naujus reikalavimus Romai iš
traukti italų kariuomenę iš Is-

Kinija neatmeta tai
kos idėjos

IIONGKONG, Kinija, sausio 
26. — Laikinoje Kinijos sosti
nėje dabartiniu laiku posėdžiau
ja Kuomintang — kinų valdan
čiosios partijos — pildomasis 
komitetas. Jeigu pildomojo ko
miteto pirmininkus tapsiąs iš
rinktas Sun Fo, tatai, stebėto
jų manymu, reikš, kad kinai 
yra nusitarę pasukti dar aiš
kiau Sovietų Rusijos pusėn, nes 
Sun Fp skaitomas Rusijos ša
lininku.

Antra vertus, neseniai p nia 
Chiang Kai shek, kinų diktato
riaus žmona, pareiškė, kad Ki
nija yra taiki tauta, bet ji no
ri garbingos taikos. Jos pareiš
kimas interpretuojamas kaipo 
ženklas, kad kinai sutiktų tai
kytis su japonais, jeigu japo
nų sąlygos pasirodytų jiems 
priimtinos. Ir jeigu Kuomin- 
tango pildomasis komitetas pa
darytų panašų pareiškimą, jis 
irgi butų interpretuojamas kai
po ženklas, kad kinai nori tai
kytis su japonais ir kad jie 
laukia priimtinų taikos pasiū
lymų. /

Tirs Masaryko pa
reiškimus

PRAHA, čeko-Slovakija, sau
sio 2*6. — Čeko-Slovakijos už
sienių reikalų ministerija įsa
kė padaryti tyrinėjimą kalbų 
ir pareiškimų Jan Masaryko, k 
buvusio čekų pasiuntinio Lorj yfs
done ir sūnūs pirmo Čeko-Slo
vakijos prezidento. Masaryk, 
kurs šiuo metu lankosi Jungt. 
Valstijose, nepalankiai atsilie
pė apie diktatorius.

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

Gieclra; vidutinio stiprumo 
šiaurės vakarų vėjai; saulė te
ka 7:08, v. r., leidžiasi 4:57 
vai. vak.

/ 
panijos”.

Teisindamas francuzų-vokic- 
čių sutartį Bonnet aiškino, kad 
karui kilus franeuzų-vokiečių 
pasitarimai pasirodysią naudin
gi. Didžiosios valstybės — Len- 
kija, Britanija, Sovietų Rusija, 
Belgija ir Jungt. Valstijos — 
užgyrė šitokią Francuzijos po
litiką. Jis pasakė, kad Fran
cuzija palaiko artimą kontaktą 
su Jungt. Valstijomis.

Kai dėl Tolimųjų Rytų, tai 
Bonnet pasakė, kad Francuzi
ja nedaleis jos interesus ten 
užgauti. Bonnet užbaigė kalbą 
pareiškimu: Francuzija nori 
taikos, bet tegul pasaulis žino, 
kad tai nėra nė silpnumo, nė 
pasidavimo ženklas. Jei reika
las bus, Francuzija sunkumus 
pasitiks tvirtai.

Homer Martin pasi
trauks iš C.I.O.

NEW YORK, N. Y., sausio 
26. — Homer Martin, automo
bilių darbininkų unijos prezi
dentas, pasamdė New Yorko 
advokatą Frank P. Walsh ir 
Toledo advokatą Frank Mun- 
holland reprezentuoti jį teisme 
ateinantį šeštadienį. Teismui 
teks spręsti klausimas, kam 
priklauso teisė kontroliuoti uni
jos fondus — Martinui ir jo 
šalininkams, ar opozicijai, ku
rią pripažino CIO.

Martin parašė John Lewis- 
ui, C.I.O. (Industrinių Unijų 
Kongreso) pirmininkui laišką, 
kad jis, Martin, rezignuoja iš 
C.I.O. pildomojo komiteto. Mar
tin laiške kaltina Lewisą tuo, 
kad šis stengiasi sunaikinti 
automobilių uniją. Paprastai 
panašiuose atsitikimuose kalti
nimų netrūksta.

Dewey paskelbs kal
tinimus Hinesui

NEW YORK, N. Y., sausio 
26. — Ketvirtadienį prisaikin- 
tieji posėdininkai Tammany 
vadui James J. Hines teisti bu
vo išrinkti. Valstybės gynėjas 
Dewey pradėjo kalbą, aiškin
damas kodėl jis patraukė Hi- 
nesą teisman. Hineso advoka
tas Stryker paskui pasakys kal
ią, gindamas Hinesą. O toliau, 
aukiama, prasidės liudininkų 
kvotimas. Hines kaltinamas 
tuo, kad jis protegavęs $20,- 
000,000 biznio dariusį per me
tus rakietą.

Lojalistai kariaus 
toliau

MADRIDAS, Ispanija, sausio 
26. — Madrido laikraštis “Ca- 
stilla Libre” ketvirtadienį pa
reiškė, kad nors ir sumušti Ka- 
talonijoj, lojalistai nepripažįsta, 
jogei jie jau nugalėti. Lojalis
tai, sako laikraštis, kariaus to
liau.

Naujienų-Acme Radiophoto
Barcelona Dega. Sukilėlių nuolatinis bombardavimas padegė miestą.

ISPANIJOS SUKILĖLIAI PAĖMĖ 
BARCELONĄ

MAURAI, ITALAI IR NAVARIEČIAI PIRMI ĮŽYGIAVO 
Į MIESTĄ I

HENDAYE, Francuzija, sau
sio 26. —Sukillelių armijų va
dovybė paskelbė, kad jos armi
jos ketvirtadienį, vidurdienio 
metu, pradėjo okupavimą Bar- 
celonos. Pirmieji į miestą įžy
giavo maurų, italų ir navarie- 
čių parinktieji būriai.

Lojalistų pasipriešinimo ne
pasirodė. Vyriausybininkų ka
riuomenės dauguma pasitraukė 
šiaurės link. Premjero Negrino 
vyriausybė ketvirtadienį ketino

Francuzija verbuoja 
kariuomenę pirm 

laiko
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 26. — Ispanijos sukilėliams 
paėmus Barceloną ir lojalistų 
pajėgoms silpnėjant, Francuzi
ja jaučia vis didėjantį jai pa
vojų iš italų ir vokiečių pusės.

Pavojų pasitikti ruošdamasi 
Francuzijos vyriausybė paskel
bė mobilizaciją kariuomenės 
tarnybai jaunuolių, kurie gimė 
1918 metais. Normaliais lai
kais šiai jaunuomenei butų te
kę stoti kariuomenės tarnybon 
tik dar po šešių mėnesių. Bet 
laikai abejingi, taigi norima 
paimti juos karo tarnybon pirm 
reguliaraus laiko. Viso tokiij 
jaunuolių šitas įsakymas palie
čia apie 80,000.

Numato ilgą parti
zanų kovą Ispanijoj

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 26. — Diplomatai ir ka
riuomenės ekspertai Washing- 
tone ketvirtadienį reiškė nuo
monę, kad Ispanijos respubli
kos armijos nepajėgs ilgai lai
kytis prieš bendras sukiltų, 
italų ir vokiečių jėgas. Tačiau 
respublikos partizanų kova, jų 
manymu, kai kuriose šalies da
lyse gali tęstis ilgai.

Ispanijos ambasada išleido 
pareiškimą, kad Ispanijos žmo
nės nepasiduos, kaip jie nepa
sidavė praeity, kai j Ispaniją 
įsiveržė svetimšaliai.

laikyti posėdį Gerona provinci
joje tikslu apsvarstyti respub
likos padėtį/. Barcelonai pate
kus į sukilėlių rankas.

Pirm negu sukilėliai paėmė 
Barceloną, jie apšaudė ją smar
kiai. Strateginėse miesto ir prie
miesčių dalyse, kaip Tibidado 
kalvoje, sukilėlių artilerija ir 
lėktuvai sunaikino visas vasar
vietes, piknikų sodus ir resto
ranus.

Vokiečių armijoj ne
pasitenkinimas 

auga
LONDONAS, Anglija, sausio 

26. — Londono dienraštis “The 
Daily Telegraph” sako, kad ne
pasitenkinimas Vokietijos ar
mijoj auga. Armija nepaten
kinta maisto trukumu.

“The Daily Telegraph”, be 
to, sako, kad nacių kariuome
nė gali būti pasiųsta į Čeko
slovakijos pasienį — parodyti 
čekams, jogei jie privalo “ko
operuoti” su naciais. Nemažai 
vokiečių kariuomenės koncen
truojama prie Italijos rube- 
žiaus. Vokiečių kariuomenės 
būrys paskutiniuoju laiku at
vykęs į Italijos Lybi ją.

Džiaugiasi dėl Bar
celonos paėmimo
ROMA, Italija, shusio 26. — 

Mussolini džiaugsmingai pa
sveikino Barcelonos puolimą 
kitfpo italų laimėjimą.

Barcelonoje sukilėlių šalinin
kai isterišku džiaugsmu pasiti
ko generolo Franco kariuome
nę parodavusią miesto gatvė
mis. Išbadėjusi miesto gyven
tojai, ir ypač vaikai, gatvėse 
prašė maisto.

Burgos mieste, kurs iki šiol 
buvo sukilėlių sostinė, sureng
ta triukšmingos demonstraci
jos, kai gauta žinios, kad Bar
celona jau Franco rankose.

TRUMPOS ŽINIOS
Iš VISURL-_______________

• PARYŽIUS, Francuzija, 
sausio 26. — čia gautas nepa
tvirtintas pranešimas, kad Mus
solini reikalauja iš £en. Fran
co $400,000,006 už pagalbą su
kilėliams. Reiškiama nuomonė, 
kad Britanija galinti paskolin
ti sukilėliams reikiamus pini
gus, už tai ji gausianti konce
sijų, o Mussolini gausiąs 
“cash”.

: • PARYŽIUS, Francuzija, 
sausio 26. — Premjeras Dala- 
dier pareiškė, kad Francuzija 
ir Britanija yra susitarusios 
imtis reikiamos akcijos, jeigu 
kiltų joms pavojus1 dėl to, kad 
italai nesitraukia iš Ispanijos.

•

• SPRINGFIELD, III., sau
sio 26. — Illinois valstijos vy
riausias teismas užgyrė valsti
jos aktą lūšnoms griauti ir val
džios namams statyti.

O WASHINGTON D. C., 
sausio 26. — Prez. Roosevėl- 
tas pasiuntė telegramą Chile 
prezidentui, klausdamas ar 
Jungt. Valstijos gali kuo nors 
pagelbėti, kad žemės drebėji
mo ištiktų Chile respublikos 
gyventojų vargą palengvinti.

• WASHINGTON D. C., 
sausio 26. — Senato civilių tei
sių komitetas, kuriam pirmi
ninkauja senatorius La Folle- 
tte, rekomendavo kongresui iš
leisti įstatymą draudžiantį kom
panijoms samdyti streiklau
žius.

• NEW YORK, N. Y., sau
sio 26. — Trečiadienio vakare 
surengtose Madison Square 
Gardens kumštynėse Joe Louis 
į 2 minutes ir 29 sekundes įvei
kė John Henry Lewisą. Per tą 
laiką Louis nubloškė priešinin
ką ant matraco tris kartus. 
Publika sumokėjo $102,015.34 
įžangos.

— Uždarius Vilniaus Vada
vimo Sąjunga nuo Naujų Metų 
sustabdomas ir tos Sąjungos 
organas — laikraštis “Musų 
Vilnius”, kurio jau išėjo pas
kutinis (23-24) numeris.

SANTIAGO, Chile, sausio 26. 
— Pranešimai iš Chile respub
likos zonos, kurią ištiko že
mės drebėjimas, ketvirtadienį 
sakė, kad žuvo lur būt apie 20,- 
000 žmonių, gal būt daug dau
giau. Dvidešimt tūkstančių žu
vę tik keturiuose miestuose. 
Kiek žuvo kituose, kiek tikrai 
žuvo net šituose keturiuose 
miestuose, dar nenustatyta.

Nepilni valdžios pranešimai 
sako, kad žuvo 7,946 asmenys, 
kad 16,489 kiti sužeisti arba 
kad jų pasigendama.

United Press korespondentas 
praneša, jogei vien Chillan mie
ste, priskaičiusiame 40,000 gy
ventojų, 10,000 žmonių žuvo, 
o dešimt tūkstančių yra sužei
stų arba jų pasigendama.

Chamberlain planuo
jąs dar vieną Miun
cheno konferenciją

LONDONAS, Anglija, sausio 
26. — Premjeras Chamberlain 
sušaukė ketvirtadienį Britani
jos ministerių kabineto posėdį. 
Svarstė klausimą, kaip gali pa
veikti Europos padėtį pateki
mas Barcelonos į Ispanijos su
kilėlių rankas.

Painformuotuose rateliuose 
kalbama, kad Chamberlain pla
nuoja šaukti Britanijos, Fran
cuzijos, Vokietijos ir Italijos 
konferenciją, šitoj konferenci
joj, sakoma, jis spausiąs fran- 
euzus patenkinti kai kurias 
“natūralias italų aspiracijas. 
Kitaip sakant, po Čeko slova
kijos pardavimo Miuncheno 
konferencijoj, jis planuojąs 
naują “Miuncheno konferenci
ją” — tik jau Francuzijos kaš
tais.

Laukia gen. Franco 
keršto

PERPIGNAN, Francuzija, 
sausio 26. — Turėdami ome- 
nėje faktus, kaip žiauriai gen. 
Franco baudė praeity okupuo
tose šalies dalyse nužiūrimus 
simpatijomis lojalistams arba 
neištikimus sukilėliams asme
nis, Ispanijos civilio karo ste
bėtojai mato didžiausias sker
dynes civilių ispanų, sukilė
liams Barceloną paėmus. Jų 
manymu tik stiprus svetimų 
šalių spaudimas galįs šiek tiek 
Franco terorą sumažinti.

Meras Hague praki
šo bylą

■■■y....
PHILADELPHIA, Pa., sau

sio 26. — Prieš kurį laiką Dis- 
triet Court pareiškė, kad Jer- 
sey City meras ir jo bendrai 
neturi teisės kliudyti C.I.O. ir 
kitoms kai kurioms organizaci
joms laikyti Jersey City susi
rinkimus ir dalinti propagan
dos literatūrą. Hague, nepaten
kintas šito teismo sprendimu, 
apeliavo į United States Cir
cuit Court of Appeals. Bet ir 
šitame teisme Hague prakišo.

Concepcion mieste žuvę 3,- 
000 žmonių.

Nelaimės zonon išvyko res
publikos prezidentas Cerdo. 
Lėktuvai gabeno gyduoles. Bet 
nusileisti jiems teko laukuose, 
nes aerodromai sugriauti. Chile 
respublikos karo laivai plaukė 
į žemės drebėjimo zoną pagal
bos teikti. Chile, Britanijos ir 
Vokietijos komerciniai laivai 
plaukė ten tuo pačiu tikslu.

Visoj zonoj įvestas karo sto
vis. Jūreiviai, kariuomenė ir 
policija palaiko tvarką ir pri
žiūri gelbėjimo darbą.

Bet visų šių pastangų neuž
tenka. Tūkstančiams gręsia ba
das ir ligos. Tūkstančiai lavonų 
dar pasilieka griuvėsiuose.

Iš Lietuvos
Kooperatinių bendrovių 

skaičius Klaipėdos 
krašte

^KLAIPĖDA. — Statistikos 
biuro žiniomis, 1938 m. Klai
pėdos krašte veikė 65 koope
ratinės bendrovės (1937 m. — 
67, 1934 — 36 m. — 69, 1933 
m. — 70). Atskiromis bendro
vių rųšimis jos skirstėsi taip: 
kredito bendrovių 49, žaliavos 
bendrovių 1, prekių užpirkimo 
draugijų 5, technikos bendro
vių 2, žaliavos ir sandėlių ben
drovių 1, produkcijos bendro
vių 1, vartotojų bendrovių 1 
ir kitų bendrovių 2.

Sumažinti pajamų ir 
uždarbio mokesčių 

priedai
KLAIPĖDA. — “Valdž. ži

nių” 193 n-ryje paskelbti pa
jamų mokesčio ir uždarbio mo
kesčio 1939 melams priedai yra 
25% sumažinti.

—“Lietuvos .Viešbučio” ben
drovė įsigijo Kaune žemės 
sklypą, kuriame statys didelį 
viešbutį. Viešbučių trukumas 
Kaune labai jaučiamas.

Siunčiame
Pinigus

Lietuv
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted Si

CHICAGO, ILL.
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J. J. Lazdauskas

Adv. Skipitis lankėsi Pietų 
Amerikoje

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

Pietų Amerikos lietuviai 
ir Lietuva

(Tęsinys)
Sąmoningas tikrojo Lietuvos 

gyvenimo nuslėpimas, sąmo
ningas nenoras parodyti užsie
nio lietuviams nuplyšusios Lie
tuvos, su visu liuksusu ir skar
malais, laimėjimais ir pralaimė
jimais — tai p. Skipičio tikroji 
misija Pietų Amerikos lietuvių 
kolonijose.

Skipitis butų pasakęs: aš apie 
politiką nekalbėsiu, nes man ir 
neleista, be to, Lietuvos politi
ka, Lietuvos vyriausybe, ar vie
na kuri partija — nėra visa 
Lietuva. Šekit jums, vyrai, Lie
tuvą. neapkaišytą rūtomis ir le
lijomis, bet tokią, kokia ji yra, 
su visais privalumais ir truku
mais. Viso pasaulio lietuviai, 
bendromis jėgomis stenkimės

tuos trukumus šalinti, bet my
lėkime Lietuvą.

Jei taip butų prabilęs, p. Ski
pitis užsitarnautų visų tautiečių 
simpatijas, jam butų ploję, bet 
ne švilpę.

