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REIKALAUJA PRIŽADO NEPERSEKIOTI 
CIVILIU GYVENTOJŲ

Pripažįsta, kad taikos dar nematyti
no, kad šiuo laiku taikos ne
matyti. Respublikos šalinin
kams tenka kariauti. Lojalis- 
tai jau vėl kariauja ir ateity 
kariaus. Ne tik Madrido ir Va
lencijos frontuose — lojalistai 
kariaus iki galo taipgi pačioj 
Katalonijoj.

Negrin pasmerkė politiką, 
kuri leidžia Vokietijai ir Ita
lijai ginkluoti sukilėlius viešai, 
kuomet pripažintai, konstituci
nei Ispanijos valdžiai atimta 
galimumas net viešai pirktis 
ginklus. Ispanijos respublikos 
valdžiai teko pirktis ginklų 
kontrabandos keliu šen ir ten 
— ir net iš vokiečių ir italų.

Čeko-Slovakija de
portuos žydus

PRAHA, Čeko-Slovakija, vas. 
2. — čeko-Slovakijos vyriau 
sybė priėmė patvarkymą, kurs 
reikalauja svetimšalius, atvy
kusias i Čeko-Slovakija po sau
sio 1 d. 1938 metų, apleisti ša
lį Į mėnesį laiko. Kitas Įsaky
mas. liepia peržiūrėti popieras 
svetimšalių apsigyvenusių če- 
ko-Slovakijoj nuo lapkričio 1 
dienos 1918 metų. Nors įsaky
mai nesako, bet jie yra atkreip
ti prieš žydus. Manoma, kad 
jie palies apie 14,000 šalies žy
dų.

Pataria praplėsti 
Socialio Užtikri

nimo Aktą
WASHINGTON, D. C., vas. 

2. — Arthur J. Altmeyer, So
cialio Užtikrinimo Tarybos pir
mininkas, trečiadienį liudijo 
Jungt. Valstijų atstovų rūmų 
komitetui. Jisai patarė Socia
lio Užtikrinimo Aktą taip pra
plėsti, kad Aktas apimtų 6,- 
000,000 asmenų daugiau, ne 
kad šiandien apima. Patarė 
pradėti senatvės pensijų mokė
jimą 1940 metais vietoj 1942 
metų. Mokėti daugiau pašalpos 
našlėms ir našlaičiams, Įvesti 
senatvės pensijas žemės ūkių 
darbininkams.

Altmeyer liudijo, kad nedar
bo apdrauda dabar apima 27,- 
000,000 šalies darbininkų, o se
natvės apdrauda apima 42,000,- 
000 asmenų.

Vatikanas aimanuo
ja, kad naciai perse

kioja bažnyčią
VATIKANO MIESTAS, vas. 

2’. — Vatikano dienraštis “Os- 
servatore Romano” patalpino 
katalikų kaltinimus daromus 
Vokietijos naciams, kad jie per
sekioja tikybą. Kaltinimai yra: 
kad naciai draudžia laisvai iš
pažinti tikybą ir pildyti kata
likų tikybos pareigas, kad na
ciai nepagrįstai teisia katalikų 
kunigus, kad jie likvidavo ka
talikų akcijos organizacijas, 
kad jie likvidavo bažnytines 
mokyklas.

PERPIGNAN, Francuzija, 
vas. 2. — Kalbėdamas Ispani
jos parlamentui, respublikos 
premjeras, Juan Negrin, tre
čiadienio vakare pareiškė, jogei 
trys pagrindinės sąlygos rei
kia priimti, kad galima butu 
taiką Ispanijoj atsteigti.

Sąlygos yra: pripažinimas 
Ispanijos nepriklausomybės ir 
savarankumo; pasiliuosavimas 
nuo svetimos įtakos ir laisve 
visiems Ispanijos gyventojams; 
prižadas nepersekioti ir nebau
sti civilių šalies gyventojų.

Tokios, pasak Negrino, yra 
respublikos vyriausybės sąly
gos. Bet pats Negrin pripaži-

Nori Įvykdyti musių 
paliaubas Ispanijoj

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
2. — Francuzijos vyriausybė 
deda pastangas mūšių paliau
boms Ispanijoj Įvykdyti. Fran
cuzija veikia per Britanijos at
stovus sukilėlių sostinėje, Bur- 
gos mieste. Prašoma,, kad Mus- 
solini ir Hitleris paveiktų Į Is
panijos sukilėlių vadą, gen. 
Franco.

Paliauboms Įvykdyti planas 
esąs toks: Tegul Franco lei
džia grįžti į jo teritoriją tiems 
lojalistų kareiviams, kurie no
ri grįžti; tegul jis prižada jiems 
lengvas bausmes. Katalonijos 
kariuomenę, kurios negalima 
bus sugrąžinti Į Franco teri
toriją, norima internuoti kon
centracijos stovyklose Francu- 
zijoj arba pasiųsti j Madrido 
ir Valencijos sritį.

Rusija nutraukė 
santykius su 

Vengrija
MASKVA, Sovietų Rusija, 

vas. 2. — Oficialus Sovietų 
Rusijos pranešimas ketvirta
dienį paskelbė, kad Rusija nu
traukė diplomatinius santykius 
su Vengrija. Priežastis ta, kad 
Vengrija Įstojo Į anti-komunis- 
tinį Vokietijos, Italijos ir Ja
ponijos bloką.

Asignuojąs $725,000,- 
000 bilius eina prezi

dentui pasirašyti
WASHINGTON, D. C., vas. 

2. — JUngt. Valstijų kongre
sas galutinai priėmė $750,000,- 
000 asignavimą WPA darbams. 
Pinigų turi ištekti iki birželio 
30 d. Asignavimą dar turės 
prez. Rooseveltas pasirašyti.

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

Giedra; povai kįlanti tempe
ratūra; vidutinio stiprumo ir 
apystipriai, daugiausia vakarų 
vėjai; saulė teka 7:02 v. r., 
leidžiasi 5:06 v. v.

... NAUJIENŲ-ACME Tolephoto
MILWAUKEE, WIS. — Dr. Williąm G. Docrn iš

Mercy ligoninės, kuris sakosi suradęs vėžio bakteriją.

“IŠVALĖ” RUSIJOS KOMUNISTŲ 
PARTIJĄ • \

RIGA, Latvija, vas- 2. — 
Kovo 10 dieną susirenka Mask
voje Rusijos komunistų parti
jos kongresas. Praeity būdavo 
taip, kad prieš kongresui suva
žiuosiant, pora savaičių anks
čiau susirinkdavo partijos vyk
domasis komitetas.

Šiemet vykdomasis komite
tas nebesusirinks. Nebėra kam 
rinktis. Dalykas toks, kad iš 
71 vykodmojo komiteto nario 
tik aštuoniolika pasiliko lais
vų. . 1 z

Kas atsitiko su kitais? De
vyni vykdomojo komiteto na
riai sušaudyti per paskutiniuo
sius dvejus metus. Vienas nu
sižudė, keturi mirė natūralia 
mirtimi, o 37 dingo sovietų ka

Lietuvis atvyko Į 
Francuziją iš

Ispanijos
CERBERE, Francuzija, vas. 

2. — Paskutinė amerikiečių 
grupė, kariavusi Ispanijoj, lo
jalistų pusėje, ketvirtadienį at
vyko j Frąncuziją iš Ispanijos. 
Grupė susidaro iš 15 asme
nų.

Tarpe kitų šitoje grupėje 
yra asmuo vardu Anton Zero- 
nas, iš Chicagos. Jo pavardė 
atrodo lietuviška.

Japonai kaltina 
rusus

TOKIO, Japonija, vas. 2. — 
Japonijos žinių agentija Domei 
ketvirtadienį sako, kad 100 ru
sų karių Įsiveržė Į Manchukuo 
teritoriją 60 mylių atstumo j j 
šiaurę nuo Manchuli. Susirė
mime su japonų kariuomene 5 
rusai buvo nušauti ir trys su
žeisti. -

Rusijos žinių agentija Tass 
praneša, kad rusų susirėmimai 
su Ispanijos kariuomene Man
chukuo pasieniu Įvyksta vis 
dažniau.

lėjimuose. • 'Dar du nariai yra 
pažeminti, nes partija išmėtė 
juos iš jų vietų.

O kaip >yra su pavaduoto
jais? Iš 68i-nių Rusijos komu
nistų partijos vykdomojo ko
miteto pavaduotojų šešiolika 
buvo sušaudyta, vienas nusižu
dė, vienas mirė natūralia mir
timi, o 42 dingo sovietų kalė
jimuose. Laisvi pasilieka tik 
aštuoni. <

Stalinas net “išvalė” politi
nį biurą, kurį išrenka komu
nistų partijos 'vykdomasis ko
mitetas. Iš politinio biuro de
šimties narių du buvo sušau
dyti. Sušaudyti taipgi trys po
litinio biuro narių pavaduoto
jai.

Europa tėmija Pa
baltijo valstybių 

konferenciją
RIGA, Latvija, vas. 2. — 

Kaune, Lietuvoj, šiomis dieno
mis yra laikoma Latvijos, Es
tijos ir Lietuvos užsienių rei
kalų ministerių konferencija. 
Europa atidžiai tėmija ją. Tar
pe kita ko konferencijoj bus 
diskusuojama Švedijos ir Suo
mijos nesenai padaryta sutar
tis fortifikuoti Aland salas.

Rusija nepalankiai žiuri į ši
tą sumanymą. Rusija mano, 
kad sustiprinimas Aland salų 
gali užblokuoti jai išėjimą į 
Baltijos jurą. Rusai taipgi su 
nepasitikėjimu žiuri Į Estijos 
ir Suomijos kooperavimą.

Lėktuvai užmušė 11
Valencijoje

I. I .Il.n , ,

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
2. — Penki Ispanijos sukilė
lių lėktuvai ketvirtadienį mėtė 
bombas į Valenciją, lojalistų 
miestą pietų Ispanijoj. 11 žmo
nių užmušta, o 27 sužeisti.

Iš Lietuvos
Kliudo ;Didžiosios Lie
tuvos ūkininkams Klai
pėdoje pardavinėti mai

sto produktus
KAUNAS. — “Id št.” rašo, 

kad Klaipėdos magistratas -iš
leidęs privalomąjį Įsakymą, ku
riuo draudžiama Klaipėdos mie
sto rinkoje išnuomoti kioskus, 
pardavinėti iš Didž. Lietuvos 
atgabentiems maisto produk
tams, ypač duonai.

Dėl tos priežasties Klaipė
doje maisto daiktų kaina pakl
usi ir plačiųjų gyventojų sluok 
sniu (darbininkų ir miestiečių) 
3sąs aiškus nepasitenkinimas.

Statys darbininkams
namus

MARIJAMPOLE. — Cukraus 
fabriko kieme esantieji darbi
ninkų poilsio nameliai yra ne
tinkami darbininkų pramogoms, 
nes svečiai ir darbininkai viso
kiu laiku nepatogu leisti į fa
briko rajoną. Yra žinių, kad 
cukraus fabrikas jau ateinan
čią vasarą pastatys darbinin
kams poilsio namelius už fa
briko rajono prie geležinkelio 
sustojimo vietos. Nameliai bu
sią erdvus, juose tilps ne tik 
darbininkų organizacijoms pa
talpos, bet ir erdvi salė su sce
na.

Kur ūkininkauja lakūno 
Girėno brolis

SKAUDVILĖ, Raseinių aps. 
Skaudvilės valsčiuje, Vytauto- 
gailos kaime, yra žuvusio trans
atlantinio lakūno Girėno-Girs- 
kio tėviškė. Dabar čia gyvena 
jo brolis, grįžęs iš Amerikos, 
kuris taip pat yra pakeitęs sa
vo pavardę iš Girskio į Girėną. 
Jis gerai tvarko ūkį, perstatė 
visus trobesius. Gyvenamieji 
namai pastatyti dviejų aukštų, 
amerikoniško stiliaus, žuvusio 
didvyrio brolis yra populiarus 
gyventojų tarpe; jis išrinktas į 
valsčiaus tarybą.

Lenkijoj užpirko retų 
žuvų

KAUNAS. — Miškų departa
mentas buvo komandiravęs sa
vo tarnautoją p. Kiesylių į Len
kiją susipažinti su žuvų ūkių, 
Lenkijoje. P. Kiesylius, lanky
damasis Lenkijoj, ten nupirko 
šešis tūkstančius retų žuvų, 
kurioj bus atgabentos į Lie
tuvą ir suleistos į Daugų eže
rą, netoli Bukaučiškės dvaro.

4,000 kalinĮų paskel
bė badavimo streiką

SAN QUENTIN, Cal., vas. 2 
— Keturi tūkstančiai San Quen- 
tin kalinių paskelbė ketvirta
dienį badavimo streiką. Kali
niai protestuoja prastų kalėji
mo maistą. Kalėjimo vyriausy
bė laiko uždariusi juos kama
rose. * I

Kalinių protestas prasidėjo 
kalėjimo Virvių sukimo dirbtu
vėje.

DAUGELIUI BARCELONOS GYVENTO
JŲ GRĘSIA SUŠAUDYMAS

IKI ŠIOL DAR SUŠAUDYMŲ NEBUVO

BARCELONA, Ispanija, vas. 
2. — Ispanijos sukilėlių poli
cija ketvirtadienį painformavo, 
kad Barcelonoje areštuota daug 
civilių gyventojų, kurie rėmė 
praeity lojalistus. Jiems gręsia 
karo teismai ir gal būt sušau
dymas.

Areštuotųjų tarpe yra Ed
uardo Barriobero, 50 metų, bu
vęs liaudies fronto kariškojo

Transatlantinis re
guliarus skridimas 
pirm birželio 1 d.
WASHINGTON, D. C., vas.

2. — Jungt. Valstijų užsienio 
reikalų departamentas paskel
bė, kad Britanija davė leidimą 
Pan-American kompanijai Įstei
gti transatlantinį susisiekimą 
lėktuvais — gabenti paštą ir 
pąsažierius. Manom.% kompani
ja pradės lėktuvų kursavimą 
pirm birželio 1 d.

Naciai vėl puola 
prez. Rooseveltą

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
2. — Nacių spauda Vokietijoj 
ketvirtadieni didžiausiu įtūžimu 
atakavo Jungt. Valstijų prez. 
Rooseveltą, išvadindama jj tai
kos ardytoju, kardo barškinto
ji!, kelio rodytoju žydų bolše
vizmui Jungt. Valstijose ir tp. 
Tuo pačiu laiku nacių spauda 
gyrė buvusi Jungt. Valstijų 
prez. Hooverį.

Siunčia 50,000 Fran
cuzijos karių pa

sienin
PERPIGNAN, Francuzija, 

vas. 2. — Francuzijos vyriau
sybė siunčia Ispanijos pasienin 
50,000 savo karių, ši kariuo
menė stengsis sulaikyti Ispa
nijos lojalistų veržimąsi Į Fran
cuziją, jeigu jie nebepajėgs at- 
silaikyt prieš sukilėlius.

Ispanijos parlamen
tas susirinko skiepe

FIGUERAS, Ispanija, vas. 2. 
— Cortes — Ispanijos parla
mentas — trečiadienį susirin
ko posėdžiui senovės rūmų 
skiepe. Dalyvavo posėdžiuose 
68 asmenys. Parlamentas u£ 
gyrė premjero Negrino pareiš
kimą, kad vyriausybė yra pa
siryžusi ir toliau kariauti. Po 
to jis išsiskyrė.

Įvyko japonų - rusų 
susirėmimas Man

chukuo pasieny
MASKVA, Sovietų Rusija, 

vas. 2. — Maskvoje gauta pra
nešimas ’ trečiadienį, kad Įvyko 
rusų-japonų karių susirėmimas, 
kai japonai mėgino užimti sa
lą Aigun upėje. Rusų praneši
mais vienas sovietų kareivis ir 
septyni japonai užmušti arba 
sužeisti.

tribunolo prezidentas. Jis bus 
kaltinamas galvažudybčmis. Ki
ti žymesnieji areštuoti asme
nys yra: Pompares, buvęs lo
jalistų tribunolo teisėjas, ir 
Elola Fernando Bercnguer, bu
vęs karo laivyno prokuroras.

Iki šiol, nuo Barcelonos pa
ėmimo sausio 26 d., sukilėliai 
dar mirties bausmių respubli
kos šalininkams nevykdė.

Franco žada susimy- 
lėjimą lojalistų ka

riuomenei
PERPIGNAN, Francuzija, 

vas. 2. — Gauta pranešimas, 
kad Gome Jordaną, Ispanijos 
sukilėlių vyriausybės užsienių 
reikalų ministeris, prižadėjo su- 
simylėjimą lojalistų kariuome
nei, kuri pereis Į sukilėlių te
ritoriją.

Francuzijos valdininkai sako, 
kad kuone ketvirta dalis iš 4,- 
000 lojalistų milicininkų, pabū
gusių į Francuziją, išgirdusi 
sukilėlių prižadą susimylėti su
tiko vykti Į gen. Franco teri
toriją.

