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Rusai Įteikė Lietuvai Ultimatumą
REIKALAUJA IŠTREMTI PAVOJINGUS 

MASKVAI PABĖGĖLIUS IR 
IMIGRANTUS

Reikalavimas taikomas prieš Lenkijos so 
cialistus ir kitų srovių veikėjus .

SAVAITRAŠTY The New kreiptas prieš visus Lenkijos 
Leader, lapkričio 25 d. laidoje, socialistus, zionistus ir naciona- 
kabelio pranešimas iš Kauno listus. 
sako:

Speciali rusų komisija, atvy
kusi Kaunan iš Maskvos, įtei
kė šią savaitę ministerių kabi
netui ultimatumą. Rusai reika
lauja, kad Lietuvos vyriausybė 
suteiktų Maskvai detalų sąrašą 
visų Lenkijos pabėgėlių ir pi- 
5ečių gimusių svetimose šaly
se.

Kitas rusų reikalavimas yra, 
kad Lietuvos valdžia uždrau
stų pabėgėliams ir piliečiams 
gyventi arti bazių, kuriose so
vietų Rusijos kariuomenė laiko
ma (apie 15 mylių nuo Vil
niaus).

Trečias reikalavimas buvo, 
kad Lietuvos vyriausybė iš
tremtų iš Lietuvos visus pavo
jingus Maskvai pabėgėlius ir 
imigrantus.

Paskutinis reikalavimas at-

A

Stalino vyriausybės įsakymai 
jau liečia Lietuvą. O pačioje 
Lenkijoje, kurią rusai okupa
vo, išleistas įsakymas sulaiky
ti bet kokią emigraciją j už
sienį. Pasieniuose pastatyta 
stipri sargyba. Stalinas nori su
imti visus asmenis, kurie at
rodo neištikimi ir pavojingi jo 
režimui.

Komunistai skleidė žinias už
sieniuose, kad Vilniaus gyven
tojai pasitiko sovietų kariuo
menę dideliu džiaugsmu. Fak
tas gi yra, kad Maskva priver
tė Lietuvos vyriausybę sulai
kyti bet kokį judėjimą tose 
miesto gatvėse, kuriomis rusų 
kariuomenei buvo numatyta 
pasitraukti iš miesto. Net na
mų ir krautuvių langai buvo 
užkalti sakytose gatvėse lento
mis.

ŪMAAAJiiiOči
' NAUJIENŲ-ACME Telepholo

Anglai g vėl turėjo didelių nuostolių, kai jų kreiseris Rawalpindi ir lenkų luk- 
susinis laivas Pilsudskį liko paskandinti.

Rusai ragina šuo 
mius sukilti

Pašalino Kosciuško 
paminklą iš Lod- 

ziaus

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

Mes laimėsime karą
— sako Hitleris

Vokietijai nepavyko 
prekybos derybos

SUOMIJA ATSISAKO IŠPILDYTI RUSI 
JOS REIKALAVIMĄ
RUSAI IEŠKO PRIEKABIŲ

Suomija, lapk. 
įteikę Suomijai

čią griežtesnių žygių prieš Suo
miją.

Rusijos studentų ir darbinin
kų mitingai priėmė rezoliucijas, 
kurios sako, kad suomiai turi 
pasitraukti; jei / nepasitrauksią, 
tai busią numesti atgal.

Rusijos kampanija painfor- 
muotuose sluogsniuose skaito
ma kaipo priekabių ieškojimas. 
Šitokia kampanija buvo valoma 
praeity ir prieš Lenkiją.

Suomijos atstovas pareiškė, 
kad tyrinėjimas aiškiai paro
dė, jogei suomiai nešaudė į ru-

HELSINKIS, 
27. — Rusija 
stiprią notą, praktiškai ultima
tumą. Reikalauja, kad suomiai 
ištrauktų savo kariuomenę iš 
pasienio. Suomijos valdžia pir
madienį ruošė oficialų atsaky
mą į reikalavimą.

Tuo tarpu Suomijos atstovas 
pareiškė, kad suomiai savo ka
riuomenės neištrauks, jeigu ru
sai neištrauks savos.

Suomijos užsienių reikalų 
ministeris Erkko dienrašty “Hta 
Sanomat” rašo: grūmojimai 
neatims suomiams pasiryžimo sus. Jeigu keturi rusai buvo 
ginti savo nepriklausomybę.
, Rusijos kariuomenės

nušauti, o 11 sužeista, tai tur 
dalys būt jie žuvo nuo pačių rusų 

priėmė rezoliuciją reikalaujan- ugnies.

PASIRAŠĖ ĮSAKYMĄ KONFISKUOTI 
NACIŲ EKSPORTUS

x BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
27. — Adolfas Hitleris, kalbė
damas su savo draugais, išreiš
kė nuomonę, kad Vokietija lai
mėsianti karą iki balandžio mė
nesio.

Hitleris sako, kad vokiečiai 
esą galingesni politikos žygiuo
se, diplomatijoje ir musių sri
tyse.

Vokiečiai parodę militarinį 
galingumą Lenkijoje. Jie turį 
stipresnių ginklų, negu magne
tines minos, kurios jau įvarė 
galvos skaudėjimą britų juri
ninkams, jie taipgi esą geriau 
disciplinuoti, negu talkininkai. 
Galų gale tai suteiks laimėjimą 
Vokietijai.

Tuo tarpu kiti pranešimai, 
paeiną iŠ palankesnių talkinin
kams šaltinių, , kad talki
ninkai tikisi k aimėti į še
šis mėnesius.

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
27. — Vokietijos prekybos de
legacija sugrįžo, iš Švedijos į 
Berlyną. Taipjau sugrįžo į Ber
lyną iš Rumunijos nacių dele
gacija, vadovaujama D-ro Clo- 
dius. Abiejų delegacijų pirmi
ninkai painformavo Hitlerį, 
kad taip Švedija, kaip ir Ru
munija vis labiau priešinasi Vo
kietijos reikalavimas. Ypatin
gai Švedija ir Rumunija pra
dėjusios abejoti kooperavimu su 
Vokietija kai Stalinas ir Hit
leris susidraugavo.

Prašo nutraukti di
plomatinius ryšius 

su Rusija

Jungt. Valstijų lai
vas prakiuręs juroje

SAN FRANCISCO, Cal., lap
kričio 27. — Quaker linijos lai
vo Peter Kerr radijo praneši
mas sako, kad laivas yra pra
kiuręs ir prašo kitus laivus, ku
rie randasi netoli, atplaukti ar
čiau ir suteikti pagalbos, 
gu reikės.

Peter Kerr randasi 600 
lių atstumoje į rytus nuo 
kodate, Japonijoj.

Lapkričio 4 d. Peter Kerr iš
plaukė iš Los Angeles į Vladi
vostoką.
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WASHINGTON, D. C., lapk. 
27. — Matthew Woll, Ameri
kos Darbo Federacijos vice
prezidentas ir Wage Earners 
Protective Conference preziden
tas, parašė prezidentui Roose- 
veltui atvirą laišką. Jisai rei
kalauja, kad ■ Amerikos valdžia 
nutrauktų diplomatinius ryšius 
su sovietų Rusija. Jis taipgi 
reikalauja, kad valdžia imtųsi 
kitokių priemonių,, kurios ap
saugotų šalį nuo pragaištingos 
komunistų veiklos.

Woll nurodo, kad Sovietų Ru
sija be jokios atodairos laužo 
pasižadėjimą nesikišti į viduji
nius Jungt. Valstijų reikalus. 
Šitą pasižadėjimą, sako Woll, 
sovietų vardu yra davęs Jungt. 
Valstijoms buvęs užsienių rei
kalų komisaras Litvinov lapkri
čio mėn. 1933 m. 3

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

Giedra; vėliau pradeda niauk
tis; truputį šilčiau; saulė teka 
6:54 v. r., leidžiasi 4:21 v. v.