P. Skipitis papasakojo apie 
pienines ir pieno nugrėbimo 
punktų didžiulį tinklą Lietuvo
je, bet nutylėjo kiek ūkininkas 
gauna už literį pieno. Ūkinin
kas už literį pieno gauna 8-10 
centų, o “Pienocentras”, savo 
užkandinėse pardavinėja po 10 
centų stiklą. Į literį telpa ketu
rios stiklinės. Tame pieninių 
tinkle ūkininkas pasijuto kaip 
musė voratinklyj. Nebepakelda
mas daromos skriaudos nutarė 
išlieti pieną žemėn (prisimin
kim Suvalkijos įvykius), bet 
nevežti į pienines.

ATIDARYMO PRANEŠIMAS 
Michigan Avė. Klinikos 
Pilnas Medikalis patarnavimas 
su pagalba laboratorijos ir X- 
ray. Gydymas be vaistų, su pa
galba moderniškų pagerintą 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. Clinlc
Telefonas Calumet 4178 

33-čia ir So. Michigan Avė.

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

me pažangą. Turime du cuk
raus fabrikus. Kada cukrus bu
vo importuojamas iš užsienio, 
pirkėjas už kg. mokėdavo 90 
centų, dabar moka vieną litą ir 
20 et. Lietuvos cukraus ben
drovės akcininkai, savo meti
niame suvažiavime 1934 m., 
trynė iš džiaugsmo rankas, kad 
per metus pelnė penkis milijo
nus litų. Kiek pelnė ūkininkas 
už cukrinius runkelius, parodė 
Suvalkijos įvykiai.

Mes visi žinome, kad prieš 
karą, rusų caro nagaikos pla
kama ir lenko dvarininko bato 
mindoma Lietuva ekonominiai 
ir kultūriniai buvo silpnesnė, 
bet mes taip pat žinome, kad 
ūkininkas nebuvo leidžiamas 
iš varžytinių. Jei plėšdavo, tai 
bent atvirai. Anksčiau “Lietu
vos Aide”, dabar “Ūkininkų 
Patarėjuje” varžomų ūkių są
rašas užima visą puslapį. Ir to 
maža: išleistas įstatymas, pagal 
kurį netvarkingai vedami ūkiai 
bus atimti. Netvarkingumas už
tektinai plati sąvoka ir norint 
visada bus galima pritaikinti 
diktatūrai napalenkiam ūkinin
kui....

Jei 
zoko 
garą, 
nors
da lietuvis lietuvį plaka, kada

policija, vyriausybės įsakyta, . 
ne tik guminėmis lazdomis , 
daužė Lietuvos ūkininko nuga
rą, bet šaudė į beginklę minią, 
mes negalime suprasti ir patei
sinti. Jau gulintį peršautą Ma
rijampolės ūkininką, jei neklys
tu, Veiverį, policija keliais šū
viais pribaigė. Faktas minėtas 
Kauno Ap. Teisme. Sūnūs, iš
drįsęs ginti tėvo gyvybę, gavo, 
berods, 12 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Koks likimas išli
ko kraugetingą nuovados virši
ninką? Kad apsaugotų nuo ūki
ninkų keršto perkėlė į kitą ap
skritį. Beveik nesuklysiu spėda
mas, kad už tai buvo apdova
notas aukštesne katogorija. Jei 
mes rusus vadinome pavergė
jais, kokio vardo užsitarnavo 
dabartinė Lietuvos vyriausybė 
su Smetona priešakyje?

P. Skipitis, vertindamas žmo
gų, papasakojo, kad Šiaurinėje 
Amerikoje suaugęs žmogus ver
tinamas 30,000 dolerių. Lietu
vis pigesnis. P. Skipitis tvirti
na, kad lietuvis gali pragyventi 
su vienu litu per dieną. Tuo 
remdamasis apskaičiavo, jog 
Urugvajaus lietuvių kolonija 
su 10,000 lietuvių, skolinga Lie
tuvai 70 milijonų litų. Vekse
lis dar nepatiektas, bet jau pa
sirašytas ir gali tekti išpirkti. 
Bet kas išpirks sušaudytų dar
bininkų ir ūkininkų vekselius? 
Bet gal tie ūkininkai buvo sun
kiai nusikaltę? Gal jie rengėsi 
Lietuvą išduoti? Gal jie tokios 
sunkios bausmės nusipelnė? 
Ne! Jie drįso prašyti jiems pri
klausančios duonos. Kuo patei
sinti 1936 m. darbininkų šau
dymus Kauno gatvėse? Kode 
žydą darbdavį, nuo kurio ran
kos krito darbininkas, leido į 
kapus lydėti Laisvės Alėja, o 
darbininko ne? 
policija-rezervas 
moteris?

dėl su svetimais tenka imtis pa
doresnių kovos priemonių. To
dėl, tur būt, notoms* nenorom s, 
tenka tikram lietuviui gailėtis 
Už “griebus” ir sakyti: kaip 
gaila, kad aš ne vokietis.

jie ir prašė Smetonos pasigailė- 
jiųio, tačiau “tautos vadas” jų 
nepasigailėjo, nes jie visi buvo
ietuviai...

O kodėl taip yra, tai nesunku 
atspėti.

Kaip prie caro Smetona buvo 
ištikimiausias caro imperijos] Vokietijos nesulaikys pasiimti 
avinėlis, taip, dtėjUs vokie- Klaipėdą. Ją gali sulaikyti tik 
čiams, Smetona laižėsi prie vo- didžiųjų valstybių pasipriešini- 
dečių, jis ir prieš kaizerį loja- mas, o su tuo pasipriešinimu 
liausiąs avinėlis. Kas neatsime- šiandien sunku. Hitleris spiau- 
na Uracho rinkimų Lietuvos na į barzdą visiems. Klaipėdos 
karaliumi, keturių konvencijų, gyventojai linksta Vokietijon, 
Smetonos paskaitų Berlyne, kur | Smetona laužo Klaipėdos kraš- 
jis vokiečiams žadėjo, 
neatsiklausęs, tautos 
mą” ir “ištikimybę” 
toms konvencijoms? i 
šitą savo moralinį bailumą ir|zidento rinkimų komedija? 
kekšavimąsi su Lietuvos prie- šiandien jr aklam Smetonos 
šais ne mažiau parodė ir, Hitle- pakalikui tautininkui aišku, kad 
no garbimnmu su jo įžengimu jjetuvos diktatūra, “didingos 
l Vokietijos valdžią, jis tą pa- ateilies-. šukiais Ilusigyvc„<)a. 
tĮ patvirtino ir hitlerininkų pa- lna vcda j ietuvQ { pl.ažllU u 
sigai ėjimu. Vilniaus Vadavimo S-gos, po

Štai kokis skirtumas. Lietu- Lenkijos ultimatumo, norima 
vos demokratus ir socialistus padaryti Vilniaus Kryžiaus S- 
sinetoniški razbaininkai buvo ga, Klaipėdą vokiečiai jau gro- 
įpratę “teisti” karo lauko teis- bia, o fašistinės “didingos al
ine, be viešumos, be liudininkų, eities” kelias eina ‘tiesiai į Lie- 
be gynėjų ir be pasigailėjimų... tuvos nepriklausomybės prara- 
Klaipėdiškius hitlerininkus jie dimą! O su Lietuvos praradi- 
teisė viešame teisme, dalyvau- inu, ir Ginklų Fondas nežinia 
jant eibei užsienių žurnalistų, kam teks: vokiečiams ar len- 
su gynėjais ir su visomis garan- kams? 
tijomis, kokių mes, lietuviai so- P. Skipitis nepaaiškino Uru- 
cialistai ir demokratai, niekad gva j aus lietuviams, kokį šniu- 
nclurėjome. Priežastis tame, gelį diktatūra daro su Vilnium: 
kad musų “tautos vadas” skai- ji garantuoja Vilnių lenkams ir 
to leistina demokratiška lietu- liepia tautiečiams melstis už 
vių opoziciją žudyti viešai ir “Vytauto grabą, Aušros vartus 
slaptai, Klaipėdos fašistų jis ir Gedimino pilį”. Tuo tikslu 
pats privengia, nes už jų nuga- jau bus įsteigta “Vilniaus Kry- 
ros stovi galinga Vokietija, to-'žiaus S-ga” (vadinasi ant Vii-

, tautos to konstituciją, argi daug gali 
“lojalu- rastis balsuotojų už Lietuvos 
primes- kandidatus, kada pats Smetona 

Smetona Lietuvoje yra prisidengęs pre-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

trypė nekaltas

prieškarinės Rusijos ka- 
botagas čaižė lietuvio nu- 
munls buvo suprantama, 
ir nepateisinama, bet ka-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

FOCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas .................................. ■

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

Perkant toną ar daugiau .............. v

5ŪAM*

p. Skipičio tvirti- 
su Smetonos vy- 

. didžioji tautos 
dalis. Dabartine Lietuvos vy
riausybė beveik išimtinai re
miasi policija. Savo žodžiams 
paremti suminėsiu 1934 m. ka
riuomenės sukilimą, Suvalkijos 
įvykius ir 1936 m. darbininkų 
bruzdėjimą Kaune. Nei viena
me atsitikime nebuvo kvies tą
si kariuomenės, visada siautė 
policija. Toliau. Kas dalyvavo 
ir buvo teisiami Suvalkijos su
kilime? Kaltinamųjų suole sė
dėjo: valstietis liaudininkas,
krikščionis demokratas, socia
listas, šaulys, tautininkas ir 
jaunalietuvis. Teisme advokatas 
Mykolas Šleževičius paklausė: 
kas juos visus sujungė? Ir čia 
pat atsakė — 7 litai už rugių 
centnerį. Kaip matome, net 
tautininkai nepakėlė tautiško 
jungo.

Jei vyriausybė turi didžiu
mos gyventojų pasitikėjimą ir 
paramą, lai kodėl 
balsuoti, kodėl 12 
lietuvį karo stovis, 
Hitlerio spaudimu 
Kam buvo išleistas
Valstybei (tikriau sakant 
nos partijos diktatūrai) saugoti 
įstatymas? Dėl ko Kauno mies
to ir apskrities Komendantas 
išlipino įsakymą, jog už pasi
priešinimą policijai bus bau
džiama karo lauko teismu, kas 
reiškia, kad diktatoriai su lie
tuviais romantikos negaudys, 
bet pastatys ir sušaudys. Kas 
nuo tų visų įsakymų ir karo 
stovio nukentėjo, jei ne Lietu
vos liaudis?

Joh Eudeikis
nimas,

neleidžiama 
metų slėgė 
kurį dabar

Tautai ir 
vie+

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

BEDARBE BUS NEBAISI
NELAIKYK SAVO PINIGŲ BE NUOŠIMČIO

NAUJIENŲ 
SPULKA 
MOKA

NAUJIENŲ SPULKA IŠMOKA PINIGUS 
ANT PAREIKALAVIMO.

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

LITHUANIAN BUILDING, LOA^i 
and SAVIKGS ASSOCIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

■ša

Vokiečiams ir lenkams Lie
tuvoje geriau negu 

lietuviams
Rodos, 1931 m. gruodžio 14 

d. Kaune Karo Teismas turėjo 
didžiulę hitlerininkų bylą. Bu
vo teisiama 126 asmenys, su 
Dr. Ncumami priešakyje, norė
ję atplėšti Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos ir nušovę vieną lietu
vį. Todėl du ar trys buvo nu
teisti mirtimi, kurie nors ir ne
prašė, bet Smetona rado gali
niu jiems gyvybę dovanoti. O 
kada buvo nuteisti įnirti ketu
ri Suvalkijos ūkininkai, nors

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

^AMBULANCE

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

Telefonu EAFAYETTE 0727

■—x -t • koplyčios visose

NA IR NAKTĮ

Klausykite musų Lietuvių radle programų Šeštadienio vakarais 
T vaL vakaro H W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. 8ALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

niaus pastatytas kryžius), kad 
nereikėtų šūkauti: “Mes be Vil
niaus nenurimsim”!

Po lenkų ultimatumo priėmi
mo, dešimts tūkstantinė minia, 
susirinko prie nežinomo karei
vio kapo Kaune, pareikšti len
kams tylų protestą. Gen. Nage
vičius savo kalboje, vardan ne
žinomo kareivio, praliejusio už 
Lietuvos laisvę savo kraują, 
prisaikdino tą laisvę apginti.

(Bus daugiau)

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS) .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St. 
ei. Went 1612 — Res. Yards 3955 
fiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser. 

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 
landos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro.
Šventadieniais tik susitarus.

Phone YARDS 7299

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

išskyrus seredomis ir subatomis

Garsinkitės “N-nose SPECIALISTAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
DR. VAITUSH, OPT

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutar 
Rez. 6631 So. California Aveni

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

LIETUVIS
Mano 29 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.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
3939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tel.: Prospect 1930

8

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

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 kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

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
ofisas—127 N. Dearborn SL 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted SL

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

4631 SO. ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 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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etroito .Lietuviu ZaniosJ

IŠ DETROITO PADANGES
Protesto demonstracija
Sausio 20 d. pačiame vidur

iu iestyje (Cadillac aikštėje) į- 
vyko milžiniška demonstracija 
ryšium su atleidimu iš WPA 
darbų 20 tūkstančių žmonių 
\Vayne kauntėje. Reikalaujama 
buvo, kad valdžia parūpintų be
darbiams darbu. ± f

Kas atvyko j demonstraciją 
anksčiau, tai galėjo pastebėti 
nepaprastai daug policijos. Fak
tiškai atrodė, jog čia turės įvyk
ti policijos paradas. Vėliau pra
dėjo rinktis būriais ir paskirai 
WPA darbininkai, bedarbiai ir 
įvairių unijų nariai. Per trum
pą laiką susirinko apie 10,000 
žmonių. Ir tai nežiūrint to, kad 
tą popietį pusėtinai snigo. Poli
cija vis stengėsi išvyti pastogė
se nuo sniego pasislėpusius de
monstrantus, kad jie neužstotų 
krautuvių langus bei nesigrūstų 
šaligatviuose. Buvo dainuoja
mos per garsintuvus įvairios 
kovingos dainos. Pirmininkavo

- SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

demonstracijai George Ed- 
wards. Jis trumpai apibudino 
demonstracijos tikslą, o paskui 
pasiūlė priimti rezoliuciją, kuri 
reikalauja, kad kongresas pa
skirtų du bilijonus dolerių W. 
P.A. darbams. Rezoliucija liko 
priimta.

Jeffries Jr., progresyvis ir 
jauniausias miesto tarybos na
rys, kalbėjo apie tai, jog De
troito miesto finansai vis dar 
neatsigriebė po depresijos. Ypač 
skaudžiai depresija pradėta jau
sti po 1932 melų. Jei dabar W. 
P. A. darbai pasiliktų sumažin
ti, tai miesto biudžetas visai bu
tų pakrikdytas.

Demonstracijos nuotaika bu
vo visai gera. Matėsi įvairiau? 
sios iškabos. Platinami buvo vi
sokiausi pranešimai bei garsini
mai. Komunistai dalino lape
lius, kuriais buvo raginama Le
nino mirtį paminėti. Kažkokia 
moteris vienam dalintojui išmu
šė iš rankų visą pundą tų la
pelių, o paskui kartu su savo 
drauge pasislėpė minioje.

Po to įvykio tuoj prasidėjo 
karštos diskusijos. Vieni smer
kė tą moterį, o kili iš dalies 
bandė ją pateisinti. Jie sutiko, 
kad išmušti iš rankų lapelius 
nėra geras dalykas, tačiau ir 
komunistai, sakė jie, savo įky
ria propaganda daugeliui pra
deda įsipykti. Juo labiau, kad 
jie lenda be jokios atodairos ir 
ten, kur jie yra nepageidauja
mi.

Kadangi diena buvo pabliu
rusi ir nejauki, lai daugelis ne
sulaukė demonstracijos galo ir 
išsiskirstė.

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ii skaityti?

Net kunigai pafislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi
jom ms draudžia j j j rankas 
paimt.

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

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi- 
erail ėjimo.

Be to. jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Konferencija
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Detroito Skyriaus konferencija 
įvyks sausio 28 d., 8 vali vaka
ro, Lietuvių svetainėje. Bus 
renkama skyriaus valdyba 1939 
melams ir įvairios komisijos. 
Tuo pačiu metu bus paskirti ir 
darbininkai -Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimo vakarui. 
Kalbamas vakaras yra rengia
mas vasario 12 d. Lietuvių sve
tainėje.

Visi draugijų atstovai, kurie 
yra išrinkti į kongresą, yra pra
šomi konferencijoje dalyvauti.-

Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimo programa bus itin 
gera: turėsime kelis gerus kai
šiojus, bus suvaidinta “Ameri
ca Pirtyje”, o vėliau šokiai ir 
visokie žaislai abiejose svetai
nėse.

ir įvyko netikėtas dalykas: bc- 
keliamas iš laivuko šuo įkan
do Kronbergienei į veidą, o pa
skui per laukus pabūgo.

P-ia Kronberg parėjo namo, 
bet į žaizdą neatkreipė dėme
sio. Juo labiau, kad la žaizda 
buvo nedidele. Vyro klausiama 
ji pareiškė, kad veidą įsidres- 
kusi į ledą.

šiai praėjo trys savaites ir 
p-ia Kronberg labai smarkiai 
susirgo. Ji tuoj liko nugabenta 
į Henry Ford ligoninę. Netru
kus ten ir pasimirė.

Paaiškėjo, kad jos išgelbėtas 
šuo buvo pasiutęs. Nuo to pa
siutusio šuns įkandimo ji ir pa
simirė.

P-ia Kronberg buvo gana žy
mi pilietė ir priklausė senai a- 
merikonų šeimai.

Koncertas ir vakariene
Sausio 22 d. Suomių svetai

nėje Draugijų sąryšis surengė 
koncertą ir vakarienę “Vilnies” 
naudai. Vakarienė prasidėjo a- 
pie 6 vai. šeimininkės smarkiai 
dirbo vaišindamos svečius viso
kiais valgiais. Jos turėjo paga
minusios ir kugelio. Po vaka
rienės buvo programa. Kalbėjo 
V. Andrulis, “Vilnies” redakto
rius. Jis ragino visus lietuvius 
veikti vieningai ir dėkojo dc- 
troitiečiams už pasidarbavimą.