Sukilėliai iš miesto Burgos 
per radiją transliavo atsišau
kimą ir į Madrido gynėjus, pri
žadėdami jiems duoną ir susi- 
mylūjimą, jeigu jie pasiduos.

Tuo tarpu respublikos vy
riausybė miestely Figueras, 
kur ji apsistojo Barcelonai puo
lus, ruošėsi toliau kovoti su su
kilėliais.

Republikonai reika
lauja parduoti lėk
tuvus diktatoriams

WASHINGTON, D. C., vas. 
2. —- Jungt. Valstijų senato 
militariu reikalų komiteto na
riai republikonai užgyrū parda
vimą karo lėktuvų, pastatytų 
Jungt. Valstijose, svetimoms 
valstybėms. Bet jie reikalauja, 
kad tie lėktuvai butų parduo
dami ir diktatoriškoms šalims, 
o ne vien demokratinėms.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.



2 NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadien., vasario 5, 1939

(š T olimos Alaskos
KAIP MES PRALEIDOME 

, ŠVENTES

JUNEAU, Alaska. — Juneau 
yra vienas didžiausių Alaskos 
miestų. Gyventojų jis priskaito 
per 10,000. Svarbiausia pramo
ne — tai aukso kasyklos. Kito
kių darbų čia kaip ir nėra. 
Aukso kasyklose dirba apie 900 
žmonių. Darbo diena yra 8 va
landos. Vidutiniškai imant, per 
dienų darbininkas uždirba 
$5.65. Turint galvoje tą faktų, 
kad pragyvenimas čia labai 
brangus, tai tenka pasakyti, jog 
atlyginimas nėra didelis. Už 
šiek tiek žmoniškesnį kambarį 
su valgiu per menesį reikia mo
kėti penkiasdešimt dolerių. Dra
bužiai čia labai brangus.

Darbas kasyklose itin pavo
jingas. Štai aš čia gyvenu as
tuoni metai ir per tų laikų daug 
man pažįstamų darbininkų žu
vo arba liko sunkiau ar leng
viau sužeisti.

Juneau mieste lietuvių iš viso 
priskaitoma tik šeši. Jie visi yra 
viengungiai. Vadinasi, nevedę. 
Iš visų šešių lietuvių tik vienas 
kasyklose tedirba.

Nors paprastai žmonės įsi
vaizduoja, kad Alaska beveik 
visada yra sniego apdengta, ta-

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

Ligas
Taipgi — Artritis, Rheuma- 

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

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

vakare

Michigan Avė. Clinic
Telefonas Calumet 4178 

33-čia ir So. Michigan Ąve.

čiau iš tiesų taip nėra. Štai iki 
gruodžio 21 d. sniego mes be
veik visai neturėjome. Tik 
gruodžio 22 d. iškrito apie ke
turi coliai sniego. Prieš tai vi
sur žaliavo darželiai aplink na
mus.

Kada buvo toks oras, tai kaž
kaip keistai atrodė, jog štai po 
kelių dienų švęsime Kalėdas. 
Tačiau, kaip jau minėjau, susi
laukėme ir kalėdinio oro. Žemė 
liko balto sniego apdengta, o 
miesto gyventojų nuotaika žy
miai pasikeitė. Krautuvių lan
kuose pasirodė visokiausi žibu
čiai, kurie vilioja žmones į vi
dų. Gatvėse liko papuoštos žva
kutėmis didelės eglaitės. Į vie
nos eglaites pačių viršūnę sto
vi įsilipęs Kalėdų Diedukas ir 
laiko rankoje didelį krepšį, į 
kurį sudėta visokiausi daiktai. 
Diedukas apsirengęs raudonais 
drabužiais ir apsisiautęs kaili
niais. Jo ūsai dideli, o barzda 
labai ilga. Juokiasi jis taip, kad 
net barzda kruta. Jis tiek pa
trauklus, kad žmonės turi su
stoti ir pažiūrėti į jį. Diedukas 
primena visiems, kad Kalėdos 
jau čia pat ir Jodei reikia pa
sipirkti visokiausių mažmožių, 
kurie matosi krautuvių languo
se.

žodžiu, daroma viskas, kad 
tik butų galima daugiau biznio 
padaryti. Blogiausias dalykas 
yra tik tas, kad prieš Kalėdas 
už viską yra lupamos nesvietiš
kos kainos.

Dienų prieš Kalėdas mes visi 
šeši lietuviai susirinkome pas 
Kaskelį ir susėdę pradėjome pa
sakoti savo prisiminimus iš 
praeities. Netrukus vienas mu
sų ir sako: “Vyručiai, aš turiu 
silkių, žuvies ir dar šio to. Ei
kime pas mane ir praleisime 
Kūčių vakarų. Vieno tik dalyko 
neturėsiu — tai šieno.’’

Juokaudami, kad apsieisime 
ii> be šieno, nes jo vis vien ne-

W. Crabb1 kuris už viso
kius nusikaltimus liko pa
šalintas kaipo Tazewell 
County nacionalio banko 
prezidentas.

Palangos padegėliams 
duos miško iš Kretin

gos miškų urėdijos
KAUNAS. ‘— Palangos pade

gėliams šelpti komitetas krei
pėsi į Žemes ūkio ministerį, 
nurodydamas, kad nuo gaisro 
nukentėję Palangos miesto gy
ventojai norį pastatyti 77 gy
venamus namus, 70 ūkio tro
besių, tris dirbtuves, dvi kal
ves, vienų evangelikų liuteronių 
bažnyčių, ir prašo palengvinto
mis sąlygomis duoti miško me
džiagos.

Palangos padegėliams paskir
ta už 50 tukst. Lt už nustaty
tų kainų, įsimokėtinai per pen
kerius metus be palūkanų ir li
gi 50 tukst. Lt už grynus pini
gus.

Toji miško medžiaga bus 
duodama iš Kretingos miškų 
urėdijos.

Pirmoj eilėj bus duodama 
padegėliams ūkininkams, antroj 
—■ žvejams, trečioj *— amati
ninkams.

Ūkininkai nevažiuoja 
miestan

MARIJAMPOLĖ. — Gruod- 
žio. 16, 19 d. d. buvo nepaste
bimas didesnis ūkininkų domė
jimasis turgais, nors įvairus 
smulkesnieji produktai, kaip 
sviestas, sūriai, kiaušiniai ir 
kt. žymiai brangsta prieš šven
tes. Atvažiavę miestan ūkinin
kai šneka, kad kaimietis pri
pratęs prie šalčio ir prie karš
čio, nebijo oro atmainų, tačiau 
šiemet orai taip staiga pasi
keitė, kad be būtino reikalo 
nedrąsu leistis j tolimesnį ke
lių.

— Paskutiniu laiku Marijam
polėn ūkininkai atveža labai 
maža malkų ir marijampolie
čiai priversti už kuru mokėti 
sandėliuose tokias kainas, ku
rios ne tik varguomenei, bet 
ir darbininkijai neprieinamos.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

LIETUVOS NEPRI- 
' KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO

NAUDAI.

LIETUVIAI

Kiti Lietuviai 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.

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

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

AKIŲ SPECIALISTO

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

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

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

Taupyk-
saugioje įstaigoje

i

■
■

MOKAME |■
į|ĮĮ

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N

(NAUJIENŲ SPULKA)

1739 So. Halsted St, Chicago, III.

valgytumėme, visi pakvietimų 
mielai priėmėme ir išėjome pas 
jį Kristaus gimimo laukti.

Kaip lik suėjome į vidų, tai 
šeimininkas apkrovė stalų viso
kiausiais valgiais. Dalykas toks, 
kad jis yra patyręs virėjas; per 
ilgus metus dirba restoranuose 
kaipo virėjas.

Susėdome valgyti. Prasidėjo 
kalbos ir prisiminimai: kur 
kas dirbęs ir kaip Kūčias kur 
praleidęs. Vienas iš musų atvy
ko į šį kraštų būdamas šešių 
melų amžiaus. Tačiau lietuviš
kai jis labai gražiai kalba. Ro
dosi, 1911 metais jis buvo į 
Lietuvą parvažiavęs pasisve
čiuoti. Vienas pareiškė lyg ir 
nusistebėjimą, kad jis vis dar 
gyvai domisi Lietuva.

Taip, mano draugai, atsakė 
ramiai tas asmuo. Amerikoje 
man teko kariuomenėje tarnau
ti ir kare dhlyv savo
gimto krašto aš negaliu pamir
šti. Kaip būdavo linksma su tė
veliais važiuoti į Kovarską ar
ba Anykščiuos rogėmis vieškeliu. 
O kai vadinamoji “sodžclka” 
apsidengdavo krikšlolo tyrumo 
ledu, tai mums būdavo didžiau
sias džiaugsmas. Rodosi, jei bu
čiau tėvynėje, tai ir šiandien aš 
eičiau čiuožti tuo ledu.

Jis tiek pasinėrė savo atsimi
nimuose ir tiek nuoširdžiai juos 
pasakojo, kad net nuo kėdės 
pašoko. Mes visi pradėjome 
juoktis. Besijuokiant man net 
silkės galas iš rankų iškrito.

Kiti taip pat pradėjo pasako
ti savo atsiminimus, kaip ir ko
kiuose miestuose jie praleidę 
Kūčias su lietuviais.

Aš klausiaus ir tylėjau. Pa
galiau vienas kreipėsi į mane: 
“Jonai, ko tu tyli? Papasakok 
savo prisiminimus apie Kūčias? 
Taip sakant, atlik išpažintį — 
bus lengviau.”

Dėl tos pastabos ir vėl visi 
ėmė juoktis. Ret man lyg ir 
liūdna pasidarė. Turėjau tiesą 
pasakyti, jog nuo to laiko kaip 
apleidau tėvelius, tai niekur ne
teko su lietuviais švęsti Kūčias. 
Tai pirmas Kūčių vakaras, kurį 
leidžiu drauge su savo tautie
čiais.

Kai baigėme vakarieniauti, 
tai užsirūkėme pypkes, o kai 
kurie net ir cigarus pradėjo 
smalinti. Musų šeimininkas 
Juozas atsuko radijo. Pradėjo
me klausytis visokių mandry 
bių ir muzikos. Dažnai mes ap
gailestaujame, kad negalime 
girdėti p. Budrike lietuvių va
landos, kuri nuolat yra garsi
nama “Naujienose”. Tos valan
dos mums čia butų tikrai malo
nu pasiklausyti.

—Alaskos Jonas

Mirksi elektra
BIRŽAI. — Savivaldybei pa

stačius savo elektros stotį, gy
ventojai manė gausių gerų elek
tros šviesų. Bet apsiriko. Elek
tra dažnai mirksi. Be to, nei 
kiek nepigesne — po 1 Lt 60 
et kilovatas. Tiek pat kiek mo
kėta ir koncesininkui.

Vengia ukininkiškų darbų

ŠIRVINTAI, Ukmergės apskr. 
Šios apylinkės ūkininkai labai 
nusiskundžia, kad šiemet ypa
tingai sunku gauti žemės ūkio 
darbams samdinių. Ir atlygini
mai žymiai pakilo. Bernui ten
ka mokėti metams 500 litų, 
duoti rubus ir pilnų išlaikymą. 
Pažymėtina, kad apylinkėje 
lauko darbininkų netrūksta, bet 
jie stengiasi gauti darbo mies
tuose ir miesteliuose, o pas 
ūkininkus nenori dirbti.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nejiėl. 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.

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
H

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

-kelbirnai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
/ra naudingos.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Endeikis 
.;UI A" 

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

ĄMBULANCE
----- VĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
■f; I > ■

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

Telefonu LAFAYETTE 07Z7 

~|~a ' -f • koplyčios visose 
J—JLrsLcuLl Chicagos dalyse

IM

Klausykite musų Lietuvių radi* programų Šeštadienio vakarais

P. SALT

Laidotuvių Direktoriai

Yards 1139
Yards 1138

NARIAI
Chicagos
Cicero

Asociacijos

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituamca Avenue

Cicero

L J. ZOLP
Yards 0782

1410 South 49th Court

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

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

‘ niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Ainbulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

Lietuvių
Direktorių TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSE

Phone Yards 0781
1646 West 46‘th Street

2314 West 23rd Place
LACHAWICZ IR SŪNŪS

SKYRIUS: 42-44 East 108th Street
Phone Canal 2515

Tel. Pullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue ’ Phone Yards 4908

6834 So. Western Avė.
ANTHONY B. PETKUS

Phone Grovehill 0142
Phone Cicero 2109 <

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

4* ■

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. N A1KELIS
PhysiCian and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

Ofibub ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Supericr 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2880.
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Yards 1001.

4631 SO. ASHLAND AVENUE
Res. 6515 So. Rockweli 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.
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etroito letuviu mios
Visuomet Geresnis 
Patarnavimas

KAS GIDĖTI PO DETROITĄ
SLA ŠAUNI PRAMOGA

SLA visų trijų vietos kuopų 
(21, 200 ir 352) bendras vaka
ras įvyks vasario 11 d. Lietu
vių svetainėje (25 ir Vernor 
Hy.). Prasidės 7:30 vai. Tenka 
pasakyti, jog vakaras yra ren
giamas tam, kad butų galima 
labiau išpopuliarinti Susivieni
jimą vietos lietuvių tarpe.

Vakaro programa numato
ma itin gera: bus šokiai, gra
žios dainos, užkandžiai ir gėri
mai. Be to, dalyvaus ir viešnia 
iš Chicagos, būtent, p-lė Miku
ži u t ė, kuri yra SLA iždo globė
ja. Ji pasakys gražią kalbą, ku
ri bus daugiausia kreipiama 
Amerikoje gimusiam jaunimui,

ti stambiausiai lietuvių organi
zacijai Amerikoje.

Jei vadinamųjų lietuvių pre
kybos butų šūkis yra “savas 
pas savą“, tai ir kuopos šį kar
tą kreipiasi su tuo Šukiu į Dėt-

-SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas“ arba tiesioginiai, 

adresuojant:

U 99

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO 

“KELEIVIS?”

pasislėpę j) 
savo parapi
ją j rankas

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ii skaityti?

Net kunigai 
įtudijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

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

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

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

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIS’’
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

roito lietuvius: vasario 11 d. 
dalyvaukite musų parengime, 
kas., tik galite. Ypač butų malo
nu, kad atsilankytų didesnis 
skaičius musų biznierių bei 
profesionalų. M. J. Kemešienė.

LIŪDNA ŽINIA

P-ia Stclla Sasnauskaitė 
(Bukšnienė) gavo liūdną žinią 
iš Lietuvos, kad gruodžio 28 d. 
pasimirė jos brangi motutė Ur
šulė Sasnaukienė, kuri gyveno 
Gražulėnų kaime, Vilkaviškio 
apskrityje. Ji jau buvo sulau
kusi galios senatvės.

Stella ir Vincas Bukšniai yra

darželio savininkai.
Tokį pat laišką gavo ir p-ios 

Bukšnicnės sesutė M. Vitkaus
kienė, kuri šiuo laiku drauge 
su savo vyru ir dukrele atosto
gauja Floridoje.

Poniai Buk^nienei, dėl jų 
motutės mirties, reiškiu gilią 
užuojautą. —M. J. Kemešienė.

DAILĖS choras
Vasario 5 d. Lietuvių svetai

nėje įvyks Dailės choro koncer
tas ir šokiai. Tai bus choro 
penkių metų gyvavimo sukak
ties paminėjimas. Be to, bus 
pagerbta pernai vasarą choro 
piknike išrinkta gražuolė.

Žinoma, bus ir šauni progra
ma, kurią pildys patsai Dailės 
choras.

Reikia tikėtis, kad Detroito 
publika gausiai susirinks pami
nėti choro sukaktį. Juo labiau, 
kad per tuos penkerius metus 
choras vietos lietuviams yra 
daug nusipelnęs. —Mariutė.

IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESO SUSI

RINKIMO

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito skyriaus konferencija 
įvyko sausio 28 d. Lietuvių sve
tainėje. Prasidėjo 8 vai. vakaro. 
Atstovų nuo įvairių organizaci
jų dalyvavo apie 30. Atstovau
jamos, rodosi, buvo 16 organi
zacijų.

Sekretorius J. Overaitis per
skaitė protokolą, kuris liko pri
imtas. Pirmininkas P. Jačionis 
pareiškė, kad tai yra metinė 
konferencija. Jis paprašė, kad 
sekretorius iš eilės pašauktų 
organizacijų atstovus, kad pa
darytų trumpus pranešimus. 
Vadinasi, papasakotų kaip žiu
ri organizacijų nariai į kongre
so veiklą. Atstovų pranešimai 
rodo, jog organizacijos gana 
palankiai žiuri į kongreso vei
kimą.

Seka valdybos raportai. Pir
mininkas išduoda platoką ra
portą apie skyriaus nuveiktus 
darbus. Jis taria visoms komi
sijoms ir atstovams širdingą 
ačiū už pavyzdingą kooperavi- 
mą. Raportą baigdamas, jis

prašo, kad atstovai konferenci
jose susilaikytų nuo kėlimo to
kių klausimų, kurie neįeina į 
dienotvarkę ir kurie gali pa
kenkti vieningam darbui.