Pasiųs gyduolių
Lenkijon

MASKVA, sovietų Rusija, 
lapkr. 27.—Maskvos radijas 
penktadienį atsišaukė į Suo
mijos gyventojas, paginda
mas juos Nukilti 6prieą val
džią. ir ją nuversti. Kitaip, 
įspėjo atsišaukimas, Suomi
ją laukia toks pat likimas, 
koks ištiko Lenkiją.

Svetimšalių stebėtojų Ma
skvoje nuomonė reiškiama, 
kad šį kartą sovietų Rusija 
yra prisiruošusi užipulti Suo
miją.

BERLYNAS,, Vokietija, lapk. 
27. — Vokiętijos vyriausybė 
pašalino iš Lpdziaus, nacių už
kariauto lenkų miesto, Kosciu
škos pamifiWą>.-C- '" ’ ' ’ , ' i

Pasak nacių, nors paminklas 
pastatyti kaštavęs daug pinigų, 
jis visai nepuošęs miesto.

Mussolinis paleis 
300,000 kareivių

lapk.HELSINKIS, Suomija,
27. — Suomijos valdžia atsisa
kė ištraukti savo kariuomenę 
iš Rusijos-Suomi jos pasienio, 
jeigu komunistai neištrauks sa
vo /; kariuomenės. < i Rusijos ka* ’ . v r • ' •
riuomenė reikalauja griežtesnių 
veiksmų prieš suomius.

—x—x—x—

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
27. — Anglijos karalius Jurgis 
pasirašė įsakymą konfiskuoti 
ne tik Vokietijos importus, bet 
ir eksportus. Įsakymas bus pa
skelbtas antradienį oficialia 
pranešimu. Jis ir įeis galion 
antradienį. A

Tuo tarpu pereitos savaitės 
galė ir'sekmačftenį vfco paskan
dinta 22 laivai. Skaudžiausia 
nukentėjo Britanija. Bet žuvo 
ir neutralių šalių laivų.

Vokietija taipjau turėjo nuo
stolių. Vokietijos du laivai pa
skendo dėl minų, tris paskan
dino ar suėmė Britanijos karo 
laivai ir vienas žuvo audroje.

Britanijos atstovas pareiškė, 
kad visos nacių minos, mėta- 
inos-iš lėktuvų į juras, yra mag
netinės. Bet, pareiškė Chamber
lain, Britanija žino tų minų pa
slaptį. Jis -užtikrino,' kad bri
tai neužilgo įveiks Šitų mini 
pavojų, kaip kad įveikė sub- 
marinų pavojų.

36 laivai paskandin
ti į 9 dienas

...ROMA, Italija, lapkr. 27. — 
Italijos vyriausybė paskelbė pa
tvarkymą, kuris' paleidžia namo 
žiemoš atostogoms kareivius. 
Stebėtojai apskaičiuoja, kad 
atostogų bus’paleista apie 300,- 
000 kareivių ir karininkų.

LONDON, Anglija, lapkr. 
27.—Pirmadieni dar trys lai
vai žuvo. Viso per paskuti
nes 9 dienas 36 laivai pa
skandinti. Viso nuo karo 
pradžios paskandinti 165 lai
vai; jų tarpe 88 buvo britų. 
Laivų nelaimėse žmonių žu
vo 2,319; pasigendama 185 
asmenų. Į šitas skaitlines 
neįeina žuvę Britanijos ka
ro laivai.

Amerikos laivai ne
užilgo gausią biznio

WASHINGTON, D. C., lapk. 
27. — Jungt. Valstijų neutra
lumo įstatymas atėmė biznį kai 
kuriems ’ Jungt. Valstijų preky- 
biniems laivams. Dabar senato
rius Pittman, senato užsienių 
reikalų komiteto pirmininkas, 
sako, kad tie netekę biznio lai
vai artimoj ateity vėl gausią 
jo. Dalykas toks, kad dėl skan
dinimo kariaujančių šalių laivų.

Vokiečiai vėl graso
Holandijai

HAAGA, Holandija, lapk. 2’7. 
— Hitlerio agentai renka para
šus vokiečių, kurie gyvena Ho- 
landijoje ir kurie nusiskundžia, 
kad holaiidai juos' persekioja. 
Pranešama, nacių vyriausybė 
pasiuntusi j Holandiją burius 
smurtininkų. Jų tikslas esąs iš
šaukti incidentus, kad galima 
butų aimanuoti, jogei holandai 
persekioja vokiečius.

Prieš keletą dienų pranešta, 
kad Vokietijos kariuomenė ta
po ištraukta iš Holandijos pa
sienio. Tikrumoje tik maža ka
riuomenės dalis ištraukta. Mo
torizuotos nacių kariuomenės^ 
dalys pasilieka visos, kaip bu
vo sukoncentruotos, netoli nuo 
sienos.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
27. — Karalius Jurgis pasira
šė įsakymą konfiskuoti Vokie
tijos eksportus, o ne tik impor
tus. Pereitos savaitės pabaigo
je paskandinti 22 laivai — dau
guma Anglijos, bet taipgi neu
tralių šalių ir pačios Vokieti
jos penki. 350 žmonių žuvo lai
vų nelaimėse.

-----X—X—X-----

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
27. — Vokietija renka medžia
gą, kuri rodo kaip persekioja
mi vokiečiai Holandijoje. Pana
šią “medžiagą” naciai rinko 
prieš čeko-Slovakiją ir Lenki-

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
27. — Augštas nacių atstovas 
pareiškė, kad Vokietija prita
ria Rusijos reikalavimams kon
cesijų iš Suomijos. Pasak to na
cio, Britanija remianti suo
mius.

ROMA, Italija, lapkr. 27.
britai ir francuzai priversti bus|^ajua išpija ?usį?.os' dygius 
sustabdyti kursavimą daugelio 
savo laivų į pietų Ameriką, ši
tiems laivams teks gabenti reik- 
menas į Angliją. Taigi atsiras 
Jungt. Valstijų prekybos lai
vams progos tarnauti bizniui 
su pietų Amerika. 

/ t

Visuomet be tvarkos
Ugniagesių sale-BIRŽAI. — Ugniagesių salė

je labai dažnai yra ruošiamos 
pramogos, visupthet atsiranda 
karš tuolių, kurie pakelia triuk
šmą, o kartais prieinama ir prie 
didesnių muštynių. 

. ........ .
Apvogė ūkininką

■■ ...* ...... .

Pabaltijy. Italijoj reiškiama nuo
monė, kad sustiprinusi savo po
ziciją Pabaltijy, Rusija atkreips 
dėmesį į Balkanus ekspansijos 
šioj srity tikslais.

-----x—X—X—
BRUSSELŠ, Belgija, lapkr.

27. — Belgija artimoj 
išleis maišto reikmenoms kor
teles. Nors Belgija šiandien tu
ri maisto pakankamai, bet no
ri būti prisiruošusi, jeigu atei
ty teks korteles vartoti.

ateity

NAUJA EUROPA-BRITANIJOS 
KARO TIKSLAS

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
27. — Kalbėdamas per radiją 
Britanijai ir Jungt. Valstijoms, 
premjeras Chamberlain sekma
dienį bendrais žodžiais apibu
dino talkininkų karo tikslus. 
Bet pirmiausia, pareiškė ’ jis, 
talkininkai turi karą laimėti, 
agresiją sunaikinti.