Vakaro vedėja Bieliunienc 
pristatė Aido chorą programai 
pildyti. Po vadovyste W. Gugo 
Jr. choras sudainavo kelias dai
nas. Pravartu pastebėti, jog tas 
choras praeityje visada “Inter
nacionalą” dainuodavo, o da
bar jau to nėra. Buvo iš Chi- 
cagos atvykusi ir A. Kenslavi- 
čienė.

Programa baigėsi 9:30 vai. 
vakaro ir prasidėjo šokiai abie
jose svetainėse.

Žmonių vakarienėje dalyva
vo nelabai daug. Mat, pasitaikė 
gana šaltokas oras, o be to, tą 
pačią dieną daug visokių paren
gimų įvyko. Tą vakarą ir Mi- 
chigan valstijos komunistai di
delėje svetainėje minėjo Leni
no mirties sukaktį.

—Detroitietis

t AUM h.-i'i A (j J ų hutu

Didkunigai'kŠtiene Marija, 
paskutiniojo Rusijos caro 
giminaitė, kuri atvyko j Los 
Angeles. Ji važines po Ame
riką su lekcijomis. Sakoma, 
ji gavusi kelis grūmojan
čius laiškus.

S Didesnes Santaupos
Ir Geresnis Maistas!

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
PENKT. ir ŠEŠT., SAUSIO 27 ir 28

“Midwest” 92 sąskaita 
kiekvienu svaru

Šveistas
arba U. S. Valdžios sertifikatas su

vyniotas 
ar 

Liuosas

“MIDWEST” Puikiausios Kokybės

Miltai 5 sv. mai
17c

T” Puikiausias garuodintas
PIENAS aukš.. ken.
Puikiausia Amerikoj Kava
M. J. B. KAVA
“SPRY” 3 sv. ken. 51c
“HORMEL’S” SRAM
“UPPER DECK” Corn on Cob.

DEL MAIZ NIBLETS

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE

271/2c sv
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

24 sv.
maiš. 59c

4 22c
sv. kenas 32c
sv. ken. 19c

12 unc. ken.
No. 2 ken.

12 unc. ken.

29c
llc

2 už 2Sč

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.) 
Phone LAFAYETTE 0461

Tragingas įvykis
Gruodžio 21 d. p-ia Stella 

Kronberg, 3840 N. Dearborn 
Rd., pamatė upėje bckovojanlį 
su ledais šunį. Ji tuoj pasigrie
bė lopetą, kirvį ir šoko į laivu- 
<ą. Ėmė apie dvi valandas, kol 
ji kirsdama ledus prisigavo iki 
lesiniurdančio šaltame vande
nyje šuns. Įmetusi šunį į lai- 
vuką, ji priplaukė, krantą, čia

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 rinktinė 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 

Nr. 153. LITHUANIA.

Iš Lietuvos
Naujas Laisvamanių 

Skyrius
ALKSNĖNAI. — Veiklaus 

laisvamanio Gelgaudo pastan
gomis, šiomis dienomis čia įsi
steigė Laisvamanių et. kul. 
d-jos Alksnėnų skyrius.

Gruodžio 10 d. įvyko gausus 
susirinkimas, į kurį buvo atvy
kęs iš Kauno draugijos sekre
torius Karolis Valašinas ir apie 
keturias valandas skaitė įdo
mią paskaitą: “Kas mes esame 
ir ko mes siekiame”?

Taip pat buvo atvykę ir arti
mesnių skyrių veikėjai: Suda
vus skyriaus vadovas Bagdona
vičius, Barzdų apylinkės lais- 
vainaniai etc.

Į skyrių prisirašė daug nau
jų narių. Skyriaus valdybon iš
rinkti: Bronius Guoba, Gusta
vas Angoldas ir Juozas Zavec- 
kas.

Susirinkimas praėjo geriau
sioj nuotaikoj.

Ar gana rūpestingai 
laikraščius skaitote

Dienraštis neša įvairias ži
nias, kad supažindinti savo 
skaitytojus su dienos įvykiais. 
Jo puslapiuose galima rasti už
sienių žinias, savo krašto ži
nias ir, galiau, tos vietos, ku
rioje skaitytojas gyvena.

Be to kas čia pasakyta, jo 
puslapiuose rasite dar ir kito
kias, labai didelės vertės žinias, 
būtent, įvairiausių šeimos ir at
skiro žmogaus gyvenimo reika
lingų daiktų skelbimus. Jei vi
suomet ir visus skelbimus su 
atsidėjimu perskaitysite, visuo
met rasite kas jums yra nau
dinga, nes skelbimų davėjas 
juose* stengiasi pasisakyti kokį 
patarnavimą jis gali suteikti.

Imkim pavyzdžiui Midwest 
Stores skelbimus. Juose apra
šoma maisto išpardavimai, kas 
taip svarbu kiekvienai šeimai, 
nes tiems dalykams išleidžiama 
kas savaitę daugiau pinigų, ne
gu visokiems kitiems. Be to, 
pastebėsite, kad tos krautuvės 
pardavinėja geresnės rūšies 
prekes, o lyginant jų kainas, 
visada patirsite, fcėd Midwest 
Stores kainos žemiausios.

Kitas dalykas, Midwest 
Stores yra organizacija, suside
danti iš virš 400 narių-krautuv- 
ninkų. Tų krautuvių vedėjai, 
vienkart, yra ir savininkai, turi 
nuosavus didžiausius šiam 
krašte sandėlius, štai dėlko jie 
gali parduoti prekes daug pi
giau ir tai duodant geresnės 
rūšies prekes.

Perskaitykite šiandien jų 
skelbimą Naujienose ir susida
rykite sau reikalingų prekių 
sąrašą, o tada nueikite į ar ti
rpiausią Midvvest Stores par
duotuvę. Jus ne tik jausities 
patenkinti vertybėmis, bet pasi
džiaugsite ir patarnavimu.

(Skelb.)

geriau.
Įdomiausia, kad ščerba yra 

pasiturintis žmogus,'turi dide
lį ūkį. Be to, turi autosunkve- 
žimį Varniuose, pats yra šofe
ris ir kalvis. Jis norėjęs pa
grobti kelyje paliktos automa
šinos padangas ir kt. visai men
kos vertės.

Akmenskaldžiai gavo 
darbo

M

Suėmė žmogžudį
RIETAVAS — Jau buvo pra

nešta, kad vagis, norėdamas 
apvogti kelyje paliktą sunkve
žimį, keliais revolverio šūviais 
peršovė du asmenis.

Kvočiant ir aiškinant aplin
kybes policija nustatė, kad 
žiaurusis vagis yra ščerba. Ne
begalėdamas išsisukti ščerba 
kaltu prisipažino.

Sužeistieji Šimkus ir Venc
kus patalpinti Klaipėdos Rau
don. kryžiaus ligoninėje. Šim
kus sužeistas keliais šūviais į 
vidurius ir gyvybei gręsįa pa
vojus. Venckus jaučiasi kiek

MARIJAMPOLĖ. — Mari
jampolės miesto savivaldybė į 
Liubavo, Punsko, Kalvarijos 
apylinkes yra išsiuntusi apie 6Q 
akmenskaldžių, kurie ten' tašo 
akmenis Marijampolės gatvių 
grindimui. Pavasarį miesto s- 
bė tašytais akmenimis pradės 
grįsti Bažnyčios ir Gedimino 
gatves. Be to, pavasarį bus 
pradėti vesti antroji gatvė ge
ležinkelio stotin, kuri bus Da
riaus ir Girėno gatvės tęsinys. 
Šita gatvė tarnaus transporto 
judėjimui tarp miesto ir gele
žinkelio stoties, o Stoties gat
vė. liks tik keleivių judėjimui.

“LIPTON’S” Geltono Leibelio
Juodoji Arbata maž pak. 9c. % sv. pk. 22c
“WHEATIES” Pusryčių Valgis 2 pak. 21c

” Tomato Juice 14 unc. ken. g už 20£
“PARADISE” Malted Graham Crackers sv. pak. 16c 
“RED CROSS” Spaghetti ar Macaroni 7 unc. pak. 3 už 13c 

ŠvieŽŲs Tomatai Fancy Florida sv. 10c
FLORIDA
Grandžiai 200-216 mieros
VIRTAS KUMPIS “Richter’s

KEPENINĖ DEŠRA Rūkyta ‘AVildave”

tuz, 15c
4 sv. 27<

sv. 21c

SEMINOLE Bathroom Tissue 4 roles
Wilson’s” Ideal šunų Maistas. sv. ken.

‘CAMAY” Muilas
3 už 25<į

17c3 už
“OCTAGON” Priausamas Muilas
“OCTAGON~Skalbimo~Muilas”
“OCTAGON” Cleanser

SUPER SUOS

3 už
3 už.
3 už

14c
14c
14c

17c

100

$100 UŽDYKA KIEKVIENA SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

Did. raud. pakas
3 panr. raud-. nak. 23?

NES PIGlAu

STORES
PIRK NUO

MIDWEST

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 šciiny- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

A Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė.

* Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdrauda. Susivienijimas veikia kultū

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

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
t 

“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams. 

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

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ”, dabar yra paskelbus vajų 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 GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

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

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00
Išmokėjom yg
už padėtus /I 

pinigus &

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 jki
8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Sophi
Barčus

RYTINĖ RADIO
i. VALANDA

iš StotiesU

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

“NAUJIENOSE”

NAUJA
PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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Užsakymo kam*»
Chicagoj e — paštu:

Metams —---- ------
Pusei metu .—-------------
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams --------
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus^
Viena kopija
Savaitei ..................... .......
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
t»aštu:

(Atpiginta)
Metams --------------
Pusei metų ---------
Trims mėnesiams ■ 
Dviem mėnesiams . 
Vienam mėnesiui

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

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
.. 4.00 
„ 2.00 
.. 1.50 
. .75

$5.00 
. 2.75 
.. 1.50 
.. 1.09 
.... ./

“NEGARBĖ” LIETUVIŲ 
TAUTAI

“Tėvynes” redaktorius dveje
tų kartų įdėjo SLA organe atsi
šaukimus anglų kalba į J. V. 
prezidentų, protestuodamas 
prieš pinigų mažinimų WPA 
darbams ir nurodydamas, kad

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

Kas dabar?
Barcelona pasidavė. Respublikos vyriausybė ir jos 

armija pasitraukė į šiaurinį kampų Katalonijos, prie 
Francuzijos sienos, čia vyriausybininkams, žinoma, nėra 
jokios vilties atsilaikyti prieš sukilėlius.

Gen. Franco maurai ir jų talkininkai italai dabar, 
be abejonės, išžudys tūkstančius kataloniečių, įrodymui, 
kad “krikščioniška civilizacija” pergalėjo.

Centralinėje Ispanijoje dar kurį laiką eis kova. Ma
dridas ir Valencija neketina padėti ginklus. Tačiau, Ka- 
talonijai kritus, ši Ispanijos dalis vargiai galės ilgai tęs
ti karą. Ji yra fašistų apsiausta iš visų pusių sausumo
je ir juroje. Bet Ispanijos likimą nulems ne tos jėgos, 
kurios veikia Ispanijos teritorijoje, kadangi Ispanijos 
kova seniai nebėra vidaus karas.

Ispanijos likimą nulems tie santykiai, kurie susida
rys tarpe didžįyjų imperialistinių valstybių. Ką gi tos 
valstybės dabar darys?

Francuzijos užsienių reikalų ministeris parlamente 
vakar pareiškė, kad franeuzai ir anglai reikalauja, kad 
Italija atsiimtų savo armiją iš Ispanijos. Jeigu Mussoli- 
ni atsisakys šitą reikalavimą išpildyti, tai Francuzija, 
anot ministerio Bonnet, imsis “atatinkamų priemonių”. 
Kokios tos priemonės, jisai nepaaiškino.

Tuo tarpu Italija nerodo nė mažiausio ženklo, kad ji 
rengiasi palikti Ispaniją ramybėje; priešingai, fašistų 
spauda kalba labai grasinančiu tonu prieš Francuzija ir 
skelbia, kad dabar italai pradėsią dar griežčiau reikalau
ti iš Francuzijos nuolaidų Viduržemio juroje ir Afrikoje. 
Ir Vokietija reiškia šitoms juodmarškinių užgaidoms pil
ną savo pritarimą.

Todėl greituJaiku dabar turės paaiškėti, ar franeu
zai su anglais tikrai yra pasiryžę pašalinti ginkluotas 
Mussolinio jėgas iš ispanų teritorijos, ar jie tiktai ble
fuoja. Jeigu Chamberlainas yra padaręs sutartį su Mus- 
soliniu, kad pastarasis išves savo kareivius iš Ispanijos, 
kuomet bus užtikrinta gen. Franco pergale, tai dabar 
prisiartino laikas fašistams kraustytis lauk arba atsisa
kyti savo prižadėjimą pildyti ir iššaukti Angliją ir Fran- 
euziją į atvirą kovą.

Viduržemio juroje anglai ir franeuzai yra daug ga
lingesni už italus ir vokiečius. Jeigu čia kiltų karas dėl 
Ispanijos, tai Mussolinio jėgos butų sutriuškintos pirma, 
negu Hitleris suspėtų ateiti jam į pagalbą. Čekoslova
kijoje buvo visai kitaip. Po to, kai Hitleris okupavo Aus
triją, čekų respubliką nei franeuzai, nei anglai nebūtų 
galėję išgelbėti. Todėl įvyko kapituliacija Miunchene.

Bet dėl pozicijų prie Viduržemio juros anglai ir 
franeuzai neturi reikalo daryti nuolaidų fašistams. Jėgų 
santykiuose čia pagrindo “naujam Miunchenui” nėra.

Jeigu, nežiūrint į tai, Paryžius ir Londonas vistiek 
Mussolinio šantažui nusileis, tai reikš, kad tos dvi val
džios tarnauja fašistų užgaidos ne iš bėdos, bet savo no
ru.

liktų be duonos kąsnio, jeigu 
jie butų iš tų darbų pašalinti.

Kai kas šitame “Tėv.” redak
toriaus atsišaukime įžiūrėjo pa
žeminimų lietuviams. Vienas as
muo, pav. rašo Brooklyno tau
tininkų laikraštyje šitaip:

“Nejaugi jis nesupranta, 
kad tokiu savo neapgalvotu 
valdžios šelpiamų lietuvių 
apskaitliavimu jis persta to 
Amerikos lietuvius kaipo e- 
konominiai suskurdusių tau
tą, kuri yra tik sunkenybe 
kraštui? Kiekvienas svetim
tautis, perskaitęs tokį SLA 
oficialio organo redaktoriaus 
užtikrinimų, pamanys: jei or
ganizacijoje prigulinčių (ko-

Meras La Guardia Washingtone

Sis tas apie inž. St. Kairį
tos tradicijų niekinimo, dėl an- 
ti-semitizmo ir t.t.

Amerikos čekai ir slavokai, 
kurie milžiniškoje savo daugu
moje yra nusiteikę demokratiš
kai, nemano, kad jie “neturi 
teises kištis” į vidujinius Čeko
slovakijos reikalus, kaip kad 
galėtų pasakyti mūsiškiai tauti
ninkai. Amerikos čekai ir sla
vokai taip pat, kaip ir demo
kratinio nusistatymo lietuviai, 
jaučiasi turį pareigą ginti žmo
nių laisvę savo gimtame krašte.

Aukščiam paminėtosios drau
gijos išdėstė visą eilę “prašy
mų” Prahai ir pareiškė:

“Jeigu šitų prašymų, kurių 
tikslas yra padėti Čeko-Slo- 
vakijos Respublikai ir jos 
žmonėms, nebus paisoma, tai 
mes bijome, kad mes atsi
dursime tokioje pat padėlyje,

liančių? — “N.” Red.) lietu
vių net 25 nuoš. pasilaiko lik 
pašelpiniais \VPA darbais, lai 
ką jau ir bekalbėti apie tuos 
lietuvius, kurie net prie or
ganizacijų priklausyti neišsi
gali? Tai didžiausių skurdžių 
tauta, kuri yra tik sunkeny
be Amerikai.”
Argi iš tiesų bent vienas pro

tingas amerikonas galėtų šitaip 
manyti? Sakysime, kad jisai 
tiktai įsivaizduotų, jokei lietu
viai Amerikoje esą “didžiausi 
skurdžiai”. Bet skurdžiai yra 
tie žmonės, kurie gyvena iš sa
vo darbo. Kai darbo jie nelen
da, tai jiems vargas. Bet kas gi 
gali sakyti, kad tokie žmonės 
yra “sunkenybė Amerikai”?

Amerika lik dėl to iškilo ir 
pasidarė turtinga, kad į šį kraš
tą visą laiką važiavo skurdžiai, 
.airio žinojo, kad jie turės dirb
ti, jeigu jie norės gyventi.

Palyginkite Šiaurės Ameriką 
su Pietų Amerika. Į jas abi bal
tieji žmonės iš Europos pradė
jo atvažiuoti beveik tuo pačiu 
laiku, į Pietų Ameriką dargi 
šiek-liek anksčiau. Bet ispanai 
ir portugalai, kurie keliavo į 
Pietų Ameriką ieškoti laimės, 
buvo aristokratai, spekuliantai 
ir prietykių ieškotojai, kurie no
rėjo rasti Naujame Pasaulyje 
aukso bei žemčiūgų ir urnai 
pralobti. Jiems nerūpėjo žemę 
dirbti arba amatais užsiimti, 
Dirbti jie vertė čiabuvius, ku
riuos jie apipiešė ir pavertė ver
gais. Ir žiūrėkite, kaip toli yra 
ta Ispanijos ir Portugalijos po-

Daugelio miestų merai (mayorai), tarp jų ir Chica- 
gos meras Kelly, užprotestavo prieš WPA darbų siauri- 
nimą. Jie ne tik siuntė telegramas ir laiškus į Washing- 
tonų, bet jų vardu taip pat nuvyko tenai New Yorko me
rus La Guardia išdėstyti padėtį senatui.