Sekretorius J. Gvėrai lis išda
vė raštišką raportą. Tai buvo 
lyg ir bendra visos veiklos ap
žvalga. Apyskaitą už visus me
tus jis pasiuntė ir toms orga
nizacijoms, kurios yra konfe 
rencijojc atstovaujamos.

Iždininkas J. Bcsasparis pra
neša, kad kur buvo paskirti- pi
nigai, ten jie ir pasiųsti. Apy
skaitos buvo pagamintos ir pa
siųstos visoms kongreso sky
riui priklausančioms organiza-

valdybos 
seka komisijų

ra- 
praneši- 

A. Andriulis raportuoja,

pareiškimą 
nariai nela- 
Prašo, kad

jis visada slegęsis veikti, 
skyriaus parengimai butų 
mingi.

Po priėmimo 
portų 
mai.
kad jis paėmęs Lietuvių svetai
nę dviem parengimam. Vienas 
tų parengimų įvyksiąs vasario 
12 d. Jis padaro 
kad kiti komisijos 
bai tekooperavę. 
nors vasario 12 d.

M. Batulevičius teisinasi, kad 
negalėjęs veikti dėl to, kad per 
Kalėdas buvęs automobilio per- 
trenktas ir tekę net ligoninėje 
atsidurti. Atgavęs sąmonę ligo
ninėje, jis grįžęs namo, tačiau 
kai kurį laiką negalėjęs daly
vauti komisijos susirinkime.

Trečio komisijos nario M. 
Prakevičiaus konferencijoje ne
buvo. Komisijos raportas liko 
priimtas.

Pirmininkas prašo atstovus, 
kad jie laisvu noru apsiimtų 
pasidarbuoti vasario 12 d. pa
rengime. Bus statoma “Ameri
ka Pirtyje“. To veikalo vaidi
nimas truks apie 2 valandas. 
Kalboms todėl nedaug laiko 
liks. Kalbės vietiniai kalbėto
jai. Bet kadangi, rodosi, apie 
tą laiką Susivienijimo reika
lais atvyks į Detroitą p-lė E. 
Mikužiutė, kuri yra Kongreso 
centro iždininkė, tai ji bus pa
kviesta pakalbėti.

Einama prie valdybos rinki
mų. Pirmininku išrenkamas P. 
Jačionis, vice-pirmininUu J. Be- 
sasparis, sekretorium M. Keme
šienė, ižd. M. Andriuliepė, o 
pramogų komisijos nariais O. 
Litvinienė, S. Tvarijohas ir J. 
ArAnauskas. Taipgi liko išrink
ta knygų peržiūrėjimo komisi
ja, kuri susidės iš P. Gyvio ir 
M. Geraitauskienės.

Konferencija pasibaigė 10:30 
vai.

Midwest Stores savininkai 
sudaro vieną iš didžiausių Ame
rikoje valgomų daiktų krautu
vių kooperatyvę organizaciją ir 
turi nesuskaitomą daugybę rė
mėjų. Ir nežiūrint to, jie vi
suomet budi savo reikalų sar
gyboje ir nepaliaujamai ieško 
būdų, kaip suteikti savo rėmė
jams geresni patarnavimą ir 
parduoti geriausias prekes že
miausiomis kainomis.

šiuo atžvilgiu geriausių pa- 
vyzdžiu gali būti sviestas. Ta 
sviesto rųšis, kurią šiandien 
pardavinėja Mid\vest Stores po 
savo marke yra nepaprastai ge
ra. Tą paliudija ir Jungt. Valst. 
valdžios pabudimas. Paliudymą 
galite patys pamatyti, nusipir
kę sviesto jo apvyniojimo po- 
pieryje. Tai- yra užtikrinimas 
geriausio produkto, o paraga
vę, patys patirsite ir kodėl yra 
išduotas toksai paliudymas.

Midwest Stores turi nuosa
vus sandėlius, prekes perka tie
siai iš gamintojų ir' dirbtuvių, 
lygiai kaip ir šį sviestą. Vis
kas perkama dideliais kiekiais. 
Yra gana neretas atsitikimas, 
kad Midwest Stores krautuvės 
vienos savaitės bėgyje suvar
toja nuo 18 iki 20 tonų svie
sto. O prekių kainos, lyginant 
su jų rųšimi, yra žemiausios.

Tad, užėjęs į Midwest Stores 
galite būti tikri, kad čia Visuo
met gausite geresnį ir šviežes- 
nį valgį. Kainos visuomet že
mos, ką galite persitikrinti, 
šiandien perskaitę jų skelbimą, 
Naujienose.

NAUJIENOS, Chicago, Iii,
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Išpardavimas penkt, ir šešt., vasario 3 ir 4

Stropiai šviežiai Žvake Peržiūrėti

Kiaušiniai

UŽ MAŽESNIUS PINIGUS!
PIRK MIDWEST STORES

tuz.191/2c
“Midwest” Puikiausi Dideli
Šviežus Kiaušiniai kartonuose tuz. 24/2C

vakaro. —Atstovas.

LSS 116 KUOPOS
SUSIRINKIMAS

(Skelb.)

tainėse įvyko šokiai.
Klubas turi apie 500 narių, 

kurie yra įvairių pažiūrų. Pa
prastai susirinkimai nutaria* 
kad visi nariai turi metiniuose 
koncertuose dalyvauti. Dėlei to 
tie koncertai vishda yra labai 
gausingi publikos atžvilgiu. r

-------- ,» ■------------

PARENGIMAI

Detroite geriausią diena pa
rengimams yra sekmadienio 
vakaras, štai kodėl visi ir sten
giasi sekmadieniais rengti kon
certus ir vakarus. Dažnai pasi
taiko, kad vieną dieną yra 
bent keli parengimai, Tokiais 
atvejais rengėjai iš anksto sten
giasi tikietus išplatinti, kad tuo 
budu, galėtų užsitikrinti sau 
bent kiek publikos.

Kai kurie tikietų pardavėjai 
tiesiog prikimba kaip smala: 
nepasitraukia nuo žmogaus tol, 
kol neįkalba jam tikietą pirkti.

RADIJO VALANDOS 
VAKARAS

EGG
NUT
BIG LUMP
MINE RUN
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

PIRK NUO

“PILtŠBURY’S” Geriausi

Miltai ! 75c
"MIDWEST” Puikios Kokybės
Sriuba Tomatų ir Daržovių reg. ken. 5c
!'MIDWEST” Pečiui Keuti
PORK & BEANS reg. ken. 5 C
l'CHEF-BOY-AR-DEE” Just Heat and Serve
SPAGHETTI IR MEAT RALLS 2 ken. 230
KARO SYRUP Blue Label V/i sv- ken. 10c
MAZOLA Virimui Alyva paintės ken. 22c
"LIBBY'S
TAMALES Mexican stilius No. 1 ken. 1 Qc
“QTYNTqwF,F.T” Tpnderizcd
SLYVAI did. sv. pakelis 1 n*
“COMET” Ryžiai sv. pak. g už 19c
“MIDWEST” Maišytos Daržovės No. 2 ken. 2 už 25c

“SUNSHINE” Cookies 3 įv airenybės pak. 15<5
Pu’b-us KoUfnrniins Navel
GRANDŽIAI Did. 176 mieros tuz. 23c

250 mieros tuz. 15c
Šviežus Florida Tomatoes sv. 10c
Puikus Wisconsin Brick Suris sv. 19c
Valo Viską 
“PUROX“ 10c pak- 2 už 10c
“OCTAGON” Muilo Powderis 3 pak. 14c
“OCTAGON” Muilo Chipsai Did- pak. 20c

“Oxydol” 2 maži 17c
IVORY MUILAS 2 vid.

2 did. pak. 39 c 
11c 2 did. 190

Gaukit ekstra šmotą už lc perkant
Svveetheart Muilą 3 už 18c

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

TURTAS
S2.8UU.000

Rezervas 
$220.000

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00
Išmokėjom a
už padėtus /i

pinigus JT

Duodam Packol^s ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOGIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Sophie

iš Stoties
100

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

m
 NES PIGIAU

STORES
RYTINE radio 

VALANDA

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

PAVASARINIŲDailės choro radijo valandos 
vakaras įvyks vasario 5 d. Lie
tuvių svetainėje. Bus suvaidin
ta juokinga komedija “Žentai 
iš Amerikos”. Paskui dainos ir 
šokiai abiejose svetainėse. Va
karas prasidės 6 vai. popiet.

LSS 116 kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 4 d., 5 vai. po 
pietų, svetainėje adresu 2384 —- 
24 St.

Visi draugai ir draugės pra
šomi atsilankyti. O jei atsiveši- 
te naujų narių, tai bus' dar 
geriau.

Susirinkimas, kaip matote, 
prasidės trimis valandomis 
anksčiau, negu buvo numaty
ta. Tai teko padaryti dėl susi
dėjusių aplinkybių. —Valdyba.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAS

GARSINKTTĖS “NAUJIENOSE”

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas įvyks vasario 12 d. 
Dvidešimt vienų metų sukak* 
ties minėjimą rengia Amerikos 
Lietuvių Kongreso Detroito 
skyrius, kuriam priklauso 16 
organizacijų. Bus suvaidintas 
veikalas “Amerika Pirtyje’1. Po 
to seks kalbos. Pradžia 6 vai. 
po pietų.

KONCERTAS IR BALIUS

PATTERN BOOK

KITI PARENGIMAI

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija

naujienos 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

_____________________ ________________________________ ____ _____________

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

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vč 

Nr. 153. LITHUANIA.

Detroito Lietuvių Pašalpos 
Klubas sausio 29 d. Lietuvių 
svetainėje surengė metinį kon
certą ir balių. Klubo pirminin
kas J. Nausėda apie 7:30 vai. 
vakaro atidarė vakarą ir pro
gramą. Programą pildė du cho
rai __ “Aido” ir “Dailės”. Pir
masis po vadovyste W. Gugo 
Jr. sudainavo kelias dainas. Be 
to, iš choro narių buvo sudary
ti duetai, kvartetai ir t. t.

Dailės chorui vadovavo p-lė 
O. Masalskiutė. Choras gražiai 
sudainavo keletą dainelių. Pro
grama iš viso truko apie dveje
tą valandų. Po to abiejose sve-

Vasario 18 d. Lietuvių sve
tainėje Aido choras statys sce- 
noje “Pirmą Degtindarį”. Tą 
pat dieną bus visokių parengi
mų parapijose. Be to, atvyksta 
ir broliai Motuzai su filmais iš 
Lietuvos. Tokiu budu bent 'šiuo 
tarpų/ visokių pramogų detroi- 
tiečiams netrūksta.

Detroitietis.
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KAS KALTAS, KAD KLAI
PĖDOJE ĮSIGALĖJO 

VOKIETININKAI?

Demokratija ir švietimas
Šiandien, tur būt, nėra žmogaus, kuris nepripažintų, 

kad švietimas yra geras daiktas. Net ir diktatoriai gi
riasi švietimo pažanga savo kraštuose. Ne tik giriasi, 
bet ir daug veikia švietimo srityje: stato mokyklas, ren
gia paskaitas, leidžia knygas ir laikraščius, sako kalbas 
per radio, organizuoja meno ir literatūros parodas, da
ro jaunuomenės ekskursijas, ir t.t.

Dažnai atrodo, kad diktatoriškos valdžios rūpinasi 
švietimo reikalais net labiau, negu demokratijos. Tai ar
gi diktatūros ir šitoje srityje, o ne tik militarizme, de
mokratijas pralenks? Butų tikrai liūdna, jeigu tai įvyk
tų.

Tačiau, pažvelgę arčiau į tą apšvietą, kurią teikia 
žmonėms diktatūros, mes matome, kad ji labai žymiai 
skiriasi nuo apšvietos demokratinėse šalyse. Mokyklų 
skaičium, paskaitų ir prakalbų gausumu, laikraščių ir 
knygų išplatinimo atžvilgiu — diktatūros, gal būt, neat
silieka nuo demokratijų, bet kokios yra tos mokyklos, tos 
paskaitos ir ta literatūra diktatoriškose šalyse?

Jų kokybė (ųuality) neaukšta. Pažiūrėkite, kas pa
sidarė su Italijos, Vokietijos ir Rusijos universitetais 
nuo to laiko, kai tose šalyse įsigalėjo diktatoriai. Kone 
visi garsesnieji mokslininkai iš jų pabėgo į svetimas 
lis, o naujų stambių mokslo jėgų tos šalys neįsigijo.

“Naujienų” specialus kores
pondentas nurodė, kad dėl Lie
tuvos tautininkų valdžios nesu
gebėjimo ir apsileidimo vokiš
kas elementas Klaipėdos krašte 
pasidarė pavojingas Lietuvai. 
Korespondentas tarp kitko iškė
lė visų eilę faktų, kurie parodo, 
kad Smetonos valdžia nesirūpi
no lietuvių įtakos sustiprinimu 
ūkiškoje srityje, o tik žiurėjo, 
kad butų jai klusni Klaipėdos 
krašto administracija.

Bet Brooklyno smetonininkų 
organas įžiūrėjo šitoje musų 
korespondento kritikoje blogus 
norus, vienšališkumų ir siaurus 
srovinius norus. Jo bendradar
bis J. S. B. sako, kad jeigu tau
tininkų valdžia yra kalta, “tai 
pirm jų buvusios vyriausybės 
dvigubai kaltesnės”. Esu, —

“Po Klaipėdos atvadavimo 
ir pirm tautininkų įsigalėji
mo Lietuvoje, Amerikoje lan
kėsi Klaipėdos krašto lietu
vių delegacijos ir skundėsi 
Lietuvos vadų politika Klai
pėdos krašte. Ne tik skundė
si, bet stačiai kaltino to laiko 
Lietuvos vyriausybes, kurios 
stačiai nedovanotinu savo iš
tižimu ir sroviniais sumeti
mais stumte stūmė Klaipėdos 
krašto lietuvius į 
glėbį ir tolino juos 
tuvos valstybes.”
Sakysime, kad taip.

laiko Klaipėdos kraštų valdė 
tautininkai ir kiek kitos vyriau
sybės? Nuo Klaipėdos prijungi
mo prie Lietuvos, 1923 m. pra
džioje, iki gruodžio perversmo 
(1926 m.) praėjo mažiau, kaip 
ketveri melai; o tautininkai 
Lietuvoje diktatoriauja jau try
likti metai. Reiškia, tautininkai 
turėjo su viršum tris kartus 
daugiau laiko sutvarkyti Klai
pėdos kraštų, negu visos kitos 
vyriausybės, sudėtos į daiktų!

Tai kokiu budu tos vyriausy
bės gali būti “dvigubai kaltes
nės” už tautininkus? Gryna ne-

17-os. Lietuvos socialistai su
vaidino žymių rolę, prijungiant 
Klaipėdos kraštų prie Lietuvos, 
nes daugiausia jų iniciatyva sei
mas nutarė duoti Klaipėdos 
kraštui autonomijų, o kitaip 
Klaipėdiečiai nebūtų sutikę dė
tis prie Lietuvos (ir butų griež
tai ptiešinusis Vokietijos respu
blika) ; be to, jie palenkė Lie
tuvos pusėn organizuotų Klai
pėdos darbininkų simpatijas. 
Bet administracijos veikime so
cialdemokratai negalėjo nieko 
pakeisti, kol nesusidarė 1926 m. 
koalicinis Sleževičiaus kabine
tas, kuris, deja, išsilaikė tik apie 
šešis mėnesius.

Todėl Lietuvos socialistai ga
li bešališkiau, negu kuri kita 
srovė, kalbėti apie dabartinių 
bėdų priežastis Klaipėdos kraš
te. Musų korespondentas nuro
dė visai teisingai, kad tautinin
kai yra kalčiausi. Jie negarbin
gai kapituliavo Vilniaus klausi
me ir kapituliacijos keliu 
dabar eina Klaipėdoje.

AR TAI JAU TAIP 
DAUG?

sa-

saKitas mokslo ir švietimo,požymis diktatoriškose 
lyse yra tas, kad tenai viskas tempiama ant tam tikro 
kurpalio. Mokyklos, spauda ir menas tose šalyse yra taip 
pat “sukoordinuotos”, suvienodintos, kaip ir politiškas 
gyvenimas. Visi mokytojai, rašytojai ir žurnalistai turi 
garbinti “vadą” ir niekinti jo priešus. Visi žmonės yra 
verčiami galvoti taip, kaip “vadas” padiktuoja. Visi pri
valo laikytis tam tikros nustatytos “linijos”. Kas nuo jos 
nukrypsta, tam vargas.

Tokiu budu švietimo tikslas diktatūroje yra paverg
ti žmogaus protą ir sielą, paversti asmenį automatu dik
tatūros rankose.