Ir ne tik Hitlerį sutriuškin
ti, ne tik vokiečių karo pajė
gas sunaikinti, bet sulaužyti tą 
agresyvią, žiaurią nuotaiką, ku
ri nepaliaujamai taikosi domi
nuoti kitas tautas jėga, kuri 
brutaliai persekioja ir kankina 
nekaltus piliečius ir kuri, val
stybės vardu, meta į šalį savo 
pačios prižadus, kai tik pazi- 
taiko proga.

Kai dėl taikos, tai pasakė 
Chamberlain, talkininkai (bri
tai ir francuzai) nori jos pasė
koje naują Europą matyti. Ne 
tiek naujus Europos rubežius 
matyti, nors gal jie teks vic- 
nur-kitur pakeisti. Talkininkai 
nori naujos Europos ta pras
me, kad išnyktų karo pavojus, 
kad prekyba plauktų visais ke
liais, kad valstybių ginčai bu
tų rišami prie konferencijų sta
lo — jei reikia su trečios val
stybės tarpininkavimu, kad pa
galiau butų galima povai pa
naikinti ginklus, kaip bereika
lingas išlaidas, kad ginklų pa
siliktų tik tiek, kiek reikalin
ga bet kurios šalies vidaus rei
kalams.

Rusų reikalavimai 
teisingi — sako 

naciai

RASEINIAI. — šiomis die
nomis nežinomi ąsmenys apvo
gė ukin. Mockų, gyv. Raseinių 
valsč., Šarkių k. Vagys išnešė 
drabužių ir kitokių daiktų .r ’‘Z’h ■'3 j ii*’ f •’ . ■

TIENTSIN, Kinija, lapk. 27. 
— Įspėta Jungt. Valstijų užsie
nių reikalų sekretoriaus pava
duotojo, Sumner Welleso, kad 
Japonija turi skaitytis su ame
rikiečių reikalavimais Kinijoje, 
Japonijos vyriausybė leido įga
benti į užblokuotą koncesiją an
glių amerikiečių namams apšil- 
dytfiįgįO|' “ ..............

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
27. — Toks tokį pažino ir į 
vestuves pavadino — kalba po
sakis. Neseniai Vokietijos lėk
tuvai mėtė sovietų Rusijos 
premjero Molotovo kalbą, kuri 
atakavo talkininkus kaipo im
perialistus ir indorsavo nacių 
smurtą.

Dabar sovietų Rusija reika
lauja koncesijų iš Suomijos, ir 
augštas nacių vadas pirmadie
nį pareiškė, kad Vokietija žy
miai pritaria , rusų reikalavi
mams. Pasak to nacio, Angli
ja kurstanti suomius nepasiduo
ti Rusijai. Anglija pati norin
ti, dominuoti Suomiją. Rusija 
turinti teisę ieškoti saugumo 
savo* sienoms ir ypač apsaugos 
Leningradui

PASIŲSKITE 
GIMINĖMS 
DOVANŲ 

Kalėdoms
I LIETUVĄ IR LIETUVAI 

TEKUSI VILNIAUS KRAŠTĄ

Naujienų Pinigų Siuntimo 
rius dabar siunčia pinigus 
tuvon ir į Vilniaus kraštą 
grama.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atidaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 

iki 1 vai. popiet

Sky- 
Lie- 
tele-

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
27. — Amerikos Raudonasis 
Kryžius pasiųs Lenkijon gyduo
lių ir drabužių vertės $250,000
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Hą Žmones Mano
Dėl malkų rinkos

KAIP MAN IŠRODO

1,5 km huo miesto cen

Durnai butuose

«MMMI

Karo Žemėlapiai
AKIU SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai Daktarai

žemėlapio pusėj e

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai LIETUVIAI

ADVOKATAI

YARDS 1419
A//

Hemlock 6699

Vardas ir pavardė.

Adresas.
Yards 1139
Yards 1138

NUDAŽYTI 
KURTENUS SU

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA

10c 
'iuzttSc

Tel. Office Wentworth 6330

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

O Naujame Įs- 
: “Dievas yra 

ir jo garbintojams jis 
gaibinti dvasioje ir tie-

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

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro

Nors yra už

I. J. ZOLP Į’hone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

Tragedija dėl valiutos 
spekuliacijos

Romos katalikų ku- 
darbai nėra Dievui 
Antai Ispanijoj per 
melų veikė baisi in- 
Š.intai tūkstančių 

budais buvo

P. J. RIDIKAS
3354 So. halsted Street

Df.Stisanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

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

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

* ; S. P. MAŽEIKA
3319 Litnanica Avenue

J. LIULEVICIUS
4348 S. Califorhia Avehųe Phone Lafayette 3572

I NAUJIENOS NEEDLECRAFF DEPT.
| 1739 So. Halsted St, Chicago, ID.

Čia fdedu 10 centų ir prašau ateiųiti man Pavyzdi No,

CRANE COAL COMPANY 
533? So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių piainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ............................ ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024

Visų didesnių mie- 
kurį galėsite sekti 
veiksmus.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Itlllllllllfllflllllllllllllllfllllllll

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir naktj

KAUNAS. — Savo laiku jau 
buvo rašyta, kad buvęs “Lie
tūkio” tarnautojas Trapikas A. 
Vaitkevičiui padedant padarė 
valiutos spekuliaciją, ir uždir
bę kelis tūkstančius litų. Už 
tai juodu buvo nubausti po 40 
tukst. Lt ir po 6 mėn. Darbo 
stovyklos.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos kasdien 2-4 ir 6 ° vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen.

nuo 1
1939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

Valandos—0—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

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 3200

Naujienose galite gauti spal
vuotą Europos žemėlapį su pa- 
žymėjimais 
stų, pagal 
visus karo

Dabar jau pradedamos baus
mės vykdyti. Ta proga A. Vait 
kevičius vakar naktį savo bu 
tė, Maironio g. persišovė. Ji; 
nugabentas j miesto ligoninę.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
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 
elektrikos prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

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

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

Kas 
gali daryti išvadą, kad Kristaus 
stovylų darymas ir jų garbini
mas yra Dievui patindamas da 
Ivkas?

To iau galime daryti tokį iš
vedžiojimą: jei darysime tą, ką 
Dievas draudžia, lai Dievą įžei- 
sime. Taipgi, jei nedarysime to, 
ko Dievas neįsakė, tai D'evui

s ■' NAUJlENŲ-ACME Telephoto
Henry P. Chandler, kuris 

liko paskirtas federalių tei
sinu administracijos ofiso 
direktorium.

Trečias pavyzdys. Bostono 
“Darbininkas” rugpiučio 11 
1939 m. turėjo straipsnį antraš
te: Ko reikia, kad butų darbo 
ir duonos?” Straipsnyje cituo
jami šie šv. Baziliaus žodžiai: 
“Duona, kurią sugniaužęs lai
kai, yra išnikusiojo duona”. 
Straipsnyje išrodinėjama, kad 
Amerikoje reikalinga milijoni
nių turtų reforma, nes milijo
nai aukso esą ne kita kas, kaip 
užgniaužta duona, priklausanti 
alkstančiam darbo žmogui.

Visi žinome ir pripažįstame, 
Kad minėta reforma yra reika
linga. Reikia atgniaužti turtuo
lių sugniaužtas kumštis, kad 
palengvinti darbininkų būvį. 
Bet ką rastume atgniaužę Ro
mos katalikų kunigų kumštyse? 
Ar jų rankose nesiranda su
gniaužtos duonos, priklausan
čios alkstantiems? žinoma, kad 
taip. Taigi tie, kurie kalba Apie 
atgniaužimą kapitalistų kumš
čių, privalo pątys pirmutiniai 
jas atgniaužti.

Tai va, kokios mintys mąily- 
je kyla skaitant Romos katali
kiškus laikraščius.