Kalbėdamas, kaipo Jungtinių Valstijų Merų Konfe
rencijos atstovas, La Guardia įspėjo senatorius, kad ji
sai neims atsakomybės už 60,000 bedarbių, kurie bus pa
likti be uždarbio, jeigu kongresas sumažins apropriacijL 
WPA darbams^Jisai pasakė, kad ir jisai neabejoja, jogei 
tie bedarbiai yra “geri amerikonai”, bet jisai nemanąs, 
kad jie ramiai žiūrės, kaip jų žmonos ir vaikai badauja.

Šitie New Yorko mero žodžiai padarė stiprų įspud 
į senatorius. Gavę panašių įspėjimų ir iš kitų miestu, iie 
ėmė susirūpinti, kad kartais neprasidėtų Amerikoje be
darbių riaušės, jeigu šimtai tūkstančių WPA darbininkų 
bus išmesti į gatvę. Yra todėl vilties, kad kongresas pa
skirs viešiems darbams bent $725,000,000.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

santvarkos kartais

Inž. Steponas Kairys

Prieškarinės Lietuvos inteli
gentija nebuvo gausi, o dabar 
jos eilės dar žymiai praretėjo.

kaip Amerikos vokiečiai, ku-hpaį (ą didį visuomenininką, uo- 
rie buvo galų gale priversti lų Lietuvos darbininkų veikėją, 
užimti griežtą nusistatymą socialistinės minties žadintoją, 
prieš viešpataujantį jų kraš- geriausia prasme Lietuvos pa
lo režimą ir viešai jį pa- triotą, žymų Lietuvos nepri- 
smerkti.” klausomybės kovotoją inžinic-
Čekai nelaikė nusidėjimu A- Steponą Kairį sulaukus še- 

merikos vokiečių pusėje, kad šiusdcšimlies metų amžiaus y- 
pastarieji viešai išėjo prieš bar- Pa^ Pasve*l<’nl’ ir bar
barišką Hitlerio diktatūrą ir josKu pasidžiaugti jo nuveiktais 
nežmoniškus darbus. Priešim darbais.
gai, jie mano, kad vokiečiai pa- KacĮ jr prieškarinė Lietuvos 
sielgė, kaip tikri patriotai, ku- inteligentija buvo negausi, bet 
rių pavyzdžiu teks pasekti ir jį gyva buvo. Anų laikų lietu- 
čekams, jeigu naujoji Čeko-Slo- vis inteligentas veik kiekvienas 
vakijos valdžia nesiliaus pa- gyvai interesavosi savo krašto 
mėgdžiojusi nacius, žmoniij likimu, budėjo lyg anas

Iš to galėtų pasimokinti ir kar*s Lietuvos sargyboje. Tų 
kai kurie mūsiškiai “demokra- laiklJ darbo ^’S08 visai ncl,a’ 
tai” (kaip, pav. Vitaitis, Stri- našios buvo i šill laik,i visu°- 
maitis ir k.), kurie neva “iš pa- n,chillio darbo ^'J'^8’ 0 >'l’ač 
triolizmo” plusta tautininkų 108 darb<) buvo sunkios
diktatūros priešus. ticn,s- kurlc uoliai dirbo savo

krašto žmonių kultūros dirvo
je ir kartu pirmieji pradėjo sė
li Lietuvos darbo žmonių tarpe 
socializmo idėjos sėklą.M ar gumy nai

Valtimi Perplaukė
Vandenyną

dėl
bet

atsilikusi!
Todėl vargiai kuris sveikai 

protaująs amerikonas galėtų 
manyti, kad atkeliavusieji į 
Jungtines Valstijas lietuviai yra 
“sunkenybė” dėl lo, kad jie yra 
daugumoje “skurdžiai”, kurie 
negali be darbo gyventi. O jei
gu tarp amerikonų yra tokių 
neišmanėlių ir jeigu Brooklyno 
tautininkų organui rupi, kad 
jie turėtų gerą nuomonę apie 
lietuvius, lai jisai privalo steng
tis juos apšviesti.

Tautos garbė yra geras daik
tas, bet argi lietuviai darbinin
kai turi dėl jos badauti?

AMERIKOS ČEKOSLOVAKŲ 
PROTESTAS

savo asmeniniems reikalams. 
Inž. St. Kairiui demokratija, tai 
ne sau tikslas, bet tik įrankis 
siekti socialistinės santvarkos.

Dabar ir tokių įsitikinimų 
žmonės nukrypo nuo demokra
tijos prado. Jie lyg svaigulio 
pagauti, laikinų afektų vedami 
socialistinės
imasi siekti eidami šunkeliais, 
nevengdami demagogijos ir tos 
taktikos laikydamiesi žmones 
verčia būti tik savo tikslų įran
kiais. Jie pasišovę brukte įbruk
ti, varu įskiepyti savas įdėjas.

Inž. St. Kairys visame nuosa
kus demokratas, 
žmonių gerovei, 
turi aiškiai suprasti, ko jie sie
kia ir turi tapti palys gerojo 
rytojaus kūrėjais.

Todėl jo veikime demagogija 
jam visai svetima. Juk socialis
tinė santvarka yra galima tik 
žmonėms pasiekus aukšto kul
tūros ir civilizacijos laipsnio, ši
tai galima atsiekti pačios kūry
bos darbo eigoje, todėl inž. SI. 
Kairys visur ir visuomet pirmo
je eilėje stato patį žmogų, bet 
ne idėją. Tai inž. St. Kairys ge
rąja to žodžio prasme tikras 
humanistas, arba ryškiau pasa-

Per žmones
Žmonės palys

Toksai inž. St. Kairys ne tik 
savo veikime, bet ir savo raš
tuose. Jo straipsniuose visur

Kaunas laimėjo 
elektros bylą

karjeros ir dirbo ne sau, 
kiliems. Jie dirbo slaptai, 
vogčiomis ir visuomet ta- 

darbas buvo labai rizikin- 
nes tokiam darbui buvo 

visokių pavojų ir

Afrikos mokslininkas Petcr- sai 
senas su žmona, kuri yra kilu- gas, 
si iš Japonijos, neseniai iš Ki- daugybės 
nijos paprasta 12-kos metrų kliūčių. J 
kiniška valtimi perplaukė Ra-p j o į darbo žmonių tarpą, ėjo 
mųjį vandenyną, laimingai pa- slaptai, be jokio afišavimosi, 
siekdamas Amerikos krantus. Slaptai rašė, slaptai parašytą 
Kelionė truko 85 dienas. Per- spauzdino ir slaptai spausdintą 
plaukia 7000 jur-mylių. Visą platino. Ir palys rašė, pa- 
kclionės laiką valties įgula, ku- spausdino ir palys platino, 
rioje buvo dar du jauni rusai, Lisai darbas jiems asmeniniai 
maitinosi ryžiais. Ištisą mėnesį p3C pavojų veik nieko kito ne
teko keliauti tirštos miglos ap- žadėjo. lo darbo tokios sąlygos 
suptiems, per kurią nematė die- pr savotiškai paveikė į los ink
ilą saulės nei naktį žvaigždžių. Icligentijos budo bruožus. Kas 
Įvairus keliones nuotykiai, ku- anV laikų tokio visuomeninio 
rių buvo gan gausu, laimipgai darbo mokyklą išėjo, tai jo bu- 
pasibaigė.- Labai dažnai prie *1° pirmas pažymys savotiškas 
jų priplaukdavę didžiuliai ban- kuklumas, tuščios garbes ven
gimai taip arti, kad visiems gimas, nėšiaiišavimas ir kietas 
įvarydavo nemaža baimės, nes pasiryžimas savo atsiekti, 
kiekvienu kartu grėsė mirtis. - - -

Į Per mylią nuo jų praėjęs l>ai-Į jJUVO išsidirbusi savo 
sus taifūnas (didžiule juros 
audra). Jei jie butų į jį patekę, 
nebūtų tekę jiems pamatyti A- 
merikos krantų.

Be to, anų laikų inteligentija 
____  _______ ________ j pasaulė
žiūrą, savo darbų metodą ir 

kelio visame lo-taktiką ir šito 
gingai laikėsi.

Ir plikieji gali ap
sidrausti

vėjų blaškomi 
ir dėl gardaus 
neparsidave. ši-

“Naujienose” jau buvo pa
duota žinia, kad Suvienytos Če- 
koslovakų Draugijos Amerikoje; 
pasiuntė protestų naujajai Če
koslovakijos valdžiai dėl jos al- 
žagarciv'iškos politikos — dėl 
laisves varžymo ir respublikos 
konstitucijos laužymų, dėl spau
dos cenzūros ir šmeižtų prieš 
velionį Muša rykų ir buv. prezi
dentų Benešų, dėl organizacijų:

žmonės apdraudžia namus 
nuo gaisro, apdraudžia .svei
katą, savo ukius ir kitokius 
dalykus. Amerikoje, pavyz
džiui, moterys apdraudžia sa
vo kojas, nugaras, akis ir no
sis. Įvykus kokiam nelaimin
gam atsilikimui, pavyzdžiui, 
nulaužus apdraustajam kojų, 
draudimo įstaiga išmoka tam 
tikrų pinigų sumų. Anglijoje 
viena apdraudimo įstaiga su
manė drausti vyrus nuo nu
plikimo. Kol vyras nėra pli
kas, moka kas mėnuo įstaigon 
po kelis šilingus, o nuplikęs, 
ypač kai plike trukdo tiesiogi
niam klijenlo darbui, įstaiga 
išmoka dideles pinigų sumas. 
Kalbamoji apdraudimo įstaiga 
turinti labai daug klijenlų.

mėtėsi į šalis 
šaukšto valgio 
tie budo bruožai, visi gero žmo
gaus. privalumai gyvai jaučia
mi inž. St. Kairio asmenybėje. 
Jisai lyg anasai didžiulis, kie
tas ąžuolas stipriai šaknis savo 
žemėje įleidęs jokių vėjų nepa
veikiamas, nepalaužiamas tvir
tai visur ir visame gj’nė ir gina 
sa\x) -įsitikinimus, savo pažiū
ras ir eina savo užbrėžtais ke
liais. Tokių vyrų šių dienų gy
venime maž& sutiksi, kurie taip 
kietai butų Užsigrūdinę savo įsi
tikinimuose.

Inž. Si. Kairio veikimas yra 
begaliniai įvairus, bet tikslas 
vienas ir tas pats — darbo žmo
nių gerove, Nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimas, kurios tu
rinys turi būti demokratinis, 
kad jos santvarkoje visi lygiais 
jaustųsi ir niekas nebūtų pa
naudojamas, ar išnaudojamas

pirmoje vietoje pastebėsi patį 
žmogų, jo kasdieninius reika- 
us. Ši mintis ryškiai pastebima 

visuose jo publicistikos straips
niuose ir net tyčia vykusiuose 
feljetonuose.

Inž. St. Kairys didis analiti
kas ir žmonių psichologijos ži
novas. O jau kaipo toksai nie
kuomet nesidžiaugė atsitiktinais 
socialdemokratų partijos laiki
nais laimėjimais ir tų laimėji
mų vedamas nesiekė demagogi^ 
jos. Štai 1926 metais stipriai 
laimėjus socialdemokratams sei
mo rinkimus jisai neapsvaigo 
ir labai blaivai įvertindamas į 
tuos laimėjimus žiurėjo kaipo 
į lik susidėjusių tam tikrų ap- ' 
linkybių laimikį.

Vieno iš tų metų seimo po
sėdžio metu man inž St. Kai
riui pasidžiaugus gausia social
demokratų frakcija, štai kaip 
jisai trumpai ir reikšmingai at
kirto:

- -Pamestinukai! . . .
Tikrai nustebau jo tokį atsa

kymą išgirdus. Jisai šitai paste
bėjęs lyg pasiaiškindamas pri
dėjo:

—Krikščionys demokratai tiek 
įkyrėjo savo valdymo metodais 
žmonėms, o liaudininkai savais 
kompromisais ir neaiškia poli
tika, kad ir tie, kurie nieko 
bendro neturi su socialdemo 
kratais, sumetė jiems savo bal
sus. Tai 
laimikis, 
sivvlimo

ne gyvenimo tikrovės 
o lik apmaudo ir nu- 
padarinys, todėl tinka 
pamestinukai...
(Bus daugiau)

Lietuvoje trūksta 
gydytojų

Kauno miestas turi tragiko
miškų reikalų dėl elektros. Dar 
toli prieš karą viena belgų 
elektros bendrove buvo gavusi 
koncesiją (teisę) tiekti Kauno 
miestui elektros energiją. Ben
drovė buvo sudariusi labai sau 
palankią ilgalaikę sutartį. Po 
karo, nepriklausomoje Lietuvo-

traukti, tačiau 1922 melais 
miesto savivaldybe, kai kuriais 
sumetimais, tą sutartį naujai 
patvirtino, ir ji dar galios iki 
1950 melų.

Gyvenimo sąlygoms kintant, 
darėsi vis ryškesnis sutarties 
Kaunui žalingumas: ir miesto 
savivaldybei, ir visiems gyven
tojams teko mokėti labai bran
giai už elektrą. Buvo prieita 
iki to, kad miesto gyventojai 
buvo paskelbę elektrai boikotą, 
ir vieną savaitę visas miestas 
žibinėsi• žvakėmis ir lempelė
mis. Tada valdžia tą streiką 
nutarė likviduoti paskelbdama 
sumažintą elektros tarifą (kai
ną). Bet ir iki šiol už elektrą 
mokama gana brangiai — po 
84 centus už kilovato valandą.

Miesto savivaldybei atėjo gal
von • laiminga mintis iškelti 
elektros bendrovei bylą teisme. 
Savivaldybė prašė- teismą ati- 
teisti jai iš elektros bendrovės 
1931 metais permokėtus pini
gus 154,000 litų, šitą įdomią 
bylą ilgai tyrinėjo ir nagrinėjo 
Apygardos Teismas, ir pagaliau 
priteisė savivaldybei jos prašo
mą sumą. Apeliaciniai rūmai 
(aukštesnis teismas) savivaldy
bės ieškinį sumažino iki 80,000 
litų. Ir savivaldybe ir elektros 
stotis tuo sprendimu nepasiten
kino ir padavė skundą Vyriau
siam tribunolui (aukščiausiam 
teismui). Vyriausiojo tribunolo 
sprendimo nekantriai lauke ne 
tiktai savivaldybė ir elektros 
stotis, bet ir visi miesto gyven
tojai. Laimėjus šią bylą savi
valdybė gauna pagrindą reika
lauti permokėtų pinigų grąžini
mo ir už visus kilus metus. Gy
ventojai taip pat pasiruošę rei
kalauti permokėtų pinigų grą
žinimo.

mastu -organizuoti 
galbą sodžiaus 
Visuose valsčiuose 
sveikatos punktai, 
turi būti gydytojas, 
ir gailestingoji seselė- Miestuo
se jau buvo juntamas gydy
tojų perteklius. Bet į sveikatos 
punktus pareikalavus apie 2’/2 
šimto gydytojų ir akušerių, 
pasireiškė jų trukumas. Tiesa, 
miestuose dar ir dabar yra

gydymo pa- 
gyventojams.

steigiami 
kuriuose 
akušerė

nori važiuoti į mažuosius mie
stelius. Miestuose gydytojų 
skaičius dabar dar pasipildė 
žydais gydytojais, išsikėlusiais 
iš Klaipėdos krašto į Didž. 
Lietuvą. O vis tiktai sveika
tos punktams trūksta gydyto
jų. Del šios priežasties dar ne 
visi numatytieji punktai yra 
įsteigti.1 Sveikatos punktams 
tuojau reikalinga apie 75 gy
dytojai. Vyriausybė šiuo rei
kalu susirūpino- ir ieško prie
monių visus sveikatos punktus 
aprūpinti gydytojais.

Vyriausias tribunolas šilą labai 
retą ir įdomią bylą išsprendė: 
atmetė ir savivaldybės ir elekt
ros stoties skundus. Tokiu bu-

sprendimas, ir savivaldybė tik
tai už 1931 metus gaus iš elekt
ros stoties apie 80,000 litų. Tuo
jau savivaldybė iškels bylas dėl 
permokėjimų už elektrų 1932- 
1938 metais. Naujo ieškinio su
ma sieks apie 600,000 litų. Be 
to, visi gyventojai ruošiasi taip 
pat kelti bylas už permokėji
mus už elektrų.

Elektros bendrovės direkto
rius, paskelbus vyr. tribunolo

Belgiją tartis su tikraisiais sto
ties šeimininkais nesmagios by
los pralaimėjimo reikalais. Spė
jama, kad belgų bendrovė pa
siūlys savivaldybei išpirkti 
elektros stotį, kai jos pelnin
gumas darosi abejotinas.

© Klaipėdos lietuvių giedotojų 
draugija iškilmingai paminėjo 

dienomis I savo 15 metų sukaktį.
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J. A. SINKUS

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
Tel. Comm. 2073
Turi balsų 8500

J ŽUKAS

1739 S. Halsted St.
Chicago, BĮ.

Turi balsų 4100

A. LIDŽIUS 
3727 Deodor St. 

Indiana Harborjnd.

Turi balsų 1775

13

MRS. MATU- 
LIAUSKIENĖ

1519 W. Lombard 
St., Baltimore, Md.
Turi balsų 1145

19

ALBIN SMOLELIS

1943 N- Kostner

•Avė., Chicago,III.

Turi balsų 800

J. MAKSVITIS

Calumet City, III.
Turi balsų 500
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LAIPSNIS PIRMAS

4353 S. Talman Av. 
Chicago, III.

Turi balsų 7321

3

E. NORGAILIENĖ

2914 W. 45th St. 
Chicago, III.

Turi balsų 6200

NON GRADUS
3

P. GALSKIS

AL.
AMBROZEVICIUS

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Turi balsų 3200

8

F. BULAW
806 W. 31st St. 

Chicago, III.
Turi balsų 1600

14

M. DUNDULIENE

2640 N. St. Louis
Avė., Chicago, III.

4027 S. Maplewood

Avė., Chicago, III.

