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6Gresia Išbadėjusių Ispanijos Pabėgėlių Riaušės
PRANCŪZIJOS MOBILINĖ SARGYBA 

PASIUSTA Į ISPANIJOS PASIENĮ
Nauja lojalistų kariuomenės linija 

sudaryta
PERPIGNAN, Francuzija, 

sausio 30. — Francuzijos vy
riausybė skubiai pasiuntė į Is
panijos pasienį mobilinę sargy
bą. Čia gręsia išbadėjusių ir li
gomis užsikrėtusių Ispanijos 
pabėgėlių riaušės.

Pabėgėlių padėtis blogėja. 
Pirmadienį lijo smarkus lietus 
ir snigo pagal Pirinejus ir ju
ros pakraščiu. Oras apsunkino 
pabėgėlių evakuaciją.

Tūkstančiai pabėgėlių serga. 
Pasirodė daug susirgimų karšt
lige. Kai kurie pabėgėliai pa
mišę.

Albert Sarraut, Francuzijos 
vidaus reikalų ministeris, ir 
Mare Rucart, sveikatos minis
teris, vyko iš Paryžiaus patir
ti apie padėtį Ispanijos pasie
ny.

Kitas dalykas. Reiškiasi ne
pasitenkinimas gyventojuose 
lojalistų vyriausybe. Premjeras 
Negrin mėgino pasakyti kalbą 
miestely La Junųuera, kvies
damas gyventojas palaikyti 

Pašalpos senatvės 
klausimas kon

grese
WASTIINGTON, d. c., sau- 

šio 30. — Prez. Roosevelto ad
ministracijos pastangomis J. 
Valstijose tapo išleistas Socia- 
lio Užtikrinimo Aktas. Paski
ros valstijos priėmė įstatymus 
apdraudai nuo nedarbo. Admi
nistracija nori, kad šitie įsta
tymai butų paplatinti — kad 
jie daugiau žmonių apimtų, kad 
apdraudos nuo nedarbo arba 
senatvės pensijų butų mokama 
daugiau.

Bet yra kongrese ir kita gru
pė senatvės pensijų šalininkų. 
Ji apskaičiuoja, kad Jungt. Val
stijose esama 11,000,000 asme
nų senesnių nei 60 metų, šita 
grupė pirmiausia rūpinasi tų 
vienuolikos milionų senių liki
mu. Ji nori, kad kongresas 
greitu laiku autorizuotų seniams 
pašalpą teikti ir kad pašalpos 
galėtų gauti visi asmenys su-\ 
laukę tam tikro amžiaus.

Artimoj ateity numatomi 
kongrese administracijos prita
rėjų ir vien senatvės pensijų 
šalininkų debatai.

Japonai pasiliks Ki
nijoj neribotą laiką

TOKIO, Japonija, sausio 30. 
— Japonijos karo ministeris, 
gen. Seishiro Itagaki; pirma
dienį pareiškė parlamentui, jo- 
gei Japonijos kariuomenė pasi
liks Kinijos įvairiose dalyse ne
ribotą laiką.

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

Daugiausia apsiniaukę; sau
lė teka 7:05 v. r., leidžiasi 5:02 
vai. vak.

tvarką. Minia nušvilpė jį. Mie
ste Puigcerda areštuotas gene
rolas Quintana, vienas svarbių 
respublikos vadų. Jo vietą už
ėmė pulk. Vitandof. Reikšta 
baimės, kad gali įvykti kru
vinų susirėmfrnų šiame mieste
ly. Pranešama apie susirėmi
mus Francuzijos pasieniu, Is
panijos pusėje, dėl politinių 
ginčų pačių Katalonijos gyven
tojų tarpe.

Nauja lojalistų armijos lini
ja sudaryta. Nuo šios linijos 
sukilėlių kariuomenė, žygiuo
janti pirmyn, randasi apie 18 
mylių. Manomu šioj linijoj lo- 
jalistai dės paskutines pastan
gas atremti sukilėlius. Sukilė
lių pranešimai sako, kad loja
listų kariuomenė vėl pradeda 
stipriai priešintis. Naujoji lo
jalistų linija einanti šitokiu 
frontu: Vich Santa Coloma de 
Farnes — San Febu de Quixo- 
les; ji eina nuo Barcelona-Puig- 
cerda vieškelio į rytus iki ju
ros.

Sovietų Rusija turi 
naują planą

s MASKVA, Sovietų Rusija, 
sausio 30. — Sovietų premje
ras Viačeslav Molotov padarys 
pranešimą apie gigantišką pla
ną Rusijos ekonominiam gyve
nimui pakelti iki 1942 metų. 
Planas bus paskelbtas komuni
stų partijos kongrese, kurs su
sirinks kovo 10 d. š.m. Esmė
je sovietų vyriausybės užsimo
jimai yra toki:

1 — Padidinti reikmenų su
vartojimą (consumption) nuo 
100 iki 150 nuošimčių; 2 — 
Padidinti produkciją 88 nuo
šimčius, palyginus su 1937 m. 
produkcija; 3 — Padauginti 
automobilių gamybą, kad pa
dirbti jų per metus 400,000; 
4 — Padauginti elektros jėgos 
gamybą, kad per metus ji siek
tų 75 bilionus kilovvat-valan- 
dų; 5 — Kasti per metus 235,- 
000,000 tonų anglies; 6 — Ga
minti per metus 54,000,000 to
nų anglies; 7 — Gaminti 22,- 
000,000 tonų geležies (rolled 
iron) per metus; 8 — Pakel
ti 170 nuošimčių gamybą reik
menų, kurias publika suvarto
ja; 9 — Pakelti darbo našumą 
60 nuošimčių ir sumažinti dar
bo kaštus 11 nuošimčių. Numa
toma dar eilė kitokių pagerini
mų.

Suprantama, tai yra tik pla
nas, tik tikslas, kurio siekia
ma. 

———————————————

Sovietų pramonės 
viršininkai siun
čiami Į kalėjimą
MASKVA, Sovietų Rusija, 

sausio 30. — Devyni Sovietų 
Rusijos automobilių, pieno ir 
cukraus pramonių viršininkai 
sekmadienį nuteisti kalėti nuo 
trijų iki aštuonių mėnesių. Jie 
buvo kaltinami tuo, kad per- 
švelniai elgėsi su “tinginiais” 
darbininkais.

ACME-NAUJIEN V Telephoto
Jungtinių Valstijų kreiseris Omaha gabena iš sukilėlių užimtos Ispanijos 

amerikiečius.

Teisiami Jungt. Val
stijų senatoriaus 

giminės
ALBUQUERQUE, New Mexi- 

co, sausio 30. —. Pirmadienį 
čia prasidėjo nagrinėjimas by
los iškeltos 47-ms asmenims.: 
Kaltinamųjų tarpe yra p-nia 
Tafoya, Jungt. Valstijų senato-. 
riaus Dennis Chavez sesuo, ir 
Stanley W. P. Miller, senato
riaus žentas.

Visi 47 teisiamieji yra kal
tinami tuo, kad darė sąmokslą 
pavartoti WPA darbus politi- 
niems tikslams ir kad reikala
vo WPA- darbininkams mokėti 
iš savo algų duokles politiniems 
tikslams. Rylą jiems iškėlė pe
reitą rudenį buvęs WPA admi
nistratorius Harry Hopkins, 
dabar prekybos departamento 
sekretorius.

Dvidešimt Keturis asmenis 
dar laukia kitas teismas. Viso 
šiose New Mexico bylose kak 
tinami C8 asmenys.

Katalikų bažnyčia 
nukentėjo dėl ka

ro Kinijoj
VATIKANO MIESTAS, sau

sio 30. — Tikybos propagan
dos kongregacija sako, kad dėt 
karo Kinijoj, kurs užgavo 1,- 
000,000 kvadratinių mylių plo
tą, katalikų bažnyčia turėjo 
nuostolių turtui milionus dole
rių. Daug misionierių praradę 
gyvybę. Tačiau matyti ir švie
sesnė medalio puse: į katalikų 
bažnyčią, sako propagandos 
kongregacija, vis daugiau šali
ninkų verbuojama, ir niekuomet 
misionieriai nebuvę taip akty
vus, kaip šiuo metu.

Kinų partizanai 
veikia

SHANGHAI, Kinija, sausio 
30. — Kinų pranešimai sako, 
kad dėl nepaliaujamos kinų par
tizanų veiklos per dešimtį pa
skutiniųjų dienų japonai turė
jo sunkių nuostolių. 7,000 ja
ponų buvo užmuštų ir sužei
stų. Antra vertus, japonai sa
ko, kad jie išmušę ir suėmę 
daug kinų partizanų.

Užregistravo stiprų 
žemės drebėjimą

SIENA, Italija, sausio 30. — 
Siena observatorija pranešė 
pirmadienį, kad ji užregistravo 
stiprų žemės drebėjimą, kurio 
centras galėjo būti, daug-maž 
5,000 mylių tolumoj, žemės vir
pėjimas jausta pustrečios va
landos.

Chamberlain susirū
pinęs dėl Hitlerio 

prakalbos
- -..... .X—~ »

LONDONAS, Anglija, sausio 
30. ’— Antradienį susirenka 
Britanijos parlamentas. Lau
kiama debatų vyriausybės už
sienių politikos klausimais. Bet 
Chamberlain priduodąs ypatin
gai daug svarbos prakalbai 
Adolfo Hitlerio, kurią jis ruo
šėsi pasakyti pirmadienio vaka
re. Chamberlain net nerašė sa
vo kalbos, numatytos pasakyti 
parlamentui, laukdamas ką Hit
leris pasakys.
•' ' '■ --------------------------— ■

Martin «akosi turįs 
narių daugumą

DETROIT, Mich., sausio 30. 
— Homer Martin, automobilių 
darbininkų i unijos prezidentas, 
kurį priešai pašalino iš prezi
dento vietos ir kuris, savo ke
liu, suspendavo priešus, pareiš
kė pirmadienį, kad jį tremia 
unijos narių dauguma. Pasak 
Martino, mitinge laikytame kon
vencijai prisiruošti atstovauta 
215 unijos lokalų ir 252,000 na
rių. Tai yra žymiai daugiau nei 
pusė unijos narių, kurių visas 
skaičius siekia tarp 350,000 ir 
400,000. Martino šaukiama kon
vencija įvyks Detroite kovo 
mėnesio 4 d.

Bonnet gal nusilenks 
Mussolinio reikala

vimams
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 30. — Britanijos premjero 
kalba, pasakyta pereitą šešta
dienį, čia imama kaipo ženk
las, kad jis yra linkęs duoti 
daugiau koncesijų diktatoriams. 
Antrą vertus, Francuzijos už
sienių reikalų ministeris Bon- 
net, kalbėdamas šeštadienį taip
gi, pareiškė, kad su Italija ap
sieita neteisingai per Pasaulio 
karą ir po karo. Iš to daromas 
išvadas, kad Bonnet norėtų 
duoti Mussoliniui bent kai ku
rias koncesijas.

Apvaikščioja prezi
dento gimtadienį
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 30. — Pirmadienį minėta 
prez. Roosevelto gimtadienis. 
Prezidentui sukako 57 metai. 
Ryšium su tuo rengta baliai ir 
rinkta aukos visoj šaly. Aukos 
ėjo į fondus skiriamus vaikų 
paralyžiaus ligai kovoti. , Kaip 
10:32 vai. vakare (Chicagos 
laiku) prezidentas ruošėsi pa
sakyti prakalbą per radiją.

Iš Lietuvos
PASIKEITĖ NOTOMIS SU 
LENKAIS DĖL KONSU

LATŲ STEIGIMO.

KAUbfAS, sausio 26 d. — 
Užsienių reikalų ministras Urb
šys ir Lenkijos atstovas Lie
tuvai Charwatas pasikeitė no
tomis dėl Lietuvos konsulato 
steigimo Vilniuje ir Lenkijos 
konsulato Klaipėdoje.

POETĖ SALOMĖJA NERIS 
GAVO VALSTYBINU LITE

RATŪROS PREMIJĄ.

KAUNAS, sausio 27 d. — 
Už geriausią kurinį 1938 me
tais valstybinę literatūros pre
miją gavo poezijos rinkinio De- 
medžiu žydėsiu autorė Salomė
ja Neris.

ATIDAROMA BAŽNYTINIO 
MENO PARODA.

KAUNAS, sausio .29 d. ati
daryta bažnytinio meno paroda 
su 570 eksponatų, kurią globo
ja valstybės prezidentas A. Sme
tona ir arkivyskupas Skvirec
kas.
1939/1/28 cL

Nauji žemės drebė
jimai Chile respub- 

likoj
SANTIAGO, Chile, sausio 30. 

— Nauji žemės drebėjimai jau
sta Chile respublikos zonoje, 
kurią šiomis dienomis užgavo 
katastrofinis žemės drebėji
mas. Chile respublikos vidaus 
reikalų ministerijos valdininkai 
pirmadienį reiškė nuomonę, 
kad skaičius žuvusiųjų dėl že
mės drebėjimo pasieks 50,00'0 
asmenų. Vėlesniais apskaity
mais žemės drebėjimas sugrio
vė 72,000 namų.

Nuslopino anarchis
tų riaušes Ispanijoj

PERPIGNAN, Francuzija, 
sausio 30. — Nepatvirtinti pra
nešimai sako, kad pirmadienį 
anarchistai mėgino užgriebti 
miestelio Puigcerda valdžią Is
panijoj. Jie ir buvo užgriebę 
ją ir įkalinę miestelio merą. 
Bet vėliau lojalistų kariuome
nė atsteigė tvarką ir išlaisvino 
merą.

Kiti pranešimai sako, katil 
premjeras Negrin pabėgo į 
Francuziją. ■ Tačiau aiškinama, 
kad jis išvykęs į Francuziją 
pasimatyti su franeuzų vyriau
sybe. Jis ne katrą lankėsi Fran- 
euzijoj ir pirmiau.

VOKIETIJOS PADĖTIS SUNKI - 
SAKO HITLERIS

NACIAI KARIAUS ITALIJOS PUSĖJE

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 30. — Adolfas Hitleris pir
madienį pasakė reichstagui kal
bą, kurios laukė visas pasau
lis. Jis pareiškė, kad totalita
rinių valstybių — Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos — blokas 
turi kovoti kartu, gindamas 
bendrus interesus. Pasakė, kad 
Vokietija, jeigu kiltų karas 
prieš Italiją, rems Italiją. Jei
gu Japonija pralaimėtų karą 
Kinijoj, tatai, pasak Hitlerio, 
iššauktų naujas atakas prieš 
Vokietiją ir Italiją.

Jungtinės Valstijos, pareiškė 
Hitleris, puola Vokietiją todėl,

Vyriausias teismas 
palaikė TV A

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 30. — Tennessee Valley 
Authority, Jungt. Valstijų val
džios įstaiga, pastatė eilę už
tvankų, kurios kontroliuoja 
potvynius ir parūpina elektrą. 
Prieš TV A iškėlė bylą kelios 
pietinių valstijos elektros kom
panijos. Jos argumentavo, kad 
TV A veikla kenkia jų bizniui 
elektros distribucijos srity ir 
yra priešinga Jungt. Valstijų 
konstitucijai. Vyriausias teis
mas betgi palaikė ne privačių 
elektros kompanijų, bet TV A 
pusę.

Teisėjas Manton 
rezignavo

NEW YORK, N. Y., sausio 
30. — United States Circuit 
teismo narys, teisėjas Manton, 
ištarnavęs toje vietoje 19 me
tų, paskelbė, kad jis rezignuo
ja. Distrikto prokuroras Tho- 
mas Dewey kaltina jį tuo, kad 
jis gavo paskolų $400,000 iš 
kompanijų, kurios turėjo rei
kalų su teismu, ir niekuomet 
skolų negrąžino. Valdžia dar 
daro porą kitų tyrinėjimų tei
sėjo Mantono veiklos.

Gaisras nušlavė 1,500 
lūšnų Shanghajuje

SHANGHAI, • Kinija, sausio 
30. — Naktį į sekmadienį gais
ras Shanghajuje nušlavė 1,000 
kinų biednuomenės lūšnų. Ki
tas gaisras, kilęs naktį į pirma 
dienį, sunaikino dar 500 lūšnų 
Viso neteko pastogės daugiau 
nei 4,000 kinų. Reiškiama nuo
monė, kad kai kurie kinai, gy
venę sudegusiuose kvartaluose, 
žuvo liepsnose.

Teisėjas Frankfur
ter — Vyriausiojo 

teismo narys
WASHINGTON, D. C., sau

sio 30. — Prof. Felix Frank
furter pirmadienį tapo prisai- 
kintas kaipo Jungt. Valstijų 
Vyriausiojo teismo narys.