Laikraščių Skaitytojas. <

ALYTUS. — Anksčiau ūki- 
ninkai malkas pardavinėdavo 
miesto rinkoj, kUri randasi pa
čiame 'centre, ir tas Alytaus 
gy'ventcjams buv<5 labai patogu, 
nes eidamas kitais reikalais į 
rinką arba eidamas j tarnybą 
ar darbą nusipirkdavo ir mal
kų, dabar miesto s-bė be m. 
tarybos žinios, atvažiavusius su 
malkomis ūkininkus siunčia į 
gyvu ių rinką, kuri randasi už 
apie

Antroje 
yra pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pažymėjimais jų di 
durno ir gyventojų skaičiaus.

Kaina 15c.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

kampas Halsted St, 
Valapdos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

je Amėrikojė pHdate Baisiau
sių skriaudų indi jonams. Ar 
laš nebuvo Dievo įžeidimas? 
Kodėl Ispanija neseniai pergy
veno baisią tragediją? Ogi dėl 
.o, kad ten nebuvo socialio tei
singumo. Ar socialio teisingu
mo nevvkinimas nėra D evo v 

žeidimas?
Taigi, matome, kad pagal 

.lomos katalikų bažnyčios ku
nigų išvedžiojimus, jei kokie

RASEINIAI
drausta miesto centre esančioms 
kepykloms kai kuriomis valan
domis kūrenti krosnis, tačiau 
šio įsakymo ne visi kepyklų 
savininkai prisilaiko, todėl gre
timų namų butai prisirenka 
pilni durnų.

nors radikalai sugriauna kokią 
nors religinę stovylą, tai tas 
yra baisus Dievo įžeidimas ir 
reikalauja net šimteriopo atly
ginimo. O jei' patys Romos ka
talikai kunigai pridaro baisių 
neteisybių, tai tas nėra Dievo 
įžeidimas ir Dievui atlyginan
čių darbų nereikia daryli. Tai
gi, nieko sau graži Romos ka
talikų kunigų logika.

Kitas pavyzdys, štai Lietuvos 
jėzuitų laikraštis “žvaigždė” 
No. 11, 1939 Ten rašoma apie 
bažnyčios priešus. Be kitko pa
reiškiama: “Jei kas jam (bedie
viui) pakalba apie Dievą, apie 
sielą ir žmogaus pomirtinį gy
venimą, tai jis (bedievis) pyks
ta, draskosi, rodosi, baisiausią 
nelaimę jam praneštų. O visgi 
žmogus ne gyvulys: ir kaip 
jam bus skaudu susitikti su 
tuo, su kuriuo visą gyvenimą 
kovojo! Ar jis galės ir norės ei
ti į dangų pas tąjį, kurio ne
kentė?”

Aš pripažįstu, kad klysta tie, 
kurie Dievo nekenčia. N.Tokie 
žmonės man riesuptantami. Bet 
man lygiai nesuprantami ir tie, 

(kurie Dievą pripažįsta, pripa- 
I žįsta Dievo apsireiškimą, bet 
nederina savo gyvenimą su tuo 

; apsireikštu mokslu. Dar mažiau 
man' suprantami tie, kurie tą 
Dievo apreikštą mokslą skelbia 
žmonėms, o patys mažiau to 
mokslo laikosi, negu tie^ ku
riems jį skelbia. Argi, Romos 
katalikų bažnyčios kunigai, gy
veną puošniose klebonijose, pri
sikrovę žemiškų turtų, galės ir 
norės eiti į dangų pas tąjį, kurs 
čia ant žemės gyvendamas ne
turėjo kur galvą priglausti? 
Kurs sakė: nekraukite turtų 
čia ant žemės; kurs sakė, kad 
kupranugariui lengviau išlysti 
per adatos ausį, negu turtuoliui 
įeiti į dangaus karalystę.

Tai ką? Kurio perspektyva 
yra geresnė: bedievio ar Ro
mos katalikų bažnyčios kuni-

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
•į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 12 popiet. 
Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. !Kainos pigiau kaip 
t pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

SAUGOKlTfiS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKI! it, PAKBICIANČIŲ t

Gaminama tik viejiaa tikras Ex-Lax I 
ĮsidSmfikite ralhea “E-irL-A-X” ant 
dėžutes Ir kiekvienas plyteles. Kad 
gautumėt geras pasekmei, reikalau
kite origiuallo Ex-Lax.

Atgavome Vilnių
HADVILIŠKIS. — Iš pat ry- 

to miestas pasipuošė vėliavo
mis. Kiekvienas nori nuvažiuo
ti į Vilnių, pamatyti tą lietu
višką šventovę, kur tiek am
žių ruseno Lietuvos kultūros 
ugnis, šešioliktą valandą gyven
tojai susirink-o Aušros aikštėje 
su šauliais ir moksleiviais, kur 
po kelių pasveikinimo kalbų iš
vyko į bažnyčią, o iš jos į ka
pines.

COPR. I«39. NttDUCRAFT S6RVK6, INC

BABY PANDA PATTEftN 2342
No. 2342—Graži dovana Kalėdoms.

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

SENIAUSIA IR PIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ

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

r~N j koplyčios visose
iLSZ 1 Chicagos dalyse

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
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

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Ąve. ' Phone Grovehill 0142
J.4Į0 South 49th Court, Cičero Phone Cicero 2109

įpėdiniams kuni- 
neturėti nei aukso, 

nei sidabro, o žmonėms dykai 
dalyti tą, ką jie dykai nuo Kris 
Uitis gavo. Na, O RoiUos katali
kai kunigai dr vykdo šį įsaky
mą? Visai ne. UŽ sakramentus, 
už laidotuves jie brangiai lupa 
net nuo biednų žmonių. Aišku, 
kad Romos katalikų bažnyčios 
kunigai laužydami šį Kr s aus 
įsakymą įžeidžia Dievą.

Todėl aš nė kiek nesidžiau
giu ir nelaikau už didelį daik
tą tą, kad Ispanijos Romos ka 
talikai stato bazi iką atlygini
mui už Dievo įžeidimą, kuomet 
bUvo sugriauta Kristaus stovy- 
la. Bet tikrai butų galima 
džiaugtis, jei Romos katalikų 
kunigai susiprastų ir darytų 
Dievui atlyginimą už nesuskai
tomus įžeidimus, kuriuos jie 
daroJaužydami Kristaus įsaky
mą liepiant nemokamai dalinti 
žmonėms tą, ką jie nemokamai 
nuo Kristaus gavo. Bet Romos 
katalikų bažnyčia tokio Dievui 
atlyginimo nesirengia daryti.

Dar prileiskime, kad raudo
nieji sugriovę Kristau^ stovyk
lą įžeidė Dievą, ir kad statymas 
bazilikos yra tinkamas Dievui 
atsilyginimas už įžeidimą. Išei
na, kad Romos katalikų bažny
čia rokuoja, kad Dievui atsily
ginti reikia tik už įžeidimus, 
kuriuos jam padaro raudonie
ji, o pačių 
nigų blogi 
įžeidimas, 
tris šimtus 
kvižicija. 
žmonių visokiais 
kankinti ir nužudyti. Ar tai tas 
baisus darbas nebuvo Dievo 
įžeidimas? Arba andai ispanai

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

Sau dvasiškos naudos ieško- o kartu ir jų 
damas, aš dažnai skaitau Ro-čgamšf liep’ 
mos katalikiškus laikraščius. 
Kokią iš to naudą turiu, geriau
siai parodys pavyzdžiai.

štai po ranka turiu Lietuvos 
Pranciškonų “Varpelį” No. 19, 
1939. Be kitų įdomybių ten ra
dau apie tai, buk Ispanijos rau
donieji 193(i metais šalia Mad
rido sugriovę didžiulę Kristaus 
stovylą. Tai, girdi, buvo didelis 
D»evo įžeidimas. Dabar atsily
ginimui Dievui už minėtą įžei
dimą pradėta statyti brangi ba
zilika.