A. L. SKIRMONT
15723 La Throp Av. 

Harvey, III.
Turi balsų 1800

ONA DAVGIN
6108 S. Štate St., 

Chicago, III.
Turi balsų 2400

MRS. K.MANKUS

Turi balsų 2736Turi balsų 2900

121110

J. MAČIULIS 
906 Prescott St-, 
Waukegan, III. 
Turi balsų 1500

C. K. BRAZE 
7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis. 

Turi balsų 1500

ONA VILIENĖ
1646 N. Bell Avė 

Chicago, III.
Turi balsų 1400

JOE WOSKI
1451 W. VanBuren 

St,. Chicago, III.
Turi balsų 1200

615 Cortland St., 
Hart, Mich.

Turi balsų 1500

20

S. NAUDŽIUS

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

Turi balsų 775

26

ST. MOCKUS

1224 Harrick Avė. 
Racine, Wis.

Turi balsų 500

15 1716

BULOTH,

F. SWEETRA
FRAinCES
DAUGINT

359 Jefferson 
Aurora, III.

Turi balsų 1000

A. L. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
Turi balsų 1000

527 S. 4th St., East
St. Louis, III.

A.
135 Nejvberry St. 
Lawrence, Mass. 
Turi balsų 1000St-

2221

AlBERI 
UŽDRAVAITIS

4031 S. Talman 
,A!ve.,- Chicago, IljL

Turi balsų 700

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė.
Toronto, Canada.
Turi balsų 650

■    ■   >■

. 28

J. ŽIČKUS

Turi balsų 650

18

Turi balsų 1000

24

Z. GAPŠIS

4405 Valley View
Av., Baltimore,Md.

Turi balsų 500

27
J. SHOLTEMAN

GEO.

30 31

J. JURKŠTIS ST. ŽUKAUSKAS
N. TRUMPICKAS
773 Bisson Avė.,

3227 W. Le Moyne

St-, Chicago, III.
Akron, Ohio

Turi balsų, 500 Turi balsų 400

ŠEŠKAUSKAS

Box 318
E. Millinorket, 

Maine.
Turi balsų 300

308, E. Markei St.
Wilkes Barre, Pa.

Turi balsų 275

42 Keith St., 
Lee Park, 

Wilkės Barre, Pa.

Turi balsų 150

"Naujienų' Kontesto EigaKONTESTANTAI ŠUOLIAIS ŠOKA PIRMYN
-------- t—

Malonu pažymėti, kad šios 
savaites Kontestantų skyriuje 
pasirodė keletas naujų kon
testantų su gana žymiais skait
liais balsų.

Ona Dovgin, gyvenanti 6108 
So. State Si., turi biznį* augi
na mažų dukrelę, kuri jau su 
savo šokiais ir akrobatika puo
šia lietuviškus parengimus, o 
visgi susiranda laiko pasi
darbuoti “Naujienų” kontes- 
tui. Gaila, kad mes nedaug to
kių darbščių biznierių turime.

.7. Mačiulis iš Waukegano, 
tai senas Naujienų Kontestan- 
tas, kuris kiekviename kon- 

. teste dalyvauja jau nuo pat 
pirmutinio ir Waukeganų la
bai rūpestingai su “Naujie
noms” aprūpina.

James Sholteman, tai nenu
ilstantis draugijų darbuoto
jas. Jau antri melai yra Keis
tučio Kliubo pirmininku. O 
kadangi Keistučio Kliubas yra 
skaitlingas nariais, tai pirmi
ninkui darbo yra užtektinai, 
ypatingai norint palaikyti taip 
pavyzdingų tvarkų kaip Kei
stutis turi. Bet J, Sholteman 
dar įstengia ir “Naujienų” 
k on t ėst e padirbti-

Albinas Smalelis, tai dar vi
sai jaunas vyrukas* lanko 
Northwestern Universitetų, ir
gi turi pasiryžimo. Gavęs pluo
štų balsų buvo bepradedųs abe
joti ir jau rengiasi rezignuoti 
iš Kontestantų. Bet Albinai 
nenusimink! Turi gerų draugų, 
darbščių mamytę, tai galima 
užtikrinti, kad pralenksi dau
gelis kontestantų, kurie ir tu
ri dauginus laiko už tave.

Al Uždravaitis irgi jaunas ir 
pilnas pasižymėjimo jaunuo
lis sako, kad nors automobilio 
negausiu, bet savo giminaitę 
Ona Vilionę vistiek pralenksiu. 
Tai visgi didelis pasiryžimas. 
Reikia žinoti, kad draugė Vi
lionė jau kelintame kontesto 
dalyvauja su neblogomis pa
sekmėmis.

Juozas '/Alkas (“Žukutis”) 
susyk pašoko gana augštai, ir 
jeigu tokiais šuoliais šokinės, 
tai kitais metais važinės su 
nauju Buicku* nes yra jaunas 
energingas, užtektinai drųsos 
ir pasitikėjimo savimi, tad pa
sisekimas užtikrintas.

Dar laukiu pasekmių iš De
troito, Clevelando ir keletos 
kitų kolonijų. Ten musų drau
gai vėluojasi arba renka pro
spektus. Bet, draugai, ncati- 
dėliokitc^ tuoj aus stokite dirb
ti, kad sekančių savaitę kon
testantų skyrius nesutilptų 
jau į vienų puslapį.

Tikiuosi, kad visi 90 kon
testantų iki sekančiai savai
tei atsilieps prisiųsdami po 
pluoštų balsų.

T. RYPKEVIČIA
Kontesto Vedėjas

Svarbu Visiems-
Jauni ir seni, vyrai ir mote

rys, įsigykft “Naujienas”!
Šiuo pranešu visiems, kad 

aš įstojau į “Naujienų” jubi
liejini kontestų ir širdingai no
riu visiems patarnauti užrašant 
“Naujienas”.

Aš bile laiku užsakymus pil
dau savo namuose ir reikalau
jant pribusiu į jūsų namus. Tų, 
kurie man gelbės “Naujienų0 
jubiliejinį kontestų laimėli, aš 
amžinai nepamiršiu. Tat tuoj 
duokit man žinoti, kada ir kur 
aš jus turiu susitikti. Prašau 
man pranešti sekančiu adresu: 
Tel. Englevvood 6530; gyveni
mo vieta 6108 S. State St., Chi
cago, III.

Širdingai jūsų,
Ona Davgin.

From 1
Uždravaitis

No jobs available — so I’m 
not working! No scholarshipš 
available, so no school! Instead 
I’m at your Service, to do YOU 
a favor by introdueing to you 
a medium without which you 
cannot call yourself Lithuanian. 
Just call my attention to the 
fact that you are one of the 
negleeted and 1’11 do the ręst. 
Be proud of your Lithuanian 
heritage and read Naujienos to 
pro ve it. Let’s all get together 
and show t’he olher nations 
that Lithuanians are unani- 
mously behind their literature 
and the name Uždravaitis is 
herc to help you.

Tauragiečiai, biržiečio! ir ki
ti, atsišaukite,

Your Servant.
Al Uždravaitis, 

4031 South Talman Avė.

Nuo
John A. Sinkus

Kad ir nedaug, bet praeitų 
savaitę pasisekė, šiek tiek įkop
ti aukštyn kontesto kopėčiomis.

Pripažįstu, kad jei ne Bridge- 
portiečiai, “Naujienų” skaityto
jai, tai vargu iš vietos bučiau 
pajudėjęs. Ačiū mano rėmė
jams.

John A. Sinkus.

Nuo Al Savicko
Iš Rockfordo

ROCKFORD, III. — Jau pra
sidėjo “Naujienų” 25 metų ju
biliejinis kontes’tas ir p. T. 
Rypkevičius (“Naujienų” kon
testo vedėjas) paskyrė mane 
kontestantų Rockfordo lietuvių 
kolionijoj.

Esu jau keletą kartų kon- 
teste dalyvavęs ir išėjau su ge
rais pasisekimais, todėl, kad 
rockfordiečiai mane rėmė — 
už ka esu didžiai dėkingas.

Taigi ir šiame mano darbe 
prašau jūsų paramos. Atsinau- 
jinkit per mane musų mylimų 
dienraštį “Naujienas”.

Prašau ir tų, kurie dar ne
skaitote “Naujienų” — užsira
šykite per mane, nes “Naujie
nos” yra vienos iš geriausių, 
rimčiausių * ir švariausių laik
raščių musų išeivijoj, šiaurės 
Amerikoj.

šiame kontesle, skaitytojai, 
turėsite progų laimėti gerų, 
brangių dovanų. Juo mes čia 
daugiau surinksime prenumera
tų “Naujienoms”, juo mes dau
giau prisidėsime prie 25 metų 
jubiliejaus atžymėjimo.

Mes atsimename “Naujienų” 
pirmas gyvenimo dienas. Mes 
atsimename kokias Naujienos 
audras pergyveno. Jos buvo at
remtos, todėl, kad “Naujienos” 
stovėjo su darbo žmonėmis ir 
mokėjo atremti kiekviena už
puolikų. Mes žinome, kad “Nau
jienos” ne vienų lietuvį bei lie
tuvaitę išmokino lietuviškai 
skaityti.

Todėl aš, kaipo kontestantas, 
sveikinu “Naujienas” ir jų va
dus, ypač Dr. P. Grigaitį, lin
kiu Jums ilgiausių metų, o 
“Naujienoms” sulaukti 50 me
tų auksinio jubiliejaus.

Pradedu šį kontestų su ge
rais ir rimtais naujieniečiais: 
Antanu Braziu ir Martinu Sin
kevičium. Kurie dabar busime 
pirmieji?

Al. Savickas, 
719 Lincoln Avė., 

Rockford, III.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd. 

Auditorijoj

Kovo 12, 1939

JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

NAUJIENŲ

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

15 CENTŲ
Prisiųskile savo užsakymus luojaus. Kas užsi
rašys NAUJIENAS—gaus šį musų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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Diena Iš Dienas
>1 ............ ................. I .. ...................................... ........

Jonas Yuška serga
Praeitą subatvakarį Jonas 

Yuška, Hollywood Inn savinin
kas, 2417 W. 43rd St., rimtai 
susirgo. Atrodo, kad liga yra 
pavojinga, bet ačiū Dr. Stepono 
Bicžio pastangomis ligonis pra
dėjo geriau jaustis ir yra vil
ties, kad musų lietuviškos vi
suomenes darbuotojas greit pa
sveiks.

Aš nuo savęs linkiu musų 
Jonui greitai pasveikti.

Steponas.

Tenka pasakyti, kad p as 
Viscountas, gyvendamas Town 
of Lake kolonijoj daug darba
vosi viešame veikime. Ten jo 
vardas ir po šiai dienai tebėra 
gerai žinomas. —Rep. X. N.

Nelaimė Mrs. Stumbrienei
Prieš Kalėdų šventes Mrs. 

Stumbrienė, 936 W. 34th PI., 
nejučiomis paslydus ant šali
gatvio skaudžiai išsinarino ran- 
kq.

Jos ranka ir iki šiol dar ne- 
sugijo, bet, nors iš lėto, einan
ti geryn. Ji tikisi nepoilgo visai 
pasveikti. —J. A. S.

išaugino gražią šeimyną, regis 
du sunu ir dukterį, kurie jau 
savistoviai gyvena.

Praeitą vasarą, 1938 metais, 
A. Zigmontai atšventė savo si
dabrines sutuoktuves, kuriuose 
dalyvavę dvidešimt penkios pa
rinktos poros ir daugybę sve
čių, nes buvę prie atdarų du
rų “celebracijos”.

šiemet, kaipo sidabriniai 
naujavedžiai, įsigijo naują 
Buick. automobilį, kad puošniau 
jasivažinčti.

J. A. S.

. ........................n. ,

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

G. JOKUBONIS PAGERINO

“Našlio Piršlybos” 
Bus Lietuviškos ir 
Labai Linksmos

Ratelio Choras suvaidins gra
žų veikalą “Našlio Piršlybos”. 
Veikalas yra gyvai lietuviškas 
ir gausus dainomis, kurios su
žavės kiekvieno jautraus lietu
vio širdį. Primins, kaip ir jis

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

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St. J

Atostogauja Floridoj
Atostogauja Floridoj žymus 

biznierius, John Viscount Sr., 
kuris paskutiniuoju laiku turė
jo biznį adresu 6312 So. Stony 
Island avė. Pardavęs biznį, iš
vyko į Floridą žiemines atosto
gas praleisti.

Liepos Nauj’as Daržas 
82 ir Kean Avė. 

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

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados. K
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

Padaryta operacija pp. 
Demereckų dukterei

Apsirgo apendicitu Matilda 
Demerickaitė, 3331 S. Wallace. 
Praeitą antradienį jai buvo pa
daryta skubi operacija Šv. 
Onos ligoninėje. Pp. Demeric- 
kai džiaugiasi, kad jų dukterei 
Matildai buvo pašalintas mir
ties pavojus ir ji dabar jaučia
si gerai.

Sekančią savaitę, tikimasi, 
kad duktė galėsianti grįžti na
mo iš ligoninės. —J. A. S.

BIZNIERIUS A. ZIGMONTAS 
SU NAUJU BUICKU

Pp. Zigmontai per daug me
tų užlaiko bučernės-grosernės 
biznį, 930 W. 35th PI. Jiedu

Baigė Mokyklą
MARQUETTE PARK — Mor- 

rili - pradinę mokyklą, 60th ir 
Rockdell, vakar baigė 11 metų 
jaunuolis Leonas Sirus, lietuvės 
p. Mary Sirusienės sūnūs. Da
bar jaunasis mokinys ruošiasi 
lankyti Henderson aukštesn ąją 
mokyklą prie 55th ir Wood. 
Geriausio jam pasisekimo.

Drg.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Ray Michels, 22, su Jean 
Razmas, 20

Edward Gendvie, 22, su Ca- 
therine Yocus, 19

SUSIRINKIMAI
------------------------------------------------------------ -----

Reikalauja
Perskirų

John Kungis nuo Adela Kun- 
gis

Carolyn Skupas nuo Anthony 
Skapas

BIZNIAVIETĘ
George Jokubonis vis ger'na 

savo George’s Cafe, 3465 So. 
Morgan Si. Prieš porą metų 
jis tik nupirko tą kampinį na
mą su bizniu ir buvo naujai 
ištaisęs. Bet šiemet jis tik pa
baigė vėl pertaisyti viską nuo 
pamatų iki stogo, taip nariią, 
taip biznį.

Dabar G. Jokukonio biznis, 
turbūt,- gražiausiai ir patogiau
siai įrengtas toje apylinkėj. 
Jo biznis yra Restoranas ir 
Tavernas.

J. A. S.

ŠVARUS
GROCERIS

Antrašu 2834 So. Union Avė., 
Mrs. E. Saidot užlaiko švarų, 
įvairių valgomų produktų, Gro- 
cernę ir Delicatessen. E. Sai
dot turi biznį nuosame name 
ir jos kostumeriai visuomet 
laikosi, nes gauna geras pre 
kės. J. A. S.

Kur Busite šį Sekmadienį?

Jei dar nenusitarėte, tai dar 
turite progą tai padaryti.

Sausio 29 d. (šį sekmadienį) 
4 vai. p.p., visi Chicagos lietu
viai esate kviečiami atsilanky
ti į Lietuvių Jaunimo- Kultūros 
Ratelio Vakarą, kuris įvyks Na 
tional Hali, 1802’ So. Racine 
Avė. čionai jus turėsite pro
gą susipažinti su iš Lietuvos 
neseniai atvykusiu jaunimu ir 
pasiklausyti gražių lietuviškų 
dainelių.

ar ji, kada tai seniau anoj pu
sėj “Didžiojo Atlanto, tarpe šia 
mėjančių miškų ir žaliuojančių 
laukų musų šalelėj Lietuvoj tas 
daineles dainavo.

Į ši puikų Vakarą įžanga iš 
anksto perkant bilietą — tik 
35c, prie durų bus 10c bran 
ginu. Todėl bilietus vertėtų įsi
gyti iš anksto. Bilietų galite 
gauti pas choro narius, taipgi 
Bridgeporto kolonijoj pas J. 
Račiūną, o Brighton Parke pas 
John Yušką (Hollywood Inn).

— A. J. Povilonis.

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

SAUSIO (JAN.) 28 d., 1939 — 9:30 vai. vak.
3147 SOUTH HALSTED STREET

WALTER 
PALEONUS

Roselando Golden Star Klubo metinis susirinkimas įvyks šįva
kar klubruimyje. Visi klubo nariai prašomi dalyvauti, nes 
bus raportuojama klubo finansinis stovis ir apkalbama vei
kimas šiems metams. Klubo metinis Bankietas bus rengia
mas kovo mėnesį Darbininkų svetainėj. A. Narbutas

Marųuette Park Liet. Am. Piliečių Klubo metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 29 d. 2 vai. p.p. vietinės parapijos 
svetainėje, Washtcnaw Avė. ir 68th gat. Kviečiame visus na
rius atsilankyti, turėsime daug svarbių dalykų apkalbėti, o 
nauja valdyba užims vietą. A. J. M.

Amerikos Lietuvių '"Daktarų Draugijos metinis susirinkimas į- 
vyks šįvakar 9:30 vai. vak. daktarų Striko! ir Vežei ofise, 
161 > So. Ashland Avė. Nariai prašomi būtinai atsilankyti, 
nes bus perstatoma nauja valdyba.

Dr. Br. J. Zubrickas, sek r. 
Visų Bonų Savininkų Cl.icagos Lietuvių Auditorijos nepapras

tas susirinkimas įvyks šįvakar 8 vai. Auditorijos salėje. Sa
vininkai ir Draugijų atstovai malonėkite pribūti, nes turi
me apsvarstyti perorganizavimo planus, ir taipgi kitus da
lykus Auditorijos labui. Bonų Savininkų Komitetas:

Juoz. Rūta, vedėjas; M. Z. Kadziauskas, sekr. 
Repeticija “Lietuvis Daktaras” įvyks penktadienį, sausio 27 d., 

7:30 vai. vakare, 6627 S. Richmond St. Visi vaidylos malo
nėkite atvykti laiku. —W. V. M.