Demokratija šitokios rųšies švietimą griežtai atme
ta. Jeigu ji iki tam tikro laipsnio jį toleruoja, tai negut 
tiktai kareivinėje (kazarmeje), kur jaunam vaikinui, pa
imtam j armiją, stengiamasi įkalti į galvą klusnumas ir 
disciplina.

Deipokratijoje mokyklos yra tam, kad jaunuomenė 
įgytų mokslo žinių, išlavintų savo protą ir išmoktų gal
voti. Juo aukštesnė mokykla, juo daugiau svarbos ji de
da ne tam, kad mokiniai “įsikaltų” į savo galvas tam tik
rus faktus ir tam tikras “tiesas” arba dogmas, bet tam, 
kad jie išmoktų sąmoningai protauti. Mokyklos uždavi
nys demokratijoje yra paruošti sąmoningus, protaujan
čius asmenis, piliečius.

Tai daro ne vien tiktai mokykla, bet ir spauda ir 
daugybė visokių kultūros organizacijų, kurias steigia ir 
palaiko patys žmonės. Demokratija nenori, kad valdžia 
kontroliuotų besimokinančios jaunuomenės protą, o juo 
labiau, kad valdžia diktuotų suaugusiems žmonėms, kaip 
jie turį galvoti. Sakysime, Amerikoje visuomenė labai 
piktinasi, kai ji pastebi, kad į mokyklų reikalus yra ki
šama “poltika”; o apie tai, kad valdžia mėgintų kontro
liuoti kiekvieno suaugusio piliečio protą per tam tikras 
propagandos ministerijas arba biurus, čia niekas nė ne
svajoja.

vokiečių 
nuo Lie

Bet kiek

Iš tų ne pilnai keturių metų, 
kurie praėjo nuo Klaipėdos kra
što prijungimo iki tautininkų 
“pučo”, Lietuvą per tris su vir
šum metus valdė krikščionys 
demokratai, vieni arba koalici
joje su vai. liaudininkais.1 Nėra 
abejones, kad tos vyriausybės 
padarė daug klaidų; juk ne be 
reikalo rinkimuose į 3-j į seimų 
Lietuvos žmonės klerikalus nu
šlavė. Bet vis tiek yra faktas, 
Kad Lietuvoje tuomet dar buvo 
galioje demokratinė konstituci-

vardų Vakarų Europ&» šfllvsė. 
Tais laikais ir'Klaipėdos kraš
tas buvo prie Lietuvos prijung

valdžiusi tautininkų diktatūra, 
tai labai, labai abejotina, ar tas 
kraštas butų tekęs Lietuvai. Juk 
ir dauguma klaipėdiečių butų 
tokiam prijungimui griežtai pa
sipriešinusi.

Taigi svarbiausių žygį — 
Klaipėdos išvadavimų — atliko 
demokratinė Lietuva. O tauti
ninkai per dvyliką metų nesu
gebėjo net tų paveldėtų iš dc-

Komunistų partijos centralinis komitetas. — Iš 1934 me
tais išrinkto centralinio komiteto 71 nario beliko vos 
21 narys! — Buvusieji komunistų vadai liko sušau
dyti, įkalinti, ištremti arba “dingo be žinios”.—Nau
joviškas rusų tautos istorijos aiškinimas. — Sukama 
į grynai rusišką nacionalizmą.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

jie

ro-

Krykščia ir šokinėja “Lais
vės” editorialo rašytojas, kad 
vienoj tik Sovietų Rusijoje (ne- 
visoje Sovietų Sąjungoje) šie
met busią išleista 200,000,000 
rublių naujoms mokykloms.

“Tai šalis”, sako jisai, “kur 
kultūra ir mokslas žydi!”
Bet kiek vertas yra Stalino 

rublis, jisai užmiršo paaiškinti.
Oficialus rublio kusas 20 cen

tų, o “juodoje biržoje” speku
liantai moka už rublį po 5 ame
rikoniškus centus arba dar ma
žiau. Taigi amerikoniškais pin
ingais tie 200 milionų rublių 
sudaro, gal būt, tarp 5 ir 10 mi- 
lionų dolerių.

Ar lai labai daug?
Sovietų Rusijoje gyvena, 

dos, daugiau kaip pusė visų
vietų Sąjungos žmonių. Vadi
nasi, tie keli inilionai dolerių 
turės aprūpinti naujomis mo
kyklomis 80 ar 90 milionų gy
ventojų. Tai labai kuklus “mok
slo žydėjimas”, atsimenant koks 
mokyklų trukumas dar pasireiš
kia Rusijoje dabar.

Štai vien tiktai viešomsios 
Chicagos miesto mokykloms 
šiemet numatoma daugiau, kaip 
$80 milionų biudžetas. O kiek 
dar čia yra valstijos šelpiamų 
kolegijų, įvairiausios rųšies pri
vatinių mokyklų, parapijinių 
mokyklų ii* 1.1. Pridėk prie jų 
visų biudžetų 5 arba 10 milio
nų dolerių — ar tai bus sen
sacija? Bet tai tiktai vienas 
miestas.

O “Laisvė” triubija, kaip a- 
pie kokį stebuklą, išgirdusi, kad 
milžiniškai Rusijai, apimančiai 
tokius didmiesčius, kaip Mas
kva ir Leningradas, ir tuksian
čius kitą miestų ir miestelių, 
valdžia rengiasi pastatyti per 
melus viso 194 naujas viduri
nes mokyklas!

Deja, iki mokslo ir kultūros 
žydėjimo Rusijai dar labai to
li. Šalyje, kurioje pramonės 
darbininkai gauna žemiausią vi
soje Europoje atlyginimą, toks 
dalykas yra visai negalimas.

Už kalėjimą nereiks 
mokėti

Taigi švietimas demokratijoje visai skiriasi nuo švie
timo diktatūroje. Diktatūra, tiesą pasakius, žmones ne 
šviečia, bet muštruoja ir dresiruoja. Jos mokyklos, uni
versitetai, institutai ir mokslo akademijos tai — tiktai 
išplėsta ir paįvairinta kareivinės sistema. Nes diktatū
roje viskas sumilitarizuojama, viskas pastatoma tarnau
ti karo reikalams.

Demokratija tokios sistemos nenori, kadangi jai yra 
brangi žmogaus laisvė. Ji šviečia žmones tuo tikslu, kad 
jie mokėtų geriau savo laisvę apginti.

tvarkyti, kad jisai bent butų 
užtikrintas Lietuvai. Tačiau 
Brooklyno smetonininkų rašy
tojas bando suversti kaltę už 
dabartinius blogumus Klaipė
dos krašte ant pirmiau buvusių 
vyriausybių, ir kartu jisai nesi
drovi prikaišioti musų kores
pondentui “siaurus srovinius 
norus”!

Visi žino, kad ta srovė, ku
riai priklauso “Naujienų” ko
respondentas, Lietuvos valdžio
je dalyvavo tik apie pusę metų 
— nuo 1926 In. birželio mėne
sio iki tų pačių nietų gruodžio

Religinio fanaftizmo 
auka

SSSR faktiškai yra valdoma ; 
komunistų partijos centralinio ; 
komiteto. Partijos centralinis 
komitetas aptaria svarbiausius 
klausimus, ir lik paskui jau 
prasideda visų tų išspręstų klau
simų vykdymas.

1934 metais vasario mėn. 1 
dienų komunistų partijos komi
tetas buvo išrinktas iš 71 na
rio.

Įdomu bus patirti, kur dabar 
yra tie visi išrinktieji, tie “fak- 
tinieji” SSSR valdovai, partijos 
pašauktieji?

Savo mirtimi yra mirę šie na
riai: Kuibišovas, Ordžonikidze 
ir Kosioras. GPU agento nušau
tas Kirovas. Pats nusižudė Ge- 
marnikas, Sušaudyti, apie ku
riuos oficialiai komunistų spau
doje buvo paskelbta: Enukidze, 
Zelenskis, Ivanovas, Ikramovas, 
PiatakovaSj Gernovas, Seboldae- 
vas, Zagoda, Jakiras.

Paskelbti partijos priešais, ir 
nužudyti, apie kuriuos komu
nistų spaudoje nebuvo rašyta: 
Balickis (Ukrainos buvęs vi
daus komisaras), Vareikis (To
limųjų Bylų vietininkas), Kaba- 
kovas (Uralo vietininkas), Suli- 
movas (RSFSR sovanarkomo 
pirmininkas).

Nežinia kur dingę, bet gyvų
jų tarpe nesigirdėti: Bubnovas 
(švietimo komisariato pirmi
ninkas), Kosioras (SSSB kon
trolės komisijos pirmininkas), 
Mežlaukas (sunkiosios pramo
nės komisaras) ,• Postyšovas 
(Ukrainos vietininkas), Rudzu- 
tak (komisarų tarybos pava
duotojas), Cubar, Eiche, Jakov
levas ir Kosarevas (Komsomolo 
sekretorius, dar gyvas, bet jau 
iš pareigų pašalintas).

Tai iš viso 27 vyrai, kuriuos 
komunistų spauda savo laiku 
dievino. Be to, štai dar sąrašas, 
apie kuriuos visai jau negirdė
ti ir niekas nežino ar jie gyvi: 
Layrentiejevas, Aleksjevas, 
Bauman, Žukovas, Kodackis, 
Kri niekis, Lcbcd, Lobov, Noso v, 
Pinlnickis, Razumov, Rumian- 
cov, Rachimovič, Ryndin, Ula- 
nov, Chataevič, Cuvaryn, — tai 
iš Viso vėl 18 vyrų, buvusių ko
munistų partijos žvaigždžių, 
kurios jau dabar užgeso.

Ištremti arba be pareigų pa
likti: Mirzojanas, Sleckis, Ev- 
dokimovas ir Ežovas, neseniai 
dar buvusi garsenybė.

Tai dabar iš viso komunistų 
partijos centro komitete liko tik 
2t narys, būtent, Andrccvas, 
Antipovas, Badaevas, Berija tik 
dabar iškilusi žvaigždė, Voroši- 
lov, Ždanovas, Kalininas, Kaga- 
novič Lazar, Kaganovič Michail, 
Knorin, KrižižanovskL, vi no
vas, Liubimovas, Mikojan, Mo
lotovas, Nikolajava, Petrovskis, 
Stalinas, Churučev, švernik ir 
Mantiilskis.

Taigi $ių metų pradžiai iš ko
munistų partijos centro komi
teto pasiliko vos 21 narys!

Per ketveiTį metų lygiai pen
kiasdešimts narių centro komi
tetas neteko, jų dalis arba pa
smerkti įnirti, ar patys nusižu
dė, ar be žinios dingo! Sakyki-

šilklas. Paskelbti partijos prie
šai ir nežinia kur jie dabar: 
Zatonskis, Scrcbrovskis, Osins- 
kis, Zaveniakin, Peribas ir Go- 
loded.

Tai vėl 20 vyrų!
Aktingai dirba komitete tik 

šie astuoni jo kandidatai: Bein- 
berg, Budeny, Ugarov, Mechlis, 
Makarov, Lozovskis, Bulganin 
ir Poskrebišev.

Centro komiteto kandidatais 
buvo dar šie: Bliucher, kur jis, 
niekas nežino, Kulkov, Pacho- 
mov, Jurkin, Kalygina, Isaev, 
dingo maršalas Egorovas, anuo 
metu lankęsis Baltijos valstybė
se, Polonskis, Blagonravov, Gi- 
kalo, Demčenko ir Kalmanovič.

Šiokių faktų akivaizdoje ar 
galima pilnai pasitikėti komu
nistų partija, jei jos centro ko
miteto narių daugumų reikia 
šaudyti, arba juos ištremti, ar
ba palys skuba nusišauti, kad 
išvengus švelnių “didelio huma
nisto” Stalino pirštinių?

O jei šitokie dalykai dedasi, 
lai reikia tvirtai tikėti, kad pa
čioje komunistų partijoje labai 
stipri yra savo opozicija, kuri

visagalio Stalino.
Kalbama, kai tais metais bu

vo renkamas komunistų parti
jos centro komitetas, tai Stali
nas mažiausiai balsų surinko ir 
vos komitetai! pateko. Todėl 
tenka spėlioti, kad poisai Stali
nas, išrinkus komitetų, pasisten
gė savo priešus sunaikinti. Jam 
geriau buvo žinoma, negu kam 
kitam, kas jo yra asmeniniai 
priešai, ir jis juos sudorojo. At
eityje istorija nupasakos kaip 
Stalinas kovojo su savo prie
šais ir, tur būt, bus atidengti 
pasibaisėtini faktai.

Prieš trejetų metų Lietuvo
je buvo išleistas įstatymas, 
kad kaliniai už sėdėjimą kalė
jime turi užsimokėti po 3 li
tus už kiekvienų dienų Gyve
nimo tikrove parodė, kad toks 
įstatymas nėra tikslus. Didieji 
nusikaltėliai, kurie turi ilgai 
kalėti, paprastai neturi iš ko 
už kalėjimų užsimokėti. O 
Lietuvos kalėjimuose kalinių 
darbai nėra dar taip racioną- • 
liai sutvarkyti1 kad visi kali- * 
niai galėtų kalinimo mokestį 
uždirbti. 'Pagaliau, kurie už
dirba, lai svarbu, kad jie su
sitaupytų ir turėtų lėšų pra
džiai gyveninio po išėjimo iš 
kalėjimo, šiaip gi pasitaiko 
atsitikimų, kad teismas, už 
smulkesnius nusikaltimus, 
skiria piniginę pabaudų arba 
porų savaičių kalėjimo. Žino
ma, tiktai beturčiai pasiren
ka kalėjimų vieton piniginės 
pabaudos. Ir čia vėl pasitai
ko keistenybių. Sakysim, as
muo gauna 50 litų piniginę 
pabaudų arba 14 parų arešto; 
jis pasirenka areštų. Ir atsė
dėjus 14 parų iš jo rcikalau-* 
jaina sumokėti 42 litus kalini
mo mokesčio, kai tuo tarpu 
iš viso piniginė bauda tik as
tuoniais litais didesnė.

Kalinimo mokesčio sumany
tojai’ teisingumo ministerijos 
aukštieji pareigūnai, buvo pa
tiekę samprotavimų, kurie ro
dė čia paminėto įstatymo rei
kalingumų ir tikslingumų. Bot 
gyvenimas parodė, kad tai bu
vo klaidingi samprotavimai 
bei spėliojimai. Todėl dabar 
šis įstatymas bus panaikintas. 
Jau sustabdytas išieškojimas 
pinigų už kalėjime išbūtų lai-

M ar g umynai
Paryžiaus Siuvėjams
Buvo Pritrukę Kariškos

Gelumbės
kadaKritiškomis dienomis, 

daug Prancūzijos als 
buvo pašaukta kariuomenėn, 
Paryžiaus siuvėjams buvo pri
trukę kariškos gelumbės. Dau
gelyje įmonių taij) pat stigo 
darbininkų, nes jie buvo paim
ti kariuomenėn.

Tai Ben Karstas.

simą bus palaidotas tikrai ne
paprastame karste ir nepapras-

Vargšas su mišku
ZAPYŠKIS. — Gruodžio 29 

d. Lekėčiuose įvyko Kuro gi 
rininkijos viešos miško varžy
tynės. Pirkėju buvo privažiavę 
iš keletos valsčių. Iš toliau at
važiavusieji grižo visai miško 
nenusipirkę, nes už mišką bu
vo į varžoma 3 kartus virš tak
sos. Į tas varžytynes buvo at
važiavę daug biznierių iš Vil
kijos, kurie ūkininkams labai 
įvaržė aukštas kainas ir prisi • 
pirko kiek kuris norėjo. Darbi
ninkai važiuoja tai vienur, tai 
kitur, norėdami gauti kiek pi
giau nusipirkti miško kurui, 
bet dėl jo brangumo neįperka 
ir gyvena su šeimomis mažai 
kūrentose virtuvėse. Kai kurių 
ūkininkų trobesiai pūva ir bū
tinai reikalingi remonto, bet 
neįstengdami tam reikalui nu
sipirkti miško, trobesių netaiso 
ir viskas smunka. Dėl brangu
mo negalėdami nusipirkti kurui 
geresnių malkų, ūkininkai per
ka iškastus medžių kelmus mo
kėdami, jei neįvaržo, už metrą 
4,5 Lt, bet kartais į varžo iki 
6—8 Lt.

KLAIPĖDA. — Klaipėdoje, 
vieno namo kieme praėjusio 
penktadienio vakarų rasta su
mušta be sąmonės Fridą Glo- 
saite, 38 metų amžiaus, kuri 
nugabenta ligoninėn rytojaus 
dienų mirė.

Paaiškėję, kad Glosni te ne
senai iš evangelikų perėjus į 
katalikus ir su savo draugais 
ir‘draugėmis ginčydavusi reli
ginėmis temomis.

Jos rankinuke rasta 
nančio turinio laiškų.

grąsi

te, kokiame krašte ir 
partijoje šiokie dalykai dedasi? 

partijos 
centro komitetas turėjo 68 na
rius pavaduotojus. Dirstelkime 
kokio jie likimo sulaukė?