• Dotnuvos akademijoje įstei
gus miškininkystės skyrių, trūk 
sta patalpų studentams gyventi; 
statomas didelis naujas bendra
butis studentams.

kad jas veikia kapitalistų ir 
žydų įtaka.

Iš Britanijos ir Francuzijos 
Vokietija nenorinti nieko. Ji tik 
reikalauja, kad jai butų sugrą
žintos kolonijos, kurias ji tu
rėjo prieš Pasaulio karą. Vo
kietijai reikia gyventi. Jai rei
kia žaliavų, todėl jai reikia ko
lonijų.

Bet ypatingai reikšmingas 
buvo Hitlerio pripažinimas, kad 
Vokietijos ekonominė padėtis 
yra nepaprastai (extremely) 
sunki. Tačiau jis akcentavo, 
kad naciai kovą su ekonomi
niais sunkumais jau laimėjo.

Iš Lietuvos
Elektrinė signalizacija 

ir vagis

ALYTUS. — Gruodžio iš 20 
į 21 d., naktį, prekybininkas 
Rozenbergas, savo miegamaja
me, išgirdo skambant elektrinį 
skambutį. Supratęs, kad kai 
kas yra įsibrovęs jo manufak
tūros krautuvėn, jisai pranešė 
policijai ir pats tuoj nubėgo 
krautuvėn. Pravėrus Krautuvės 
duris kaž kas prasmuko pro 
šalį, bet jisai spėjęs pažinti re- 
cidivistą Stasį Matulevičių. Du
ryse buvo išgręžtos dvi skylės, 
per kurias atkabino durų kab
lius ir įėjo vidun. Krautuvėje 
rasti du maišai prikrautų pre
kių. St. Matulevičius prisipaži
nęs kaltu.

Darbininkams nėra kur 
pasidėti

JONIŠKIS. — Pradėjus po
licijai tvarkyti gatvių judėjimą 
darbininkams, ieškantiems dar
bo, nebėra kur sustoti. Reikėtų 
miesto valdybai parūpinti ko
kias patalpas, kame darbinin
kai, ieškantieji darbo, galėtų 
susirinkti. Šaltyje stovėti joks 
malonumas, nes per skylėtus 
drabužius šaltis lenda iki gy
vam kaului.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 s. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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TRIJŲ CICERO PARAPIJONU 
PASIKALBĖJIMAS

mu-

PETRAS — Labą vakarą, ma, kad parapijos kriaučių 
Jokūbai.

JOKŪBAS—Labą- labą va
karą, malonus draugai. O ką 
gero šiandien žinote?

PETRAS — šį vakarą
du atsilankė va su labai įdo
mia žinia.

JOKŪBAS — Nagi? O kas 
tokio? Gal musų klebonas su
sirgo?

PETRAS — Nieko panašaus 
apie jį negirdėjova. Nors tie
sa, jis dažnai serga slogomis. 
Tačiau šiuo tarpu nieko apie

JONAS — Susigraudinova 
vieną korespondenciją perskai 
tę laikrašty.

JOKŪBAS — Klokite ant 
stalo tą laikraštį ir perskaity
kite man tą korespondenciją.

PETRAS — štai romiečių 
katalikų laikraštis “Amerika” 
iš gruodžio 30 d., 1938 m. Ra
šoma iš Baltirmores, Md., apie 
kun. Lietuvninko sukaktuves 
ir jo senus vargus. Štai rašo-

komitętąs pasiūlė klebonui 
$70.00, Įęęųęs.iųęs algos, parei
kalavo mėnesinės nuomos už 
kleboniją- Bę to, komitetas 
ęęįkalavo mokętį į parapijos 
iždą nuo mokęsčių imamų už 
šliubus, krikštus iy laidotuves. 
Todėl, gir(Ji’ klebonas penėjo 
Ų^įrą kankinių

JOKŪBAS — Iš tikrųjų jus 
ne be reikalo susigraudinote. 
I-s tikrųjų tie Baltimorės 
kriaučiai buvo beširdžiai. Kaip 
tai jie galėjo išdrįsti šitaipos 
sauvaliauti?

JONAS — Iš tikrųjų kriau
čiai teks Dievui apsvilinti.

PETRAS — Bet paklausyki- 
tę toliau. Laimei, tas kanki
nimas nesitęsė ilgai. Štai rą- 
šoipa, kad kardinolas atsiuntė 
kitą kunigą, kuris parąpijo- 
naiųs paaiškino bažnyčioje 
apįe romiškų parapijų tvar-

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

Ligas
Taipgi — Artntis, 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

i Michigan Avė. Clinię
Telefonas Calumet 4178

[ 33-čia ir So. Michigan Avė.

tuvininkui parapiją vadovau
ti.

JOKŪBAS — Ačiū Dievui, 
kad turime taip šviesius, prę-

uolus ir vyskupus, kurie visa
dos taip patvarko parapijas,

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES-

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI

NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

goninkai, janitoriai su šeimy
nomis gauna tik tiek1 kac 
šiaip taip nuo bado tegali at
siginti, lai tiems gailestin
giems, kardinolams, ir vys
kupams tų darbininkų reika
lai ne galvoje. Negalvoj jiems 
ir klapčiukų atlyginimas, — 
negalvoj jiems katalikiškų 
laikraščių redaktorių atlygini
mas ir katalikiškų spaustuvių 
(įlarbininkų algos.

JONAS — Taigi, taigi. Tai 
^pašėlusi teisybė pas tuos kar
dinolus, vyskupus ir kunigus. 
Ir dar jie save vadina apašta
lų vietininkais — įpėdiniais-

JOKŪBAS — Neseniai laik
raščiuose skaitėme apie vie
ną diversinę bylą. Viena tur
tuolio moteris reikalavo nuo 
savo vyro divorso. Teisme jai 
buvo pasiūlyta $450.00 alimo- 
nijos mėnesiui. Ta divorsi- 
ninkė, kaip ir Baltimorės lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
Lietuvninkas, sudejavo- kad

tai bus permala suma, kad ji 
su tiek nepragyvensianti.

PETRAS — Išeina taip, kad 
^omos katalikų kunigai ir 
turtuolių divorsinįnkės lygiai 
žiuri, kad turėti gausias įeigas.

JOĘUBAS — Taip jau iš
eina. Čia aiškiai matyti, kad 
kardinolai ir vyskupai užtikri
na kunigams gausias įeigas, 
tačiau ne ausies nekreipia ir 
neatsimena nei zakristijonų, 
nei vargoninkų, nei janitorių, 
nei kitų kunigų samdomų dar* 
bildukų ir jų šeimynų. Tie ne
klaidingos Romos katalikų 
bažnyčios kardinolai ir vys
kupai rūpinasi, kad tik kuni
gai turėtų riebias įęigąs- o 
apie paprastus darbininkus tai Ii 
jie nenori nė prisiminti- Tęisė- 
jai skiria turtuolių divorsi- 
ninkėms gausias alimonijąs, o 
neatsimena turtuolių menkai 
apmokamų darbininkų ir jų 
šeimynų. Išeina tad, kąip svie
tiškos valdžios teisėjai dau
giau rūpinasi turtuolių diyor- 
sininkėmįs, taip šventos Ro
mos katalikų bažnyčios kar
dinolai ir vyskupai daugiau 
rūpinasi savo kunigais, kad 
jų įneigos butų gausios. O 
į bažnyčios darbininkus tai 
nenori nė mažiausio dėme
sio kreipti. Tai matote, mano 
mieli, kaip taiko Kristaus mo
kslo pagrindus dvasiškiai ir 
svietiški.? i krikščionškos tau
toj vadai.

JONAS — Ar tu, Jokūbai, 
kada nors pagalvojai, dėl ko 
šiandien popiežius, kardino
lai1 vyskupai ir net kunigai 
rėdosi sidabruotais ir auksuo
tais rūbais? O kiek aš esu] 
skaitęs šv. Rašte, tai Kristus 
nenešiojo jokių brangių rūbų, 
nei auksu, nei sidabru papuo
štų- Taipgi Kristus visai ne
draugavo su turtuoliais arba 
tų laikų valdininkais. Todėl 
jei dar turi laiko, tai paaiš
kink mums su Petru, kodėl 
šiandien Romos katalikų baž
nyčios galva popiežius, kardi- 
noląi ir vyskuphinvisai nenori 
ir nedraugauja su paprastais 
darbininkais?

JOKŪBAS — šį vakarą visų 
tavo, Jonai, klausimų aš at
sakyti neturėsiu laiko. Bet

kų bažnyčiai vartoti tuos visus 
žibučius ir pąaųksuotus baž
nytinius rub.us, O dabar žino
siu, tų°s visus žibučius 
išmislijo dąug valiau po Kris- 
taų§ romiškos bažnyčios ku
nigai.

PETRAS ~ Ale jau nebeto
li iy į2 ų^tips- Ąš turiu sku
bėti namo. Tad lik sveikas, 
Jokūbai. Ačiū tau už visas in
formacijas. Užeisiva mudu su 
Joųu įeitą vakarą.

.JOKŪBAS Likite sveiki, 
mąųo, mjęlį draugai. Prašau 
užsukti kįt-ą kokį vakąrą.

-— Cicero Jokūbas.
t t

visų imama dėmesin. Bennetot 
buvo garsus, kaip geriausias 
gydytojas visame Paryžiuje. 
Tačiau jo gąrsumas neseniai 
pasirodė įtartinas Paryžiaus 
kriminalinei policijai. Polici
ja peržiurėjo gydytojų sąrašus 
ir juose nerado jo pavardės. 
Tai paskatino policiją žvilgte
rėti į šio. žmogaus praeitį. Ji 
pradėjo rinkti apie Bermetotą 
žinias ir pati baisiai nustebo1 
nes pasirodę, kad tai esama 
bepročio, pabėgusio prieš de
šimtį metų iš bepročių ligo
ninės.

O pabėgęs1 baigė medicinos 
mokslus, pradėjo verstis gy
dytojo praktika ir tapo gar
siausiu gydytoju Paryžiuje. 
Dabartinis paslapčių išvilki- 
mas aikštėn be abejonės, Ben- 
netotui nėra malonus. Jam 
gresia dar ir pora bylų už tą 
menką senąjį nusikaltimą, už 
pabėgimą iš beprotnamio ir 
t. t. Bet tai turi ir gerų pusių, 
nes dabar visi nori gydytis ne 
pas kitą kurį gydytoją, o pas 
tą, kuris buvo pripažintas be
pročiu.

Licį tui yjąj Daktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

v Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

AR

Pąbėgęą iš bepročių R 
gontais taną garsiu 

įry<Iyioju
Gana ilgą Paryžiuje 

dirbę gydytojas* Bennetot. Jis 
gyveno menkuose nameliukuo
se, tačiau buvo labai plačiai 
žinomas, Pas jį gydytis ėjo 
šimtai žmonių ne tik iš paties 
Paryžiaus, bet ir iš tolimų 
vietų. Beveik visi jo gydymu 
buvo patenkinti. Jis už gydy
mą ėmė nebrangiai, neturtin
guosius gydė net visai veltui, 
o išgydyti pajėgė kuo ne kiek
vieną. Dažnai jis kviesdavosi 
kitus gydytojus pasitarti, daž
nai jis buvo kviečiamas ir ki
tų gydytojų, kad padėtų nu
statyti kokią nors labai susi
narpliojusią ligą. O jo nuo
monė visuomet buvo svari ir

Garsusis gydytojas — pabė
gęs beprotis! Paryžiečiai, pa
tyrę apie tai, taip susijaudino, 
kad pamiršo net Marselio gai
srą. Visi apie nieką daugiau 
ir nekalbėjo, kaip tik apie 
Bennetotą- Tie, kuriuos jis gy
dę, ėmė net alpti. Juk juos 
gydė beprotis, kuris galėjo ne 
išgydyti, o ramiai pasiųsti juęs 
į aną pasaulį. Kila sąmyšis iš 
tikrųjų šiurpus. Tačiau greitai 
paaiškėjo- kad garsusis gydy
tojas tikrai buvo uždarytas be
pročių ligoninėn kaip bepro
tis, tačiau jis iš proto nebuvo 
išsikraustęs. Prieš dešimtį me
tų’jis, dar jaunas studentas, 
menkai nusikalto, bet bijoda
mas bausmės, ėmė vaidinti 
beprotį. Jis beprotį vaidino 
taip puikiai, kad apmovė vi
sus gydytojus, kurie tyrė jo 
protą. Pripažintas bepročiu, 
žinoma, jis atsidūrė beprot
namyje. Bet ten jam greitai 
nusibodo. Neturėdamas vilties 
išeiti iš ligoninės gražiuoju,

Ir panos piaustosi
BIRŽAI. — Gruodžio 24 

viena panelė su peiliu sužalo
jo savo draugę. Nukentėjusi 
taip smarkiai apipiaustyta, kad 
teko net į ligoninę nugabenti. 
Muštynių priežastis — apkal
binėjimai.

d

Tęl. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Parą 3395

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

Valandos—1—4 [
išskyrus seredomis" ir subatomis

po pietų, 7—8 vak.

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Praugijos Nariai
Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

CRĄNE COAL COMPĄNY 
53į32 So. Lppg Avenue 
Tęlefonas PORTSMOUTH 9022

FOCAHONTAS Mine Run
(Screened) Tonas ..............

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

Perkantį toną ar daugiau ..............

$7-50

rfrr i-3tu.iL

klausimą. Tai yra, kodėl Ro
mos katalikų bažnyčios po
piežius, kardinolai1 vyskupai 
ir net kunigai puošiasi bran
giais auksiniais rūbais. Taip, 
manų mieli draugai, Kristus 
nešiojo visai paprastus rubus. 
Tačiau Romos katalikų baž
nyčia nukrypusi nuo Kristaus 
tikro mokslo, -o prisisaviųo 
Romos imperijos stabmeldžių 
kunigų ir senojo žydų tikėji
mo apeigų rubus. Reikia at
minti, kad pirm Kristaus žydų 
tikybos rabinai ir aukštieji 
kunigai rodydavosi labai 
brangiais sidabruotais ir auk
suotais rūbais. Kitaip sakant, 
jie sekdavo tų laikų karalius 
ir kunigaikščius, kurie rėdyiĮa- 
vosi nepaprastai brangiais 
bais.

Užtai kada Konstantinas 
dysis 312 metais suteikė
miškai bažnyčiai lygias teises 
su kitomis to laiko tikybo
mis, tai tuo laiku romiškoji

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
*■ •* •

SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NĄKTJ

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

Telefonu I.AFAYI7TTE 07*7

T—\_ 1 _. —• koplyčios visose 
-UsZcdL 1 Chicagos dalyse

Klausykit? mora Lietuvių radi® programų Šeštadieni® vakandto 
T vaLvakaro U W. IL F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėja®

H

Laidotuvių Direktoriai

ru-

Di- 
ro-

DR. VAITUSH,
>• 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.

i’hone YARDS 1373.

kitataučiai

Pasidėk nors mažą dalele savo uždarbio į LITHU- 
ANIAN BUILDING LOAN AND SAVINGS ASSO- 
CIATlON (Naujienų Spulką)-----

BEDARBE bus nebaisi
NELAlkYK SAVO PINIGŲ BE NUOŠIMČIO

NAUJIENŲ Jį 
SPULKA f
MOKA ““B"

NAUJIENŲ SPULKA IŠMOKA PINIGUS 
ĄI^T PAREIKALAVIMO.

Naujienų Spulkoje viąi indėliai yra apdrausti Federa- 
Kas^asidės^pinigus0^! *16 d. šio mėnesio, nuošimtis 
skaitysis nųę 1 ŲIENOS SĄUSIO.
Naujienų Spulka atidarą nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

bažnyčia, kad geriau galėtų 
patraukti didžiūnus ir turčius 
prie savo naujos tikybos, pra
dėjo savo kunigus ir vysku
pus puošti panašiais rūbais 
kaip ir vadinamų stabmeld- 
džių tikybų kunigai kad rėdy
davusi. Taip pasisavinę stab
meldžių tikybų įvairius pap- 
pročius nomiŠJkoji {bažnyčia 
palengva prilaikę savo tikslui. 
Kaikuriuos stabmeldžių liky-

grąžino ir pritaikę prie naujai

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
and SAVIKGS ASSOCIATUJN 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

kščioniška katalikiška bažny
čia.

JONAS —r Ačiū tau, Joku-

guldymų mums .su Petru nesu

nai, aš vis manydavau, kąd 
I Krislus prisakė Romos kalaįi-

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų 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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 2 vai. ryto, nuo 2 iki

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

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

Phone MIDVVAY 2880.
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400
NARIAI
Chicągos, j
Cicero I
Lietuviu ’
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
jr naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayęlte 3650

ADVOKATAI

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Miesto 
Kamb, 
Namų

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

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

ANTANAS: M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicęro 2109

J. LIULĘVIČĮUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572 r*- » • * r • -.f, / s f * f , ) >

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

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

46,45 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

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

Joseph V. Mockus* Jr. 
ATTORNEY AT LAW 

CHICAGO, ILL.
1664 West Madison St.