_ _____ /

=..PARENGIMAI...■=

“Vidur-Vakarinią” 
Valstijų Lietuvių 
Moterų Konferencija
šaukiama balandžio 2 d.; iš 

V. V. V. Lietuvių Moterą Są
ryšio veikimo

L. .1. K. Rate io choras šį sekmadienį sausio 29 d. suvaidins gra
žų veikalą “Našlio Piršlybos”. Veikalas yra tipiškas Lietu
vos ka ino vaizdas ir turi daug gražių lietuviškų dainų. Į- 
vyks National Hali, 1802 So. Racine Avė. Pradžia lygiai 4 
vai. p.p. Įžanga 35c. iškalno — 45c prie durų. Kviečiame 

visus dalyvauti. Rengimo Komitetas

CROCHETED CARRIAGE SĖT PATTERN 1835
No. 1835 — Mėgstąs uždangalas ir paduškaitė kudykio 

vežimėliui apdengti.

Sausio 18 d. įvyko Vidur- 
Vakarinių Valstijų • Lietuvių 
Moterų Sąryšio posėdis pas pir
mininkę A. Miščiukaitienę.

Valdyba savo raporte pažy
mėjo, kad jau pagaminta laiš
kai ir nusamdyta svetainė dė 
Sąryšio konferencijos, kuri 
įvyks balandžio 2 d. 1 vai. po 
pietų, Mildos svet., 3142 South 
Halsted St., Chicago, III.

Delegatė J. Skeberdytė išda
vė raportą I/iet. Kongreso Chi- 
cagos skyriaus konferencijos, 
kuri įvyko gruodžio 18 d.

Iš sveikatos konferencijos, 
kuri įvyko gruodžio 14 d., ra
portavo delegatė A. Josukienė.

P-lė E. Mikužiutė raportavo, 
kad pasiuntusi duokles $5 
Tarp. Moterų Taikos ir Lais
vės Lygą. Tad musų Sąryšis 
?sąs kalbamos Lygos pilnas na
rys.

Visi raportai priimti.
Nutarta, kad legislatyvė ko

misija surengtų prakalbas. Kal
bėtoją parūpins E. Mikužiutė. 
surengimo darbą atliks komisi
ja: M. Schultz, A. Jonikienė ir 
K. Abekienė.

Nutarta surengti parengimas 
Kongreso šaukimo komiteto 
naudai. Komisija išrinkta iš K. 
Keturakienės, K. Abekienės ir 
V. Jonikienės.

Nutarta parašyti K. Petrikie- 
nei laiškas užklausiant, kas da- 
"oma su pasitarimu maršrutuo- 
ii vienos moters iš Kongreso 
laukimo komisijos.

Pasisakyta už stengimąsi juo 
didesnį lietuvių moterų organi
zacijų skaičių pasiekti, kad iš
rinktų delegates į kalbamą 
Konferenciją.

Posėdį uždarė pirm. A. Miš- 
čiukaitienė kaip 10:30 vai. vak.

Sąryšio sekr.
J. Skeberdytė.

LIETUVIS
“LAUNDRY MAN”

Tai Juozas Matulis, užlaiko 
Laundrės biznį, 3240 So. Hat 
sted St. Kas tik pamėgina jam 
duoti progą patarnauti, skalbi
mo reikale, pasilieka jo klien
tu. J. Matulis yra patyręs ta
me biznyje ir sąlygos pas j j 
prieinamesnės. Jis atvažiuoja 
paimti ir pristato skalbinius j 
namus arba galima nuvežti pa
tiems minėtu antrašu.

J. A. S.

“Mes Devyni!” 
Dirbame
Talkoj

Susirinkimus Laikome ' 
Kas Pirmadienį

Bus visokių žaismių. F. Yakai- 
tis, visų žinomas silinčius, paro
dys savo jėgas, 2 kalvėje muš 
priekalą ant krutinės 12 svarų 
kūgiais ir sunkias vogas kilnos. 
Kviečia visus draugus ir^ drau
ges atsilankyti. Bus užkanda 
ir visokie gėrimai, kokių tik 
pasaulyje yra.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Bowlmg-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

Milo Wiesner Recreation
A. F. CZESNA BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Telefonas BOULEVARD 4552

819-823 W. 35th St.
Tel. Yards 4621-4622-2868

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

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

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

j NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., , No. 1835
I 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

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

( Vardas ir pavardė .................................................................... -........... -

’ Adresas .........................................................................................   —

i Miestas ir valstija ......  .........—................-.................... —

“NAUJIENŲ”
JUBILIEJINIS

• KONCERTAS
Ashland Blvd.

Aud’tnri’oi
Kovo 12, 1939

Rods, yra daina arba kas tai 
parašė eiles apie, “Mudu Du”, 
bet šiame darbe tai “Mes De
vyni!” direktoriai sumanymus 
darome, įnešimus duodame, ir 
pareigas atliekame.

John Pakel, pirmininkas, Alex 
Dargis,, vice pirmininkas, Frank 
Savickas, raštininkas, ir Mi- 
chael Narvid, iždininkas, — tai 
jau keturi iš musų; o dar pri
dėk šiuos direktorius: Anton F. 
Ambrose, Bernard Nenarlonis, 
Alphonse Panavas, Frances Sa
dauskaitė ir Anton J. Valonis, 
ir pasidaro 'visi devyni, kurie 
bandysime su pagelba visų na
rių -šėrininkų, skolininkų ir vie
šų draugų išauginti musų “tal
ką”, būtent Chicago Savings 
and Loan Association į vieną 
iš stipriausių ir didžiausių tau- 
pinimo ir skolinimo bendrovių 
šiame apskrityj.

Kaip praeityj taip ir atei
nantiems metams musų teisių 
patarėjas bus gerai žinomas 
advokatas P. Gugis. Knygas 
peržiūrės ir auditoriaus parei
gas atliks J. P. Varkala, gal 
būt vienatinis lietuvis su tiek 
daug patyrimo su “talkų” kny
gomis ir raportais.

Manome perkelti savo ofisą 
neužilgo į erdvesnę ir patoges
nę vietą, bet iki vėlesnio pra
nešimo, kreipkitės pirmininko 
John Pakel ofisan, 2502 West 
69th St.

Ketvirtas nuošimtis (4%) 
mokamas ant indėlių, kurie pil
nai apdrausti (Federal Insur
ance) iki $5,000.

Paskolas duodame, ir mažas 
ir didesnes. Patarimai teisingi, 
patarnavimas draugiškas. Kvie
čiame susipažint.

— Talkininkė. (Skl.)

kibimai Naujienose 
^oda naudą dėlto,

J nnčios Naujienos
a naudingos

“Našlio Piršlybos”
Dviveiksmis Operatiškas Vaizdelis Statomas Scenoje

Sekmai, Sausio 29,1939 
NATIONAL HALL 

1802 SOUTH RACINE AVENUE
— Rengia —

Liet. Jaunimo Kultūros Mišrus Choras
Vadovybėje p. D. JUDZENTAVIČIENĖS

Durys atsidarys 3 vai. popiet. Veikalo pradžia 4 vai. popiet. 
Įžanga: 35c iškalno—45c prie durų.

Po perstatymo bus lietuviški žaidimai ir šokiai prie Ratelio orkest.

ŽEMAIČIU ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— vyt tt n ~7 IKI » VAL.• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

Ar Ieškai 
Paskolos

• Namo St
• Pirkimui
® Morgičio 

jimui

nuo 1 iki 20 metų mažaisDuodam paskolas 
mėnesiniais atmokėjimais arba 5 metams be jo
kių mėnesinių atmokėjimų. Paskolų reikalai 
atliekami greitai ir atsakomingai-

Savo paskolos reikalus apkalbėk <su mumis 
asmeniškai. Kreipkis į:

I i 1 E D E R A L S AV INGS 

^AND LOAN ASSOCIATION 
y Of CHICAGO

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

Chicago, III.

TAUPYTOJAMS a CrL
DIVIDENDŲ

Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti iki $5,000.00 
Federal Savings and Loan Insurance Corp.- 

Washington, D. C.

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

kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted Št
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

APDRAUDĄ
APDRAUDĄ
APDRAUDĄ
TAVERNŲ ir namų savi

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50

už .........-................... ■
GYDYMAS $CH.OO

LIGONINĖJE ............. wU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje ... $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama .... " 
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

e FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas-

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



į

Penktadienis, sausio 27,1939 NAUJIENOS, Chicago, UI.

ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ CICERO LIETUVIU 
GYVENIMO

Kultūros Draugija Veikia. — Iš R. R. Kliu
bo. — Nauji Biznieriai ir Biznių Permainos

kas tai paskaita apie tai kaip 
tas nelabasis vėžis pradeda sa
vo darbą ir tūkstančius išvaro 
iš šio pasaulio. Pirmą kartą 
pasirodė musų draugijoj ir pui
kiai užsirekomendavo Dr. Emi
lija Giri jotas. Tai čia augus 
panelė ir mums yra didelė gar
bė turėti ją savo draugijoj.

Trečias kalbėjo K. Augustas, 
Centro Valdybos narys. Trum
pai, aiškiai pabrėžė draugijos 
reikalus. Magaryčioms Aleks 
Ambrozas, bazaro serijų tvar
kytojas, kvietė visus jas pla
tinti. Po susirinkimo Valdyba 
pateikė visiems putojančio alu
čio, kurį pristatė Jono Paugos 
įstaiga. Jau buvo po 11 nak
ties, kaip 
mo.

Pirmas 
mas gana 
vas. Kad 
metus!

CICERO. — Kultūros Drau
gija, arba skyrius Chicagos L. 
Draugijos, turėjo savo metinį 
susirinkimą Liuosybės Svetai
nėj praeito penktadienio vaka
re. Nariai buvo šaukiami atvi
rutėms. Atsilankė nemažai. Pir
mininkui paprašius, visi susto
jo, palenkė galvas pagerbimui 
gero draugo Antano Knistofto. 
Palaidotas Liet. Tautiškose ka
pinėse 2 d. 
mas, kaipo 
kiek ilgiau, 
kalų tarėm.
važiavimą vasaros metu. Dėl 
tos išrinktas komitetas p. Ka
minskienė, p. Ramonienė, J. 
Augaitis.

Valdybą šiems metams suda
ro: Pirmininkas K. P. 
kis, pagelb. J. Balakas, 
kolo rast. Jonas Cinikas, 
rast, ir ižd. K. Jokubka,
globėjai — M. Guščus, A. Um- 
brozas; Maršalka — p. Grik- 
šelis. Susirinkimai tretį penk
tadienį kiekvieno mėnesio Liet. 
Liuosybės svetainėj.

Po susirinkimo visi su įdo
mumu išklausė programo. Gro
jo jaunas akordinistas, bet pil
nai patyręs, F. Barčukas.

Antras labai žingeidus daly-

taverną nuo Naujų Metų. Biz
nis eina kaip iš pypkės. Andri- 

’jauskas, kaipo senas vietos gy
ventojas, veiklus draugijose 
Kareivių ir Namų Savininkų 
Kliube. Politikoj taipgi gerai 
sustovi/ nes kaipo “stymfite- 
ris” turi “taikytis” prie visų, 
kaip miesto, taip ir žmonių.

“ukva- 
nes ne-
Dabar, 

už gerą 
Kadangi

Taverną atidarė ne iš 
tos”, bet iš prievartos, 
norėjo tuščio laikyti, 
jeigu kas pasitaikytų, 
prekę gali nupirkti,
yra mada ruošti “Grand Open- 
ing”, tai tam rengiasi ir P. 
Andrijauskas. Vieta ištaisyta, 
išdekorupta, 'viskas tik žvilga.

9

Wardo Lietuvių 
Demokratų Posėdis
Ką Indorsuoti — Courtney ar 

Kelly
Pereitą penktadienį, tai yra 

20 dieną šio mėnesio, ateina pas 
mane pilietis šlepetis, narys 
virš minėto 15-to wardo lietu
vių demokratų klubo.

klausė narių prirodyti, kuris iš 
jų geresnis. “Tam ir indorsavi- 
mą pasiųsime”.

Vienas rekomenduoją Court
ney. Esą tas žmogus sumažino 
kriminalistų skaičių ir uždari
nėja hetiesotas geinblinimo į- 
staigas. Kitas vėl smerkia Cour
tney, buk jis daug žalos pada
re, daug kam netik duris, bet 
ir sienas sukapojo. Rekomen
duoja dabartinį merą, Kelly.

Trečias
pradeda girti 
kad, buk jis 
sus sumažino 
kurias miesto
(bet nėra įrodymo).

Ketvirtas iš eilės 
balsą Lukošius.

—Vyrai, jis sako —
i ate merą Kelly, o ne prirodo- 
te faktų, taigi aš pasakysiu, 
ką jis mums gero padarė. Ar 
atmenate South Chicagos plie
no darbininkų 
tas pats meras

CLASSIFIED ADS
PERSONAL 

Asmenųlesko
IEŠKO BROLIO DOMININKO 

BAUBLIO. Girdėjau, kad gyveno 
Milwaukee, Wis. ir kad yra miręs. 
Kas žino apie jį, prašau atsišauk
ti. Atlyginimas. Antanas Baublis, 
3952 So. Rockwell St-, Chicago, III.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

KRAUTUVĖ IR 4-FLATIS — 
plytinis namas. Kaina $2500, leng
vus terminai. 3739 So. Wood St- 
Tel. Randolph 7383.

r turi liueso laiko šį va-

vėl atsistoja ir 
dabartinį merą, 
real estate tak* 
ir atmokėjo kai 

senas skolas

sausio. Susirinki- 
metinis, užsitęsė 

nes daugiaus rei- 
Nutarta turėti iš-

visi išsiskirstė na-

SITUATION WANTED

PATYRĘS BUČERYS paieško 
darbo bučernėje. Tel. Englewood 
2116, klauskite JOHN-

Devei- 
proto- 
Finan. 
2 ižd.

šių metų susirinki- 
pasekmingas ir gy- 
taip butų per visus

Muzika sutaisyta jaunuolių
— Barčas, Staišiunas, iškilmės 
tęsis dvi dienas. Šį penktadie
nį ir šeštadienį ir magaryčoms
— sekmadienį. Aš esu tikras, 
kad per tas dienas atsilankys 
keli šimtai žmonių ir jie suvar
tos daug, daug “štofo”. Nežiū
rint kiek atsilankys, visi bus 
priimti kuo puikiausiai. Andri
jauskas su sunum turi daug 
pagelbininkų.

Permainos

Iš R. R. Kliubo
uz- 
ei-

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

Raudonos Rožės Kliubo 
eigoj pinaklio turnamentas 
na pilnu tempu. Vieni laikosi, 
kiti nepasiduoda, 
tadienį padaryta 
do naujam stalui 
Šiomis dienomis
jai vėl bus “bizy”. Tai 
proga 
švarioj

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

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

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

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

Kreiptis 5946 BELMONT,
Tel. Avenue 5577.HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
MERGINA BENDRAM namų 

darbui be virimo. Geri namai, 
vienas vaikas, savas kambarys,— 
$7 iki $8. žiemių vakaruose.

Avenue 3880-

Na, tai važiuojam į posėdį 
prasidės .8 vai. šį vakarą, Mar- 
(Įuette Parko bažnytinėje sve
tainėje pasiklausysi kaip mes 
poiitikaujam.

Už penkiolikos minučių jau 
mes buvome vieloje. Radom 
jau svetainėje apie šimtą narių 
abiejų- lyčių. Nereikėjo ilgai 
aukti, tuojau pirm. Daujotas a- 
tidarė posėdį ir perskaityta nu
tarimai iš pereito susirinkimo, 
tarp kurių skamba, kad paves
ta valdybai surengti bankietą 
arba balių, pagal jos narių nuo
žiūrą.

gauna

jus gir-

PATYRUSIŲ MERGINŲ prie 
Cbrsage Flower and Feather No- 
velties darbo. Kreiptis 421 S. Mar- 
ket, antras aukštas.

PARDUOSIU LOTĄ 25x125 ant 
32 St. ir Lowe Avė. Su visais pa
gerinimais. Tik už $500. Šauk — 

NORMAL 6902.

Kelly pasiuntė 
streikierius ir 
draugų darbi- 
Po to daugiau

RENDAI 
tinkamas 
kartu su 

prie 3641

PARDAVIMUI ARBA 
2 aukštų muro namas, 
tavernai ir restaurantui, 
gyvenamais kambariais, 
So. Morgan St.

GORDON REALTY 
809 W. 35th St.

CO.,
OPERATORĖS — patyrusios prie 

single needle jėgos mašinos, geres
nės rūšies plaunamoms suknelėms 
siūti. Kreiptis. TABIN PICKER & 
CO., 4119 Belmont Avenue.

praliejo musų
ninku kraują.”
niekas neėmė balso ir indors- 
nientą atidėjo sekančiam po
sėdžiui- —Rep.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

MODERNAS 6 KAMBARIŲ ply
tinis bungalow, karšto vandens ši
luma — uždaryti porčiai — gara
žas Kainavo $11,000.00. Dabar kai
nuoja $5900. Savininkas 5311 So. 
Sawyer Avenue.

Jau buvo rašyta, kad su Nau
jais Metais čia bus parmaina 
biznierių tarpe. Taip ir yra, ir 
dar bus daugiaus. Steponas 
Leadanckas nupirko taverną 
nuo p. Daukšų. P. Kazlauskas 
perima bučernę nuo Zigmonto, 
abu nauji biznieriai iš Chicago 
Heights, apsukrus, sumanus. 
Biznis jiems seksis, aš to ir 
linkiu. Tik broliai, neskupčki- 
te pasigarsinti, nes “Naujie
nas” visi skaito.

RENDAI KRAUTUVĖ su taver- 
no fikčeriais 3352 So. Morgan St., 
gyvenimui kambariai užpakalyje— 
Beer Garden šone.

Tel. Lafayette 3525.
Gražus Vakaras 
Kilnios Organiza 
cijos Naudai

Pilietis Miškinis atsistojo ir 
reikalauja, kad balius butų pa
keista bahkiclu. Kyla ermyde- 
ris, vieni nori bankieto, kili ba
liaus. Pirmininkas leidžia per 
balsus, pasirodo, didele didžiu
ma už balių, bet Visliek pil. 
Miškinis nepasiduoda didžiu
mai, reikalauja bankieto ir vis
kas. Su dideliu vargu jį nura-

KAMPAS CULLON AVENUE, 
13 apartmentų. 4x5, 8x4, 1 apart- 
mentas beismante; metinių paja
mų $5352. Kaina $21,500- $5,000 
cash.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

4027 Crawford. 
Tel. Independence 6870

Praeitą šeš- 
fon- 

lošti. 
lošė- 
puiki

praleisti

pradžia 
bolėms 

biliardo

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

smagiai laika 
užeigoj.