Mirė Tovslucha. Nusizu.de 
Tomskis ir Liubčenko. Sušau
dyti: Rykoy, Grinko, Uborcvi- 
čius (lietuvis, Baltarusijos rau
donosios armijos vadas), Bu- 
charin, Rozengolc, Tuchačcvs- 
kis (raudonosios armijos mar
šalas), Bali, Mųsabekov, Ūn-
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yra paveldėjęs didelius turtus 
ir jie jam leidžia turėti nepa
prastą ištaigingumą. Jo ižde 
yra brangiausiai vertinami 
šachmatai, kurių visos figūros 
auksinės, nusagstytos brang
akmeniais.

Šiuo metu, rašo užsienio 
spauda, Mogoshaa pradėjo mą
styti apie mirtį ir susirūpino 
savo palaidojimu. Pripažinda
mas tikėjimą, kuris garbina 
karves, Mogoshaa nutarė pasi
laidoti karvėje; tuo tikslu jis 
nutarė nusiliedinti auksinę kar
vę — karstą. Tokio liedinimo 
specialistai Mogoshaai karstą 
jau padare. Nuliedino didelę 
auksinę karvę ir jos auksiniuo
se viduriuose padarė‘patogią 
Mogoshaai lavonui vietą. Šis 
“karstas” vertinamas kelioliką 
šimtų tūkstančių dolerių. Da
bar Mogoshaa 
mirties ir tikisi 
ną.

Kaunui nuo potvynio 
apsaugoti darbai bus 

tęsiami
K AUNAS. — 1939 m. sezo

nui parengtame viešųjų darbų 
plane Nemuno krantinei stip
rinti nuo Lampėdžių ligi Rau
dondvario darbams vykdyti 
skiriama 250 tukst. Lt.

Karininkai pakeitė sa
vo pavardes

ramiai laukia 
pasiekti nirva-

KAUNAS. — Zarasų apskr. 
komendantas pulk. Įeit. Ign. 
Podgaiskis savo pavardę pa
keitė į Palilį, Bylių batalijono 
mjr. Augusias Šulcas į šilių, 
II ulonų pulko kap. J. Jonavi 
čius j Jonaitį, šarvuočiu rink
tinės Įeit. Ad. Tumavičius į 
Tumų.

Nusizu.de
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NAUJIENOS, Chicago, III.

NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS

KONTESTAS
KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ

“Naujienų Kontesto Eiga
DRAUGAI 
KONTESTANTAI!

J. A. SINKUS

S. Princeton 
Chicago, III. 

Comm. 2073
balsų 12900

10029 
Avė., 
Tel.
Turi

2 3 2

E. NORGAILIENĖ

Turi balsų 7200

2914 W. 45th St.’ 
Chicago, III.4353 S. Talman Av. 

Chicago, III.
Turi balsų 7321

nį galima daryti ir tarpe sve
timtaučių, jeigu tik yra pasiry
žimas.

Draugai Kontestantai! Stoki
te be atidėliojimo j darbą, kad 
ateinančią savaitę galėtumėte 
pamatyti “Naujienose
darbo vaisius ir parodyti savo 
apylinkės draugams, kad jus 
nejuokais dirbate.

T. RYPKEVlčlUS, 
Kontesto Vedėjas.

savo

NON GRADUS

615 Cortland St
Hart, Mich.

M. DUNDULIENĖ

2 3

J ŽUKAS
MRS. K.MANKUS

1739 S. Halsted St.

4027 S. Maplewood

Chicago, III.
Avė., Chicago, III.

Turi balsų 4100 Turi balsų 3336

9 10

AL.
AMBROZEV1ČIUS

1739 S. Halsted St.
Chicago, UI.

2640 N. St. Louis
Avė., Chicago, III.

ONA VILIENĖ
1646 .N. Bell Avė., 

Chicago, III.
Turi balsų 3000

P. GALSKIS ,

ONA DAVGIN
6108 S. State St., 

Chicago, III.
Turi balsų 2400Turi balsų 2900

širdingą ačiū. Vie- 
pasidarbaVimą, ki- 

prisižadėjimus, nes 
/jus visi turite ge-

Turi balsų 4500
Turi balsų 3200

128 11

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St.

ASCILLA
Evergreen

Chicago, III.
balsų 2000

F. BULAW
806 W. 31st St. 

Chicago, III,
Turi balsų 1600

A. FREmZELIS
86 Belkvood Avė. 
Toronto, Canada. 
Turi balsų 1850

A. L. SKIRMONT
15723 La Throp Av.

Harvey, III.
Turi balsų 1800

A. LIDŽIUS I 
3727 Deodor St. 1333

Indiana Harborjnd. Avė., 
Turi balsų 2275 Turi

O
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Chicago, III.

Turi balsų 1600

15 16 17

M. KULESUS

1108 Elizabeth Av.
Grand Rapids,

Mich.'

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

JOE VVOSKI
1451 W. Van Buren 

St,. Chicago, III.
Turi balsų 1200

Turi balsų 1500

22 23 24

J. MAKSVITIS

Calumet City, III.

Turi balsų 1000

A. F. SWEETRA 
135 Newberry St. 
Lawrence, Mass. 
Turi balsų 1000

A. L. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III. 
Turi balsų 1000

29 30 31

Turi balsų 500

18 19 20

S. NAUDŽIUS

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

Turi balsų 1275

Turi balsų 800

MRS. MATU-
LIAUSKIENĖ

1519 W. Lombard 
St., Baltimore, Md.

Turi balsų 1145 Turi balsų 1000
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ALBIN SMALELIS

1943 N- Kostner

Ave., Chicago,III.

ALBERI 
UŽDRAVAITIS

4031 S. Talman
Avė., Chicago, IŲL.

Turi balsų 700

3432 S. Morgan St.
Chicago, III. 4405 Valley View

, Av., Baltimore,Md.

J. ŽIČKUS

Turi balsų 650

33 34

14

fcRAZEC. K
7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi balsų 1500

21

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

J. BULOTH,

FRAi^CES 
DAUGINT

359 Jefferson St- 
Aurora, III.

Turi balsų 1000

28

Z. GAPŠIS

Turi balsų 500

ST. MOCKUS

1224 Harrick Avė.
Racine, Wis.

N. TRUMPICKAS

773 Bisson Avė., 
Akron, Ohio

j. NOVO- 
GRODSKAS 

386 Manitoba Av., 
Winnipeg, Man-, 

Canada.
Turi balsų 500 Turi balsų 500

M.

Turi balsų 500

ŠEŠTOKAS

GEO.

N. 35th Avė.,1323
Melrose Park, III.

J. JURKšAlTIS

J. SHOLTEMAN
3227 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.

Turi balsų 400
............... ...... . ............

Box 318
E. Millinorket, 

Maine.
Turi balsų 300 Turi balsų 275
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ŠEŠKAUSKAS 1308 E. Market St.
Wilkes Barre, Pa.

Man labai malonu yra skai
tyti'jūsų laiškus išreiškiančius 
tiek daug jausmo ir pasiryži
mo šiame “Naujienų” Jubilie
jiniame Konteste. Bet, draugai, 
aš prašau jūsų pasiryžimus ir 
gerus linkėjimus parodyti dar
bais. Jau mėnuo laiko praėjo 
nuo kontesto pradžios ir iš 90 
apsiėmusių kontestantų dar tik 
40 parodė veiklumą ir šios die
nos “Naujienose” kontestantų 
skyriuje telpa jų darbo rezul
tatai.

Varde “Naujienų” Bendro
vės, kaipo kontesto vedėjas, ta
riu visiems 
niems už 
tiems už 
žinau, kad
riausius norus, o laikui bėgant 
ir progai pasitaikius savo pri
žadų nepamiršite.

Bėgyje šios savaitės 4 nau
ji kontestanlai pasirodė su sa
vo darbu, prisižadėdami greitu 
laiku pasiekti augštesnius laip
snius.

JUOZAS ASCILLA, gyvenan
tis 1833 Evergreen Avė., senas 
naujienietis ir nortsaidietis, 
stengiasi dirbti kiek jėgos lei
džia ir prašo savo draugų jam 
pagelbėti, pranešdami gerus 
prospektus.

VERONIKA FAIZA, irgi 
nortsaidietė, kurios sūneliai 
tankiai rašinėja į “Naujienų” 
Juokų skyrių ir duoda kitokius 
pranešimus į laikraštį, žada 
lenktyniuoti su kitais kontes- 
lantais.

M* KULEŠUS, pirmiaus gy
venęs Detroite, Mich., bet da
bartiniu laiku persikėlęs į 
Grand Rapids, Mich., sako, kad 
jo darbo sritis siekia nuo Grand 
Rapids iki Detroito ir pačiame 
Detroite su vienu kartu gaVo 
1500 balsų. Žada visą laiką taip 
darbuotis. ,: ,

J. NOVOGRODSKAS iš Win- 
nipeg, Kanados, rašo: Nors ne
prižadu kalnus nuversti, ne per 
didžiausioje lietuvių .kolionijoje 
gyvenu, bet esu užsibrėžęs ap
lankyti visus Winnipego ir apy
linkės lietuvius ir esu tikras, 
kad labai mažas nuošimtis iš 
jų pasiliks be “Naujienų”.

Musų senas veteranas J. A. 
SINKUS jau įkopė į antrą laip
snį. Turbut pasiryžęs laimėti 
Buicką. žinoma, turėdamas 
naują Buicką niekad nepavė
luotų pristatyti 
čiams laikraštį.

O štai, MRS. 
LIENĖ iš Hart,
mažame miestuke, tarp išsimė
čiusių farmerių ir, rodos, ma
žai prospektų gali turėti. Bet 
yra pirmutinė “Non Gradus” 
skyriuje. Turėtų būti pavyzdys 
daugeliui kontestantų, kad biz-

Dėkoju
Savo Rėmėjams

©Mr. ir Mrs. Kazy užsirašė 
“Naujienas” metams. Užlaiko 
alučio užeigą, 7253 S. Western 
Avė.

©J< Gulbinas, 4035 South 
Maplewood Avė.

Leveika, 4309 S. Sacra- 
Ąve.
Žilinskas — užlaiko vai- 
teikia greitą ir

mento

stinę, 
gų patarnavimą, 2325 
vitt St.

©P-lė A. Strikol — 
alinę, maloniai svečius 
2212 S. Leavitt St.

Širdingai dėkoju 'visiems, kas 
jau užsirašė “Naujienas” per 
mane.

Lauksiu daugiau rėmėjų.

manda-
S. Lea-

užlaiko 
priima,

Mano žodis
“Naujienos” yra tas šaltinis, 

iš kurio kiekvienas skaitytojas 
semia sau apšvietą per 2'5" me
tus. Kad tą apšvietos šaltinį pa
laikyti tekanti per ilgus me
tus, kiekvienas lietuvis turėtų 
skaityti dienraštį “Naujienas”. 
Lietuvių visuomenė Amerikoje 
be “Naujienų” butų, kaip kū
nas be gyvybės.

Vardan 25 metų “Naujienų” 
Jubiliejaus, aš prašau visus sa
vo draugus ir pažįstamus, taip
gi visus gerbiamus lietuvius, 
užsirašyti “Naujienas” per ma
ne. Busiu visiems labai dėkin
ga, kas 
daugiau 
te.

Laimė Ir 
Dirbtuvėj ■ ■■ ■ ■■■■■—>

Kastantas Cepulevičius man 
pirštu pamoja, Anna! ar ne
žinai* kad man reikalinga lai
kraštis “Naujienos” užprenu
meruoti? Jeigu nori gauti nau
ją skaitytoją, tai eikš Čia, imk 
8-is dolerius ir greitai tegul 
man prisiunčia “Naujienas”. 
Kastantas sako, man taip at
sibodo be lietuviško laikraš
čio. Aš matydama p. čepulevi- 
čiaus norą, maloniai jam pa
tarnavau- K. čepulevičius yra 
veikėjas keliose stambiose or
ganizacijose k. t. SLA North 
Saidės kuopoj sekretorium ir 
kitose organizacijose uolus 
darbuotojas.

Kita laimė toj pačioj Kup- 
penheimer Co. dirbtuvėj, tai 
p. K. Radišauskienė. Sako, 
man jau seniai reikėjo atnau
jinti “Naujienas”, bet laukiau 
kol tave pamatysiu, kad pa
tarnautum su prenumerata. 
Pp. Radišauskai visiems gerai 
žinomi North Saidėj kaipo vei
klus žmonės, ypač Kastutė. 
Gal nėra nė vieno, kuris jos 
lošimą scenoj nebūtų matęs. 
Kastutė netik pati sau atnauji
no “Naujienas”- bet ir p-ei 
Žemeckienei pastebėjo, žiūrėk, 
neužmiršk musų kontestantės.

Ponai Miliūnai tai visai nau
ji North Saidės gyventojai. Se
niau gyvenę ilgus metus Burn- 
saidėj, ten ir savo gražų na
mą turi, ir turi gražias dvi du
kreles, kurių viena vedusi, o 
kita dar prie tėvelių gyvena. 
Rodos, nėra Chicagoje tos 
draugijos ar kliubo, kur Mi
liūnai nepriklausytų. Jie geri 
suvalkiečiai, bet ir prie Že
maičių priklauso Miliūnam 
linkiu tapti gerais North Sai
dės piliečiais.

Kas musų pp. Jokubauskų

bridgeportie-

M. DUNDU-
Mich. Gyvena

36

Mrs. V. FAIZA

1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago,III.

Turi balsų 200
* - ■ * - * * ‘ X . . . r 1 T 2 _

37

ST. ŽUKAUSKAS

42 Keith St., 
Lee Patk, 

Wilkes Barre, Pa.

Turi balsų 150
<11 m ‘...... *»»

pagelbės man gauti 
balsų “N-nų” kontes-

Kastancija Mankienė, 
4027 S. Maplevvood Avė.

Iš Calumet 
City, III.

ir Maryte. Jie patys iš geriau
siai atsižymėjusių netik dai- 
lėj-mene, bet ir visuomenių ia- 
nic veikime. Jeigu apie juos 
rašyti- tai jau reiktų didelę 
knygą jų istorijos darbuotės 

Marytė man sako, 
augiau bėgti ant

prirašyti, 
nenoriu

J. Meškis, kuris užlaiko pie
no parduotuvę ties Forsythe 
Avė. ir 156th Str., Calumet 
City, III., yra senas biznierius, 
gerai patyręs pieno bizny j, už
sirašė 
tantą

Naujienas” per kontes-

gai kai dabar taip slidu, o 
kartais nuėjus jau randu iš
pirktas. Tai vėl nauji prenu
meratoriai, bet ir užtikrinti 
amžini skaitytojai. Ačiū Sta
siui ir Marytei už prenumera
tą-

sa

fiox
J. Maksvitį,

202, Calumet City, III.

O. Vilienė
1646 N. Bell Avė.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

JUBILIEJINIO KONTESTO

DOVANOS
šiame Konteste bus Dalinamos Dovanos Kontesto Dalyviams:
“ 13UICK AUTOMOBILIS 4 DURŲ SEDAN Iš—

MILDA AUTO SALES
806 ĮVEST 31st STREET •

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAS Iš— 
PEOPLES FURNITURE CO 

4183 ARCHER AVENUE

BEDROOM SETAS, 3 ŠM. BOUT LAMP IR DRESERIO 
UŽTIESALAS, Iš—

NEW CITY FURNITURE CO.,
1654-6 VV. 47 th STREET

DINING ROOM SETAS, Iš— 
ROOSEVELT FURNITURE CO 

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

VICTOR RADIO 1939 METŲ MODELIO, Iš— 
JOS. F. BUDRIKO, 

3417 SOUTH HALSTED STREET
X

e KITCIIINETTE SEAS, Iš—
m V. BAGDONAS,
■ ________________ 3406 SOUTH HALSTED STREET

“ CEDAR CHEST’ Iš—
■ BARSKIS FURNITURE CO.,J- 1748 WEST 47th STREET
® ir dar apie 20 mažesnių dovanų, kurios bus išdalintos 

koncerte, kuris įvyks kontesto pabaigoje.
Kontesto

M



NAUJIENOS, Chicago, TU. Penktadien., vasario 3, 1939
«<
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Diena Iš Dienos
—.................................... -

Pavyzdingi 
Bridgeportiečiai

Kazys Ačas ir jo žmona yra 
savininkai didelio apartmenti- 
nio namo, 2900 S. Poplar avė., 
kur ir jie patys gyvena.

Praeitais metais pp. Ačai sa
vo nuosavybę pertaiso ir dabar 
jų namas puošia apylinkę: at
rodo kaip naujas.

K. Ačas yra prasilavinęs žmo
gus, mėgstąs skaityti. Mrs. A- 
čienė užprenumeravo “Naujie
nas”, tuo parėmė ir mane kon- 
tcste. —J. A. S.

skaitlinga puota tos bažnyčios 
salėje.

Dalyvausią 25 “Ženočių” po
ros ir daug svečių. Susidarysią 
apie 500 iš viso.