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.

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.
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Veda MIKAS ŠILEIKIS

Švedų Dailės 
Paroda

Sausio 21 d. Club Women’s 
Bureau Mandel Bros, krautu
vėje atsidarė visuotina švedų 
dailės paroda, šios rūšies pa
roda įvyksta kartą į metus 
kiekvienais metais. Paroda 
truks iki vasario 11 d.

Aliejine tapyba paroda tru
putį šykštoka. Daug daugiau 
jie patiekė akvarelės ekspona
tų. Kaip yra sakoma, švediš- 
kūmo jų dailėje nedaug tesi
mato, kone visuose paveiksluo
se jaučiasi amerikoniška dva
sia ir aplinkuma.

Skulptūra šioje parodoje sa
vo negausumu sudaro išimti. 
Vienas Kansas valstijos švedas, 
Gscar Gunnarspn, jau seniau 
pasižymėjęs savo medžio skulp
tūra, šį kartą prisiuntė dar la
biau vykusį kurinį, pavadintą 
“Lundgren Prepares for Win- 
ter”. Jis vaizduoja du darbi
ninkus malkas kertant. Pats 
šeimininkas įrėmęs rankas į 
pašones žiuri, kaip anie dirba. 
Gan vykusiai padarytas, saty
riškas, gyvas kūrinėlis. Iš bū
dingesnių aliejinės tapybos pa
veikslų bus Ruth Joansson vė
lesnės mokyklos metodų studi
ja, pavadinta: “Štili Life with 
Brown Jug”, Gustafo -Dalstro- 
ino “Landscape” ir Gus Wicks’o 
“Indėnų vadas”. Gaila, bet rei
kia pripažinti, kad didžiumoje 
silpni eksponatai.

Sulig švedų dailininkų tradi
cija, vienas parodoje išrinktas 
kaipo geriausias ir apdovanotas 
premija kūrinys, bus pasiųstas 
Švedijon Vexio muziejun.

— o —

Indianos Dailininkų 
Sąjunga Atidarė 
Dailės Parodą

Metine Indianos dailininkų 
sąjungos dailės paroda pirma
dienį formaliai atsidarė M ar- 
shall Field galerijose, ši orga
nizacija yra žinoma kaipo 
“Hoosier Salon”. Ji šiandien 
Chicagoje sudaro kaip ir kokį 
centrą, apie kurį spiečiasi me
no mėgėjai ir kultūrinės veik
los jėgos. Jų meno piutis — 
visų metų kūryba — būna tik 
kartą į metus parodoma saky
toje vietoje. Organizacijos na
riais tegali būti tik tokie, ku
rie yra kilę iš Indianos arba 
joje tebegyveną.

Paroda truks tik dvi savai
tes, bet verta kiekvienam me
no mėgėjui ją pamatyti. Įžan
ga nemokama. Vieta — antras 
aukštas prie kampo Wabash ir 
Washington gatvių.

Apie šitą įdomią ir tikrai

gražią parodą, teks vėliau pa
rašyti plačiau.

— o —
Vasario 9-tą 
Meno Institute

Įtemtais dirksniais laukiama 
vasario 9 d. atsidarant metinės 
Chicagos dailininkų visuotinos 
dailės parodos Meno Institute. 
Anglų meno kritikai pašiepian
čiai pastebi, kad chicagiškiai 
dailininkai, kurių darbams ruo
šiama paroda, mažai teturį vil
ties joje dalyvauti... » Pataria 
“džiurės” atmestus eksponatus 
siųsti New Yorko Pasaulinėn 
parodom Ten, girdi, esą daugiau 
progų patekti į parodą.

— o —
Paskaitos
Tš Kelionės

Ateinantį ketvirtadienį, va
sario 2 d., kai 6:30 vai. vaka- 
bo, Meno Institute (Fullerton 
Hali) įvyks kita įdomi paskai
ta apie pasaulinį meną — ar
chitektūrą, skulptūrą ir tapy
bą. Tema bus: “Pilgrimų Ke
liais”. Skaitys p-lė Helen Park
er. Praeitą vasarą ji pati ap
keliavo Prancūziją, Italiją, Bal
kanų kraštus, Viduržemio ju
ros pakraščius ir kitus seno
vės menu turtingus kraštus. 
Visa paskaita bus iliustruoja
ma paveikslais.

Įžanga nemokama.

“Tuščiu” Revolveriu 
Pašovė Savo 
Įrangą 

♦

Nelaiminga Demonstracija
ROSELAND — Walter Kaza- 

novvski, 20 metų jaunuolis nuo 
13217 Exchange avenue rodė— 
.demonstravo seną revolverį sa
vo draugui. Revolveris buk bu
vęs tuščias, bet staiga pasigir
do suvis ir Kazanowskio drau
gas apsipylė krauju.

Sužeistasis buvo 19 metų 
Stanley Ha j dūk, nuo 12238 So. 
Michigan avenue, gasolino sto
ties darbininkas. Kulka sulindo 
jam į petį,

Razanowski aiškino policijai, 
kad prieš trejetą metų padėjo 
revolverį komodėn — tuščią ir 
jį ten visą laiką laikė. O kaip 
kulka atsirado, jis nežino.

Hajda buvo paguldytas ligo
ninėj.

, Naujienų-Acmo Telephoto
NEW YORK. — Hope Hampton, 'dainininkė ir ar

tistė, eina pas prokurorą Dewey ryšium su jos vyro 
misterišku persišoviinu.

KORESPONDENCIJOS
v

kelbimai Naujienose 
juoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

So. Boston, Mass.
Atsakymas SLA 188 Kuopai
SLA 188 kp. So. Boston, 

Mass. pareiškimas ne tik buvo 
pasiųstas SLA 2-ro apskrities 
valdybai, bet tilpo Naujienose 
ir Keleivy j.

Primeta apskrities ..valdybai, 
kad jų kuopą ignoruoja, nepri- 
siųsdama pakvietimų į konfe
rencijas, atskaitų, kam valdyba 
susideda iš vienos grupės žmo
nių “sandariečių” ir jų atstovai 
B. Kubilius ir J. Kučinskas kon
ferencijoj buvo tik “posūniais”.

SLA 188 kp. pareiškimas bei 
protestas visai ne vietoj ir visi 
užmetimai bei kaltinimai neata- 
tinka tikrenybės. Visus rašius 
su kuopomis veda apskrities 
sekretorius ir jis yra pareiškęs, 
kad visoms kuopoms be skirtu
mo yra siuntinėjęs visus orga
nizacijos reikalais raštus. Jeigu 
jų kuopa negavo, tai lik per jų 
pačių apsileidimą, nes kuopos 
sekretoriaus adresas buvo nc- 
prisiųstas per tris paskutinius 
metus ir viskas buvo siunčiama 
senuoju adresu, šiuo reikalu 
galėjo kuopa kaltinti apskrities 
sekretorių, kreipdamasi prie 
valdybos arba apskrities suva
žiavime skųstis, bet ne visą val
dybą kaltinti ir juo labiau ne 
vietoje ir nekultūringai kuopos 
pasielgia, kuomet išėjo į paša
linę spaudą.

muose ir jeigu jam pasirodė 
nelygybė, tad nieko nuostabaus. 
Bet kuomet B. Kubilius yra da
lyvavęs daugely konferencijų ir 
seimų, gerai pažįsta suvažiavi
mo vedimo tvarką ir kuomet 
nusiskundė, kad ir jis buvo pri
imtas kaip posūnis, tad atrodo 
daugiau, negu keista. Visiems 
delegatams buvo lygiai suteikta 
balsas kalbėti. B. Kubilius yra 
kalbėjęs daugiau, negu kitas 
kuris delegatas, taip gi ir J. Ku
činską pastebėjau kalbant. Ne
pamirškime, kad'* didesniuose 
suvažiavimuose yra laikomasi 
tvarkos ir negalima kalbėti kas 
ir kada ant minties užeina.

Nesusipratimai ir netikslumai 
reikalinga išrišti taikiu budu 
prisilaikant žmoniškumo ir fra- 
ternalizmo taisyklių. Su maž
možiais eidami į pašalinę spau
dą, padarome negarbę visai or
ganizacijai ir juo labiau patys 
sau, kad pasirodome, jog ne
gerbiame savo organizacijos. 
Toks pasielgimas ne vietoje ir 
nieko gero nežada dėl musų pa
čių ir musų organizacijų. Dau
giau pasidarbuokime SLA Pa
žangos vajui, išaugindami iš 35 
į 100 narių kuopą. Tuomet tu
rėsime kuo pasigirti per spau
dą ir nesivaidins “posūniai”, 
bet broliai ir sesers, SLA na
riai. K. Mereškevičius,

SLA 2 apskr. sekr.

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South HalttcJ Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
TtL Canal 8500

SLA gali tik pasididžiuoti, 
jeigu valdo 2-rą apskritį grupė 
žmonių “sandariečiai”. Nes šis 
apskritys geriausiai stovi visoj 
organizacijoj. Pavyzdžiui: Na
rių turi apie 1,500, turtas siekia 
apie $1000.00, daug yra prisidė
jęs prie kultūrinių bei tautiškų 
sumanymų bei darbų. Tik per
eitais melais yra aukavęs se
kančiai: Ginklų fondui — $50, 
nupirkimui lietuvių literatūros 
Amerikos viešiesiems knygy
nams — $50, Rimšos skulptū
rai “Artojui” — $100, taipgi 
yra parėmęs ištisą eilę naudin
gų darbų. Apskritys nėra valdo
mas vienos grupės žmonių, nes 
ir pats B. Kubilius yra komisi
jos narys. Kad ir butų, tame 
nėra nieko blogo ir užmetimas 
ne vietoje.

Labai gaila, kad atstovai B. 
Kubilius ir J. Kučinskas kon
ferencijoj jautėsi ne broliais, 
bet “pasuniais”. J. Kučinskas 
yra mažai dalyvavęs suvažiavi

Rockford, III.

SLA nauja jaunuolių 348 kp. 
rengia pasilinksminimo vakarė
lį vasario 5 d. J. Griziaus sve
tainėje. Prasidės ketvirtą valan
dą po pietų. Los kartomis: pi- 
naklį ir kitokius lošimus. Ir už 
visus lošimus bus duodamos ge
ros dovanos. Potain bus geras 
orkestras, gėrimai ir skanus už
kandžiai.

Prašome visus atsilankyti. 
Mes užtikriname, kad nesigailė
site atsilankę. —Valdyba

Smarkiai baudžia 
už alų

PANEVĖŽYS. — Apylinkes 
teisme buvo išspręsta keliolika 
baudž. bylų už cukrinio alaus 
dirbimą bei pardavinėjimą. Pri
pažinti kaltais baudžiami net 
po 6 mėn. kalėjimo ir pinigi
nėmis baudomis.

Pagelbai Nuo 
Raumenų 
Skausmų 
ir Gėlų

RE® CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson 8* Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbę jų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

“Nešaudykite! Esame 
jaunavedžiai!”

\ .................... ..... . ■ ■ ?

Gudrios priemonės griebėsi 
Palestinoje šiomis dienomis 
susituokęs britų valdininkas 
Charles Evansas. Po sutuoktu
vių jam teko su savo jaunąja 
žmona važiuoti automobiliu į 
Jaffą. Kadangi beveik kiek
vieną automobilį Jeruzalės 
Jaffos plente užpuola ginkluo
ti arabai sukilėliai, Evansas 
iškabino savo mašinos prieša
kyje ir užpakalyje po didelę 
iškabą su iš toli matomu pa
rašu anglų ir arabų kalbomis: 
“Nešaudykite! Esame jauna
vedžiai”. Ir visą kelią prava
žiavo laimingai.

Karalinfs kraujas

Užsienio spaudos žiniomis, 
Anglijos prof. Holdenas šio
mis dienomis parašęs straips
nį apie hemofiliją, kaip jis va
dina “karaliuj kraują”. Hol- 
deno nuomone, Europos isto
rija butų visai kitais keliais 
nuėjusi, jei kai kurios valdo
vų šeimos nebūtų sirgusius šia 
liga, kuri reiškiasi tuo budu, 
kad ' ir mažiausio sužeidimo 
atsitikimu vyksta ilgas krau
javimas. Minėtojo Anglijos 
prof. Holdeno nuomone, pir
moji, nuo kurios šią ligą pa- 
veldėjusios Rusijos ir Ispani
jos valdovų šeimos1 buvusi An
glijos karalienė Viktorija. Ry
šium su tuo Anglijoje esą pa
skleisti gandai, kad ir dabar
tinė Anglijos karalienės šei
ma serganti hemofiliją. Prof. 
Holdenas tuos gandus laiko 
visai nepagrįstais. 'Juos yra 
išplatinę tie žmonės, kurie vi
sai nepažįsta tos ligos pavel
dėjimo dėsnių. Hemofiliją pri
klauso nuo moterų, bet gali 
būti perduota ir vyrams.

Oriffinali motini) prie-1 
monė prieš eismo 

nelaimės

Filadelfijoje yra viena nepa
prastai pavojinga galvių kryž
kelė, kur kryžiuojasi net pen
ki gatvių traukiniai. šioje 
kryžkelėje įvyksta tiek daug 
eismo nelaimių, kad net viso
se aplinkinėse krautuvėse ty
čia laikoma tvarstomoji med
žiaga sužeistiesiems suteikti 
pirmajai pagalbai. Ypatingai 
daug nelaimių atsitinka su ne
toliose esančią mokyklą lan
kančiais vaikais. Del to tos 
apylinkės tėvai jau ne kartą 
kreipėsi į atitinkamas įstaigas, 
prašydami kaip nors apsau
goti tą vietą nuo eismo nelai
mių- Pagaliau, šiomis dieno
mis daugiau kaip 50 jaunų 
motinų surengė ypatingą de
monstraciją. Pasiėmusios ku
rios vaikučius už rankų, o ki
tos su vaikų vežimėliais, jos 
vaikščiojo ištisą valandą toje 
kryžkelėje, tuo budu visai su
stabdžiusius joje važiuotąjį su
sisiekimą. Tik policijai paža
dėjus, kad pagaliau tikrai bus 
imtasi priemonių tai kryžkelei 
labiau apsaugoti nuo eismo ne
laimių’ demonstrantės išsi
skirstė.

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

Rezervas 
$220.000

TURTAS
$2.800.000

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokėjom yg
už padėtus /I- 

pinigus ** /v

iki

1-mų

Galima

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėia publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų du parodos kamba

riai yra atdari kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West S3rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

Duodam Paskolas ant 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Garsinkitės “N-nose”

DIVIDENDŲ
Kiekvieno Taupytojo Taupiniaį Apdrausti iki $5,000.00 

Federal Savings and Loan Insurance Corp.- 
Washington, D. C.

A F OI • Namo Statymui
Ml luditai • Pirkimui ar f

Paskolos ‘ S‘a° “ ■
Duodam paskolas nuo 1 iki 20 metų mažais 
mėnesiniais atmokėjimais arba 5 metams be jo
kių mėnesinių atmokėjimų. Paskolų reikalai 1 
atliekami greitai ir atsakomingai-

Savo paskolos reikalus apkalbėk su mumis 
asmeniškai. Kreipkis į:

3 Iiederal Savings
»AN0 LOAN ASSOCIATION 
* Of CHICAGO

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

Chicago, s III.

TAUPYTOJAMS

NAUJA
PAVASARINIU
MADŲ 

KNYGA

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

i NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

Vardas............................................. ......

Adresas.______ -__ ____________

Miestas............... ...............................

Valstija........... ..... ........... .................
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NAUMEHOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
UI. Telefonas Canal 8500.

TVA darbas konstitucinis
Vyriausias teismas Washingtone penkiais balsais 

prieš du atmetė privatinių jėgos kompanijų skundą prieš 
federalinę valdžią dėl TVA (Tennessee Valley Authority) 
programo. Skundėjai įrodinėjo, kad J. V. konstitucija 
neduoda galios valdžiai gaminti ir pardavinėti elektrikos 
jėgą. Bet Vyriausias teismas nusprendė, kad jos neturi 
pagrindo skųstis, nes jos neįrodė, kad tie valdžios dar
bai darą neteisėtą kompeticiją ir nuostolius.

Šitas teismo sprendimas reiškia stambų laimėjimą 
valdžiai jos kovoje su privatinėmis elektrikos kompani
jomis. TVA yra didžiausias valdžios bandymas užsiimti 
pramone. Privatinio kapitalo sėbrai stengėsi jį visokiais 
budais trukdyti ir diskredituoti. Bet po šio teismo spren
dimo galima tikėtis, kad tos atakos apsistos.