Aš pripažįstu, kad griauti 
Kristaus, Jupiteriaus, Zeuso ar 
ba Perkūno stovylas yra vanda
liškas darbas. Bet ar Kristaus 
stovylos sugriovimas galėjo 
įžeisti Dievą, tai jau kitas klau
simas. Juk Senajame Įstatyme 
pasakyta: “Neturėk kitų Dievų, 
tiktai mane vieną. Nedaryk sau 
jokio paveikslo arba statulos, 
negarbink jų”, 
tatyme parašyta 
dvasia 
reikia

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

TeL YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Garsinkites “N-nose

Kokios Rūšies Liuo- 
suotojas Yra Ge
riausias Vaikams

Nepakenčiamas, noekonlnyaa valytojas yra 
užtektinai blogas shaufiruėferiis. Bet vai
kams -—/jis visai neįmanomas. Vaikams 
liudsuotojas, be abejo. tuvStų būti veiklus, 
bet švelnus ir malonus priimti.
Užtat milijonai protingai galvojančių mo
linų savo yuikams vartoja Ex-Lax. Del to, 
kad Ex-LaX yra patikimas liuosuotojas — 
Uuosuotojaa, kuriuo galima pasltikčti.
Jannn >liai mčgsta jo garety AokoUdinl sko* 
nj. jo lengva ir patogų 'veikimą. Motinus 
žino, kad Ek-Lax paliuosuoja vidurius taip 
tikrai, kaip ir Jtiekyiertas stiprus liuosuo- 
lojas, duodamas vaikams.
Per 30 metų Ex-Laxf >ra Amerikoje n>8- 
giamiausian liir-BUotojas. 1 Jis kaštuoja tik 
10e. ar. >16e, dėžutei Kiekvienoje vaistinėje.

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Kiekvieną dieną 

i« 8 6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 9252

me tą, ko Dievus neįsakė, o ap
leisime tą, ką jis įsakė (’aryii, 
tai jau aišku kad tuo Dievj 
įžeisime. Va evangeljoje skai
tome, kad Kristus apaštalams,

v . . vkatalikai naujai atrasto

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_______ Draugijos Nariai.________
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenvvood 5107.

GypsŲ
&CRU ČURTAIN DYE

Miestas valstija -.. ___ * ***** A.

>
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KORESPONDENCIJOS

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
mttvval LIQUOR 

CO. — Wholesale
4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

RED CROSS 
PLASTĖS

Pastebėki^ Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėtų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

Antrad., lapkričio 28, 1939 NAUJIENOS, Chicago, Ui
r

LIETUVOS GENERAL. KONSULATO NEW 
YORKE AUKŲ PAKVITAVIMAS Nr. 19

4h 
s

....

w

(ĮVAIRIOS ŽINIOS
------ --------------------r........

Skandinavijos baž
nyčios ragina tai

kytis

Kalnas slenka ze 
myn; 200 žmonių 
pabėgo iš namų

Pagelbai Nuo 
Raumenų 
Skausmų

VILNIAUS REIKALAMS:
Kazys Cirbulėnas, Montello, Mass........................................................ $10.00
Alliance of American Lithtianian Jews, Philadelphia, Pa.
(per A. Goldstein) .............................................................. '■...........   50.00
Pranas Justas, Bronx, New York ........................................................ 10.00
Vilniui Vaduoti Sąjungos Montrealio Skyrius, per A. Sakalą ....... 50.00
Moterų Vienybė, Brooklyn, New York par sekr. M. Strumskienę .... 25.00 
Matas Vinikas, Newi York, N. Y........ ........ .................. . ..............
Tamošius Cirkelis, Brooklyn, New York ....................................
Povilas Kubilius, Maspeth, New York x...................... ............
Karolis Vaičiūnas, Bronx, New York .......................................
Pranas Lukoševičius, Bronx, New York ...................................
Antanas Bartaševičius, New York, N. Y...................................
Fabijonas Saranka, Paterson, New Jersey ...............................
Augustas Misiūnas, Paterson, New Jersey .............................
Kazys čeledinas, Brooklyn, New York ....................................
Katryna Petrikienė, Brooklyn, New York ................................
Victoria VValuk, Brooklyn, New York ........................................
Dr. ir Mrs. John WaVik, Brooklyn, New York .....................
N. N. (prašęs neskelbti pavardės), Brooklyn, New York ... 
Elena Boris, Bronx, New York ............................................
Morta Stankeviečienė, Bronx, New York ...................................
Mykolo Karaktino šeima, Woodhaven. New York ...................
Elena Macalis, Woodbaven, New York ....................................
Vincentas M. Pūkas. Woodhaven, New York ....................
N. N. (prašęs neskelbti pavardės), North Grafton, Mass.......
Jonas Budrys, Generalinis Konsulas, New York, N. Y...........
Izabelė Staknytė, New York, N. Y. ...;........................................
Ona Sekienė, Brooklyn, New York ............................................
Birutė Ambrazieiutė. Brooklyn, New York .............................
Ona Tamošiūnaitė (A. Tanius) ...................................................
Juozas Ginkus, Brooklyn, New York ....’....................................
Martin Pond, Jackson Heights, New York .............................
Frank Aitutis ir šeima (Mikas, Ona ir Leonas), 
Bridgewater, Mass....................................................................... .......
Adolfas Šaputis, Brooklyn, New York ........................................
Klementas Cirbulėnas, Montello, Mass. ................................
Kazys Cirbulėnas, Montello, Mass. ...... .........................................
Valerija Matulienė, Montello. Mass...............................................
Emilija Balčiūnienė, Montello, Mass............................................
LRKSA, Connecticnt Apskr., Waterbury, (per A. J. Aleksį) 
Vytautas Stašinskas, Jackson Heights, New York ................
Adv. R. John Urevich. New York, N. Y....................................
Juozas Ambraziejus, Brooklyn, N. Y.........................................
Felix F. Morkus, Brooklyn, New York ................ ....................

10.00 
. 5.00 

1.00 
1.50 
3.00 
5.00 
5.00 
1.00 
5.00 
2.00 
1.00 
5.00 
1.0Q 

10.00 
2.00 

15.00
5.00 
2.00 

10.00 
20.00 
5.00 
2.00 
1.00 
5.00 
5.00 
2>00

Naujlenų-Acme TH»*pnot'
ST. LOUIS, MO.— Hazel 

Londe, kuri reikalauja di- 
vorso nuo Isadore Londd,

Scottville, Mich

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
A. L. Bowen, Illinois vie

šosios labdarybės; direkto
rius, kuris kaltinamas apsi
leidimu pareigoje dėl karšt
ligės epidemijos Man leno li- 

' goninėje. .
T • * ■

Ūkininkų buk’ė Iš Lietuvos
Lietuvių Ūkininkų P.liečiu 

Klubas lapkričio 18 d. turėjo 
gražų balių su programa. Pro
gramų išpildė jaunos lietuvai 
tės ir vaikinai po vadovyste 
ponios Bakienės. Buvo dekla
macijų, kurias išpildė J. Švel- 
nis. Nors šitas vakaras buvo, 

išgarsintas, bet
atsilankė gana mažai.