P. ir O. Miliauskai yra duon- 
kepyklos savininkai, jie turi 
dvi užaugusias dukteris: viena 
yra ištekėjusi, o jaunesnioji 
dar pas tėvus gyvena. —J. A. S.

Įvyksiančios Šaunios 
Sidabrinės Vestuvės

Pranas ir Ona Miliauskai, 
1425 So. 49th Avė., Ciceroje, 
rengiasi atšvęsti savo ženybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktį. Ta 
proga vasario 5 d., sekantį sek
madienį, Ciceros lietuvių para
pijos bažnyčioj įvyksiančios si
dabrinės jungtuvės; o vėliaus

Grjžo iš Hot 
Springs

BRIDGEPORT. — Vakar ry- 
tą iš Hot Springs, Arkansas su
grįžo chicagiečiai Frank ir Bar
bora Shamettai, 3336 S. Litua- 
nica avenue. Taipgi grįžo p-a 
Patumsis iš Dekalb, III. Ir pp. 
Shamettai 'ir Patumsiene buvo 
apsistoję Hot Springs’uose pas 
lietuvį p. Tolochką, kuris ten 
užlaiko viešbutį.

Kurorte tebeatostogauja keli 
kiti chicagiečiai, pp. L. Ncrkai 
ir M. Grinienė.

VBA 
Šiandien Ji Bus 
“Sweet Sixteen”

Šiandien bus ypatingo links
mumo įvykis p-lės Evelynos 
čereskiutčs gyvenime. -Jos tė-

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

vėliai šiandien rengia gražų ba
lių savo namuose, 2117 Coneard 
Place, kur suvažiuos daug gi
minių ir draugų, pasveikint 
p-lę Evelyną, kaipo “Sweet Six- 
teen. P-lė Eve’yna turi ypatin
gų gabumų moksle. Ji atsižy 
mi dabar lankydama High 
SchooŲ taipgi ji da’yyaiija ir 
labai gražiai pasižymi “Bijū
nėly;”. Prie šios progos ir aš 
sveikinu p-’ę Evelyną. pasieku
sių “panelės” amž’aus.

Dėdė.
• * - . -

fšsičmė Leidimus 
’^dyboms
(Chicago j)

Joseph Staliliones, , 22, su 
Stephanie .Tutkus, 25

Karolis Sapiega, 22, su He
len Czechowiczj 20

Reikalauj’a
Vrskiru

Bessie Kubes nuo Charles 
Kubos
Gavo 
Perskiras

Cornelius Greg nuo Laura 
Greg

.... ... .................. . '

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ K- 

----- —- ----------------  
Mokyklos 
Reikmenys

NAUJIENŲ kontesto eiga-

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Klubo mėnesinis susirinki
mas įvyks šįvakar 7:30 vai. Chieagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Labai svarbu, visi būtinai atsilankyki
te. Kurie esate pripildę aplikacijas laike metinio baliaus 
taipgi atvykite S. Kunevičius, rast.

Lietuvių Keistučio Pašelpos Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
vasario 5-tą, Hollyvvood svetainėje, 2117 W. 43rd St., 12 
vai. dieną. Malonėkite atsilankyti. Helen Chapas, ras'.

Liet. Moterų Dr-jos Apšvictos mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 5 d. 2:00 v. po pietų Sandaros svet., 
811 W. 33rd St. Visos malonėkite susirinkti ir atsivesti nau

jų narių prirašyti. Kviečia, Valdyba
Kruopiškių Progresyvio Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks šeš 

tądien j, vasario 4-tą, 8-tą vai. vakare 2436 N. Marmora Si. 
Visi kviečiami atsilankyti. Turim svarbių reikalų aptart’.

V. čepulevičius
Illinois Lietuvių Pašelpos Klubo mėnesinis ir EXTRA susir’n 

k imas, šįvakar Chieagos Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
S t. 7:30 vai. Visi kviečiami būtinai atsilankyti, nes yra 
svarbių įstatų taisymo ir metinio baliaus reikalai.

A. Kaulakis, rast.
Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek 

madienį, vasario 5 d. 12 vai. d. Chieagos Lietuvių Audito
rijos svetainėj, 3133 So. Halsted St. Susirinkimas yra svar
ins, todėl kiekvienas draugas privalo būtinai pribūti, nes 
turime svarbių reikalų apsvarstyti. Atsiveskite naujų narių 
prirašyti. \ P. K. sekr.

Draugijos šv. Petronėlės susirinkimas įvyks nedėlioję, vasario 
5 dieną, 1 vai. po pietų parapijos svetainėje. Nares malo
nėkite pribūti į susirinkimą, yra rengiama balius ir rinksi 
me darbininkes. A. Laurenavich, rašt.

SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks penktad’enj, va 
sūrio 3 d., 7:30 vai. vak. J. Petrausko salėje, 1750 S. Union 
Avė. Visu narių dalyvavimas yra būtinas, nes susirinkime 
reikia pabaigti sen is užsilikusius reikalus. —Valdyba

Pp. Makuskai turi nuosavą 
bizniavą namą, 910 W. 32nd 
PI., kuriame užlaiko smulkme
nų ir mokyklos reikmenų krau
tuve, nes randasi prie mokyk
los/—J. A. S.

COFR. NEEDlSCRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED DRESS PATTERN 1945

No. 1945 —Mergaitei mėgsta suknelė.

! NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1945 I
j 1739 So. Halsted St., Chicago, I1J. |

I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...............
I I
I Vardas ir pavardė ......................    — l

1 Adresas ..........  -.................................................................
I 

Ir* ualofHn ______________ i___

Naujas 
Biznierius

William ir Paulina Stanis ne- 
nešiai nupirko taverną iš p-s 
Slotkienės, 901 W. 35th St., ir 
todėl vasario 4 ir 5 dd. rengia 
atidarymo parę. Bus muzika 
ir / duos svečiams skanius už 
kandžius.

Visi p. Stanių draugai- ir pa
žįstami nepamirškit. atsilankyti 
atidarymo dienomis, kur galė
sit smagiai laiką praleisti.

Prie progos turiu pažymėti, 
kad p. Staniai yra geri 1 nau- 
jienięčiai, taipgi prisiminė, kad 
prie pirmos progos prisirašys 
į Chieagos Lietuvių Draugiją. 
Beje, p. Stanis kiek metų at
gal dalyvaudavo Pirmyn ir Dai
nos chorams.

Naujiems biznieriams linkiu 
gero pasisekimo biznyje.

Alex Ambrose.

Tas Sniegas, 
Sniegas!

Dėl pūgos turėjau šaltį 
pagauti!

Pirmadienį rytą pabudau ir 
žiūriu, prie lango viduj krūva 
sniego. Galvoju kibą pakvai- 
lau, kas čia į butą atneš snie
go. Patryniau akis ir vėl žiū
riu. Mat, langas buvo trupu
čiuką atdaras, tai ir prisinigo 
didžiausią kupetą. Tuoj aus 
pribėgau, atsidariau plačiau 
langą ir išmečiau su rankom 
lauk sniegą. Na, ir šaltį paga
vau.

Daug vargo pridarė sniegas 
žmonėms, negalėjo nė į darbą 
nuvažiuoti. Gatvekariai nega
lėjo išbristi, daug žmonių ir 
gyvastis prarado-

Kaip Kiti Vargo.
Pažiurėjau per langą, nugi 

žiūriu, musų northsidės mu
zikantas Rudis su dukteria 
Lillian, kad vargsta su auto
mobiliu, tai vargsta. Turbūt, 
norėjo kur nuvažiuoti, gal į 
darbą. Kokias tris valandas 
laiko ėmė iki nuvažiavo vieną 
bloką. Kokie penki vyrai gel
bėjo. Tai sniegą atkasa, tai 
padeda pastumti.

Žiuriu ir Trilikienė irgi su
kinėjasi, mat, atėjo broliui į 
pagęlbą. Pasirodo, kad žmo
gaus išgalvotos mašinos kad 
ir automobilis prieš gamtą 
negali atsispirti. —V. Faiza.

(Tąsa iš 5-lo pusi.)

Iš Winnepeg, 
Kanados
Drg. T. Rypkevičiui:
Gerb. Kontesto Vedėjau:-—

♦

Su šiuo siunčiu pageidau
jamą fotografiją ir pradedu 
darbą su atnaujihimu savo 
prenumeratos- Kaip jau pa
sižadėdamas sakiau, kalnų ne- 
nuversiu, bet itkiuos pirmą 
laipsnį pasiekti. Manau vis dėl 
to bus geriau kaip niekas. Jei
gu pasieksiu pirmą laipsnį, 
turiu pripažinti, kad bus pasi
darbuota daug, turint omenyje 
mažą lietuvių skaičių apgin
simą “dievorabščių”. Jei tas 
pavyks, tai senkančiam “Nau
jienų” kontestui darbas bus 
lengvesnis.

ICO prenum. tai bus geras 
agitatorius ir švėtėjas Winni- 
pego lietuvių tarpe.

Tai tiek kas šiuo tarpu ne
aišku. Draugiškai-

Tvarogra d s kas

“Mano
“Pareiškimas”

Gerbiami “Naujienų” skaity- 
tojai-jos:

Aš tėmijau “Naujienose” 
Gerb. Kontestantų-čių pareiš
kimus, prašančius paramos. 
Aš-gi, kaip tik atbulai.

Kadangi “Naujienos”, išgy
vavusios per 25 metus nepra
šė paramos, tad ir aš, dirb
damas dėl “N.”, neprašau pa
ramos, o tik prašau man leis
ti patarnauti tamsioms.

Aš žinau, kad tamstoms lai
kas yra brangus. Man laikas 
nėra toks brangus, kadangi 
prieš keletą mel'ų buvau su
žeistas automobilio nelaimėjo 
ir sunkų darbą vargiai galė
čiau dirbti. O be užsiėmimo 
žmogus palieka tinginys. Tad, 
gerbiamieji- Viiue } norėtumėt 
malonaus patarnavimo “N” 
reikalais, meldžiu pranešti 
laiškučiu, 1833* Evergreen Avė-, 
arba “N.”, tel. Canal 8500.

Draugiškai
J. Ascilla

Darė Biznį Su Manim Šie,\ 
Draugai Naujieniečiai

P Grakauskas, 730 W. 17 
St. Painteris ir namų dekora
torius, labai gero budo žmo
gus.

Antanas Stukas, 725 W. 21st 
PI.

Tai žmogus kuris niekad ne
siskundžia. Visada linksmas. 
Antanas yra senas naujienie- 
tis, buvęs biznierius ir daug 
veikęs tarpe lietuviškų orga
nizacijų Bridgeporto koloni
joj. ,

John Dambros, 4233 So. 
Maplewood Avė., yra biznie-
rius. Bet atliekamu laiku daly
vauja lošimuose ir choruose- 
Yra narys Liet. Vyr. Choro.

Jis niekuomet neatsisako 
nelaimingus sušelpti. Tai pui
kus pavyzdys kitiems. Jis vi
suomet pirmas su auka. J. A.

Tuo John A.
Sinkaus
Praeitą savaitę nesitikėjau, 
kad galėsiu, bent kick-įkuop- 
ti aukštyn, kontesto kopėčio
mis iš priežasties didelios pū
gos Chicagoje.

Tikrai- man yra daugiaus 
negu sunkus darbas, pristaty
ti skaitytojams “Naujienas” 
rytmečiais ir tikiuos, kad į- 
vertindami mano sunkų dar
bą, keliolika -skaitytojų ir už-

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

siprenumeravo dienraštį.
Su jų pagclba aš turiu pro

gos, užbaigdamas pirmą mė
nesį kontesto, pasiekti antrąjį 
laipsnį. Gal, ir nebusiu pirmoj 
vietoj, pralenkęs visus kon- 
testantus, bet man smagu, kad 
nepasilikau bestovįs ant vie
tos.

Apie mano rėmėjų stovį aš 
parašau į “Naujienas”, tas ži
nias visuomenė įvertina ...

J. A. S.

DABAR EINA
Kiniečių didvyriškumas

“KOVA IKI PASKUTINIO”
Dalyvauja kiniečių žvaigždės, 
padedant kiniečių kariuomenei. 

Užrašai anglų kalba.

SONOTONE 
66 E- Van Buren St. 

arti Wabash.
25c iki 1 v. p. p. išskiriant 

šeštad. ir šventes.

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

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

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

COOĘ 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 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kaina 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 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė. 

prie California

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

, ■ ....... ■ /

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

G AS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS. 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic .5688

Victor Bagdonas >
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
’erk raustom forničius, pianus ir 
isokius rankandus bei Štorus.

Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Garsinkitės “N-nose”
A. F. CZESNA BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Telefonas1BOULEVARD 4552

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

1657 West 45tli St., kampas S. Paulina St.
Vi............... —  ------------------ ----------------- ----------- -   ............................................................... ........ ......... ■ ■ /

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.

BUK SVEIKAS IR DŽIAUKIS GYVENIMU
w 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 stubo.ie. Visai šeimynai patiks Rex 
Bitters. Pabandykite jį šiandien.

REX BITTERS COMPANY
Board of Trade Building, Room 1240

Reikalaukite tavernose ir vaistinėse 
Tavernų savininkai reikalaukite savo dealerių 

Tel. Wabash 4991-4990

“ GRAND OPENING P ARĖ 5
įvyks

bi VASARIO (FEB.) 3-4-5 d. £
Bus Geri Muzikantai ir Skanus Užkandžiai tg Kviečiam Visus Musų Draugus ir Pažįstamus Atsilankyti. “Į 

S TED GUDAITIS TAVERN «
M 2853 W. 63rd Streetbd̂

ffiS3KBBBSBSESaiBaffl9EBBai9n«SaaSlH3IBaBBaaBBBII^

DIDELIS ATIDARYMAS 
CENTURY TAVERN 

901 West 35th Street
Subatoj ir Nedelioj, Fabruary 4 ir 5, ’39 
Bus gera muzika ir skanus užkandžiai. Kviečiam visus 

mu.^ų draugus ir pažįstamus atsilankyti.
William ir Paulina Stanis 

Tel. YARDS 6802

MAJORAS LIKERVILLE MIESTO IŠLEIDO

ATSIŠAUKIMA
I visus vyrus ir moteris, kurie rengiasi vesti, Draugijas, Ložas, 
Klubus, kurie rengia šokius ir puotas, primindamas, kad jie visi 
gali pirkti senesnį ir geresnį vyną ir likierius urmo kainomis.

Pasirašo MAJORAS JOE JESKE
mh b ■ m ■ ■ m m gausite 4 metų senumo

PRIE W8USI| BARO:
stiklelį už 10c. taipgi 11 metų seną už 15 centų stiklelį. Savo 
sandėly turime Kalifornijos vyno po $1-24 galioną ir 90 proof 
degtines po 98c. pilną kvortą.

JOHNSTON & HtlNT
1375 MILWAUKEE AVENUE

35 metai ant Wilwaukee Avė.
Tel. ARMITAGE 1346 ({steigta 1896 m.) Pristatymas Dykai

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS—- BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— ___ T_. _ —1 IKI 8 VAL. VAK.

• ŠEŠTADIENI— H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
•SEKMADIENĮ— , _______________ —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.
•

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

po pietų.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 

KONCERTAS
Ashland Blvd.

Auditorijoj

Kovo 12, 1939

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI 

už ......................... .
GYDYMAS

LIGONINĖJE .............

q2-50
$50-oo

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 
diena Ligoninėje _  $15.00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama ...

VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

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

/
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KONGRESO SKYRIAMS SUBRAŠKĖJUSN
Keista, be galo keista buvo, 

kai anais metais suvažiavo į 
Clevelando seimą demokratiš
kai nusiteikę elementai darbuo
tis bendrai su komunistais už 
atsteigimą Lietuvoje demokra
tijos. Tiesa, anais laikais tam 
tikros visuomenės ir spaudos u- 
pas buvo pakilęs iki aukščiau
sio laipsnio, todėl ir nebuvo ga
lima prieš lokį keistą bendra
darbiavimą neigiamai atsiliepti. 
Teko tad tylėti ir žiūrėti, kas iš 
viso to išeis.

Šiandien dalykai žymiai pasi
keitė. Įvairiuose skyriuose įvy
ko gana nemalonus incidentai. 
Pasireiškė konferencijose aštrių

žymiai pasikeitė. To- 
bus galima Šalčiau, 
visą reikalą pagvil-

džių, skyriai subraškėjo, o vie
nas jų ir visiškai sugniužo.

Dėl tų įvykių visuomenės nu
siteikimas 
dėl dabar 
išsamiau 
deni i.

Pirmiausia, broliai ir seserys, 
bukime nuoseklus. Jei mes rei
kalaujame demokratijos savo 
lietuviškai respublikai, tai turi
me būti ir patys demokratai. 
Vadinasi, turime išpažinti de
mokratiją be jokių išimčių. O 
dabar pažiūrėkime kas išeina: 
talkininkais demokratijai reika
lauti yra komunistai. Taigi, tie 
žmonės, kurie savo garbinamo
je šalyje demokratijos neturi. 
Jie visai atvirai sako, jog vis-

viską derina su sovietų Rusijo
je besikeičiančiais įvykiais. Mat, 
pirmiausia jiems turi rūpėti 
Maskva, o tik po to kiti daly
kai. Koks iš Maskvos vėjas pa
pučia, į tą pusę jie ir krypsta. 
O kadangi tie vėjai dažnai kin
ta, todėl nuosekliems demokra
tams su komunistais nepakeliui 
eiti. Anksčiau ar vėliau jie tuo 
bendradarbiavimu turės nusi
vilti.