Sovietų kova su “tinginiais”
Prieš kiek laiko sovietų valdžia įsakė pramonės ve

dėjams, kad jie verstų darbininkus smarkiau dirbti, nes 
pernai metais buvę pastebėta, jogei darbininkai labai ap
sileidę. šitą valdžios įsakymą dabar parėmė teismas, nu
bausdamas penkis sovietų pramonės viršininkus kalėjimu 
nuo trijų iki astuonių mėnesių.

Visos sovietų gyvenimo ydos bandoma gydyti kalė
jimu arba dar aštresnėmis bausmėmis. Bet rezultatai Ii- 
gišiol buvo prasti.

Keistas yra patsai faktas, kad Rusijoje darbininkai 
turi būt verčiami sparčiau dirbti, o už darbininkų tingi
niavimą reikia bausti dirbtuvių vedėjus. Jeigu tai butų 
kapitalistiškoje sistemoje, tai, sakytum, nuostabu, nes 
kapitalistai darbininkus išnaudoja. Tačiau kapitalistiš
kose šalyse tokių dalykų negirdėt, kad dirbtuvių bosai 
butų baudžiami kalėjimu už tai, kad jie nepakankamai 
spaudžia darbininkus.

O Rusijoje, kur “išnaudotojų nėra” ir darbininkai 
“dirba sau”, valdžia turi vartoti bizūną, kad darbas bu
tų kaip reikiant atliekamas! Tai ypatingos rųšies “socia
lizmas”.

Labai abejotina, kad kitų šalių darbininkai, girdėda
mi apie tai, kas Rusijoje dedasi, tokio “socializmo” no
rėtų.

Hitleris prisipažino, kad Vokietijos ekono
minė padėtis “be galo rimta”

Kalba, kurią Vokietijos “fiureris” pasakė vakar, ne
buvo taip “baisi”, kaip kad daugelis laukė. Tiesa, rudo
sios diktatūros vadas priprastu jam budu plūdo demo
kratines valstybes ir grąsino joms, bet jisai nepareiškė 
jokio “plano”, kuris turėtų artimoje ateityje iššaukti ka
rą arba karo pavojų. Antra vertus, Hitleris pirmą kartą 
viešai prisipažino, kad Vokietija gyvena labai sunkią 
ekonominę krizę.

Hitleris pasakė:
“Net ir mums yra aiškus vienas dalykas — tai, 

kad Vokietija, be abejonės, yra be galo rimtoje eko
nominėje padėtyje. Mes vedame pasibaisėtiną mūšį...”
Kai šitokius žodžius taria diktatorius, kuris visą lai

ką grąsino pasauliui savo “galybe”, tai galima numanyti, 
kad ekonominė Vokietijos padėtis turi būt tikrai despe
ratiška.

Rimti Vokietijos gyvenimo stebėtojai seniai žinojo, 
kad “trečiasis reichas” vis giliau ir giliau grimsta skur
de. Iš paties Berlyno jau daug kartų buvo pranešta ko
respondentų telegramose, kad Vokietijai trūksta maisto 
žmonėms ir žaliavų pramonei, kad darbininkų algos yra 
kapojamos, o darbo valandos ilginamos, kad išsisėmė Vo
kietijos aukso atsarga ir ji yra priversta vesti prekybą 
su kitomis šalimis mainais. Bet buvo manoma, kad eko
nominė padėtis Vokietijoje galėjo pasitaisyti, kuomet 
Hitleris pagrobė Austriją ir Sudetiją ir kai Vokietijai 
atsidarė kelias į derlingas piet-rytinęs Europos sritis;

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams ---------------------- -- $8.00
Pusei metų ---------------------- 4.00
Trims mėnesiams ____    2.00
Dviem mėnesiams _________  1.50
Vienam mėnesiui ...........  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ----------------------  $c
Savaitei ..........-____ .._______ 18c
Mėnesiui ......... ........ ..............„ 75c

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Dabar iš Hitlerio lupų pasaulis patyrė, kad tie na
cių “užkariavimai” skurdo Vokietijoje nepašalino ir, gal 
būt, net nesumažino.

Jeigu po šešių metų viešpatavimo ir visos eilės sen
sacingų “triumfų” rudosios diktatūros vadas yra privers
tas viešai prisipažinti, kad Vokietija veda desperatišką 
šovą su ekonominiais sunkumais, tai aišku, kad yra ne
tikusi visa nacių sistema. Ji veda kraštą į katastrofą.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams .................... ,........... $5.00
Pusei metų _________  2.75
Trims mėnesiams ..................  1.50
Dviem mėnesiams ____   1.00
Vienam mėnesiui ...._______ .]

AGITACIJA Už “LIAUDIES 
FRONTĄ” KANADOJE

Ir Kanadoje komunistai pra
dėjo agituoti už “liaudies fron
tą”, kurį jie tenai vadina “ben
dru demokratų frontu”. Jie siū
lo visiems demokratijos šali
ninkams susijungti po liberalo 
King’o vadovybe.

Bet Kanados darbininkų par
tija, Canadian Commonweallh 
Federation (CCF), tam yra 
priešinga. Jos atstovas Saskat- 
chcwan legislaturoje, G. H. 
Williams, pareiškė:

“Mes pastebėjome, kad Ko
munistų Partija per savo kal
bėtojus, p. Wiggins’ą ir p. 
MeManus’ą, kviečia sudaryti 
bendrą demokratų frontą su 
premjeru King’u priešakyje.

“CCF siūlo, kad bendras 
demokratų frontas butų su
darytas po vadovybe J. S. 
Woodsworth’o (CCF lyde
rio). Nei Woodsworlh’ui, nei 
jo draugams dar niekuomet 
neatėjo į galvą mintis eiti iš
vien su finansų ir pramones 
baronais.”

King, su kuriuo komunistai 
pataria Kanados darbininkams 
stoti į “bendrą frontą”, yra 
stambiojo kapitalo atstovas.

LIETUVOS VIDAUS IR UŽSIE
NIO POLITIKA

Smetoniškos demokratijos ois 
ganas Brooklyne sapnuoja, kad 
“Naujienos” dabar užgiriu tai, 
ką pirmiau smerkė. Pirmiau 
“Naujienos”, girdi, protestavo 
prieš tai, kad Lietuvos tautinin
kų valdžia visai paleido vade
les Klaipėdos krašte, atsisaky
dama suvaldyti nacius ir apgin
ti lietuvių teises. O dabar “Nau
jienos” išreiškė nuomonę, kad 
Lietuva negali stoti į priešingą 
Vokietijai valstybių bloką, nes 
jeigu ji taip pasielgtų, tai Vo
kietija galėtų ją sunaikinti.

Tai esą “nusistatymo kai to
lioj imas” ir “akrobatika”, nes—

“Nejaugi manoma, kad 
Lietuvai šokinėjant (? —“N.” 
Red.) prieš vokiečius kad ir 
Klaipėdos krašte, butų gali
ma palaikyti su Vokietija 
draugingus santykius, kad 
net nepuolimo sutarties butų 
galima pasiekti?”

Kodėl gi ne? To Brooklyno 
laikraščio rašytojas nemoka al sią praeit nemaža laiko.

NAUJIENŲ-ACME Photo
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kalbasi per telefoną. Telefonas ten yra vienatine priemonė susisiekti su pasauliu*

ŠVEDIJOJE
Kai atsiduri švedų žemėje, tai 

pasijunti esąs apgaubtas savo
tiška ramybe ir tyla. Mieste toli 
gražu nėra tokio triukšmo, kaip 
paprastai kitur miestuose būva. 
Čia atito ar busai be reikalo 
signalų neduoda ir iš viso ven
gia be reikalo pypanti. Žmonės 
kalba tyliau, vaikšto lėčiau ir, 
rodos, visas gyvenimas čia ei
na lėtesniu tempu. Bet iš tikrų
jų taip tik atrodo. Tempo esa
ma ir «čia didelio, tik jisai at
liekamas be jokio triukšmo.

Tasai šiaurės gyventojas šve
das kelis amžius atgal buvęs di
deliu padauža ir ramybės neda
vęs savo kaimynams, tame 
skaičiuje ir Lietuvai, dabar taip 
mokėjo sutvarkyti savo gyveni
mą, kad jisai tylėjo ir ramybė
je, kartu ginklą rankoje nevar
todamas gal daugiau atsiekia, 
negu anais triukšmingais am
žiais. Švedai dabar palaikydami 
taikius santykius su visais sa
vo kaimynais varo su jais ge
rą biznį ir kraštas pasiekęs la
bai aukšto gerbūvio. Vargu ku
ris nors dabar Europos kraštas 
taip sultingai ir gerai gyvena 
kaip Švedija.

Geležies, plieno dirbiniai plin
ta visos Europos rinkoje, deg
tukas veik nukariavęs visą Eu
ropą. Degtukų pramonė, popie- 
rio kai kurie dirbiniai įsigalėjo 
visoje Europoje, tame skaičiuje 
ii Lietuvoje, švedai suteikdami 
Europos valstybėms gana pa
lankiomis sąlygomis ilgametes 
paskolas tose valstybėse išpirko 
degtukų įmones ir ta pramonės 
sritis atsidūrė išimtinai švedų 
rankose. Nors Švedija negalėtų 
pasigirti, kad tai yra išimtinai 
žemės ūkio kraštas, o vienok 
jų veisliniai gyvuliai, tiek ra
guočiai, tiek arkliai, perkami 
visoje Europoje.

Ir visą tą darbą švedai atlie
ka taip tyliai, neįkyriai, nepa- 
stebiamai kitose rinkose įsigali, 
kad tik stebėtis reikia. Švedai 
ir pas save dėka socialdemo
kratų taikios politikos taip so
cialiniai gražiai susitvarkė, kac 
kitur nieko panašaus nerasi. 
Visose pramonės šakose yra su
daryti kontroliuojami tos pra
monės šakos pajamų šaltinius 
komitetai, kuriuos sudaro dar
bininkai ir darbdaviai. Dau
giausiai šios įstaigos rūpinasi 
darbininkų atlyginimo nustaty
mu, tai Švedijoje darbininkų 
streikai retas atsitikimas.

Prie stambiausių įmonių vei
kia darbininkams įvairių įvai
riausios kultūros ir pramogų į-* 
staigos. Šiomis įstaigomis nau
dojasi išimtinai los pramonės 
darbininkai. Darbininkų šeimos 
yra gerai socialiniai aprūpintos. 
Tų šeimų prieauglius gauna ne
mokamai liek medicinos, tiek 
socialinę pagalbą. Visi darbinin

skirti vidaus politikos nuo už
sienio politikos ir jie nežino ne
priklausomos Lietuvos istorijos.

Imkite, pavyzdžiui, Lietuvos 
santykius su sovietų Rusija. 
Nuo to laiko, kai Maskva pa
sirašė taikos sutartį su Lietu
va, šios dvi valstybės buvo visą 
laiką labai draugingos viena 
antrai, — nežiūrint to, kad val
džios Lietuvoje keitėsi. Net po 
to, kai Lietuvoje įvyko pervers
mas ir tautininkų valdžia ne tik 
uždraudė komunistų partiją, 
bet ir keturis jos veikėjus su
šaudė, santykiai su Maskva pa
liko draugingi.

Jeigu Lietuva galėjo šitaip 
elgtis komunistų ir Rusijos at
žvilgiu, tai kodėl ji negali pa
našiai elgtis su naciais ir Vo
kietija?

“Naujienos” nesako, kad Lie
tuva privalo taip artimai susi
draugauti su Berlynu, kaip kad 
ji buvo susidraugavusi su Mas
kva; ir jos nemano, kad hitle
rininkai Klaipėdos krašto turi 
būt šaudomi. Pakaks, jeigu Lie
tuva griežtai vykins Klaipėdos 
statutą, pripažindama to krašto 
gyventojams jų teises ir kartu 
reikalaudama, kad jie pagerbtų 
Lietuvon ir lietuvių teises.

Šitaip Igdamasi, Lietuva tu
rėtų dar lengviau susikalbėti su 
Vokietija, negu kad ji susikal
bėdavo su sovietų valdžia, ku
rios šalininkai Lietuvoje buvo 
tiesiog žudomi!

Tokiu budu tas Brooklyno 
laikraščio priekaištas “Naujie
noms”, kad jos “kaitalioja mi
sis ta tymą”* yra be jokio pagrin
do. Jisai (tas priekaištas) tik
tai parodo, kad smetoniškos de
mokratijos garbintojai Brook
lyne yra labai tnenkai painfor
muoti apie Lietuvą.

Reikią gerinti susi
siekimą

KLAIPĖDA. — “M. D.” per- 
sispausdina lenkų prekybos de
rybų su Lietuva pirmininko pa
reiškimą lenkų spaudai, kuria
me tarp kitko sakoma, jog Lie
tuvos jurų prekyba esanti la
bai konservatyvi ir nepritaikin
tas greitam tranzitui geležin
kelių tinklas, o kol tos kliūtys 
busiančios pašalintos, tai ture-

Į Baltoskandijos kraštus
(Musų specialaus korespondento)

kai turi apmokamas atostogas 
ir savo sanatorijų, gydyklų na
muose sveikatai pataisyti dau
gelis jų tuose namuose atosto
gas praleidžia. Butų klausimas 
miestų savivaldybių taip tvar
komas, kad darbininkas nuomą 
moka ne pagal užimamą plotą, 
bet pagal gaunamą atlyginimą. 
Tai yra už buto nuomą moka 
tam tikrą algos procentą!

Ir tai visa daroma ir galima 
panašiai daryti tik todėl, kad 
kraštas yra valdomas socialde
mokratų partijos. Bet čia so
cialdemokratai savo taktika ir 
darbais žymiai išsiskiria iš kilų 
Europos socialdemokratų.

Švedų socialdemokratija eina 
atsargiu ir taikingu keliu, todėl 
neišsišoka ir pas kitus didelių 
kovos aistrų nesužadina.

Štai socialdemokratai Švedi
joje parlamente yra stipriausia 
partija, jie vieni galėtų sudary
ti vyriausybę, bet šito jie neda
ro. Vyriausybė sudaryti koali
ciniais pagrindais, joje dalyvau
ja ir agrarai, ūkininkai. Nors 
agrarų partija miestuose visai 
neįtakinga, bet kaime jie turi 
didelį svorį, todėl socialdemo
kratai su ja kooperuoja ir šve
dų ūkininkams daro dideles 
nuolaidas: visur ir visame ūki
ninkų reikalus palaiko, todėl ir 
ukininkijoje turi pasitikėjimą.

Švedai socialdemokratai nė
ra linkę daryli bet kurias že
mės reformas, bet tiek maža
žemius, tiek vidutinius ūki
ninkus įkinkę į kooperatinį 
darbą ir čia visų reikalus taip 
suderino, kad visi jaučiasi lai
svai, turį lygių teisių ir dirbą 
žemės ūkyje kultūrinį darbą. 
Žemės ūkio darbininkai turi 
savo butus, yra taip pat gerai 
socialiniai aprūpinti ir kaime 
jie jaučiasi neprasčiau už 
miestų darbininkus.

Todėl ir kaimo darbininkai 
bežemiai akiplėšiškai nesi- 
skverbia j miestus ir žemės 
ūkis visuomet turi pakanka
mai darbo rankų.

Štai lik keli vaizdeliai iš 
kaimo gerbūvio.

SSSR kaime viena karvė 
tenka aštuoniems gyvento
jams, Vokietijoje — G, Š. A- 
merikoje —5, Prancūzijoje— 
4, o Švedijoje—3.

SSSR iš vieno ha. gauna
ma 9 kinlalai kviečių* o Šve
dijoje — 21. Cukrinių runke
lių SSSR iš vieno ha. gauna
ma 150 kinlalų, o Švedijoje— 
300. Visose darbo srityse veik 
išimtinai veikia kolektyvės 
sutartys. Darbininkai ir valdi
ninkai samdomi į darbą tik 
per profesines sąjungas, todėl 
čia profesinės sąjungos turi 
didelės reikšmės ir svarbos. 
Žmonės baigia atitinkamus 
mokslus arba pasiskyrę sau 
profesiją tuoj įsirašo į savo 
profesinę sąjungą ir laukia ei
lės iki gaus darbą.