Graži kooperatyvo
veikla

. 5 00 
. 5.00
10.00 

. 5.00 
. 5.00 
: i.oo

10.00 
10.00

. 5.00
1.00

. 1.00 gana plačiai
Kearny, New Jersey organizacijos ir visuomenė (per G. Katilių) .... 30.35 žmonių

aukojo: švento vardo Draugija—$10.00; Kearny Moterų Ratelis. Lie- r v. . ., . _ . ,, n
tuvos Vyčių 90 Kuopą, Kearny Moterų Sąjungos Kuopa—po $5.00; 1 S1 vakarą atsilanko ir 1 . na-
aukojo^ švento vardo Draugija—$10.00; Kearny Moterų Ratelis. Lie-

Kun. I,. Vaičekauskas, A. Daunoras. V. J. Pietaris, G. Katilius, J. 
Šilkaitis—po $1.00; J. Žilius—$0.35. Viso $30.35)

Lietuviu Vaizbos Butas, Brooklyn, New York per Ks. Strumski .... 10.00 
Jonas Varnės, New York, N. Y.....................................    5.00
Adv. John W. Anseli, New York. N. Y................ ...................................'5 00
Antanas Mikalauskas, Brooklyn, New York ............................................. 5.00
Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, Central Brooklyn, N. Y. 
per VI. Pivoriūną .... .............................................................
Amerikos Lietuvių Tautininkų Klubas, Brooklyn, N. Y./ 
per Joną Narvydą ............................................................................ »..... 37.00

Per Adv. John W. Anseli aukojo: Jonas šneideraitis, Joe Meškaus
kas, Mary Ann Anseli, Esther Tūba, Antanina Samolis. John Pet- 
rowski—po $1.00; Antanas Baltaitis, Pijus Blazaitis—po $2.00 
Viso ................................................  ,.......................... ......................

Lietuvos Dienos Pasaulinėje Parodoje Programo Komitetas, 
per Pirm. Dr. M. J.v Viniką ...................  i...,.....
Dienraščio ."Laisvės” metiniame. koncerte, lapkričio mėn. 12 - d. r
surinkta (nėr R. Mizarą) ....’..............................................................
Anicetas Simutis, Brooklyn, New York ............................................ Lt. 
APSIGYNIMO REIKALAMS: 
Amerikos Lietuvių Tautininkų Klubas, Brooklyn, New York 
per Joną Narvydą ....................................................................................
ĮVAIRIEMS REIKALAMS:
N. N. (prašęs neskelbti pavardės), Fort Belvoir, Va.—Lietuvos moks

leiviams šelpti—$2.00; kovai su svaigin. gėrimais—$2.00; kovai su 
rukymu—$1.00 Viso .......................................... 5.00

7.00

10.00

150.00

111.59 
50.—

25.00

IŠ VISO $733.44 ir 
Lt. 50,—

20,

FASHIONS
fa

4284

OSLO, Norvegija, lapkr. 26.
- šešių. Skandinavijos valsty

bių e'vangelikų bažnyčios virši
ninkai išleido atsišaukimą į ka
riaujančias šalis. Bažnytininkai 
ragina vokiečius ir * talkininkus 
taikytis, šitie bažnytininkai yra 
Suomijos, Švedijos, Norvegijos, 
Danijos, Holandijos ir Luxem- 
bourgo piliečiai.

JUNEAU, Alaska, lapkr. 26. 
,z— Pasėkoje didelių lietų slen
ka žemyn Mount Roberts kal
nas. Bijodami užgriuvimo 200 
Žmonių, gyvenusių pakalnėje, 
pabėgo iš savo namų.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Numato Chicagos 
katalikams Detroi

to arkivyskupą
VATIKANO MIESTAS, Ita

lija, lapkr. L’3. — čia kalbama, 
kad mirusio Chicagos kardino 
lo Mundeleino vieton busiąs pa
skirtas arba Detroito arkivy- 

k 

skupas Mooney, arba San Fran 
Cisco arkivyskupas Mitty.

Mooney globoje šiandien vei
kia paskilbęs nacių ir fašistu 
šalininkas, kunigas Coughlin.

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiškų Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiek? nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

No. 4284—praktiškas kostiumas—sukirptos mieros 10, 12, 14, 18, 
taipgi 28, 30, 32, 34 ir 36 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau-[ 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienos Pattern Dept, 17391 
So. Halsted St, Chicago, III. /I

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted St, Chicago, I1L

Čia {dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd) No......__ —

Mieros ___ _____ —— per krutiiię

ŠILDYMO REIKMENS 
BOILERIAMS DALYS 

ir sekcijos visiems boilerių ir 
radijatorių gaminiams. 
VISKAS UŽTIKRINTA 

t IKI 50% SUTAUPYSI 
/Nereikia įmokėti 3 metai išmokėti.

C. Miller Supply Co. 
1247 W. Lake St.

• Tel. MONROE 3387Kovo 31
ĮVYKS

NAUJIENŲ

arcus
t

K AUNAS. — Prieš dvejus 
metus Rygiškių Jono berniukų 
gimnazijoje įsikūrė moksleivių 
kooperatyvas. Jį globoja insp. 
J. Dailidė. Čia mokiniai gauna 
visas mokslo priemones ir už
kandžių — bandelių, vaisvan
denių, obuolių ir tt. Mokiniai 
užsisakę per kooperatyvą mok
slo priemones gauna 25% nuo
laidos. Iš gauto pelno koopera- 

x f

tyvas šelpia neturtingus moki
nius, daro ekskursijas ir tt.

. . ~

Steigiasi naujos įmonės

Popiežius melsis 
už taiką

VATIKANO MIESTAS, Ita
lija, lapkr, 26. — Ši savaitė 
skiriama melstis už taiką. Mel
sis ir pats popiežius. Kelioms 
savaitėms praslinkus popiežius 
atnaujinsiąs / kampaniją taikos 
interesuose.

KONCERTAS
RYTINĖ RADI0 

VALANDA.kas iš Chicagos. Jo moteris gy
vena čionai ūkyje,-o jis dirba 
mieste. Ponas F. Rakas yra 
viršminėto klubo raštininkas ir 

|buvo kalbėtojas šiame baliuje.
Kai kas manė, kad F. Rakas 

yra geras kalbėtojas, bet jo 
kalba buvo gana silpna. Maty
ti, prisiskaitęs iš prezidento 
Roosevelto priešų brošiūrėlių, 
tai ir mėgino atakuoti prezi
dentų kaipo fašistų “ir ragino 
klubo narius veikti prieš pre- 
zidento Roosevelto politikų, ku
ri norinti Suvienytas. Valstijas 
įtraukti į karą. Kas nors kiek 
pažįsta Roosevelto darbuotę, 
tas supranta, kad prez. Roose
velto politika kaip tik priešin
ga fašizmui ir karui. P-as F. 
Rakas vadina save bepartyviu, 
bet gal užtai taip silpnai apsi
pažinęs su politika. Tokie kal
bėtojai tai tik patys save pasta
to ant juoko.

Apie antrų valandų ryto ba
liaus dalyviai skirstėsi namo 
su geru upu. Ponia Bakienė už
sitarnauja pagarbos už jos 
darbštumą Lietuvių Ūkininkų 
Piliečių Klube.

Ūkininkai dar vis matyti 
darbuojasi laukuose. Vieni aria 
žemę sekančio pavasario sėjai, 
kiti kerta miškų kurui- Nors 
naktimis buvo gruodai’, bet die
nos giedrios ir sausas oras. Kai 
kieno gyvuliai vaikšto ganyklo
se, nors mažai randa maisto, 
^aukinė žolė pasenus ir netin
kama maistui.

* >jc *

Chicagoj ant Bridgeporto 
rengiamos iškilmingos vestu
vės. P. Mikuška iškėlė vestu
ves savo vyriausiai dukrelei 
Bronei lapkričio 23 d.

P. Mikuškai tai gana pavyz
dinga geltonplaukių šėma. 
Scottvillės apylinkėj gerai pa
žįstami. šita šeima kiekvienais 
metais atlanko šios apylinkes 
ūkininkus ir ant piknikų nesi
gaili dolerį kitų praleisti ūki
ninkų draugijų naudai. Michi- 
gano .ūkininkai linki jaunave
džiams geriausio laimingo gy
venimo.