Senas gyventojas — 
biznierius

Andrijauskas,

naujas rengti vėliau.

Roselando Namo Bendrovės 
parengimas sausio 29

ĮSIUVAME ZIPERIUS į kautus, 
apsiaustus svederius ir tt. tajpgi 
skeitus aštriname. James Shoe 
Shop, 3551 So. Halsted St.

Kaz.
49th Avė. savo name atidarė

BOND HOLDERIŲ LIKVIDACIJA
3 flatų plytinis garo šiluma, 2 

karų garažas. Kaina $5000—įmokėti 
$500.

6 flatų plytinis garo šiluma, 3x4 
—3x5 kambariai. Kaina $8,500 — 
įmokėti $1,200.

12 flatų plytinis, garo .šiluma— 
rendos $6,500. Kaina $16,500—$5000 
įmokėti.

Pereinamas kampas 6 krautuvės 
ir 11 apartmentų. Tile frontas. Ga
ro šiluma. Rendos $8,100- Kaina 
dabar $24,500, įmokėti $6,000.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500 

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

BUSINESS CIIANCES 
Pardavimui BizniaiROSELAND. — Ateinantį 

sekmadienį, sausio 29 d., Dar
bininkų svetainėje, 10413 Mi
eli igan avė., yra rengiama gra
žus parengimas Namo Bendro- 

Kulturos 
veika- 
Vaini-

Ką Indortuoti?1410 S.

ĮSI

Pinigai taksams

Liet.

Antaną, 
dukterį 

žentą 
pusbrolį

Persiskyrė 
Sausio 24 d., 
ro, 1939 m., 
amž., gimęs

praso-
į parengimą ir

iimaneu

KLUPŠAS

Lietu-
gimines.

Nuliūdę liekame,

11*1

h
South 
šauki-

Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Agotą, 2 brolius,— 
Juozapą ir Petrą, brolio sūnų 
Ėdwardą ir

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Lai d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams-
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

ir at-

Moteris, 
jų šei-

JAMES ISIDOR YESULIS
su šiuo pasauliu 
11:25, vai., vaka- 
sulaukęs pusės 
Lietuvoj, Vedu- 

klės par., Jukainių kaime.
Amerikoj išgyveno 43 m.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Teklę, po tėvais Miš- 
kunaitę, dvi dukteris Mathil- 
dą ir Anne ir dvi seseris 
Moniką Servaitienę ir Mary 
Masolienę ir jų šeimyną, švo
gerį Pranciškų Miskuną ir 
daug artimų giminių. O Lie
tuvoj—brolį ir seserį.

Kūnas pašarvotas Borman 
koplyčioj, 115 Broadway,
Melrose Park, III- Laidotuvės 
įvyks Subatoj, Sausio 28 d., 
9:30 vai. ryto iš kopi. į Sac- 
red Heart Bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Mount Carmel 
kapines. Visi a. a. James Isi- 
dor Yesulis, giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą 
sisveikinimą.

Nuliūdę liekamo,
Dukterys, Seserys ir 
niynos, švogeris ir Giminės.

Laid. Dir.' Borman, Tel. 
Melrose Park 714-

VINCENTAS RAUBA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 24 d. 12:40 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 58 m. amž., 
gimęs Tauragės apskr., Gau
rės parap., Balandžių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m- 
Paliko dideliame nubudime 

3 brolius, Juozapą, Kazimierą 
ir Antaną, 3 brolienes: Agotą, 
Marijoną ir Eleną ir jų šei
mynas, seserį Petronėlę ir 
švogerį Steponą Mališauskus 
ir jų šeimą, pusbrolius Rau- 
bus ir Mozerius ir pusseseres 
Mozerikes, pusseserę Laurai- 
tienę ir pusbrolio sūnų kleri- 
ką Domajų Mozerį ir pussese
rę Žimaitienę' ir patėvį Anta
ną Globį ir daug kitų gimi
nių ir pažįstamų. Lietuvoje— 
3 pusbrolius ir 2 pusseseres.

Kūnas pašarvotas 4546 So. 
California Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštad., Sausio 28 d., 
8:00 vai. ryto iš namų į Ne
kalto prasidėjimo Pan. šv. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos- už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kadimiero 
kapines.

Visi a- a. Vincento Raubos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Broliai, Sesuo ir kitos Gim.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

MARIJONA JANČIAUSKIE
NĖ (po tėvais Ulčinskaitč)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 25 dieną, 9:45 vai. va
karo, 1939 m.L sulaukus pusės 
amž., gimus 
Pernaravos 
nių *kaime; Į

Amerikoj
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Kazimierą, sūnų Kazi
mierą, marčią Magdaleną, 3 
anūkes, vieną anūką. Seserį 
Uršulę Dzikienę, New Ha- 
ven, Conn. 2 brolio dukteris 
—Frances Kavaliauskienę ir 
Eleanor Jucaitienę ir jų šei
mas ir brolio sūnūs, Juozapą 
Jančauskį ir jo šeimyną, 2 
pusseseres Marcijoną Luko
šienę, ir Michaliną Laurinie- 
nę ir jų šeimas, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
O Liet, seserį Petronėlę Bal- 
sielę ir gimines- 1

Kūnas pašarvotas namuo
se, 2723 W. 39th Place. Lai
dotuvės įvyks pirmad., Sau
sio 30 d., 8:00 vai. ryto iš na
mų į Nekalto Prasidėjimo 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a- a. Marijonos Jan- 
čauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs, Sesuo ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

Toliau vienas iš narių duoda 
įnešimą, kad reikia pasiųsti in- 
dorsavimą vienam iš demokra
tų kandidatų į merus. Pirm.

vės naudai. Moterų 
choras perstatys gražų
1 i u ką-spek ta k 1 į “Da i n ų

& n

TAVERNAS pilnai įrengtas — 
senai išdirbtas, žema renda, gera 
pardavimo priežastis. Kreiptis— 

2031 Canalport Avenue.

PARSIDUODA MEAT MARKET, 
West Pullmane geroje vietoje. Pil
nai įrengtas. Elektric refrigeracija. 
Pardavimo priežastį patirsite vie
toje. Tel. PULLMAN 5599.

Kėdainių apskr., 
parap?, Vainiko- 
4 * .. - •- ”■ ’ - •
išgyveno 34 m. ANTANAS DOMBRAUSKAS

Persiskyrė su’ šiuo pasauliu 
Sausio 26 d., 3:00 vai. ryto, 
1939 m. sulaukęs 54 metų 
amž., gimęsi, Telšių apskr., Ža
rėnų parap., Sesaičių kaime.

Amerikoj ' išgyveno 29 m. 
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Francišką, po tėvais 
Kaktavičiutę, ęunų 
marčią Stanislavą, 
Josephine Gaudutis,

• Povilą, 2 anukus, 
Steponą Dombrauską ir bro
lienę ir kitas gimines. O Liet. 
—brolį Stanislovą ir gimines- 

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
ciaus kopi., 44 E. 108 St., Ro- 
selande, Namų tel. Pullman 
8141. Laidotuvės įvyks Pirm., 
Sausio 30 d., 8:30 vai. ryto iš 
kopi. į Visų šventų parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv- Kazimiero kapines.

Visi a. a- Antano Domb- 
rausko giminės? draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnūs, Duktė ir kiti

Giminės.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 

nai, Tel. Canal 2515. arba 
Pullman 1270.

Visi roselandiečiai yra 
m i atsilankyti 
paremti bendrovę.

Namo bendrovės tiks 
buvo atsiektas, namo ne 
bet tikslas buvo geras. Bendro
vės yra nutarta nupirktus sve
tainei statymui lotus parduoti, 
bet kol lotus parduos, gali daug 
laiko išeiti, o taksai reikia mo
kėti kasmet.

Taigi šio parengimo tikslas 
ir yra padaryti kiek pinigų dėl 
taksų apmokėjimo.

Lošimas prasidės 6:30 vai. 
vakare. įžanga iš anksto 25c, 
prie durų — 30c.

šokiams gros gera orkestrą. 
Dar sykį kviečiu visus roselan- 
diečius į Namo Bendrovės pa
rengimą pamatyti gražų per
statymą ir tuo sykiu paremti 
bendrovę. —A. Narbutas.

“Mikado” Teisybės 
Mylėtojų Draugijos 
Parengime
Vaidinimas vasario 19 d.

Auditorijoj

PAIEŠKAU PUSININKO arba 
parduosiu taverną, geras kampas, 
—5 kambariai gyvenimui. 3538 S. 
Halsted St.

TAVERNAS — Modernas, pilnai 
įrengtas, puikioj vietoj, laisnis 1939 
išpirktas. Parduos nebrangiai. 6825 
So. Western. Kreiptis tarpe 5—6.

RENDON TAVERNAS visi fik- 
eeriai, renda $30.00 su šiluma ir 
gasu- 2501 Pershing Road.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė. Biznis geras — noriu par
duoti lietuviui, nes Northsidėj vie
nintelis tokia lietuviška įstaiga. 
Parduosiu pigiai. Renda pigi. Na
mas garu apšildomas. Pardavimo 
priežastis savininkas pavojingai 
serga. 1645 Wabansia Avė.

VIENAS IŠ DVIEJŲ tavernų par 
davimui su ar be nuosavybės. Ge
ra vieta 4415 So. Wood St., kitas 
viduryje jardo-

matydama, Teisybės 
Draugija pakvietė 

Gadynės” chorą dar 
sykį veikalą sulošti Lietuvių
Auditorijoje.

liarumą 
Mylėtojų 
^‘Naujos

Pukis vietoj Pūko

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

COOK COUNTY PASIŪLO AT
IMTŲ AUTOMOBILIŲ IŠPAR

DAVIMĄ, KOKį CHICAGA 
ILGAI MINĖS.

UŽTIKRINAME, KAD SUTAUPY
SITE ŠIMTUS DOLERIŲ!

Virš 300 garantuotų karų. Yra 
visų išdirbysčių naujutėlių karų to
kiomis kainomis, kokių negalime 
niekur kitur rasti.

Dabar kaip tik laikas pirkti. Ne
laukite. Musų įstaiga yra didžiau
sia finansinė bendrovė Chicagoje, 
kuri karus pardavinėja publikai 
tiesiogiai.

Pirkite garantuotą karą, kuris 
tarnaus daug metų už tokią kainą, 
kokią išgalite mokėti. Mes duosime 
gerą kainą už jūsų senąjį, o likusią 
dalį galite išsimokėti per dvejus 
metus.

Musų du parodos kambariai yra 
atdari kasdien iki 10 vai. vakaro ir 
visą dieną sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, nepralei
skite šios progos. Mus aplankykite 
pirma ir sutaupykite pinigų!

COOK COUNTY AUTO
FINANCE COMPANY

1340 West 63rd Street
prie Loomis

2828 West North Avė-
prie California

A.tA
FRANCIŠKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 24 d., 11:00 vai. vakare, 
1939 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Noraičių kaime, Joniškės 
parap., Šiaulių apskrity-

Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Oną; po tėvais Baltrinaitę, 
sūnų Franciškų, švogerį Povilą 
Banulį, švogerį Didžiulį, ir gimi
nes ir draugus. O Lietuvoje—seną 
motinėlę, seserį Oną ir brolį Ka
zimierą.

Priklausė prie Chicagos 
vių Draugijos.

kūnas pašarvotas 3600 
Lowe Avė. Dėl informacijų 
te Tel. YARDS 0208.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, Sausio 28 dieną, 9:00 vai. ryto, 
iš namų į šv. Jurgio parap bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Vis: a. a. Franciško Klupšo giminės, draugai ir pažįstami 
esą'; nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, švogeriai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Joseph T. McKeon, Tel. YARDS 0925.

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

JONAS SNARSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
fJ7 dieną Sausio, men. 1938 
m-, sulaukęs 43 m. amžiaus, 
gimęs Jedikonių kaime, Ra
mygalos parap., Panevėžio 
apskrity. Dabar ilsis Tautiš
kose kapinėse.

Jau metai 
nelaiminga 
tave iš musų tarpo, bet mes 
Tave musų brangusis niekuo
met neužmiršime. Tu pas 
jau nebesiigrįši, bet mes an
ksčiau ar vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!

laiko praėjo kaip 
mirtis ištraukė

MOTERIS, BROLIAI, BRO
LIO SŪNŪS IR GIMINĖS. (

neži- 
komiš-

Chicagiečiams gal yra 
noma, kad tas gražus, 
kas dviejų veiksmų japonų gy
venimo veikalas “Mikado” bus 
suvaidintas Bridgeportc.

Operetę “Mikado” žmonės 
tiek pamilo, kad veikalas pasi
darė tikrai populiarus. Rudenį 
buvo loštas Chicagojc, vėliau 
Rockfordc, Detroite. Tą popu-

Sekmadicnį, vasario 19 d., 
bus galima operetę “Mikado” 
pamatyti ir pasigerėti. Bet, ro
dos, sąstate bus permainų. Vie
toje AL Downs Pūkas, bus 
Frailk Porker Pūkis. Al. Pūkas 
išvažiavo į pietus atostogų, tad 
“Mikado” vaidins F rauk Pūkis. 
Šiaip kitkas eis taip, kaip buvo 
pirmiau, tik su geresniu, rūpes
tingu prisirengimu ir patyrimu.

be gražinimo ir gyrimo, daug 
veikalą jau matė, tai žino ir

C O AL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

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

Jei Norit
■ Siunčiam GėlesLOVEIKIS £«■="«•

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street ;

Tol. YARDS 7308

vėl turės progą pamatyti ir pa
sigerėti tą komišką dviejų ak
lų japonų gyvenimo veikalą 
operetę “Mikado”. —J. J. P.

• KA PARDUOT
• AR NUSIPIRKT
PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorij’oj’
Kovo 12, 1939

NAUJIENŲ
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

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



NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, sausio 27,1929

Svtii’dnimas “Naujienoms” Suvirs 200 kandidatų į aldermonus 
26-tam Warde Net 13-ką KandidatųHumboldt Park Lietuvių Politikos Kliubas 

Sveikina “Naujienas” ir Administraciją su dvi
dešimt penkių metų sukaktuvėm.

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubas 
įvertina “Naujienų” pasidarbavimą lietuvių vi
suomenės pažangiam judėjimui.

Ta proga Humboldt Parkiečių Kliubo val
dyba ir nariai linki kuo ilgiausių metų “Naujie
noms” ir jų viršininkams, ir vesti lietuvių liaudį 
demokratiniu pažangos keliu per ilgus metus.

Su šiuo sveikinimu prisiunčiame čekį $10.00 
įsteigimui “Naujienų” Namo Fondo.

KLIUBO VALDYBA:
Pirm. — John Grakaw 
Vice-pirm.—Mike čepulevičius 
Sekr. — Antanas Lungevičius

Oak Foreste Mirė 
Antanas Dambro- 
Dambrauskas

Roselando Stepono Dambro 
Pusbrolis

ROSELAND — Vakar anksti 
ryta Oak Forcsto ligoninėj pa
simirė senas roselandietis An
tanas Dambro, nuo 213 East 
106th Place. Velionis buvo apie 
51 metų amžiaus ir ilgų laikų 
sirgo paraližiu ir komplikacijo
mis. Oak Foreste jisai išbuvo 
apie 11 mėnesių.

Velionis buvo pusbrolis žino
mo Roselando veikėjo p. Stepo
no Dambro, 56 East lOlst st., 
kuris kartu su šeimyna rūpina
si laidotuvėmis. Paliko žmonų 
Franciškų, sūnų Antanų ir duk
terį Josephine.

Laidotuvės įvyks, tur būt, 
pirmadienį, o kūnas bus pašar
votas Lachavičių koplyčioje, 
108th ir Michigan avenue.

Antanas Dambro buvo į<elių 
organizacijų narys ir senas nau- 
jien ietis. Beveik iki pat pasku
tinių gyvenimo valandų jis gy
vai sekė lietuvių gyvenimų, 
skaitė laikraščius ir sulaukęs 
lankytojų, pirmiausiai klausda
vo, “ar turite Naujienas?”

Prailgino 3% 
Sales Taksus 
Iki Liepos 1

Vakar Illinois legislaturos 
atstovų butas, 118 balsais prieš 
15, prailgino iki liepos mėne
sio 1 d., 3% sales taksų kolek- 
tavimų Illinois valstijoj.

Legislaturos senatas taipgi 
patvirtino prailginimų.

\ ■ - - ., _--------------

Gaisras Apartmentų 
Ramuose

Didžiuliam apartmentų trio- 
besyj ties 6412 Maryland ave
nue vakar anksti rytų kilo gai
sras. Liepsnos apėmė namo 
laiptus, tokiu būdu gyventojai 
negalėjo laiptais apleisti butus, 
bet turėjo šokti per langus.

Pildom
Income

Blankas

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

1739 So. Halsted St.

Kasierius — John Kuprevičius 
Fin. sekr. — Stanley Beneskis 
Maršalka — Ant. Kuprevičius

Ieško Automobilio 
Užmušto Jono No- 
rušo Giminių

Draugai Rūpinasi Jo 
Laidotuvėmis

ROSELAND. — Roselandie
tis Jonas Narušas, buvo auto
mobilio užmuštas pereitų savai
tę.

Jo lavonas randasi County 
lavoninėj. Roselandiečiai, kurie 
jį pažino daro žygius, kad ji
sai- butų deramai palaidotas.

Jie pirmiausiai atsišaukia Į 
Jono Narušo gimines ir prašo, 
kad jie susižinotų su Antanu 
Sultonu, 44 E. 108 St., telefo
nas Pullman 1270.

Jonas Narušas seninus gyve
no Town of Lake ir buvo žino
mas vardu Jonas Bartašius. Jo 
tikroji pavardė esanti Barta
šius.