Profesinės sąjungos atsidėję 
rūpinasi savo nariais, kad 
niekas iš jų nebūtų be darbo, 
o tie, kurie turi darbą, kad 
butų tinkamai tiek socialiniai, 
tiek medžiaginiai ir kultūri
niai butų aprūpinti. Profesi
nis mokslas čia labai aukštai 
pastatytas. Kiekviena darbo 
profesiją čia turi savas moky
klas, kurios daugiausia veikia 
prie atitinkamų įmonių. Pro
tekcionizmo čia veik nesama. 
Kitai]) ir būti negali, jei dar
bą galima gauti tik per są
jungų vadovybes. Bet visos 
profesinės sąjungos labai, rū
pinasi savo narių išprusini- 
mu ir jų sąžiningumu. Todėl 
Švedijoje tušti kalėjimai- čia 
nusikaltimas yra visai retas 
atsilikimas. Vagystės taip kaip 
nėra čia kioskose, kur laik
raščius pardavinėja, ne visuo
met yra patsai tos kioskos sa
vininkas. Jam nesant, kas pa
ima laikraštį, čia pat ir pade

da pinigą, tai yra už laikraš
tį užmokestį.

Daug kur krautuvėse gali 
rinktis ką tik nori į daiktą, 
tai yra prekę pasiėmęs patsai 
eina į kasą sumokėti pinigą. 
Švedas nežino tokio atsitiki
mo, kad kas nors prekę pasi
ėmęs išeitų jos neapmokėjęs.

Švedai jau iš seno nežino, 
kas lai yra politinės bylos, 
nes čia laisvės kraštas!

Šiais laikais, kada daug 
kur pilni kalėjimai politinių 
kalinių* čia lyg keista atrodo, 
kad tokių nusikaltėlių visai 
nesama!

Visokie nesusipratimai tarp 
darbdavių ir darbininkų riša
mi arbitražo keliu. Pramonės 
savininkas ,atrodo, kad jisai 
yra ne faklinas tos įmonės 
valdytojas, o lik juridinis as
muo, kuris savo įmonę gali 
tvarkyli, tik tam tikrose teisės 
apibrėžose.

(Bus daugiau)

ĮVAIRENYBES
Pušų Aliejus Sustabdo 

Iperito Veikimą

Iperitas yra pati biauriau- 
sia cheminė medžiaga, varto
jama karo reikalams. Pate
kęs ant žmogaus kūno, nei 
menkutis iperito lašelis suža
dina didžiulę, labai sunkiai 
gyjančią žaizdą Ypatingai bai
sus yra tas dalykas, kad ipe 
ritą sunku pastebėti ir kad jis 
labai ilgą laiką pasilieka vei
kius. Daugumas kitų nuodin
gų cheminių medžiagų karo 
reikalams yra naudojamos du
jų pavidale. Dujos ore ičsi- 
sklaido gana greitai. Bet ipe
ritas garuoja gana sunkiai. 
Žmogus, patekęs į žemės plo
tą, aptaškytą iperitu, gali ap- 
s i krės Ii net po kelių dienų. 
Be to, iperitas veikia ir alsa
vimo takus.

Išradus kokią nors nuodin
gą medžiagą* tuo ieškoma ir 
priemonių nuo jos apsisaugo
ti. Jau kuris laikas ieškoma 
būdų įveikti ir iperitą. Bet li
gi šiol visos pastangos ėjo nie
kais. Pavyko patirti tik tiek, 
kad iperitą reikia nuo kūno 
prašalinti tuoj, kaip tik jis už
tiško. Tuomet jis didelės ža
los nepadaro. Be to, pastehė- ( 
ta, kad šie nuodai visai žalos 
nepadaro, jei tuoj būna nu
plaunami karštu vandeniu. 
Tačiau iš to nauda maža. 
Juk karo metu kareiviai negi 
gali nešiotis su savimi karšto 
vandens ir negi visuomet gali 
pastebėti, kad ant jų kūno pa
teko iperitas.

Tokie nepasisekimai visi 
dėlto neatgrasė chemikų nuo 
ieškojimo priemonių prieš ip
eritą Nenuleisdami rankų, jie 
dirbo toliau ir pagaliau šį tą 
laimėjo. Laimė nusišypsojo 
musų kaimynams latviams. Jų 
spauda praneša, kad jų moks
lininkams pavyko nustatyti, 
jog geriausia priemonė sustab
dyti iperito veikimą yra pušų 
aliejus. Su pušų aliejumi bu
vo padaryta visa eilė bandy
mų. Buvo tyčiomis užteksią 
ant žmogaus kimo iperito ir 
tos vielos buvo paskubomis 
pateptos aliejumi. Iperitas ne
padarė jokių žaizdų. Vėliau 
buvo užlekšta iperito ir pa
laukta* kol jis pradėjo veikti. 
Bet patepus pušų aliejumi 
žaizdos užgijo per septynias 
dienas. Iš to daroma išvada, 
kad pušų aliejus iš tikrųjų yra 
puiki priemonė prieš iperitą. 
Manoma, kad ateities karuose 
kareiviai, be dujokaukių, pri
valės tureli ir po buteliuką 
pušų aliejaus, kuriuo galės pa
sitepti iperito paliestas kimo 
vietas ir tuo apsisaugoti nuo 
didelių skausmų, o dažnai ir 
nuo mirties.
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Ką Žmones Mano'
Apie gerą ir blogą spaudą

Romos katalikų kunigai daž
nai ir daug rašo apie blogų ir 
gerų spaudų.

Štai Bostono “Darbininkas” 
sausio 3 d tuo klausimu visų 
gliebį minčių patiekė. Be kito 
ko rašo: “žmogaus gyvenimų 
sukuria pažiūros bei idėjos, 
kitais žodžiais, ne kūno pajė
ga- bet mintis pasaulį valdo. 
Iš to suprasime, kaip svarbu 
išdirbti savyje tokių mintį, ku
ri visuomet stengiasi eiti tie
sos keliu... į

“Visa bėda su šių dienų pa
sauliu, kad daugelis jau nebe
žino, kur tiesa, o kur klaida. 
Jų galvosena supainiojo netik
slios idėjos, kurias jie pasisė
mė iš netinkamų raštų.”

“Klaidinanti, melaginga 
spauda sudaro žmonėse iš
krypusių pasaulėžiūrų. Tokio 
žmogaus galvosenoj viskas su
sukta, supainiota ir kažkokį 
neatniezgamą mazgų. Jis ne
mato tiesaus kelio prieš save, 
nes sveiko protavimo pagrin
das ar visiškai, ar bent dali
nai jame sugriautas.”

Ar begalima aiškiau daly
kus atvaizduoti? Kur viešpa
tauja gera spauda- ten žydi 
tiesa, dora ir gerovė. Ir at
virkščiai. Kur įsigali negera 
spauda, ten iškrypimas iš tie
sos kelio, neteisingumas, kla
sta.

Nuo šitokių teoretiškų iš
vedžiojimų pažvelkime į gy
venimo faktus. O tų faktų ieš
kosime ne pasaulinėje spaudo
je, o pačiame “Darbininke”. 
Va, kas tame laikraštyje bu
vo parašyta gruodžio 30 d-,

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Skyrius šiandien netilpsta. Prie
žastis: sniego pūga sutrukdė 
transportacijų, nevisi darbinin
kai galėjo atvykti laiku, nesu
spėta paruošti. Trečiadienį pra
sideda draugijos jubiliejinis va
jus; tilps skyrius trečiadienį.
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KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

r

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

15 CENTŲ
Prisiųskitc savo užsakymus tuojaus.'Kas užsi
rašys NAUJIENAS—gaus šį musų Kalend6rių 
DYKAI.

NAUJIENOS ■
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

1938.: “Lenkai pradeda Lie
tuvoj, jaustis kaip namie. Jų 
bankai turtėja, švietimo įstai
gos vystosi, organizaiijos vei
kia. Proporcijonaliai su lenkų 
įsigalėjimu mažta lietuvių 
laisvė. Pradžioje dar pusė 
burnos buvo mėginta ne tai 
protestuoti, ne tai piktintis dėl 
lenkų ultimatumo- retkarčiais 
pusbalsiai užsiminta ir apie 
Vilnių, šis tas pakritikuota, 
žodžiu, kiek pasispardyta, bet 
lenkai ir tai uždraudė. Jie iš
reikalavo spaudos nepuolimo 
sutarty, vadinasi Tautininkų 
vyriausybė pasižadėjo pažabo
ti lietuvių spaudų, kad ji ne
išdrįstų kritikuoti Lenkijos, 
nė jos darbų. Tuo budu neva
lia kritikuoti nei uždarymų 
Vilniaus vadavimo sąjungos, 
nei užgrobimų Lietuvių Mok
slo Draugijos, nei žiauraus 
persekiojimo Vilniaus krašto 
lietuvių, ne tam panašių bar
bariškų Lenkijos žygių.”

Tai kų? Nieko sau vaizdelis.
Dabar vėl atsiminkime- apie 

gerųjų ir blogųjų spaudų ir 
statykime klausimų: Kokia 
spauda viešpatauja Lenkijoj? 
Kokia pasaulėžiūra išpažįsta 
Lenkijos valstybės vadai?

Visiems yra gerai žinoma, 
kad Lenkija yra mylimiausia 
popiežiaus duktė. Lenkijoj 
viešpatauja Romos katalikiška 
spauda. Kadangi “Darbinin
kas” pripažino, kad lenkai pa
sižymėjo lietuvių ir kitų ma
žumų barbariškais persekioji
mais ir kadangi “Darbinin
kas” įrodė, kad bloga spauda 
nuveda žmones netiesos ir iš
krypimo keliais, tai savaime 
darosi išvada, kad romos ka
talikiška spauda yra žemiau
sios rųšics. Romos katalikiš
ka spauda: katalikiški laik
raščiai, katalikiškos knygos, 
popiežių enciklikos nuvedė 
lenkus į šuntakius.

Romos katalikų kunigų nuo
monė komunistinė spauda yra 
baisiausia. Bet palyginkime, 
kaip Sovietų Rusija elgėsi su 
Lietuva jų dviejų artimo 
draugavimo metais su tuo, kaip 
dabar elgiasi su Lietuva Ro
mos katalikiška Lenkija. Ar 
Sovietų Rusija darė Lietuvai 
kų nors panašaus, kų dabar 
Lenkija daro Lietuvai? Visai 
ne. Sovietų Rusija piršto ne
pajudino- kad plėsti savo įta
kų ir galių Lietuvoje- Sovietų 
Rusija elgėsi su Lietuva taip 
draugingai, kad niekas nieko 
jai neprikaišiojo.

Dabar “Darbininkas” ir visi 
Romos katalikai kaip ant del
no gali matyti, kad komunisti
nė spauda yra daug aukštes
nės rųšies, negu Romos kata
likų bažnyčios spauda.

—Kazys Žemaitis

Iš Lietuvos
DĖL KALBOS KLAIPĖ

DOS KRAŠTO MO
KYKLOSE

Ligi šiol Klaipėdos krašte 
buvo tokia tvarka mokyklų 
dėstomajai kalbai nustatyti, 
kad buvo sprendžiama pagal 
tai, kokia daugumos tėvų kal
ba yra vartojama namie. Tai 
turėjo nustatyti mokytojas ir 
seniūnas, sąžiningai tai patik
rinę. Dabar Direktorija paskel
bė naują įsakymą, kuriuo nu
statoma, kad pagrindai! mo
kyklos dėstomai kalbai nusta
tyti bus vaikų tėvų ar globėjų 
noras. Vaikų tėvai arba globė
jai turi paduoti mokytojui pa
reiškimus, kuriuose turi būti 
nurodyta, kokios dėstomosios 
talbos jie nori. Kokios kalbos 
norinčių bus daugiau, ta kalba 
ir bus dėstoma.

“Memeler Dampfboot” pripa
žįsta, kad yra nemaža mokyk
lų, kurių mokinių tėvų daugu
ma kalba lietuviškai, todėl ir 
dėstomoji kalba mokyklose 
esanti lietuviška, nors tie patys 
lietuviškai kalbantieji tėvai iš 
tikrųjų norį, kad dėstomoji kal
ba butų vokiška. Tas laikraštis 
tvirtina, kad nemaža esą tokių 
mokytojų, kurie namie varto
jamosios kalbos tikrinimą są
moningai kreipią lietuvių kal
bos naudai. Lietuvių sluoks
niuose tvirtinama, kad esamose 
sąlygose Klaipėdos krašte nie
kad taip negalėjo būti; prie
šingai, lietuvių sluoksniai yra 
susirūpinę, kad tėvų norų pa
reiškimas kaip tik gali būti 
įvairiais budais kreipiamas vo
kiečių kalbos naudai, nes tam 
ir galimumų yra daug daugiau, 
negu iškreipti tokį lengvai pa
tikrinamą faktą, kaip kalbos 
vartojimas namuose.

AUKŠTOSIOMS LIETU-
V O S MOKYKLOMS 
KLAIPĖDOJE TRŪK

STA PATALPŲ

Sausio 9 d. Klaipėdoje Pre
kybiniame ir Respublikos Pe
dagoginiame Institutuose pra
dėtas poatostoginis darbas. Pe
dagoginiam Institutui Direkto
rija sutiko patalpas palikti dar 
iki šių mokslo metų galo. Su
tartis su Direktorija buvo su
daryta ligi 1945 m. rugsėjo 1 
dienos, tačiau Direktorija šios 
sutarties atsisako. Ji remiasi 
‘svarbių priežasčių” motyvu. 
Tos “svarbios priežastys” nu
rodytos — patalpų stoka Di
rektorijos tvarkomam autono
miniam Pedagoginiam Institu
tui ir neva kilę patalpose nera
mumai. Čia, greičiausia, Direk
torija turi galvoje incidentą dėl 
rinkiminio .plakato nupiešimo 
prieš rinkimus/, , -

, Direktorija norėjo iš Respub
likos Pedagoginio Instituto pa
talpas atimti jau nuo vasario 
1 dienos. Tai butų Jiuvę lygu 
Institudo uždarymui, pieš dide
lė mokslo ' įstaiga per taip 
trumpą laiką naujos būstinės 
jokiu budu nebūtų galėjusi su-

NAUJIENOS, Chicago, III.

Ar Vaikai Turi
Užkietčjimą?

PADĖKITE JIEMS PAPRASTU, 
MALONIU BUDU.

Kai tik reikės jūsų vaikučiams 
liuosintojų, darykite taip, kaip mi- 
lionai modernų motinų kad daro... 
duokite jiems Ex-Lax!
Ex-Lax yra veiklus, ir švelnus. Jis 
paveikia greitai — be pastangų ir 
nepatogumo. O beto, Ex-Lax yra 
lengvas vartoti—skonis kaip gardaus 
čokolado.
Ex-Lax yra Amerikos labiausiai 
parduodamas liuosintojas — geras 
suaugusiems lygiai kaip ir vai
kams. 10c ir 25c dėžutė pas jūsų 
vaistininką.

SAUGOKITĖS PAM EGDŽIOJIM Ų! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Įsidėmėkit raides “E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gaiTtumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-.Uax !

sirasli. Nuo rudens manoma 
Institutą perkelti į naujai stato
mus didelius amalų mokyklos 
rūmus, bet dėl to nukentės 
amalų mokyklos reikalai.

RUOŠIAMASI BALTIJOS
SANTARVĖS KON

FERENCIJAI

1934 metais Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai Baltijos santarvę, 
kasmet įvyksta los santarvės 
užsienių reikalų ministrų kon
ferencijos. Konferencijose apta
riami bendrieji politiniai klau
simai ir santarvės vis glaudes
nio * bendradarbiavimo reikalai. 
Šiemet tokia konferencija įvyks 
Kaune vasario mėn. 1—3 die
nomis. Konferencijai tiekiama 
daug reikšmės, nes ji įvyksta 
pasikeitusiose tarptautinėse ap
linkybėse ir Baltijos santarvės 
neutralumo; ženkle. Be politinių 
klausimų, bus tariamasi įvai
riais bėgamaisiais reikalais, 
apie larpusdvio vizų panaikini
mą ir bendrai apie glaudesnį 
šių valstybių bendradarbiavi
mą įvairiose srityse. Lietuvos 
delegacijai pirmininkaus užsie
nių reiaklų ministras Urbšys.

LIETUVOS VIEŠŲJŲ 
DARBŲ PLANAS

Sausio 7 d. Ministrų Taryba 
primemė 1939 m. viešųjų dar
bų planą. Jis priimtas sumoje 
3,985,000 litų.

Iš šios sumos paprastiems 
bedarbiams-j uodadarbiams bus 
išmokėta apie 3,300,000 Lt. Ki
ta sumos dalis bus išleista me
džiagos transportui, priežiūrai 
ir kiliems reikalams.