Prisiminkime tik praeitį. Ka
da Lietuvoje valdžios pryšaky- 
je stovėjo Dr. Grinius ir Šleže
vičius, tai ten buvo demokrati
nė santvarka.

O kaip į tą valdžią žiurėjo 
komunistai? Manau, kad dau
gelis tatai atsimena.

Komunistai prieš tą valdžią 
prikepė visokiausių rezoliucijų. 
“Laisvė” seimus tiesiog cirkais 
vadindavo. Ir tai tokios atakos 
buvo kreipiamos prieš tą 
džią, kuri net komunistus 
vo iš kalėjimų paleidusi.

Kai kas gali pasakyti,
anais laikais komunistai buvo 
klaidingi, o dabar jie jau pasi
taisė. Tačiau taip nėra. Jie sa
kė ir tebesako, kad jų politika, 
jų nusistatymas yra teisingiau
sias. Maskva klysti negali...

Baigdamas noriu priminti p. 
Naujalio laišką, kuris buvo 
“Naujienose” išspausdintas sau
sio 16 d. Tame laiške pasaky
ta, kad juo greičiau Amerikos

val- 
bu-

joje nėra žodžio ir spaudos lai
svės. Nieko blogo jie nemato ir 
tame, kad sovietuose gali gy
vuoti tik komunistų partija. Jo
kia kita politinė partija ten ne-

geliui kitų sakyte sako, kad 
kongreso veikla nėra sklandi. 
Susikirtimai ir nesusipratimai 
nuolat didėja. Iš to galima da
ryti išvadą, jog anksčiau ar vė
liau teks skirtis. O jei taip ir 
atsitiks, tai nieko baisaus ne
bus. Pavyzdžiui, kada šeimy
niniame gyvenime taikos nėra, 
tai geriausias dalykas yra sky
rybos (divorsas).

Kodėl tad negali tuo receptu 
pasinaudoti kongreso dalyviai?

Lukšių Jonas.

Politika
“Mano Senas 
Draugas Ir 
Kaimynas”

jog

nuo komunistų, juo bus svei
kiau.

Atrodo, kad jis pasakė 
ką daugelis mauo: iš liesų 
tie santykiai butų geriau 
traukti vėliau, negu niekad.

Visa tai rašau ne dėl to, kad 
jaučiau kokią neapykantą ko
munistams. Anaiptol ne. Pasta
rieji įvykiai tiek man, tiek dau-

tai,

ten
na-

Patarlė sako: “kur miela, 
akys, o kur niežti — ten 
gai”. Visai nėra ko stebėtis, kad 

ongreso

Pasimirė Senas 
Kridgeportietiš 
Vincentas Pukštis
Sirgo ligą Laiką; Laidotuvės 

Pirmadienį Iš A.
Koplyčios

Phillips

Vakar an- 
vidurnak- 
bridgepor-

nu-

BRIDGEPORT. — 
ksti rytą, tuojau po 
čio, pasimirė senas 
tietis Vincentas Pukštis. Velio
nis sirgo labai ilgą laiką.

Jisai buvo apie 50 metų am
žiaus ir daugelį metų užlaikė 
krautuvę vardu Auburn Fancy 
Goods Shop, adresu 3108, So. 
Halsted street. Kaipo sąžinin
gas ir gabus biznierius, jis iš
vystė plačią pažintį Bridgepor- 
te ir kitose kolonijose.

Velionis Vincentas Pukštis 
paliko žmoną, Antoinette ir sū
nų Vincentą. Buvo narys Chi
cagos Lietuvių Draugijos ir ki
tų pažangių organizacijų.

Kūnas yra pašarvotas laido
tuvių direktoriaus A. M. Phil
lips (buvusioj Masalskio) kop
lyčioj, 3307 Lituanica avenue. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, 1 
valandą po pietų. Velionis bus 
palaidotas Tautiškose Kapinė
se. V. '

Tariu Širdingą 
Ačiū

Šis Jaunuolis
Apleis, Bet Neužmirš 
Musų Chicagos

39KflKK»

PERSONAL 
Asmenų Ieško

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

■e'

da
Bryan Hartnett

M r. Bryan Hartnett yra 
bartinis 12 to wardo atstovas- 
aldermonas Chicagos miesto 
taryboj. Terminui einant prie 
pabaigos, Mr. Hartnett ir vėl 
kandidatuoja, pasitikėdamas, 
kad turės balsuotojų pritari
mą.

Pereitą penktadienį, Syrena 
salėj, Brighton Parke, įvykb 
masinis 12-to wardo demokra
tų mitingas.

Vyriausiu 
meras 
taipgi 
muose 
vieloj.

Kalbėdamas apie 
nett’ą, meras aukštai įvertino 
jo darbuotę miesto taryboj. Jis 
pareiškė, kad 12 to wardo at
stovas yra darbštus, nuoširdus 
žmogus ir jeigu )<yla diskusi
jos taryboj, tai jie kalba vy
riškai — “iš peties”, pasaky
damas ką pats mano, ir kriti
kos nebijo. 1

“Kalbėdamas apie Harlnettą, 
kalbu ne tiek apie politinį ko
legą, kuris ant mano 
kandidatuoja, . bet apie 
ir kaimyną, kuris man 
bai artimas.”’"

kalbėtoj u 
Edward J. Kelly, 
yra kandidatas 
naujam terminui

Bet Jo Dainų Gal Nebegirdėsim
Daug kas pagyvena Chicagoj 

išvažiuoja ir musų šlaunų mie
stą užmiršta, kartais net ačiū 
nepasako už draugiškumą, kurį 
čia rado.

Bet ne toks bus Viktoras 
Benderis, jaunasis musų daini
ninkas, kuris nelabai seniai pa
sirodęs musų padangėj, šį sek
madienį su chicagiečiais jau at
sisveikina.

Viktoras daugiausiai Chica
goj gavo pradžią, prasimušė į 
tušų, kaipo dainininkas ir čia 
rado prielankią publiką, kuri jo 
gražų tenoro balsą pamilo ir į- 
vniMno. Čia jisai suėjo į artimą 
pažintį su lietuviais, gavo .pro
gą Lietuvą aplankyti ir čia 
tyrė, kad lietuviai įvertina 
lentingus savo jaunuolius 
duoda jiems progą pakilti.

Gal nesinori jam Chicago
leisti, bet sekmadienį Viktoras 
yra pasiryžęs pasakyti mums 
sudiev ir išvažiuoti į tolimą Lie
tuvą
žų balsą. Kai Viktoras pereitą 
vasarą su “Pirmyn” Choru lan
kėsi Lietuvoj, kauniečiams jis 
taip patiko, kad Kauno Muzi
kos Konservatorija paskyrė jam 
stipendiją.

Sekmadienio vakare Kimba! 
Hali salėj, prie Wabash ir Jack- 
son gatvių įvyks Viktoro Ben- 
derio Atsisveikinimo Koncertas. 
Tai bus jo paskutinis pasirody
mas chicagiečiams, nes rytojaus 
dieną pasileidžia į kelionę. A- 
nieriką apleis vasario 10 d.

Cbicagiečiai yra kviečiami 
dalyvauti šiame mėgiamo jauno 
dainininko atsisveikinime. Savo 
maloniomis dainomis jis mums 
suteikė nemažai malonių valan
dėlių. O kas žino, kad kartą iš-

pa- 
ta- 
ir

ap-

IEŠKAU MOTERS APSIVEDI- 
MUI, Suvalskinės, tarp 55 iki 59 
m. amžiaus. Atsišaukite laišku 1739 
So- Halsted St., Box 931.

RENDON 6 kambarių FLATAS 
steam heat, 3431 So. Lowe Avė. 
Savininkas 3204 So. Halsted St.

buvo 
kuris 
rinki
ni ėro

Hart-

toliau lavinti savo gra-

tikieto 
draugą 
yra la-

(Skl.)

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo 

IEŠKAU BEKERNĖS ŲARBO- 
Esu patyręs kepėjas duonos arba 
ceiksų. Kreipkitės tik raštu. 1739 
Halsted St., Box 932.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, mėgstanti vaikus. 
Būti ar eiti- Malonus namai.

Longbėach 3159

REIKIA PATYRUSIŲ trimerių 
prie moteriškų skrybėlių.

PERNAU and ROSENOW 
910 West Jackson Blvd.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKALINGAS PORTERIS dėl 

apvalymo taverno — taipgi reika
linga gaspadinės nuo 30 iki 40 me
tų, prie lunchiaus.

6500 So. State St.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU PUSININKO į ta- 
vern biznį. Vienai moteriai persun- 
ku užlaikyti biznį. 2301 W- 21 St

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETS 
GyyulkU—-Šuj^^ eta.
PARSIDUODA GERA KARVĖ su 

veršiuku — 5922 So. Kolmar Avė.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI BEAUTY SHOP 
lietuvių apylinkėje—4 metai įsteig
ta. Gyvenimui kambariai. Nebrangi 
renda, garo šiluma. Aukoja.

Box 928. 1739 So. Halsted St.
PARDAVIMUI TAVERNAS, ge

ras kampas — biznis gerai išdirb
tas—6 gyvenami kambariai iš už
pakalio. 1460 So. Union.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žeme Pardavimui

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

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

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

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

Kreiptis 5946 BELMONT,
Tel. Avenue 5577.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyyenžmui Kambariai

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

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimuii Kambarių

MERGINA IEŠKO parankaus 
kambario apšildyto, Brighton Parke 
netoli Western arba 47-tos gatvės 
pries mažos šeimynos. Telefonuoki- 
te Lafayette 6923, tarp 5 ir 7 v. v.

tą veiklų senosios kartos lietu
vį — patriotą, išreiškime jam 
savo užuojautą ir paramą ir 
pagelbėkime ligą nuspirti į šalį.

R. š.

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

SOUTH WEST SIDĖJ 2 akrai 
prie dviejų kelių. Bargenas $1250. 
Rašyti Box 930, 1739 So. Halsted 
Street-

ARTI STOKJARDŲ 2 flatų frei- 
minis, po 5 kambarius — 2 karų 
garažas. Bargenas, $950 pinigais. 
Rašyti Box 929, 1739 So. Halsted 
Street.

KAMPINIAI 12x4 KAMBARIŲ 
apartmentai—metinės pajamos — 
$5040. Kaina $18,000. Cash $3,000. 
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

4027 Crawford.
Tel. Independence 6870

LeWest 
mane už- 
ir tuomi

J. Sallas’ui, 3555 
Moyne Si., kuris per 
sirašė “Naujienas” 
prisidėjo prie “Naujienų” jubi
liejinio kontesto.

V. Faizienė.

Pasveiko'
A. Kukleris

hSirgo plaučių uždegimu

besugrįš? Dalyvaukime koncer
te, nęs tai gal bus išlikro pas
kutinis Chicagoj.

Koncertas prasidės 8 valau-

Calumet City, III 
Kur Lietuviai
Yra “Lenkai”

įiįįC;,.

No. 4882 — Namuose dėvėti rūbai. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 
20, taipgi 34, 36, 38, 40 ir 42 colių 

į 
Norint gauti vieną ar dau

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

per krutinę.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 11L 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No.............

per krutinęMieros

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Baldų “muveris” ir anglių 
pristatytojas Antanas Kukleris, 
3414 S. Lituanica Avė... per kė

75 centai. Draugas

ELZBIETA VAIČIULIENĖ 
po antru vyru Grikšienė, 

po tėvais Kilinskaite
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 2 d., 3:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs senatvės 
amžiaus, gimus Tauragės ap
skrity, Kvėdarnos parap., 
Ganatų kaime-

Amerikoj išgyveno 39 m. 
visą laiką Roselande.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, dukterį Oną, 2 sū
nūs—Joną Vaičiulį ir Domi
ninką Grikšą, 2 marčias Joa- 
nną, Oną, 3 anukus —Dan, 
Leonard ir Eugene, ir daug 
kitų giminių Jr pažįstamų.

Priklausė prie Tretininkų 
ir Šv. Onos Dr-stės.

Kūnas pašarvotas 116 East 
107 St. Laidotuvės įvyks pir
madienį, vasario 6 d., 8:30 v. 
ryto iš namų į Visų Šventų 
par. bažnyčią, kurioje atsibus, 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, iš ten bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines-

Visi a. a. Elzbietos Vaičiu
lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Sunai ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. Lachawiczius ir 

Sunai, Tel. Pullman 1270 ar
ba Canal 2515.

l Siunčiam Gėles
I n U L I K IV Telegramų įL U V L i M U Xis»s ^šaulio Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

B I O SI Gėlės Mylintiems 
I IKK H Vestuvėms, Ban- U 11U ru kietams, Laid o- 

tuvems, Papuoši-
GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800
nanMOMEiMavMaai

savo klijentų anglimis ir per- 
kraustymų atlikti dėl ligos.

Bet praeitą savaitę daktaras 
Mon tvidas pripažinęs, kad A> 
Kukleris jau esąs visai pasvei
kęs ir galįs vėl pradėti norma* 
liai savo užsiėmime darbuotis.

Be perkraustymo ir anglių 
biznio A. Kuklcriai užlaiko 
grosernės ir delicatcssen krau-

VINCENTAS PUKŠTIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Vasario 1 d-, 11:50 vai. vaka
ro, 1939 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Mažeikių - apskr., 
Laižuvos pai?ap., Pakliavupės 
kaime.

. Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Antaniną po 
tėvais Balvooaitę, sūnų Vin
centą, 3 pusbrolius Juozapą, 
Antaną ir Domininką švažu^ 
ir jų šeimas; 3 švogerius — 
Antaną, Domininką ir Joną 
Galminus ir jų šeimynas, gi
minaičius Juozapą ir Mortą 
Šalčius ir jų šeimynas ir ki
tas gimines.

Priklausė prie Ch. Lietuvių 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litua- 
nica Avė- Laidotuvės įvyks 
Pirmad., Vasario 6 d., 1:00 
vai. popiet. Iš kopi, bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Vincento Pukščio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Simus ir kitos Gim.

Laid. Dir. Ant- M. Phillips, 
tel. YARDS 4908.

Velionis Vincentas Pukštis 
gyveno po antr. 3108 S. Hals
ted ir buvo savininkas Au- 
burn Fancy Goods Shop.

pagelbėkim Šitam 
Veteranui “Ligą 
Nuspirti į Šalį

Artinasi Pagerbimo Vakaras 
“Dėdei Vaitiekūnui”

Kaip žinia,. Joniškiečių L. K. 
Klubas pasiryžo pagerbti ser
gantį joniškietį “Dėdę” Vaitie
kūną ir jam suteikti pagalbą.

Tam tikslui yra rengiama 
pramoga su programų ir per
statymu vieno veiksmo vaizde
lio. Taip pat bus kitokie pamar- 
ginimai ir dovanos bus duoda
mos, o prie to, šauni muzika 
gros šokiams.

d., sekmadienį, Hollyvvood Inu 
saloj, 2117 W. 43rd g-ve. Gana 
ankstokai prasidės, 4-tą vai. po 
pietų ir baigsis vėlai vakare.

Kurie turės kur kitur vykti, 
lai galės ar prieš išvykimą ar
ba vėliau atsilankyti į joniškie
čių pasilinksminimo vakarėlį 
Ten pasimatys su naujais drau
gais ir senais pažįstamais ir pa
spaus dešinę scenos veteraujui 
Vai tekūnui. Jam palinkės grei
tai grįžti sveikaton, kad pasvei
kęs ir vėl su mumis butų ir dar 
padirbėtų su senosios kartos 
teatro mėgėjais ir taip pat su 
musų jaunuomene.
Visą Amžių Dirbo Visuomenei

Benediktas Vaitiekūnas be
veik per visą savo gyvenimą 
pašventė savo gabumus, ener
giją ir žinojimą vaidybos reika
lams. Kiek naktų .nemiegota, 
klek triūso — vargo prisėjo pa
nešti. Ir ne savo naudai, bet lie
tuvių visuomenes labui ir jos

Beveik Visi Lietuviai Sulen
kėję.

nepatyriau. Bet 
laikraščius tai

Po Calumet City, Ilk, pavai
kščiojęs, sužinojau, kad yra 5 
alinės kitaip sakant “traktie- 
rinės”, kurių savininkai yra 
lietuviai, o kaip jiems biznis 
sekasi—tai 
lietuviškus
skaito tik vienas, o kitiems vi
sai neužsimink apie laikraštį 
arba kitokią lietuvių Spaudą. 
Parengimų jokių nedaro, o 
jeigu katras surengia kokį pa
silinksminimą, tai apylinkės 
lietuviai neina. Nors lietuvių 
čia yra apie 62 šeimynos, bet 
didžiuma sulenkėję- Jeigu len
kai surengia kokius šokius 
smuklėje’ tai veik didesnė da
lis lietuvių dalyvauja.