Taigi Jono Narušo--Bartašio 
giminės ar draugai, prašomi 
atsišaukti virš pažymėtu adre
su. Untanas.

Didvyrės Medalis 
Jaunai Brighton- 
parkietei
Išgelbėjo Jaunuolį Nuo Mirties

Iš Pittsburgh, Pa., atėjo ži
nia, kad jauna, 19 metų brigh- 
tonparkįetė už drųsų vakar bu
vo apdovanota didvyrės meda
liu. Carnegfe Fondas Pittsbur- 
ghe paskyrė tų garbės ženklų 
p-lei Sally &inawski, nuo -4034 
South Campbell avenue.

Rugpiučio 7 d., 1937 metais ji 
išgelbėjo nuo prigėrimo jaunuo
lį Aloysuis Adamczyk. Su jau
nuoliu ji buvo valtelėj, Powers 
ežere, Wisconsine. Valtelei ap
virtus, abu sukrito į vandenį. 
Jaunuolį apėmė panika ir jis 
taip smarkiai įsikabino į mer
ginų, kad ir ji vos neprigėrė. 
Bet drąsuolei pasisekė iš jo ran
kų ištrukti ir paėmusi jam už 
plaukų, su jaunuoliu išplauk? 
t krantų.

Už paiiašų drųsų žygį medalį 
gavo kitas chieagietis, Bruce A. 
Young nuo 7350 Clyde avenue. 
Jis išgelbėjo du berniukus nuo 
mirties Douglas Parko tvenki- 
nyj- -

Mr. Cheplinską 
Ištiko Nelaimė 
Dirbtuvėje

Ant kojos užkrito didelis 
geležies gabalas

Prie darbo geležies dirbtuvė
je sunkus geležies gabalas už
krito ant kojos Mr. Cheplins- 
kui, 3247 S. Union avė.

Jis jau per du mėnesiu nega
li valdyti kojos, bet gydytojas 
tvirtina, kad koja nepoilgo bu
sianti visai sveika. Linkime li
goniui greitai pasveikti.

J. A. S.
nas, nukirto nuo kojų John H. Levvisų ir laimėjo run
gtynes “knockoutu.” /

iacme-naujiknų uihh

Kongresmanas C. Arthur 
Anderson iš Missouri, kuris ( 
varosi už tai, kad butų žy
miai • pakeistas \Vagnerio 
darbo santykių aktas.

Pakėlė Algas 
National Tea 
Darbininkams

$18.50—Moterims, 
$20—Vyrams

Vakar National Tea bendro
vė ir A.F.L. un’ja, Grocery 
Clerks lokalas 1248, pasirašė 
sutartį, kuri nustato naujas, 
aukštesnes minimum algas .ir 
sutrumpina darbo valandas.

Bendrovė sutiko mokėti 2,000 
darbininkų Chicagos distrikte 
$20 minimum algų—vyrams, ir 
$18.50—moterims. Valandos bu
vo aprubežiuotos iki 48 savai
tėj.

Bendrovė taipgi sutiko duo
ti savaitę apmokamų atostogų 
darbininkams, kurie išdirbo 
metus, o dvi savaites, darbinin
kams, išdirbusiems tris ar dau
giau metų laiko.

Apipiešė Lietuvių 
Aline

Pasivogė $3000
T0WN OF LAKE — Trys 

ginkluoti piktadariai vakar a- 
pie pietus pavogė $300 iš lietu
vių, Petro ir Onos Pikturnų ali
nės, adresu 1425 West 45 th st.

Jie atėjo alinėn kai p. Ona 
Pikturna buvo ten pati viena. 
Pagrųsinę šauti, jei priešinsis, 
piktadariai privertė moteriškę 
parodyti kur yra pinigai.

$300 buvo, dėžėj už baro. Pi
nigai buvo paskirti mainymui 
čekių klientams.

(Tęsinys)
TRYLIKTAS VVARDAS

Patrick F- , Kinnerk, 7142 South 
Honore Street; John W. Carnahan, 
6807 South Damen avenue; Julius 
J. Colby, 6939 South Talman avė.; 
Rudolph A. Vasalle, 6559 South 
Mozart Street, ir Thomas J. Pu- 
laski, 2928 West 66th st.; M. Nar- 
vid, 2424 W. 69th st.; J. E. Egan, 
59th and Kedzie, ir M- P. Hogan, 
5102 S. Archer avė.; Joseph S. 
Zwolinski, 4887 Archer avė.; Ed- 
ward F. Antonides, 4324 W- Sixty- 
third st.; Reginald W. Buckley, 
2435 W. Marąuette road, ir Patrick 
J. Egan, 7219 Campbell avė.

KETURIOLIKTAS VVARDAS
John S. Ignaszek, 5416 South 

Carpenter Street; Frank D. Novak, 
4743 South Marshfield avenue; 
Walter Piotrowski, 5235 Bishop st.; 
William R. O’Toole, 1112 West 
Garfield boulevard, ir Anthony 
Wojcieckowski, 4718 South Racine 
avenue; Frank L. Wozniak, 5000 S. 
Racine avė.; Edvvard E. Shields, 
1743 W. 47th st-; Walter G. Roze- 
wicki, 5016 Aberdeen st.; James J. 
McDermott, 5423 Racine avė., ir 
Charles J. Hanrahan, 5032 So. 
May st.

PENKIOLIKTAS VVARDAS
James F. Kovarik, 5022 South 

Marshfield avenue; Henry Joseph 
Barrett, 5113 South Marshfield 
avenue; Rudolph Wick, 4955. Souht 
Marshfield avenue, ir Anton Rada, 
5231 S. Maplewood avė.; Edward 
M. Gaynor, 2609 W. 62nd' st-; Ger- 
trude Blackowiak, 5313 Maple av.; 
Charles B. Clarke, 6142 S. Wash- 
tenaw avė.; John S. Meacher, 1904 
W. 51st st.; Margaret Carroll, 6134 
S. Maplevvood avė.; ir Stephen P- 
Denka, 2033 W. 52nd st.

ŠEŠIOLIKTAS VVARDAS
John S. Boyle, 6150 South Ho

nore Street; John Chasman, 1101 
West Garfield boulevard, ir Scott 
M. Hogan, 6418 Loomis boulevard- 
Josbeph Edward O’Hara, 1335 W. 
Garfield blvd.; Thomas J. Moran, 
6408 S. Paulina st.; Walter Moran, 
6556 So. Justine st., ir T- F. Morali, 
5641 Loomis st.

SEPTYNIOLIKTAS VVARDAS
Paul A. Krausp, 7340 Lowc ave

nue; Richard H. Trehey, 638 West 
69th Street, ir Albert G. Grammar, 
7726 Eggleston av,enue.

AŠTUONIOLIKTAS VVARDAS.
Eileen M. McCarthy, 6840 South 

Elizabeth street; Edward J. Finn, 
1516 West 78th st.; Richard J. 
Evans, 8032 South Carpenter st.; 
Emmet J. O’Keefe^ 6832 So- Aber- 
deon street; Charles J. Nolan, 8411 
Elizabeth street; B.ernard J. O’Hal- 
loran, 8052 South Wood street; 
Harry E. Perry, 7818 South Aber- 
deen street, ir John E. W. Timm, 
6804 South Laflin Street.

DEVYNIOLIKTAS VVARDAS
Clemence H. Collier, 1240 West 

95th place; Fred W. Fisher, 10035 
South Racine avenue, ir Roland H. 
Bradley, 10634 South Wood street.

DVIDEŠIMTAS VVARDAS
William V- Pacell, 767 West Tay- 

lor street, ir Harry Teune, 1456 S. 
Ashland avenue.
DVIDEŠIMT ANTRAS VVARDAS

Anthony S. Golusinski, 1832 So. 
Troy street, ir Henry Son.nenschein 
2406 South Ridgway avenue.
DVIDEŠIMT TREČIAS VVARDAS.

Frank S. Holly, 1630 South Ked- 
vale avenue.

DVIDEŠIMT KETVIRTAS 
( VVARDAS

Jacob M. Arvey, 1326 Independ- 
ence boulevard; Irving J. Karlin, 
1659 South Millard avenue, ir Leo 
E- Horwitz, 3440 Douglas blvd.

DVIDEŠIMT PENKTAS 
VVARDAS

James B. Bowler, 1311 South 
California avenue.
DVIDEŠIMT ŠEŠTAS VVARDAS

Robert J. Palese, 1107 West Hu- 
ron street; Henry A. Swastek, 1700 
West Chicago avenue; Alexander 
J. Sabota, 928 North Willard crt.; 
Anton J. Pociask, 1335 West Chi
cago avenue; Joseph A. Favia, 815 
North May street; Frank J. Koo- 
han, 1121 Noble Street; Julius J- 
Sowa, 959 Milwaukee avenue; Wil- 
liam F. Kalisz, 2215 Iowa Street; 
Walter F. Dziurgot, 1303 West Hu- 
ron Street; Leo Kapustka, 2024 W. 
Chicago avenue; Harry J. Pytel, 
844 North Winchester avenue; Ted 
Kantor, 2205 West Walton street, 
ir Mike R. Guido, 464 North Mor
gan street.

DVIDEŠIMT AŠTUNTAS 
VV ARDAS

Leo Shafron, 336 North Hamlin 
avenue; John B. Mascarella, 2023 
W. Grand avenue; John Ciani Jr., 
3424 West Ohio street; George D. 
Kelis, 3146 Franklin boulevard; 
Andrew G. Castor, 3401 Fulton st-, 
ir Charles Crispino, 700 North 
Kedzie avenue.

DVIDEŠIMT DEVINTAS 
VVARDAS

David M. Jacobson, 3331 Lexing- 
ton street; Thomas J. Terrell, 21 
South Central Park avenue, ir Sa- 
muel Roscnberg, 4259 West Van 
Buren Street.

TRISDEŠIMTAS VVARDAS
Edward J. Upton, 5072 West 

Monroe street; John J. McNally, 
4855 West Adams Street, ir Frank
L. Ciesla, 4310 Cortez street.
TRISDEŠIMT PIRMAS VVARDAS

Petcr J. Sklodowski, 1017 North 
Camnbell avenue; Thomas P. Kea-į 
ne, 2935 Augusta boulevard; Harry! 
Antman, 1135 North Sacramento 
avenue; M- Robert Samborski, 3220 
Thomas street; ir John Passarella, 
1143 North Spaulding avenue.
TRISDEŠIMT ANTRAS VVARDAS

Felix S. Lewandowski, 1636 N. 
Greenview avenue; Edwin C. Gor- 
don, 1628 Pierce avenue, ir Vin- 
cent A. Gadacz, 1834 N. Paulina st.
TRISDEŠIMT TREČIAS VVARDAS

Joseph J. Piotkowski, 2232 Char- 
leston street; Adolph C. Becker, 
2901 Logan boulevard; Leonard
M. Mondray, 2426 Diversey avė.; 
Z- H. Kadow, 2921 Logan boule
vard; John J. Kaleth, 2521 North 
Richmond Street, ir Sidney J. Spa- 
kowski, 2614 Wellington avenue.

TRISDEŠIMT KETVIRTAS 
VVARDAS

Matt Porten, 1914 North Fair- 
field avenue; Victor Flodin, 1638 
North California avenue; William 
E. Whiteley, 3048 Palmer sąuare.

TRISDEŠIMT PENKTAS 
VVARDAS

Walter J. Orlikowski, 2600 North 
Kimball avenue; William Ciesiels- 
ko, 3140 North Drąke avenue; Vic
tor B. Listug, 2735 Lockwood ave.- 
nue; August Novak, 3131 North 
St. Louis avenue; Edmund G. Wa- 
rynczak, 3105 North Kolmar avė.; 
Theodore Frank Smolka, 3832 Di
versey avenue-
TRISDEŠIMT ŠEŠTAS VVARDAS

John P. Rėmus, 2201 No. Leam- 
ington avenue; Leonard C. M. 
Johnson, 2019 North Neva avenue; 
George W. Robinson, 1824 North 
Lowell avenue; Charles E. Mc- 
Neil, 4817 Cortez street; Dewey B. 
Olson, 2220 North Kedvale avenue.

TRISDEŠIMT SEPTINTAS 
VVARDAS

William Randolph Peters, 5959 
Augusta boulevard; William L. 
McMullen, 133 South Austin boule
vard; Roger J. Kiley, 5840 Midway 
Park, ir Louis Stein, 165 North 
Pine avenue.

TRISDEŠIMT AŠTUNTAS 
VVARDAS

Haldor Carlsen, 5148 Montrose 
avenue; Rudolph A- Hanke, 3917 
North Oak Park avenue; P. J. 
Cullerton, 5331 Dakin st.; Joseph 
J. Bellejewski, 5247 Newport avė.; 
Joseph G. Smietanka, 5237 Melrose 
street; Bernard E. Kuhr, 3755 No. 
Sayre avenue, ir William L. Mur- 
ray, 4930 Dakin street.

TRISDEŠIMT DEVINTAS 
VVARDAS

Alex Koehn, 3744 North Lawn- 
dale avenue; H. L- Brody, 3722 
Eastvvood avenue; VVilliam C. Wen- 
tzel, 6119 North Kilbourn avenue, 
ir Joseph P. Corr, 4957 North Kil
bourn avenue. -
KETURIASDEŠIMTAS VVARDAS
Joseph C. Ross, 4520 North Fran- 

cisco avenue; Samuel J. Clapham, 
5743 N. Spaulding avenue; Harry 
Winnick, 4802 Belmont avenue; 
Charles T. Minter, 4200 North Mo
zart street, ir Eyvid Spone, 4852 
North Sacramento avenue.

KETURIASDEŠIMT PIRMAS 
VVARDAS

WiHiam J. Cowhey, 6300 N. Mel- 
vina avė-; James C. Moreland, 5909 
North Mason avė.; August P. Cal-. 
bert, 5639 North Ozark avenue,1 
ir Fletcher Newell, 6500 N. Oxford 
avenue.

KETURIASDEŠIMT ANTRAS 
VVARDAS

Thomas M. Hartford, 822 Rush 
street.

KETURIASDEŠIMT TREČIAS 
VVARDAS

Mathias Bauler, 1648 Sedgwick 
Street; James J., Kane, 2121 North 
Clark Street; Martin F. Kent, 2136 
Lincoln Park West; Anthony Pa
risi, 502 Wisconsin street; Raymond 
R. Fisner, 1515 Orchard Street, and 
James B. Waller, 1365 Astor street-
KETURIASDEŠIMT KETVIRTAS 

VVARDAS
Victor J. Cassato, 2041 Kenmore 

avenue; Harry Stark, 515 Briar 
place; Edward F. McGinnis, 550 
Belmont avenue, ir John J. Grea- 
lis, 2907 Pine Grove avenue.

KETURIASDEŠIMT PENKTAS 
VVARDAS

William F. Becker, 2157 Fletcher 
street; Gregory Sock, 1429 Lili ave
nue; Edwin F. Meyer, 3744 North 
Ashland avenue, ir Theron W. 
Merryman, 2916 North Damen 
avenue.

KETURIASDEŠIMT ŠEŠTAS 
VVARDAS

Edward Rosenfelt, 3510 Pine 
Grove avenue; Richard Ross, 823 
Newport avenue; Gerald J. Fitz- 
gerald, 3531 Broadway; Max Lan- 
dersman, 559 Aldine avenue; Carl 
Emil Ludberg, 3114 Clifton ave
nue; James F. Young, 633 Wave- 
land avenue, ir John B- Troglia, 
3134 Clifton avenue.
KETURIASDEŠIMT SEPTINTAS 

VVARDAS
Robert J. Foelsch, 4825 North 

Leavitt sreet; James F. O’Malley, 
1934 Pateerson avenue; Fred G. 
Koehler, 1609 Cullon avenue; 
Frank O. Hilburn, 4120 N. Paulina 
st.; Albert F. Schulz, 4717 N. Pau
lina street.
KETURIASDEŠIMT AŠTUNTAS 

VVARDAS
Harry A. Gallay, 4943 Sheridan 

road; Sidney R- Korshak, 5050 She
ridan road; Robert C. Quirk, 1419 
Farragut avenue; James E. Hart- 
nett, 736 Bitersweet place; Aleck 
Levvis, 941 Carmen avenue.
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KETURIASDEŠIMT DEVINTAS 
................... VVARDAS ....................

Frank J. Keenan, 6011 Kenmore 
avė.; VVilJiam T. Fegan, 1336 Nor- 
wood avenue.

PENKIASDEŠIMTAS VVARDAS
George E. Friend, 5920 N. Clark 

street; Harry John Collins, 2350 
Touhy avenue; James R. Quinn, 
6335 N. Bell avė-; Patrick T. Dris- 
coll, 6620 N. Ashland avenue; Tho
mas J. Loftus, 6610 N. Washtenaw 
avenue; Norbett A. Heath, 2151 
Granville avenue; Jens M. Jensen, 
5506 N. Rockwell street; Leshe E. 
Faber, 6509 N. Sacramento avė.; 
Thomas Moore, 1728 Rasher avė.

(GALAb;

Žemaičiu Kultūros 
Klubo Linksmas 
Pirmas Balius

Hitleris bara žemaičius
Jau daug spaudoje buvo ra

šyta ir kalbama apie keli mė
nesiai atgal susitverusį Ž. K. 
Klubų. Tad apie tai nekalbėsiu.

Svarbus dalykas tame, kad 
kas tai nepaprasto yra rengia
ma ateinantį šeštadienį,’ sausio 
28 dienų J. Juškos svetainėje, 
13 ir Western avė. Mat, že
maičiai rengiasi su visu rimtu
mu savo klubų krikštyti.

Bus labai gražus ir juokingas 
programas: Andrejevo garsi 
grupė, monologai, “Telšių 
Plumpis” su “Raseinių Magde” 
mėgins “ženytis”, “Hitleris ba
ra žemaičius” ir kitokių šposų.

Pradžia lygiai pusė po septy
nių vakaro. Po programos šo
kiai iki kas kiek norės; įžanga 
tik 25 centai. Visus širdingai 
kviečiame — nesigailėsite.

ž. K. Klubo Koresp.
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