Iš 3,300,000 Lt. sumos, skai
tant prie akordinių darbų vi
dutinį uždarbį apie 4—4.5 Lt. 
per dieną ir duodant per ne
darbo sezoną vienam bedarbiui 
apie 130—140 darbo dienų, 
bus aprūpinta darbu apie 6,000 

atlikta parengiamieji darbai; 
31 km. vieškelių ir transzitinių 
gatvių miestuose ir miesteliuo
se sustiprinta ir išgrįsta, pa
ruošiant tolimesniems dar
bams; bus pravesta naujų ir 
ištiesinta 66 km. vieškelių; 
miestuose bus pastatyta apie 19 
km. kanalizacijos ir vandentie
kio kanalų ir padaryta kitų 
tiems reikalams įrengimų. Be 
to, bus paremta 15 mokyklų, 
5 ligoninių ir 2 šaulių namų 
statybos. Taip pat bus tęsiama 
Nemuno pylimų statyba Kauno 
mieste nuo potvynio apsaugos 
reikalams ir Nemuno vagos re
guliavimas Klaipėdos krašto ri
bose ir Kaune. Bus stiprinama 
ir statoma Klaipėdos uosto 
krantinės ir atliekama daug ki
lų naudingų darbų.

LENKIJOS PIRKLIAI 
LIETUVOJE

Pernai buvo sudaryta tarp 
Lietuvos ir Lenkijos eilė su
tarčių, kuriomis tvarkomi įvai
rus, daugiausia susisiekimo rei
kalai. Sutartimis sureguliuoti 
pašto, telegrafo, telefono, gele
žinkelių, automobilių ir orinio 
susisiekimo reikalai. Deja, šio
mis susisiekimo priemonėmis 
iki šiol mažai naudotasi, nes 
tarp dviejų kraštų visuomenių 
^lar neužsimezgė glaudesni sari-
tykiai. Prieš Kalėdas buvo pa
sirašyta ir prekybos sutartis,
iš kurios laukiama Lietuvos-
Lenkijos santykiuose žymesnio 
pagyvėjimo. Dabar Lietuvos 
pirkliai Lenkijoje ir Lenkijos 
pirkliai Lietuvoje tyrinėja pre
kybos sąlygas ir galimybes pre
kybos sutarties ribose. Daug 
lenkų pirklių dabar vieši Lie
tuvoje ir jie čia įeina į pažin
tis ir užmezga santykius su 
Lietuvos prekybinėmis įstaigo
mis bei įmonėmis.

NYKSTA GIRTAVIMAS

SEREDŽIUS, Kauno apsk. — 
Seredžiaus miestelis yra ant 
Nemuno 'kranto, kur Dubysa 
įteka į Nemuną. Prieš karą Du
bysos upe buvo daug plukdo
ma popiermalkių, kurias ties 
Seredžium ištraukdavo iš van
dens ir kraudavo į baidokus, 
šiems darbams ir iš tolimesnių 
apylinkių atvykdavo darbi n i n- 
kjį. Darbininkai vasaros melu, 
gerai uždirbdami, smarkiai gir
tuokliaudavo ir- keldavo pešty
nes, o žiemą kai kurie skursda- 
vo ir apvaginėdavo ūkininkus.

Ir serediškiai ūkininkai se
niau mėgdavo pagirtauti ir pa
triukšmauti. Dabar šis įprotis 
nyksta. Pereitų švenčių metu 
jau buvo pastebėta blaivėjinio 
žymių.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

NAUJOVIŠKAS NAUJU 
METŲ SUTIKIMAS

GELVONAI, Ukmergės apsk. 
Čia anksčiau nebuvo papročio 
viešai ir bendrai sutikti Nau
juosius Metus, šiemet Gelvonų 
apylinkės jaunimas sumanė su
ruošti Naujų Metų sutikimą 
prie laužo, kuris buvo uždeg
tas 12 valandą naktį. Susirin
ko daug apylinkės gyventojų. 
Prie laužo buvo pasakyta svei
kinamoji kalba, padainuota dai
nų ir viens su kilu sveikintas! 
Naujų Metų proga. Toks Nau
jų Metų sutikimas visiems la
bai patiko ir, manoma, jis įeis 
į nuolatinį paprotį.

bastosi čigonai

GRUDŽIUNAI, Kėdainių aps.
Šiose apylinkėse bastosi daug

Specialiai žem°s ekskursijų ^'balandžio 23 ir 
išP Europos nuo bala d s 23 AmerikOje lei- 
nU° biT džiama būti keturias savaites. ^

LIETUVĄ! 
t keUausite greitai ir patogiai musų popuhamis B 

memen IBHEM tniEMBES M 1
NIAV YlIEK • I
hmsa •

Patogus geteEinkelto—krmas

---s- ■

Intromacifc bauskite pas

ST CHICAGO, ILL.
^-"130 w. RANPOLPH st., v

distributor
ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 

Prieto» išdirbėjai nusprendė padirb- 
yra paga-

BEER
GERKIT TIK GERĄ 

mėgsta AMBROSIA ALŲ, 
ti dar geresnį alų, kurį užvardino NECTAR* šis^Alus* 
mintas iš importuotų pirmos rųšies produktų.

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

įstaigas, 
teisingą

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

_______ _______ 5
čigonų, žmonės piktinasi, ma
tydami sveikus vyrus ir mote* 
r*s, gyvenančius be jokio rim
tesnio darbo, čigonai bastosi iš 
kiemo į kiemą, prašydami iš
maldos, burdami kortomis ir 
vaginėdami, žmonės labai ap
sidžiaugė išgirdę, kad vyriausy
bė ruošiasi sutvarkyti čigonus* 
juos paversti sėsliais gyvento
jais ir pristatyti prie darbo, iš 
kurio jie galėtų gyventi.

EGLAITES KEIČIA 
VAINIKAIS

ARIOGALA, Kėdainių apsk. 
Pavedus spaudoje propagandą 
prieš elglaičių puošimą ir me
delių naikinimą, šiemet dauge
lis gyventojų atsisakė nuo eg
laičių puošimo, o kambarius 
papuošė eglišakių vainikais.

asmenų.
Priimtame viešųjų darbų 

plane lėšos numatomos taip pa
skirstyti: pienių, kelių ir tiltų 
statybai ir tvarkymui apie 
1,700,000 Lt., kanalizacijos ir 
vandentiekio pravedimo dar
bams apie 400,000 Lt., upių re
guliavimui, įkranlinių pylimui 
ir uostų tvarkymui apie 510,- 
000 Lt., mokyklų, ligoninių, 
plytinių ir šaulių namų staty
bai ir įrengimui apie 250,000( 
Lt., inteligentams bedarbiams 
apie 140,000 Lt., žemės ūkio 
darbininkų namų statybai ir 
žemės ūkio darbininkų trans
portui apie 80,000 Lt. ir įvai
riems darbams apie 905,000 Lt. 
Pienių ir kelių statybai ir re
montui gyventojai natūralinės 
prievolės budu prisidės apie 
546,000 Lt., savivaldybes šia
me plane pažymėtiems dar
bams išleis savo lėšų apie 
2,530,000 Lt.

Iš šių musų bus atlikti šie 
darbai: pastatyta apie 40 km. 
plentų, o kitų 47.5 km. ruože

Chicagos Lietuvių Draugija rengia

BAZAKA
L

MOKSLEIVIŲ STIPENDIJOS FONDUI IR KITIEMS LIETU 
VIŲ KULTŪROS REIKALAMS.

Kovo-March 25 ir 26,1939
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 SOUTH HALSTED STREET
Kiekvieno, Chicagos Lietuvių Draugijos nario yra pareiga paimti nors viena 

seriją ir išplatinti tarp savo pažįstamų. Kreipkitės į ofisą.

-
į
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Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

John Lilegdon, 26, su Estelle
Baris, 32

Albert Olszewski, 22, su Ca- 
therine Justich, 22

Irwin Kuester, 23, su Frances
Yurkovich, 18

Walter Sarna, 23, su Jean
Kruzel, 22

Walter Bredys, 28, su Wan- 
da Syslo, 22

William Simon, 22, su Ann 
Galminas, 19

Ceddov Aluzas, 26, su Elaine
Morrison, 18

Joseph Le Maire, 29, su Mo- 
na Jasulaitis, 24

POVILAS DAUBARAS 
SUSIŽEIDĖ’

Tarp chicagiečių, kurie vakar 
susižeidė laike sniego audros, 
yra lietuvis Povilas Daubaras, 
5300 South Prairie Avenue. Jis 
paslydo ant šaligatvio ir nu
silaužė koją. Koja turės būti 
įdėta į gipsą ir drg. Daubarui 
teks gulėti lovoj ilgoką laiką.

M.

Reikalauja
Perskirų

Lucille Svvinke nuo Herbert 
Swinke.

Jaunutė Motina Ir 
Jos Duktė Gyvens

Vakar ir užvakar buvo viso
kių spėliojimų apie likimą 12 
metų mergaitės Jennie Renelli 
Rota, kuri Loretto ligoninėj, 
Central Park ir Harrison pa
gimdė apie 5 svarų dukrelę. 
Bet dabar daktarai spėja, kad 
ir jaunutė motina ir jos kud - 
kis išliks gyvos.

Tikisi Šiais Metais 
Gauti 500 Naujų 
Narių

IŠ Keistučio Klubo Veikimo
Sausio 20 d., Hollywood sve

tainėj įvyko L.K.P. (Keistučio) 
Klubo ir komisijų bendras su
sirinkimas, kuriame buvo pada
ryta praeities ir planuojamų 
darbų apžvalga.

Pirmininkas J. šoltman pra
nešė, kad prie Keistučio Klubo 
kreipėsi trys draugijos, pare.'k- 
šdainos norą prisidėti prie keis- 
tutiečių — su visa “manta” ir 
nariais. Valdybai pavesta nuo
dugniai tų draugijų reikalus iš
tyrinėti ir ateinančiam Keistu
čio susirinkime padaryti reko
mendacijas apie jų stovį ir pri
ėmimo sąlygas.
Vajus ir Vajininkų Bankietas

Naujų Narių Vajaus komisi
ja pranešė, kad bankietas gerai 
pavyko. Gėrimus ir gėles biz
nieriai aukavo veltui. Visi daly
viai buvo labai patenkinti. Gas- 
padinės pagamino skanią vaka
rienę ir visus svečius puikiai 
pavaišino.

Kai kurie dalyviai turėjo pro
gą išreikšti savo mintis. Kalbė
jo daugelis svečių, pradedant 
Keistučio pirmininku p. šoltma- 
nu, ir baigiant vajaus komisi
jos pirmininku J. Stulgaičiu.

Turiu priminti, kad naujų 
narių gauta 98, kaip vyrų taip 
ir moterų. Iš Cicero, 1.1., prie 
keistu liečiu prisidėjo Vyrų ir 
Moterų Apšvietos Draugija su 
75 nariais ir visu turtu. Per 
1938 metus į Keistučio klubą 
įstojo 173 nariai ir turtas pa
augo iki $39,000 su viršum. 
Šiais, 1939, metais numatoma 
gauti dar 500 ir keletą draug 
ių.

[ACME-NAUJ1ENŲ Kutu J

DAINUOS RADIO GRANA- 
D1ERIŲ TRIO IR KITI

Šiandien, antradienį, 7 vai. 
vakare, stotis WGES perduos 
reguliarį antradienio radio pro
gramą, kurio išpildyme kav 
kart dalyvauja žynius daininin 
kai ir muzikai. Taip ir šiandien 
girdėsite “Radio Granedierius ’, 
Kurie padainuos eilę gražių ir 
rinktinu dainerių bei rinktinų 
kompozicijų.

Well, Gal Norėjo, 
Kad iš Browderio

Į Pasimokytų
I 

Bedarbiams darbininkams nėra 
vietos pas komunistes

Dalykas toks: bedarbis atva
žiavo pas savo pažįstamą, pra
šo vietos pakol gaus darbą ar
ba iš valdžios pašalpą. Neilgai 
trukus gavo iš valdžios pašal
pą. Tokiu budu ir apsigyveno

ten pastoviai. Mokėjo 5 dole
rius i mėnesį už elektros švie
są ir guso vartojimą atskirai.

Pagyvenus, pasitaikė Brow- 
derio prakalbos Cbicagoj. šei
mininkas Browderio garbinto
jas užklausė bedarbio, .ar eis j 
Browderio prakalbas. Bedarbis 
atsake, “nežinau’’. Tuojaus sa
vininkas ir aklas komunistų 
fanatikas užgiedojo, lauk iš 
mano stubos, trockistų man ne
reikia. —Bedarbių Simpatikas.

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

V .......  i ■ ■— i /

Remk’te Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

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

“ ‘Naujienos’ Ignoruoja”
Kai kurie atakavo L. K. P. 

Klubo korespondentą, kad ma-

COPR. I9M, NGEOLECRAFT SERVICE, INC

CUTWORK LINENS PATTERN 1929

No. 1929—Originališki dezeniai išsiuvinėjimui ant mar
škų, v

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No ^9 1
I 1739 So. Halsted St, Chicago, III. |

I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.............. ’

t Vardas ir pavardė ...........................-....................................................._ |

1 Adresas ......................................„.................... I
I • ■ I
| Miestas ir valstija ................... ...............................................................

"peteiTpen'

ST. PAUL1 MINN. — Carl 
R. Gray Jr., Omaha geležin
kelio vice-prezidentas, ku
ris žiemos karnivale vaiz
duos karalių Boreas V.

žai rašo apie klubo reikalus. J. 
Berniokai lis, koresponden tas, 
pasiskundė, kad nors Klubas 
remia “Naujienas” ir Jubiliejui 
paskyrė $25.00 vienok “Naujie
nos” keistutiečius ignoruoja. (J.

Taipgi prie gaživs muzikos 
bus pranešta daug įdomių ži
nių iš Peoples Rakandų Krau
tuves apie didį krautuvės užsi
darymo išpardavimą, kuris čia 
eina visu skubumu su pasiūly
mu didžiausių vertybių visokių 
namams reikalingų dalykų. Pa
tartina nepamiršti užsistatyti 
savo radio minėtu laiku ir pa
siklausyti. —Rep. xxx. .

BUK SVEIKAS IR DŽIAUKIS GYVENIMU
“ R E X B I T T E R S ” 

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

REX BITTERS C0MPANY
Board of Trade Building, Room 1240

Reikalaukite tavernose ir vaistinėse 
Tavernų savininkai reikalaukite savo dealerių

Tel. Wabash 4991-8

Victor Bagdonas !
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. VAROS 3408

D. Bcndokaitis rašo netiesą. Ji
sai, matyt, pats varinėja intri
gas prieš “Naujienas” ir pats 
jas kaltina, štai ir šitą kores
pondenciją “Naujienos” gavo 
tiktai vakar, o komunistų orga
ne ji jau buvo tilpusi. Ar Kiti 
bas negalėtų paskirti savo ko
respondentu padoresnį žmogų? 
— Redakcija).

Sekantis Keistučio Klubo su
sirinkimas įvyks vasario 5 d., 
Hollywood svetainėj. Pradžia 
12:30 valandą dieną. Visų na
rių pareiga susirinkime daly
vauti ir atsivesti naujų narių.

L.K.P. Klubo koresp., 
J. D. Bendokaitis

Nauja Meilės 
Tragedija

52 metų chicagietis William 
Harlev, 1857 South Ridgewaj 
avė., vakar sunkiai pašovė dvi 
moteriškes ir pats kritiškai su
sižeidė.

Nukentėjusios moteriškės bu
vo Miss Georgia Fitz High, 47 
metų amž., ir jos sesuo Mrs 
Virginia McAlpine, 5635 Ken 
more avenue. Harlev buk my
lėjęs Miss High, bet toji atsi
sakė su juo matytis, kai suži
nojo, kad Harlev yra vedęs ii 
turi šeimyną.

Harlev guli Bridevvell kalė
jimo ligoninėj. Daktarai spėja, 
kad jisai mirs. Seserys randasi 
Edgewater ligoninėj.

Southsidėj Sudegė 
Du Mediniai Namai

Vakar anksti rytą, laike snie
go pūgos, iš nežinomų priežas
čių kilo gaisras mediniam na
me ties 5135 South Si. Louis 
avenue. Netrukus liepsnos per
simetė ir į gretimą medinį na
mą, 5137 South St. Louis avė.

Gaisrininkams pasisekė abie
jų namų gyventojus išgelbėti. 
Tai buvo VVilliam Szustkiewicz 
su šeimyna, ir 60 metų vieni
šas John Schun.

Rado Negyvą 
Garaže '7 \ 

‘ • l M 1 / I
Garaže ties 5002 30th Street, 

Cicero, kaimynai rado negyvą 
žmogų, Stanley b Cybokowski, 
nuo 2939 So. 50th avenue. Ga- 
solino tankas buvo tuščias, o 
“ignition” atsukta, tad spėja
ma, kad Cybokowski mirė nuo 
nuodingų gasolino dujų.