P. Mikuškos sesuo, ponia Au
geli ja Galvydienė, lapkričio 19 
d. išvažiavo į vestuves. Ji išsi
vežė ir labai skanių sūrių, ku
riais pavaišins chicagiečius. V. 
Galvydis, jos vyras, išvažiavo į 
tų* puotų lapkričio 22 d. Su juo 
kartu išvažiavo ir M. Martinai
tienė pasimatyti su giminėmis 
Chicagoje. —Ūkininkas.

KAUNAS. —u Fih. ministeri
ja spalių mėn. jau davė 12 lei
dimų naujoms įmdnėms steigti, 
praplėsti bei perkelti. Jose dirbs 
10 tarnautojų ir 65 darbinin
kai. > - ’’

Be to, duota keletas princi
pinių sutikimų nagjįoms pramo- mų sviravimas. žalos drebėji- 
nėš įmonėms steigti. mas nepadarė.

Žemės drebėjimas 
Baltimorėje

.BALTIMORE,., lapkr.
26. Naktį-į sekmadienį, 12:25 
v., Baltimorėje jaustas lengvas 
žemės drebėjimas. Kai kuriuos 
piliečius pažadino iš miego lan
gų ir indų barškėjimas ir na-

r

SVETAINĖJE
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu 
kis į 
gausi

iš stoties —

W.G.E.S
Kasdien

■gtarit

ano 8:30 ▼. ryte 
9:15 vakaro.

Iką ir kitus įdomius 
pranešimus.

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulkų,— 
paskolų ant ilgų

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

AR TAMSTA

H

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

KAINA 25 CENTAI

TAUPAI?

MADŲ

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Garsinkites “N-nose”

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

naujienos 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, IU.

Štai šeima, kuri sutaupė $1,000 
ir dabar tą sutaupytą tūkstanti 
įmokėjo kaipo pirmą mokestį už 
namą, o kitus reikalingus namui 
išmokėti pinigus gavo pasisko
linti lengvais mėnesiniais išmo

kėjimais iš

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINOS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500
Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v

Vardas.

(Vardas Ir pavaldi) Adresas

Miestas(Adresas)
Valstija

(Miestas ir valstija)
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NAUJIENOS
The ytkuanųm Daily Nevpe

PubUshęd paily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Qo., Ine.

1789 South Halsted Street
Telephone CANal 8^00.

Chicagoje—paštu:
Metams ------ -----------------
Pusei metų —-----------------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams___ 7.__
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Vięną kopija ,--------- .

r—r:—..............  18p

$8.00
4.0)
2.0)
1.50

.753ę
Panašiai kaip dąbar su lenkų zlotais, buvo su vokiečių mąr- cėmis Klaipėdos krašte 1923 metais: mąrkes Jar buvo apyr vartoje, bet jų vertė smuko vis ląbiaą ir labiau. \ Hllleriiilail(osofen8yva$lr8tallnl8la^

Sųbscriptįon Ra tęs;
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year putside of Chieagp
$8.00 per year in Chfcagp 

3c per copy.

Eųtered as Second Class Matter 
March 7th 1914 ąt the post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.
------------- ----------------- --------- ----- ------------------------------------------------------------ Į

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, Ilk Telefonas Canal 8Ę0Q.

Savaitei
Mėnesiui

Jungtinėse Valstijose, ne Ohicago| 
paštu:
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Dviem mėnesiąms
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Pusei metų -------
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kprtu su užsakymų.
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Sena komedija
7WI

Kai Hftleris rengėsi pviti čekoslavakiją, tai Vokie
tijos pasienyje pradėjo Įvykti visųkįe ^incidentai”, ku
riuose tai čekų policininkai, tai kareiviai vis “nuskriaus- 
davo” vokiečius. Nacių spaudų saukė, kad už tas ^skriaR- 
das” Vokietiją turinti atkeršyti čekams. Hitleris ir jo 
propagandos agentai draskėsi, kad vokiečių tauta nega
linti pakęsti užgauliojimų iš čeku POSės, Čekoslovakijoj 
prezidentas Benešąs ir jo vyriausybė buvo niekinami ir 
plūstami.

Kuo ta keršto kampanija pasibaigė, visi žino.
Viąai panašių kampaniją, dabar veda sovietų spaudą 

ir sovietu valdžią prįeš Suomiją. Sovietų Sąjungos pasie
nyje, pasirodo, irgi įvyko “incidentas”. Maskva pakėlė 
riksmų, kad suomių kąnuolės šatfdė i Rusijos teritorijų, 
užmųšdapios keturiš sovietų kareivius ir sužeisdamęe 
devynis. Užsienių reikalų komisaras įteikė Suomijos pa
siuntiniui reikalavimų, kad Suomija atitrauktų savo ką- 
riuomenę 12 iki 16 my^U mjo savo sięnęs - pąliąį SuomĮų 
įlankų.

O tuo tąrpu sovietų spauda chuliganiškai plusta Suo
mijos valdžios atstovus. Maskvos “Pravda” nesisarmati- 
jo iškojioti suomiu ręspųblikos prezidentų Cajanderį 
^klauriu”’ ir kitokiais įžeidžiančiais žodžiais!

Tąi sena komediją. Stalinas vaidina jų su tokiu pąt 
tikslu, kaip Hitleris ir kiti agresoriai. Jisai ruošiasi Suo- 
fliiją RŽpultij todėl jisąi fabrikuoja “incidentus”, skelbia 
melagingus kąltinimus ir kursto kerštų prieš numatytųjų 
savo aukų. Karo propaganda yra vedama sovietų armijo
je ir dirbtuvėse,, * I

Bet klausimas, kas po šios komedijos seks? Suomiai 
atsisako Maskvos gųsdinimąms nusilenktu Ar Stalinas 
drįs jų užpulti? Jeigu jo raudonoji armija įsiverš į Suor 
mijų, tąi visas pasaulis, galų gale, pamatys, kad Maskvos 
sovietų valdžia yra tokia pat banditiška, kaip ir nacių

“Ląisvė” koliojasi dęlto». kad šioje vietoje buvo pąmiųėtą, jo* gei sovietiniai rubliai/ kuriuos rąudonarmtečiąi pąlįko Vilniaus ąajte, yra “beverčiai”. Ji kląu- ią:
*0 kuo Eietųyęs Jitąs gąli bųtj yertęąnis už. rublį? Kodėl gi žmonės negalės iškeisti tų rublių į lįtuą?”Bet kas gi duos litus už rublius? Juk sovietinių rublių užsieniuose nepriima joks bankas, ir pati sovietų vąldžią neleidžią jų vežti per sieąą į SSRS!Brooklynlškiai Stalinę garbintojai yra taip akli, kad jie nežino net šitų paprastų faktų apie savo “tėvynę”.Sovietinius rublius galima iškeisti į gerus kitų tautų pinigus tiktai vadinamoje “juodoje biržoje”, t. y. pas spekuliantus, kurie šmugeliuoja tas rusų bumaš- kąs į Sovietų Sąjungą, rizikuodami pątekti į poljcijęs nagus.