Na, dar randu 2 biznierius 
lietuvius — Juozas Prakaitis 
folografistas ir Jonas Meškis, 
kuris užlaiko pieno parduotu
vę prie Forsyth avė. ir 156th 
gatvės. Jie skaito Naujienas.

Jaunimas Ištautčjęs.
0 apie jaunimą nėra kalbos 

Kai kurie visai nemoka lietu
vių kalbos ir negalima prikal
binti prie lietuviškų draugijų 
prisirašyti.. Čia yra dvi S. L. 
R» Katalikų kuopos ir LDK. 
Vytauto draugija. Abidvi blo
gai gyvuoja, lik senukai pri
guli. DLK. Vytauto draugijoj 
sekretoriaus pareigas eina 
jaunas lietuvis A. L- Bublis. 
Bubliai geri lietuviai, vaikai 
visi kalba lietuviškai ir skai
to lietuviškus laikraščius “N.” 
ir kitus. Jie taipgi dalyvauja 
su lietuviais.

Ona Bublienė dabar serga. 
Nes parvirto ir susižeidė ran
ką. Linkiu greitai pasveikti.

—Vietinis,

ŠIOS DIENOS GERIAUSI 
BARGENAI

9 apartmentai, 3x5—6x4 kamba
riai, rendos $3,780 metams, $3,000 
įmokėti. Kaina ................. $14,200

12 apartmentų, 12x4 kambariai, 
rendos $5700 metams, veik greit, 
$5,000 įmokėti. Kaina ......  $19,650

2 krautuvės, 10 apartmentų, ren
dos $4880 metams, $4,000 įmokėti. 
Pilpą kaina ........................ $15,800

2 llatai, 5—6 kambariai, elektri
kas frigeracija, veik greitai. Pilna 
kaina .........................   $3,300
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

FARMŠ FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 180 AKRŲ FAR- 
MA, 70 akrų ekstra geros dirba
mos žemės su ganykla, vandeniu, 
mišku; 90 kambarių modernas na
mas, gražus sodnas, 40-100 pėdų 
barnė, šilo, kiti pastatai. Parduodu 
kaip tikrą bargeną dėl menkos 
sveikatos. Kreiptis į Pat Galvin, 
1541 Laramie Avė., Chicago, III. ar 
savininką Henry Wissner R. 2, 
Manistee, Mich.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

REIKALINGI PINIGAI ant pir
mo morgičiaus, geras investmentas.

Pašaukite CANAL 2183

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimą)

PARDAVIMUI PIGIAI 1937 me
tų Plymouth, 4 durim, su tronku, 
atrodo kaip naujas.

CENTRAL AUTO SALES, 
Carl Wainore, 

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

COAL—WOOD—OIL

GAUKIT NAUDOS maksimuma 
iš aliejinio pečiauš, “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
einamos* Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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GAL KITI VYRAI ŽMONAS MUŠA, BET 
PATRICKIENEI TAS NEPATINKA
Ypač Jei Ją Muša Labai Smarkiai

Mirę Teisėjas 
R. C. Hali

TOWN OF LAKE — šiomis 
dienomis Chicagoj prasidėjo 

. gana įdomus ginčas.
Pasilaikė, kad vieną ir tą pa

čią dieną du Chicagos apskri
čio teisėjai svarstė dvi panašias 
divorsų bylas.

Nuskriaustosios žmonos ir 
vieno ir kito teisėjo prašė di
vorsų. Vyrai jas mušę. Kc'.is sy
kius drožę per veidus.

Vienas teisėjas, Philip J. Fin- 
negan. divorsą skundėjai atsisa
kė duoti, pasiremdamas daug
maž sekamu argumentu.

“Žmonas kartais reikia muš
ti. Bet mušdamas žmoną, vy
ras neprivalo statyti žmonos gy
vybės pavojun.“

Jeigu nori mušti, tai turi taip 
tik lėtai . . . labai lengvai su
duoti...

Visai priešingos nuomonės 
buvo antrasis teisėjas Oscar F. 
Nelson. Jisai didvyriškai stojo 
gražiąją lytį ginti ir pareiškė, 
kad vyras, kuris drįsta ranką 
kelti prieš žmoną, kad ir neno
rėdamas mušti, o vien tik pa- 
grąsinti, yra žemės šiukšlė, ne 
vyras.

Taigi, vakar vienai townofla- 
kietei pasisekė gauti geras ir 
prielankus teisėjas jos nesma
gumams išklausyti. Su visu glė
biu skundų pas teisėją Nelsoną 
atėjo 24 metų Mrs. Auna Pat- 
rick, nuo 4526 South Paulina 
Street.

Vyras Nušovė Savo 
50 Metų Žmoną 
Už “Neištikimybe”

Paskui Pats Nusišovė.

Dėl finansinių nepasiseki
mų išvestas iš lygsvaros, 52 
metų chicagietis, Joseph 
Schuch, nuo 6951 Lowe ave
nue, pradėjo įsivaizduoti, kad 
visas pasaulis nusistatęs prieš 
jį, ir kad jo 50 metų žmona 
Auna jam yra neištikima. 
Nuolat klausinėdavo vaikų ar 
ištikro jų motina išeina su kir 
tais vyrais?”

Pereitą antradienį Schuch 
kur tai susirado revolverį ir 
grąsindamas žmonai, kad 
šaus, pareikalavo, kad ji prisi 
pažintų “kas tas jaunas vaiki
nas, su kuriuo ji mylisi?”

Nusigandusi Schuchienė gy
nėsi kad ji neturi ką prisi
pažinti, ėmė ir maldauti vyro 
nusiraminti. Bet tas neklausė 
ir šovė suvarydamas tris kul
kas į savo žmonos krutinę- Ją 
kritiškai sužeidė. Po to Schuch 
pats nusišovė.

St. Bernardo ligoninėj va
kar Anna Schuch pasimirė, 
palikdama našlaičiais šešis 
jaunus vaikus, čia paduotos į- 
vykio aplinkybės paimtos iš 
jų pasakojimų koroneriui apie 
tragediją.

Pro ašaras ji aiškino jo my- 
listai Nelsonui, kad Pranas, jos 
vyras yra labai didelė “žemės 
šiukšlė”. Jis nevien jai grąsi- 
nęs, nevien antausius apdaužęs, 
bet kartą taip kirtęs, kad ji iš
sitiesė ant grindų ir pradėjo 
žvaigždes skaityti. Ji buvusi bė 
sąmonės kurį laiką.

Kitą Vėl kartą pasakojo Pa- 
trickienė, ji barė Praną už tai, 
kad jis “ponšapėn” atidavė jos 
vestuvių žiedą. Pranas nesisar- 
matijo taip padaręs, ji aiškino 
teisėjui, bet vėl kumščius paleL 
do į darbą ir parbloškė ją ant 
pečiaus.

Simpatiškas ausis turėdami, 
p-os Patrickienės skundai pada
rė gilų įspūdį teisme ir mote
riškė kaip mat divorsą gavo.

Persiskyrusi su vyru p. Pal- 
rickiene apsigyveno adresu 905 
East 61 s t Street.

Pranas Patrick yra knygve- 
dys.

Chicagieeiai tuo tarpu ginči
jasi. Žmonos žinoma, kelia tei
sėją Nelsoną į padanges ir aiš
kina savo vyrams, “Matai, kur 
žmogus!” Vyrai gi džiaugiasi 
turėdami teisėją Finneganą sa
vo pusėj ir kiek įmanydami gi-, 
la savo pozicijas.

Ir verda dabar ginčas Chica- 
goj. Tiesą pasakius, neišsikaps- 
čius dar iš pę pirmadienio snie
go, nėra daug kas geresnio veik
li. R.

Automobilių 
Nelaimės -

• Prie 11-tos ir Wabash 
“hit-and-run” automobilistas 
užvakar naktį sunkiai sužeidė 
52 metų chicagictį Henry Ha- 
berle, nuo 1918 Canalport ave- 
nue. Pabėgdamas po įvykio 
automobilistas prigęsino savo 
šviesas, kad liudininkai nega
lėtų pastebėti laisnių numerio. 
Haberle buvo paguldytas ap
skričio ligoninėje-

• Sausio 24 d., cicerietis Ri- 
chard Kucera, 5627 West 27lh 
pi., sunkiai sužeidė 76 metų 
chicagictį William Shea, 3442 
W. Jackson. Nelaimė įvyko 
prie 5th avenue ir St. Louis st. 
Vakar Shea pasimirė.

Mirė Nukritęs 
35 Pėdas Žemėn

Trys jauni vaikučiai vakar 
netikėtai paliko našlaičiais.

Betaisydamas neoninę iškabą 
prie Sheff Manor viešbučio, 
3210 Sheffield avenue, 35 me
tų darbininkas, J. DinnerviUe, 
tų vaikučių tėvas, nusirito nuo 
kopėčių. Jis krito 35 pėdas ir 
atsidūręs ant šaligatvio netru
kus mirė.

jį. DinnerviUe gyveno adresu 
7720 Rhodes avenue.

f ACME-NAUJlENV Kutol

CHICAGO. — Enest J- 
Pugm^re, naujai paskirtas 
centralinių valstijų “išgany
mo armijos” leitenantas ko- 
misijonierius.

Naujienų-Ącme Telephoto
CHICAGO. — Vaizdas iš sniego pūgos, kuri siautė pirmadienį.

Oak Parke vakar pasimirė 
valstijos apeliacinio teismo, 
Chicagos skyriaus, teisėjas 
Ross C. Hali. Jis buvo 72 me
tų amžiaus. Gyveno adresu 309 
South Scoville avė., Oak Park.

Keista Mokykla 
Savotiški Kvotimai

Yra sakoma: “su juokdariu 
sunku susikalbėti”. Nors nekar
tą teko girdėti šis išsireiškimas, 
jet tik dabar jam įtikėjau. La
jai paprastai. Vieną vakarą įli
pęs gatvekarin, patėmijau man 
ir jum gerai pažįstamą pilietį 
siuvėją A. Rulį, su pluoštu ko
dų tai popierių — rankraščių 
jeskailantį ir rankom mosikuo
jantį.

Žingeidumo perimtas, prisiar
tinęs paklausiau, kur važiuoja.

—Į “škulę”. — atkerta ir vėl 
sau skaito. Klausinėju toliau, 
<ą mokinasi.

. —Automobilius pardavinėti: 
žinai, puikiausius ir tobuliau
sius 20 amžiaus mokslo ir pro
greso pabaigtus produktus.

Oho, pamaniau sau, gabus 
mokinys. Bet žmogus turįs gerą 
amatą, nebejaunas, turįs pasto
vų darbą — ką jis čia. Vėl klau
siu: “ar seniai mokiniesi?”

—Ketvirtas menuo.
—Kuomet baigsi, — vėl klau

siu.
—Vasario 12 dieną.
—Kur mokykla randasi.
—Prie Marųuett Parko.
—Ir vis įsikniaubęs studijuo- 

a ir nerimauja klausinėjamas.
Matydamas, kad neatsitrau

kiu, prabyla į mane.
—Žinai ką? Ateik į kvotimus, 

nesigailėsi, štai įžangos bilietas 
— tik 40 centų.

—Kur ir kuomet? — Vėl 
klausiu. O antra manęs tavo 
tursas nei ne interesuoja.

—Klysti bralau. Tai bus ne 
vien mano kurso, bet ir kitų 13 
mokinių. O kiekvienas mokina
si skirtingų dalykų. Še bilietas, 
duokš 40 centų ir vasario 12 d. 
viską patirsi Lietuvių Audi tori- 
JOJ.

Neiškentęs nusipirkau bilietą, 
žiūriu užrašyta “Lietuvis Dak
taras”, 4 veiksmų drama, stalo 
scenoje L.S.S. ir L.D.D. kuopos 
12 dieną vasario, Lietuvių Au
ditorijoj, pradžia 4:30.

—Na, ką gi tas bendra turi 
su jūsų mokykla, juk čia yra 
rengiamas teatras. Rodosi, kad 
mane apgavai, ar ne?

—Ne^. ne, brolyti. Tai jumt? 
bus teatras, o mums mokykla. 
Jau 4 mėnesiai mokihamčs ir 
prieš jus kvotimus laikysime. 
Kiek mokinių, tiek amatų. Žiū
rėdami iš vienų juoksitės iš ki
tų verksite.
' —Esi komedijantas, daugiau 

nieko, — sakau.
—Taigi, taigi. — sako. —Ma

ne to ir mokina.
—Žingeiduolis

Oriental Teatre 
Lietuviai Šokėjai

Oriental kinoteatro (vidur- 
miestyj, Randolph, tarp Dear- 
born ir State) lankytojai šian
dien ir per visą ateinančią sa
vaitę galės pamatyti scenoj 
garsiuosius lietuvius šokėjus, 
Karre Le Baron trio.

Jie išpildys dalį šios savaitės 
vodevilio programo tame tea
tre. šokėjų trio sudaro pp. J. 
Krenčius ir Krenčienė, ir J. 
Tautkus. Jų šokiai gražus ir 
įspūdingi. - (Sp.)

STORUOS BRUOŽAI
I . I

JUBILIEJINES CEREMONIJOS
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ĮDOMI IR VAIZDINGA 25-KIŲ ME
TŲ GYVENIMO DRAMA — 25-KIŲ 
METŲ DARBO IR KOVŲ, KURIAS 
“NAUJIENOS” KARTU SU SAVO 
SKAITYTOJAIS PERGYVENO.

Sekmadienyje

KOVO-MARCH12,1939
4 Vai. Po Piet

ASHLAND BLVD. AUDITORIJOJE
Ashland ir Van Buren

t

Užsakė Baliotus 
Nominacijoms

Šešis Milionus!
Cook apskričio rinkimų ta

ryba vakar davė kelioms mie
sto spaustuvėms atspausdinti 
6 milionus balintų vasario 28 
d.; nominacijoms.

Balintai viso kainuos apie 
$36,000. Užsakymus gavo se
kamos spaustuvės: M. Kailis 
and Co * 732 W. Van Buren; 
Ringley Co., 621 Plymouth Ct-; 
Fred Klein, 732 W. Van Bu
ren, ir Rennecker Co., 312 W. 
Randolph Street.

X

4

Suėmė Už Grasinan
čių Laiškų Rašymą. 
Sako, Buvo Be Darbo

Sako, Buvo Be Darbo

Chicagos detektyvų biuras 
vakar suėmė 28 metų chica- 
gietį Russell O. Davis’ą, nuo 
715 Grace Street, ir apkaltino 
jį grąsinančių laiškų rašymu.

Davis buk rašęs tokius laiš
kus moteriškei Ruth Fried- 
hind Nilsson, 5900 Sheridan 
Road, reikalaudamas $2,134. 
Jis grąsinęs apipilti Nilssonie- 
nės ir jos vaikų veidus rūgšti
mi, jeigu jo rcikalaviną neiš- 
pildys.

Davis aiškino policijai, kad 
laiškus rašė- nes jam pinigai 
buvo labai reikalingi. Jis iki- 
šiol buvo be darbo, o prieš ku
rį laiką žmona jį paliko. Jis 
mane, kad gavęs pinigų galė
siąs su žmona susitaikyti.

Straipsnis Apie 
Lietuvą Sekmadienio 
“Daily Times” Laidoj
Parašė Reporteris Edvardas 

Uzemack

Chicagos dienraščio “Daily 
Times” sekmadienio, vasario 5 
d., laidoj bus įdomus straip
snis apie Lietuvą.

Turinys daugiausiai palietė

Lietuvos praeitį, santykius su 
Vokietija ir Klaipėdos klausi
mą. Straipsnį paruošė gabus 
“Daily Times” reporteris Ed
vardas Uzemack. Įdomu žino
ti, kad Uzemack yra lietuvis 
— čiagimęs, čiaaugęs jaunuo
lis. “Daily Times” skaitytojams 
gal nekartą teko pastebėti jo 
parašytus straipsnius ir žinias 
įvairiais dienos klausimais.

Nori Pardavinėti
Pieną Popierio 
Buteliuose

Sako, Kvorta Kainuotų 8c.
Chicagos Ficldcrest Dairy 

pieninė, 20 N. Wacker Drive, 
kreipėsi į vietinį federalį teis
mą, prašydama leidimo parda
vinėti pieną Chicagoj popieri
niuose buteliuose. Miesto įstaty
mai draudžia tokius butelius, 
bet pieninė nori tai apeiti gau
dama iš teismo draudimą prieš 
jniestą.

Pieninės viršininkai sako, 
kad naudodami popierinius 
(vaškuoto popieriaus) butelius, 
galėtų pardavinėti pieną po 8 
centus kvortą. Mat, tokie bute
liai yra pigesni, bet tuo pačiu 
laiku praktiškesni nevien pieni
nėms, bet ir šeimininkėms.

Rcmkile Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”