^‘‘NAŪJllNŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

PER 3 DIENAS PUSĖ KAINOS UŽ 
NAUJI RADIO'

POTAM BUS VĖL REGULIARE KAINA

1939 Zenith Radio gražiame kabinete 
Elektrikinė Victrola ir 12 lietuviškų rekordų 
Short wave acrial ir krėslelis

Bowling-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

INSURANCEi

MPDRAUDA)

———————»>—■—■ Hlll «im— II  

SUSIRINKIMAI
Namų Sav. ir Piliečių Klubo Town of Lake susirinkimas įvyks 

antradienį, sausio 31 d. 8 v. vak. šv. Kryžiaus parapijo" 
svetainėje 46 ir Wood gat. Bus raportai iš klubo finansinio 
stovio, darbuotės, parengimo ir daug kitų svarbių reikalų 
Kviečia kuo skaitlingiausiai atsilankyti, mes užtikrinam, 
kad atsilankę nesigailėsit. Valdyba

SLA 226 kuopos mėnesinis mitingas įvyks vasario (Feb.) 1-mą 
d., 7:30 vai. vakare, Grigaičio svetainėj, 3804 Armitage Avė. 
Kurių mokesčiai užsilikę, būtinai pribukite ir užsimokėkite, 
kad neliktut suspenduoti. J. Naujalis, užrašų sekr.

Telšių Bendro Klubo susirinkimas įvyks šiandien Balčiūno na
muose, 2212 W. 23rd S t. Chicago, III. Gerb. nariai malonė 
kit visi atsilankyti, nes bus renkama nauja valdyba 1939 
m. ir yra daug svarbių reikalų apsvarstyti. Valdyba

SLA 109 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks trečiadienį, vasa
rio 1 d. 7:30 v. vakare. W. Neffos svet. 2435 S. LeaVitt St. 
Visi kviečiami atsilankyti į šį susirinkimą ir atsivesti savo 

draugus prisirašyti. Atlikite savo pareigą. Valdyba

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

Per tris dienas nuolaida už seną radio
Lengvais išmokėjimais ......................... .

Norge ir Universal Crown Gaziniai 
verte $139.00 po $58.00

Ant užsakymo padarytos gražus Parlor 
$10000, nuolaida už seną setą $51.00, —

$99.95
$39.95
$10.00

$149.90 
$74.90

$75.00
Pečiai

Setas, vertas
Už $49.00

Jos. F. Budriki??
3409-21 So. Halsted Street

TEL. YARDS 3088

Budriko leidžiama Radio valanda iš WCFL 970 k- nedėliomis 
nuo 5:30 iki 6:30 vai. vakare Chicagos laiku.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS

KEBF3 "TMZbCT ’CŪUT

OUIT /

TONSILAI IŠIMAMI $ 4 0.50
už ........................... . ■

GYDYMAS $£A.OO
LIGONINĖJE ............ wU

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 
diena Ligoninėje . $ 15.00

(oMe,

Atn 
TME

PRINCEVS 
KMOVJS 
MOW

GUIDB

JUN1OP.4

■■r- n—

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama

VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją jskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. La wn dale 5727.

• FOTOGRAFAS

Tel. ENG. 5883-5840

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St
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Netikėta Sniego Pūga 
SuparaližavoChicago
Suardė Komunikaciją, Biznis Apmiręs, -r- 

Bet “Naujienos” Išėjo!
ORAS ŠIANDIEN

Debesiuota ir kiek šalčiau nę- 
gu vakar. Gali snigti. Vėjas: 
šiaurės — šiaurvakarių. Tempę- 
ratura nupulsianti iki 22.

Nepaprasta savo smarkumu 
ir netikėtumu — vakar rytą 
Chicagos gyvenimą suparaližią- 
vo sniego pūga.

Gyvenimas buvo kaip ir su
stojęs. Transportacija buvo su
ardyta, visos mokyklos uždary
tos, šimtai biznio įstaigų nevei
kė per visą dieną. Krautuvės 
buvo tuščios, šimtai tūkstančių 
darbininkų negalėjo dasigauti į 
darbo vietas ir grįžo namo, o 
kili visai nė nebandė išeiti oran. 
(Bet jūsų reporterių ir redak
torių nei sniegas, nei vėjas ne
sulaikė nuo darbo. Negalėdami 
dasikrapštyti iki redakcijos gat- 
vekariais ar automobiliais, jie 
pėsti brido per sniego kalnus— 
ir “Naujienos” šiandien, štai, 
išėjo. Drąsus vyrai tie redakto
riai, drąsus ir spaustuvininkai 
bei išvežiotojai, o drąsiausi, tur 
bu t yra Maukus ir Švelnis, ku
rie laikraštį išvežiojo po Chica- 
go, teisingiau pasakius, “išpe
šiojo”, nes vietomis važiuoti ne
galėjo.).

Apie 15 Colių Sniego
Pūga užklupo Chicago 2-rą 

valandą ryto ir apie 12 dieną 
jau buvo nuklojusi visą mies-

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

*—4184 Archer Avė.—'

tą ir apylinkę 15 colių sniego 
sluoksniu. Sluoksnis iki pąt va
karo didėjo nors kiek lėtesnių 
tempu. Sniegas, lyg vienu sy
kiu, užgriuvo miestą ir viską 
surakino.

Gatvekariai tiesiog nebegalė
jo vaikščioti, o daugiausiai var
go turėjo automobilistai. Va
kar rytą visose gatvėse buvo 
galima matyti tūkstančius ma
šinų, kurias vairuotojai paliko 
gatvėse, ncgąĮędami išsikrapšty
ti iš sniego kalnų. Vietomis 
žmonės mašinas paliko vidury
je gatvių, nes kartą įklimpo į 
sniegą, nebegalėjo išsikasti.

Vietomis gatvekariai visai nu
vaikščiojo beveik per visą die
ną, o jei kur galėjo prasimuš
ti pro sniegą, tai slinko želvio 
greitumu. Gatvekąrių bendrovė, 
autobusų linijos ir miestas pa
leido per visas stambesnes gat
ves trokus su mechaniškomis 
šluotomis, bet ir tai mažai gel
bėjo. Vietomis palys (rokai į- 
klimpo ir nebegalėjo pavažiuo
ti.

Kaip ir gatvekariai, taip ir 
miesto autobusai pusgyviai kur
savo. šiaip taip kursavo elevei- 
terių linijos ir traukiniai, bet 
ir čia daug šlubuota. Įvyko net 
trys stambios eleveiterių katas
trofos, o traukiniai vėlinosi dvi 
ir daugiau valandų laiko.

Užmiesčio autobusų ir lėkiu 
vų judėjimo visai nebuvo.

Vietomis Telefonai Neveikė
Kai kuriose Chicagos dalyse 

telefonų susisiekimas taipgi bu
vo nutrauktas arba taip šluba
vo, kad nebuvo galima nume
rių prisišaukti per pusvalandį 
ir daugiau

Daugelyj vietų žmonės nega
vo pieno. Kai kur krautuvėse 
pritruko maisto. Chicagos prie
miestis Evans tonas buvo tie
siog izoliuotas nuo pasaulio. 
Gatvekariai, autobusai ir tąxi- 
kebai ten vįsai nevaikščiojo, te
lefonai daugiausia nedirbo ir su 
Chicago priemiestis galėjo susi
siekti tiktai traukiniais. Kaip ir 
Chicago, taip ir Evanstone ię 
kituose priemiesčiuose visos 
mokyklos buvo uždarytos — 
viešos, parapijinės ir privatiš- 
kos. Šiek tiek veikė tiktai uni
versitetai.

Prie padęties pabloginimo 
prisidėjo cįar ir smąrkį vėtra, 
kuri apię pįętus buvo pasieku
si 50 mylių smarkumo ir ne
šiodama snieguoles, jomis lyg 
adatomis kandžiojo įmonių vei
dus. Vietomis vėjas s.upųtę kę- 
liasdešimts pėdų sniego kalnus 
palaidodami nevįeu keleivinius 
automobilius ir trokus, bet išti
sus namus.

Bendrai, padėtis Chicagoj ir 
priemiesčiuose buvo visai neko
kia. Ji pasidarė net baisi, pa
mačius kaip šimtai neturtingų, 
iš pašalpos gyvenąnčių šeimy
nų dėl to sniego ir šalčio turė
jo kentėti. Negana to, įvyko ke
lios traukinių katastrofos, šim
tai žmonių susižeidė palindę po 
automobiliais arba paslydę, ir 
įvyko trys katastrofos eleveite
rių linijose.

1931 metais Chicago užklupo 
panaši sniego audra. Tada snie
go buvo apie 19 colių — dau
giau negu šį kartą. Bet. anais 
metais miestas taip nevargo,

M A D O S

No. 4960 — Namie dėvėti rūbai. Patogus ir praktiški. Namie gra
žiau ir pigiau pasisiusit. Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16 metų mergai
tėms, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
1. ulę arba priduoti pavyzdžiu 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš 
lo ženkleliais kariu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienos Patiem Dept., 1739 
bu. ilalstcd Si., Chicagu, IR

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

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.... ..........

Mieros ...................... per kęutiųę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

CHICAGOS ŽEMAIČIAI TIKRAI “ŽEMAI. 
TIŠKAI” PASIRODĘ WKŠTYNOSE;’

Žmonių sutraukė didžiulę mj- j e. Atrodo, kiįųbui liks gražaus 
nią; parūpino gerą programą pęlno, nors jų programas irgi 

gerai jiems kainavo, žemaičiai.
“šeštadienio vakaras saus. 25 

d.” Taip, buvau pasižymėjusi 
ant savo kalendpriaus, kad |ą 
dieną bus žemaičių švente, t. 
y. “krikštynos”.

Kadangi turėjau malonų už- 
kvietiiųą į Žemaičių Kultūros 
Kliubo “krikštynas”, lai su 
džiaugsmu ir nuvažiavau. Va
žiuodama manau sau, vot, gal 
vis tie žemaičiai mus suvalkie
čius “nesubytins”.

Bet mano buvo apsirikta, tu
riu prisipažinti viešai. Jų prp- 
gramas lai buvo tikras surpri- 
zas visiems. P-as Narkis, vaka
ro pirmininkas, programą vedė 
pavyzdingai.

Pats programas buvo labai 
puikus, nenuobodus ii' neper- 
dgas. Susidėjo iš juo|<ų, dainų, 
šokių, monologų, dialogų. Mąn 
labiausiai patiko Hitleris, ku
ris nereikalavo, nę Vilniaus, ne 
Klaipėdos, lik norėjo lietuviško

Pįumpis ir Raseinių Magdė

draugiško vęiįiįmo savo orga- 
nizącįjoję.

Sųvąlįiięčių Oųųtę.

Antras tai “brolcesling” 
WPA gardžiai prijuokino pub- 
Jką. Bet reikia pažymėli ir 
Ii visi dalyviai atliko savo 
duotis vykusiai. Kas buvo 
turalus dalykas matyti, 
Piumpis 
kuri vis

už
im
tai 

ir Raseinių Magde,
norėjo “ištekėti” už 
bet beda, kad pinigų 

likti

CLASSIFIED A DS
PERSONAL 

Asmenų Ieško
FURNISHED ROOMS—TO RENT 

Gyvenimui Kambariai

kiu greitumu kaip šį kartą.
Sako, kad šiandien nebesnigs, 

bet vėjas bus gana smarkus ir 
žymiai atšals.

Automobiliu
Nelaimės

9 Prie 1313 North Western 
avenue “hit-and-run” automo
biliu užmušė 21 metų jaunuo
lį William Gąlswoi;thy, nuo 
1726 W. Vąn Buren Street.

Paslydęs ant leduoto vieš- 
netoli Michigan City, už-kelio 

simu^ė chicagietis H. D. Briggs, 
nuo 336 Sheridan Road.

Remkite tu03, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOS r

lai ir turėjo 
amžina.

neturėjo, 
senmerge

P-as Kaunas buvo tikrus 
“Plumpis” su frakų. P-as K- 
Šimkus su kanklėm — kliubo 

P-as Stašaitis ir Ado- 
gitarų duetas, išį 
Andrejevo grupes

maitis,
puikiai.
kūjai, visi jaunuoliai, buvo
ra i miklus. ,

so-

Kviečia Lietuvius 
Darbininkui 
1 Mją

Uniją organįzuoją National 
Malleable Go.

Sąusio 28 d. svętainėj ti.es 
5J08 W. 14 St. įvyko National 
Malleable Co. darbininkų su
sirinkimas. Šio susirinkimo su
šaukimui Ų.A.W.A. unijos lo
kalus 453 išdalino lapelius prie 
dirbtuvės, tad darbininkų daug 
atsilankė ir labai didelis skai
čius įsirašė į uniją.

Susirinkimas nutarė prašyti 
visų Chicagos lietuviškų laik
raščių raginti darbininkus ra
šytis į uniją, nes daug lietuvių 
(Įąrbinii,i:l>ų dirba yiršmiųčloj 
dirblųvčj. Įrašyk i lės į uniją 
tuojau be atidėliojimo. Nuo da
bar unija kas šeštadienį, 2 vai. 
po pietų laikys susirinkimus 

vietojaukščiau nurodytoj 
(5108 W. 14 St.).

Tenka pažymėti, kad 
lame susirinkime nedaug 
vių dąlyvavo, o jų dąi 
darbininkų tarpe.

John Petkavich.
•/ ’ ‘f ;

ppręi- 
liclu-

Gaisras Dideliam 
Sporto Centre

IEŠKAU JULIAUS SWEETROS. 
Pirmiaus gyveno Chicagoje. Girdė
jau, gyveno kur tai ukėj, Michigan 
valstijoję. Man butų labai malonu 
susirašyti su savo senu jaunystės 
ir mokyklos draugu.

A- h . SWEETRA,
, 135 Newberry Street,

LAWRENCE, MASS.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA lengvam namų dar
bui, kūdikiui prižiūrėti 

Kenwood 9155.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

TAVERNAS pilnai 
senai išdirbtas, žema 
pardavimo priežastis.

būti.

įrengtas — 
renda, gera 
Kreiptis — 

2013 Canalport Avenue.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbipinkų Reikia

REIKALINGAS į TAVERNĄ 
Blaivus ir teisingas žmogus.

6101 SO. STATE ST.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams

RENDON 3 furnišiuoti švarus 
kambariai- Renda nebrangi, 3122 S. 
Wallace St., arba pašaukite Yards 
4378.

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

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

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

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

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

Kreiptis 5946 BELMONT,
Tel. Avenue 5577.

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

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.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ plyti
nis, viškas ir beismentas, 2 karų 
garažas. 2524 West 39th Place.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

clu mergaičių, kad ir ant grei
tųjų ir netikėtai buyo kviesta, 
bet pasirodė gerai. O, vėl tie kū
mai, kurių Visų payąrdžių ne
sužinojau, bet 
Krikščiūnienė, 
Tiškus ir dąi> k' 
naujagimė

tarp jų buvo 
p-as Milerių,

vieną ponia ir 
mergaitė. Tai. a,l-

solo šokių.
ValĮo, Žemaičių Ę. K. visi 

rengęjąi ir rėmėjai! Tvarka, 
sutarimas matėsi visą, laiką. O 
tos publikos kaip silkių bačkę-

JONAS BARTAŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 19 d., 7:10 vai. vak. 
1939 m?, sulaukęs 47 m. amž., 
gimęs • Raseinių apskr., Stul
gių par. ’Kerpenų kaime. A- 
merikoje išgyveno 32 metu-

Paliko dideliame nuliudime 
buvusią žmoną Liudviką, po 
antru vyru Ašmontienę, 2 
dukteris Oną ir Marijoną, sū
nų Joną, anūkę Petronėlę, 
žentą Juozapą Šakalį, 2 pus
brolius Joną Skruodį ir Juo
zapą Barkauską, 2 pusseseres 
Olesę ir Mikaliną Barkauskai- 
tęs, dėdę Simaitį. O Lietuvo
je tėvus ir brolį, Juozapą.

liūnas pašarvotas rąnęlas.i 
Lęchą.vičiaūs koplyčioj, 44 E. 

.108 St. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, vasario 1 d., 8:30 v. 
ryte iš koplyčios į Visų šven
tų parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi 'A.A. Jono Bartašiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę leikame,
Buvusi Moteris, dukterys, su
nūs, anūkė, žentas ir gimines-

Laid. patarnauja Laid. Dir. 
Lechavičius ir sūnūs.

Tel PULman 1270

, 1

, v ■- c n n rj ’ » vi
W Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietąms, La i d o- 
tuvėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

Užvakar naktį gaisras sunai
kino daug įrengimų ir daug ža
los padarė Milo Weisner sporto 
centre, ties 833 West 35th st. 
Nuostoliai siekia apie $5,000. 
Centre gaisrui kilus buvo apie 
35 žmonės, bet visiems pasi
sekė i vsigelbėli.

Iš Lietuvos

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
4015 W. 13th St.; Nut. rašt. —J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Finansų rašt. —Ant. 
Oshcr, 1329 N. Dearborn St.; Fi
nansų rašt. pagelb. —E. Rama- 
šauskas, 1218 So. Independence 
Blvd.; Kasierius —S t. Niprikas, 
852 West 33rd St.; Kasos globė
jai: Adolf Mirovitz, 2539 West 
46th PI. ir F. Povilaitis, 10051 S. 
La Šalie St.; Korespondentas —J. 
Balakas, 1414 So. 49th Ct., Cice
ro, III.; Maršalka—Chas. Gasper, 
931 W. 34th PI. Susirinkimai lai
komi vieną kartą į mėnesį, kas 
ketvirtą sekmadienį pirmą valan
dą popiet, Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St., Chicago, III.

Į RYTUS nuo Manheim kelio, į 
žiemius nuo Lavvrence avė. 3 akrai 
nuosavybės 
kelias
—Pinigais $175—mėnesy po $10.00.

Box S-45, 1739 So. Halsted St-

(Ėst.) Akmeninis 
elektriką. Kaina $875.00

GRAŽUS 2 AKRŲ, kalnelis — 
ūkio geruma—tuoj nuo Sheridan 
Road—arti Beach Station. Kaina 
$375.00—$75 pinigais. $5.00 mėnesy 
(arti mokyklų). Savininkas Box 
L-23, 1739 So. Halsted St.

GERIAUSIAS TRUCK FARM 
atsitikimas prie išpilto kelio arti 
transportacijos — elektriką. Geros 
mokyklos, žemi mokesčiai. Tuoj į 
vakarus nuo Mayvvood- Kaina $300 
—$60 pinigais — $5.00 mėnesy. Sa
vininkas Box P-31, 1739 So. Hals
ted St.

Pakaitai Klaipėdoj
Gubęrnatu • 
nuo sausio 
teisininką*-' 
Sąryšy su

PETRAS GUDJONĄS 
N^ENDER)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sąusip 29 d-, 6:20 vai. ryto, 
1939 ’ m., sulaukęs senatvės 
amžiaus, gimęs Šilalės aps
krity, Pagramančiu parap., 
Tūbinių kaime.

Paliko dideliame nliudime 
moterį Julijoną, po tėvais 
Bakučikę, 3 sūnūs: J»opą, Pet
rą ir Franciškų; 2 dukteris: 
Lucille Verbicki, žentą Otto, 
Helen Gudjonas, 2 anūkes, 2 
pusbrolius, Antaną Chapą ir 
Izidorių Butkų; brolių ir se
sers vaikug ir daug kitų gi
minių.'

Kųnąs pašarvotas 3340 So. 
Lowė Avė. Laidotuvės įvyks 
Ketvirtad., Vasario 2 dieną, 
8:00 vai. ryto iš namų į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į 
miero kapines.

Visi a. a. Petro 
giminės, draugai ir 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motęris, Sunai, Dukterys 

kitos Giminęs.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138-

re- 
iš

Šv- Kaži-

Gudjonio 
pažįstami

ir

ir

i A t f b- 1 fl f 1 KT Siunčiam Gėlės LOVEIKIS vS=.,i.

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankictams 1 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

KLAIPĖDA. — 
ros teisių patarėju 
1 dienos pąsJĮdrtąs 
Martynas Brakas. 
šių,o paskyrimu krašto Direk
toriją Mąrtynui Brakui davė 
ąotstogų iš jo ęinąmų pareigių 
vietos teismų.

Gųbernąjuros žemės ūkio 
fęręiRąs ągę. ^ąbieįą’vičius 
sąyo pąjęeigų pąsitraukė.

Vyr. Tribunolo Klaipėdos kra
što skyriaus vyr. rektorius Ki
kutis nue sausio pradžios ski
riamas Klaipėdos krašto Gų- 
b.ernątųro.s vizų ir svetimšalių 
ęjkyriąus referentu.

, popais dienomis lietuviška 
bgndroyė “Lignum” Klaipėdoje 
atpirko iš Maks Nifthalio mę- 
džių agentūrą ir komisiją (Ke
pėjų g. 17). Kaip tenka patir
ti, brolių Feinbergų tekstilių 
fabrikas “Klaipėdą” (Joniškės 
priemiestyje) taip pat pereisiąs 
į lį.ętųvių rąųkas.

^inipmis iš Klaipėdos, ten da- 
įjąr, pp Naujų metų, kai įydų 
verteivų išsikraustymas dar la- 
įpiąų pasmarkėjo, • jau esama 
ąpie 60.0. tuščių butų. Klaipėdos 
nąųių savininkai pasijuto ne
malonioje padėtyje ir būna ne- 
maąą užpuolimų ant Neumanp 

I ir jo šalininkų už jų “nuosek
lią liniją”. Tačiau, esamos sąly
gos yrą tokios, jog niekas ne
drįsta garsiai prabilti, nes Neur 
inąnąs turi savo “ordnungsdįen - 
stą’N

Tuo tarpų, Neumanąs įę tor 
liau tebeorganizuoja savo smo
gikus ir kitą* štai prieš pa! 
Naujus mętus jis atidarė klai
pėdiečių jurininkų ir žvejų va
dovybę su tūlų Martynu Dum- 
briu kaipo “vadu” priešakyj.

AMERICAN L1THUANIAN CiTI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

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

J. Svitorius, 4000 So

, tel. Lą- 
F. Sever, 

Kores-

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot. 
sękretoriumsękretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tęnaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas V/enskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lpwe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
ne—pirm. pagelb., 3140 So. Lowe 
Avė; A. Kaulakis nut. rašt. 
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rašt.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chųnąs—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Hajsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimam' vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

OAK PARK — 
Gera 1 x/z aukš- 
sutvarkoma ir 6 
šeimos mieros

I RYTUS NUO 
York Road farma. 
to katedž. Lengvai 
kambariai, įeina 
farma prie vyriausio grįsto vieške
lio. Gasas, elektriką, arti transpor
tacijos, mokyklų. Nėra asesmentų. 
Žemi mokesčiai. Kaina $1875 00 — 
$275 įmokėti, $25.00 mėnesy. Savi
ninkas, C-409, 1739 So. Halsted St.

TARPE TOUHY ir BRYN Manor 
Avė. į rytus nuo Mannhein Road 
ūkis 
grįsto kelio, elektriką įeina greitai 
tekantis upelis. Kaina $450.00 — 
$90.00 pinigais — $5.00 mėnesy,— 
(Metus be nuošimčių), nėra ases- 
mentų, labai žemi mokesčiai- Savi
ninkas B-81, 1739 So. Halsted St.

75x435, prie akmenimis

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

PARDAVIMUI PIGIAI 1937 me
tų Fordas, 4 durim, su tronku, at
rodo kaip naujas. Modelis 60.

CENTRAL AUTO SALES, 
Carl VVainore,

3207-9 So- Halsted Street. 
Phone Victory 1717.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

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

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamus- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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TRYS BAISIOS ELEVEITERIŲ TRAUKINIU 
KATASTROFOS

Sužeistų Apie 30
Prie sumišimo, kurį Chica- 

gon vakar atnešė netikėta snie
go pūga ir vėtra, prisidėjo ke
lios gelžkedių traukinių ir trys 
baisios eleveiterių traukinių ka
tastrofos.

Vienas gelžkelio traukinys 
užmušė jaunuolį, kitus du žmo
nes sužeidė, ir tris užmušė prie 
Carbondale, 111.

Eleveiterių traukinių nelai
mėse mirčių nebuvo, bet sužei
stu priskaitoma apie 30.

Viena nelaimė įvyko prie 21- 
mos ir California, antra prie 
Damen ir Wil-on stoties, o tre
čioji — prie Kedvale ir Harri 
son.

Kruviniausią nelaimė buvo 
pirmoji, įvykusi prie 2'1-mos ir 
California. Ten, j medinį trau
kinį, stovėjusį stotyj, įvažiavo 
kitas. Sužeistųjų skaičius bu
tų buvęs žymiai mažesnis, ne
gu buvo, jeigu ne susigrūdimas 
stotyj. Traukinys, įvažiavęs i 
stovėjusį, važiavo labai lėtai. 
Bet gatvekarių susisiekimui su
stojus, šimtai žmonių, skuban
čių į darbus mieste, persimetė 
į eleveiterius. Tokiu budu sto
tyj buvo didelis žmonių susi
grūdimas, ir traukiniuose žmo
nių buvo kaip silkių.

Toje nelaimėj sužeistų buvo 
14. Anieji nukentėjo keturi, 
o katastrofoj prie Lamen ir 
VVilson žaizdas panešė 8 žmo
nės.

Eleveiterių linijų motormonai 
aiškino, kad nelaimės įvyko 
daugiausiai dėl to, kad bėgės 
buvo slidžios. Be to, matomu
mas buvo labai blogas, nes 'vė
jas nešiojo sniegų taip tikštai, 
kad vietomis nieko nebuvo ga
lima matyti.

žemiau seka sąrašas žmonių, 
sužeistų eleveiterių nelaimėse. 
Pirmoji pagalba jiems buvo su
teikta St. Antfiony’s, Mount Si- 
nai ir Ravenswood ligoninėse:

MRS. MAY EURNS, 44, 2924 
Cullom avenue.

LILLIAN SHERMAN, 20, 
2735 Leland avenue.

RUTH SACHS, 30, 3048 Le
land avenuę.

NORRIS ULNESS, 25, 5302 
Bernice avenue.

SAM PEARLMAN, 4828 N. 
Drake avenue.

J. B. SILVERMAN, 38, 2214 
Granville avenue.

TROY YATES, 65, 423 East 
45th Street.

MRS. BESSIE FEINBERG, 
45, 3753 Leland avenue.

MRS. HELEN YODER, 56, 
833 North Latrobe 'avenue.

EDWARD FRIED, 4821 No. 
Keeler avenue.
» FRANK J. BOEHN, 45, 943 
North St. Louis avenue.

MARION KAPLAN, 32, 4924 
North Kedzie avenue.

BELLE EPŠTEIN, 40, 4812 
North Troy Street.

BERNARD FLATON, 3341 
VVilson avenue.

JAMES ZUPA, 43, 4935 No. 
Albany avenue.

MRS. F. SARSTENN, 45, 
6134 North Ashland avenue.

W. C. SMITH, “L” motor- 
monas.

A. F. POTTER, 40, 206 East 
Hickory Street, Lombard.

JOHN KRIEGAL, 54, 1445 
East avenue, Benvyn.

PAUL KUZZDZAL, 40, 2708 
West LSth street.

MRS. FRANCES BASTA, 30, 
1851 South Trcy street.

MRS. HELEN ECCLESTON,
29, 2124 South Springfield avė.

BENJAMIN GOTTLIEB, 28, 
1853 South A vers avenue.

MISS DOROTHY CELOV- 
SKY, 24, 2128 South May st.

IDA SACHS, 37, 921 Sher- 
man avenue, Evanston.

MRS. CECELIA COLLINS,
30, 6463 West 23rd street, Ber- 
wyn.

MISS LIBBY OUDES, 20, 
6449 West 28th place.

EDWARD SHECK, 40, 1917 
South 48th street, Cicero.

JAMES JECMAN, 1825 So. 
California avenue.

ANDREW KALLAS, 5006 
West 16th street.

PAUL F. ZIEMANN, 2625 
West 22nd place.

FRANK DECKER, 50, 2634 
West 22nd place.

MRS. BESSIE DLUKY, 2427 
South Lombard avenue.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Admirolas Henry Laskey, 

kuris rūpinasi amerikonų 
išvežimu iš Barcelonos.

NAUJIENOS, CMcago, Iii.
- ------- ------------ „A. r

\ Lietuviai užbaigė high 
school mokslus
(Tęsinys)

jauni chicagiečiai — lie-šie 
tuviai pereitos savaitės pabai- 
goų gavo diplomus iš viešųjų 
Chicagos High School mokyk
lų, pasekmingai užbaigę visus 
reikalaujamus kursus:

Lindblom High
Catherine Butkovich
William Dambrow
Alice Jakubawski
Rose Matulay
Melvin Pacult
Beverly Zeman

Wilson Jr. College
Martha Rainės

Englewood High
Albena Kasper
Charles Stephens
Alber Stonis
Frank Cuba
Martha Gilewicz
Walter Makar

Fenger High
John Bellas 
Lawrence Bernai 
Crowell Dacus 
Evelyn Deltova 
Lueille Kuchins 
John Kulis 
John Paskie.wicz 
Edvvard Pavilanis 
Minnie Peredna 
Thomas Balas 
Theodora Salduc 
Artinu* Yampolsky

Calumet High
Charles Satkus 
Helen Yankus 
Robert Bartuska 
Lorraine Gallovich

Parker High
Bose Stogis
Frahk Gustine

Kelly High
Auna Baiyor 
Adam Brazauskas

Ne, Tai Nebuvo
Džentelmenai

Už Pagalbų Pasiėmė $7 ACME-NAUJIENŲ Telephoto

Pildom
Income

Tax
Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Vakar anksti rytą; laike snie
go pūgos, kuri užklupo Chica- 
go, 24 metų mergina Helen 
Mansfield ilgai ir nepasekmin- 
gai bandė uždegti savo auto
mobilio motorą.

Prisistatė du jauni vyrai ir 
pasisiūlė jai pagelbėti. Netru
kus motorą jie uždegė, o p-lė 
Mansfield padėkojo ir juos pa
gyrė :

“Jus esate džentelmenai, kad 
neatsisakėte man pagelbėti.”

Jaunuoliai nuėjo, tarę, “Oh, 
tai buvo niekis. Mums buvo 
malonu tamstai patarnauti.”

Norėdama nubraukti sniegą 
nuo veido mergina siekė nosi
nės. Bet nosinės nebuvo. Ji bu
vo ridikiulyj, o ridikiulio auto
mobilyj nebebuvo. Jaunuoliai jį 
nusinešė su $7 ir svarbiais do
kumentais.

P lė Mansfield buvo atvyku
si Chicagon iš Madison, Wis., 
biznio reikalais.

I AUME-NAUJlEN Ų Koloj

Melba Guthrie NVithėrs, 
kurios vyras reikalauja sky
rybų. Jis sako, jog buvęs 
tiek girtas, kad nežinojęs 
ką darąs, todėl su ja ir ap
sivedęs-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

Algerd Dambros 
NVilliam Gedzun 
Peter Grikis 
Stanley Gula , 
Stanley Jurgevičius 
Raymond Karbut 
Emily Kavicky 
Bruno Klimas 
Albin Klumbis 
Ray Mikalajūnas 
Boleslaus Musteikis 
Alfred Narkis 
Lydia Paulikat 
Blanske Nacin 
Joseph F. Paulius 
Helen Pronauvich 
Dorothea Redertiske 
Al Pupslauskas 
Genevieve Ruseliui 
Leo Samusevich 
Victor Savich 
Albin Stoka 
Irene Stonckus 
Dorothy Stones 
Theodorc SkUra 
Lillian Wolski 
Leo Zakes

Harper High
Betsy Babicky
Frances Arlis
Violet Buv'olda

Antradienis, sausio 31, 1939
Helen Gagus
Bruno Guntorius
Julia Jucius
Charles Kachinsky

. Florian Kurkul
Edward Razmeras
Edward Rulis
Jack Zolp

Tilden Tech. Higk
Joe Bortyška 
Joseph A. Degitis 
George R. Mezei 
Joseph P. Montvedas 
Richard J. Radomski 
Stanley Remencus 
Louie RjThkus 
Ernest Sonvell 
Alfred C. Ūrasky 
James C. Valentą 
Charles R. Tilvitis 
Leonard J. Zvmont •*

Harrison High

Edward Janas 
Edward Jancauskas 
John Karwales 
James Kasai 
Virgiiiia Mackiewich 
Claude Milkenas 
George Navadomskis 

(Rus daugiau)

NEW YORK. — Julės E. 
Brulatour, turtingas filmų 
^magnatas, su savo žmona. 
Jis misteriškai persišovė ir 
atsidūrė ligoninėje.

Thomas R. Amlie, buvęs 
kongresmanas iš NVisconsi- 
no valstijos. Dabar jis liko 
paskirtas tarpvalstijinės ko
misijos nariu.

Kap. N. R. Alderson, ju
ros lėktuvo “Cavalier” ko
mendantas. Kalbamas lėk
tuvas nukrito į jurų ir susi
daužė.
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NAUJIENŲ
Sidabrinio Jubiliejaus

K O N C E R TA S
Sekmadienyje

Kovo-March 12,1939
4 vai. po piet

ASHLAND BLVD. AUDITORIJOJE
Ashland and Van Buren