KAS KĖLĖ RIAUŠES 
VILNIUJETelegrąipoąe buyo praneštą apie riaušes, įvykusias Vilniuje netrukus po to, kai į jį įėjo Lietuvos kariuomenė. Lietuvos spaudoje dabar randame paaią- kinimą, deĮko jos kilo ir kas jas kėlė. ✓F. Bortkeyičięuė r^šo “Lietuvos Žiniose”, kad tos, riaušės buvo ne vien prieš žydus. Jos buvę ir prieš lietuvius, kupinęs Vilniaus gyventojai kaltino dėl zloto vertės ųukritimo (ir duonos pabrangimo). Be to, komunistuojantis eleąnentąs kurstę žnionęs, ęorėdąmas, sukalti sųb. rųtę Ir iš. jos pasinaudoti. Pagalios, riąęšėse dalyvąvo ir visokios rųšięs avantiūristai. Rą-

Jei šiandien tektų kam nors rąšytį Komunistų partijos isto- 4%' tikrai turėtų pirma iš jos atsisakyti, nbs vįąvįen ji išmestų, Kodėl? Todėl, kad jis jokiu budu neįstengtų suderinti tąs “geperalines linijas”, kurias nustatė jos vadovai tam tikrajs taiko tarpais ir kurių turėjo prisitaikyti partijos nariai, bet kuri niekad nebuvo pastovi ir tikrai uelinoma- Tai “Ręųęrąię to nijaM b© tikšta ir be principų-Jei komunistu partiją ii;! 192(^21 m. dar kept žinojo, ko ųpri ir ko siekia, šiandien ji atsidūrė tokioje padėtyje, jog ųe tik nežino, ko nori, bet nežino dargi ko norėti, jei neskaityti Vlenipteliu vadų noru pasilikti Vaįdžipje, nors dėl to tektų ųe tik komunizmo išsižadėti, bet jr naujų carų vainikuoti.Ir kaip liūdna bebūtų žiūrėti į šią partijos, vadinamos marksistinės, tragediją, reikia pripažinti, jog suteikia dar vieną aę- gurpeųtą, kąd negalima remtįs visais, bet reikią pasirinkti vieną kurią nors klasę.Per pirmą lietuvių Pasaulio Kongresą Kaune, per iškilmingą pokylį, kurį iškėlė Lietuvęs valdžią savo tautiečių užsienyje atstovų garbei, įvykęs šitoks pasikalbėjimas tarp vieno užsienio lietuvių atstovo ir prezidento Smetonos:

sąjungų su tais, kurie gali būti vokiečių užpulti, kurie tų vokiečių ir įtąlą bijo nemažiau, kaip ir rusai.Bet sena “savų marškinių*' politika kitose valstybėse paro- įę, kąęl kiekvienas rūpinasi tik sąv|mi, kiekvienas žiuri tik šios dienos norėdamas puatUĮPti nuo

Čekoslovakijosprancūzais tai kaip stalinistai

•APŽVALGA
'.■'.■L, J' ■ ■■■■■ 1 T—■

OKUPUOTAME SUVAL- 
KŲ KRAŠTEDalį Suvalkijos, kurią buvo užėmusi sovietų armija, ji perdavė vokięčiąms įę ji dąbąr yrą priskirta prie Prūsijos. Toje srityje yra Suvalkų miestas, Sei- nąį, Pulkas, Vižaiųis, Pilįpa-. yąą ir t.t. O Augustavą pasilaikė rusąi.Apie padėtį toje Suvalkijos dalyje I4ętuvęs laikraščiai rąšę taip: “šiuo, meto Suvalkuos SeL nuęs iv kilnos miestooą tęlii kę tiktai vtaų• gyveutojų. Dalis gyvcfltoj^ išbėgiojo nuo karo, p žydai, kurie vuąda čią sųRarl iki 30—35% pąiestiečių, $krau^ tyli. Dąr žymtau ?wąžės mielių gyventojų skaičius, kai lenkai bus iskraųalyy j Eeukija. KM kwįe maž^ųier

Šančiais ir Aleksotu turi 44.5 ketvirtainių kilometrų plotą. 1933 metais Kaune buvo 113,“ 000 gyventojų, šiemet jau skaitoma Kaune 153,600 gyventojų, iš jų 61% lietuvių, 30 žydų irTačiau, Lietuvai perėmus Vilnių, pęmažai valdžios įstaigų valdipinkų persikels į Vilnių.
ZLOTAI IR LITAI

VILNIUJE ,

ir

Vjžąuiis Ir kl. lįksįiį Įfcveikvisą, teitk"Mws.lww tatei lwkM« wis- to produktų. ftponės išvaikščiota kaimuose dešimtis kilometrą, kol jie gailia keletą ąvarų bulvių ir žiauną duęnos. -
KAUNE 

GYVENTOJŲVilnius dabar didžiausias Lię* * luvoą miestas, nes turi apie 2QQ,- 000 gyventojų.'Bet Kaunąs yra geriau sutvarkytas.Kauno plotas su Vilijampolę, Freda, žemaisiais ir Aukštaisiais

Lępkijos pinigai ėmė febui smarkiai smukti, kuomet YO&bh čiai jr rusai Lenkiją suctou^kč-. Karpi einant, lenkų pabęgčlįąį, atvykę į Lietuvą, dar gąųdgVO už vieną zlotą pusę lito. įteUb vai perėmus Vilniaus krąš|ų, ųž zlotą pradžioje buvo dųųdaiRft 20 liętuviškų ęentų. Ręt pąskųį zlotp vertė visai nukrijų.Lapkričio 8 d. vfepąs, Ltotm vos laikraštis paduoda tokią žinią iš Vilniaus*
• * r 'v£loto vertė krinta nę cRck nomis, bet valandomis. Užvakar UŽ btą dar būvą mokama H ątatų, ° vakar vakąre jau 20 zlotų, o dar vėliau U pati' juodoji birža mokėję fau zlotus, bet ir tai litas buvo imamas geriau, zk>las. Kyąų|ųYČ«e z]<j- tas. viąiš^ai A K?litus galima pirkti visko.”Sodžiuje valstiečiai už zlotus jau pjekp pepąrdąviyėjo, reik#? lavų tiktai litų, arba keitė že mė$ pkio produktus į krautuvių 

prekes.

n$ių riaušių negalima pavadinti tautinėmis ir nukreiptomis prieš žydus, nes tarp kurstytojų ir dalyvių buvo didelis nuošimtis ir vietinių bei atvykėlių komunistų, kurie pepateųkinti lietuvių atvykimų į Vilnių. Re to*, prisiplakė daug visokių avantiūristų elemento, žodžiu, kurstytojų buvo daug ir įvairiais tikslais vedinų;’-' Riaušėse buvo sužeista 23 asmens. Įdomu, kad p-ia Bortke- vičienū pastebi, jogei kai kurie riaušių kurstytojai šaukėsi “trečios valstybės, kad ji ateitų mus tvarkyti”1Aiškų, apie ką šia eina kab. lw, Meni? apie kemnialaa-. Jie bandė iššaukti aairųtę, kad su? vietų Rusija ateitą j Vilnią daryti tvarką”, t- y, kad Vilnius butą paimtas pa Maakvea gte-
Iš LIETUVOS

Į^etuvoa pMlai buvo 
įstojo t tonku umiMKAUNAS. — Vienas internuotųjų Lietuvoje lenką karein vių — Alfonsas Stemkauskis, kauniškis padavė pareiškimą, kad jis esąs Lietuvos pilietis iy prašė jį paleisti jš stovyklos,Paaiškėjo, kad jis iš Ukrų4 jų yra Riętųvęs pjltetis, buvęs studentas, tarnavęs Kauno miešta sąvivąldybęje toj mtįmą kaviuweųę įstoję bę Krašte apsaugos miništerijos leidimo.,Slemkauskis iš stovyklos buvo perkeltas į kalėjimą to iškelta byla pagal Karinės prievolės įstatymą 212 str.Bylą-perduotu tardytojui,

muoąę, o tuo labiau UŽafenip poHtikojc/Reikalauti iŠ darbjufakų dąr daugiau auku ant taiu vadinamo * tėvynes Aukuru”, kurta re-|8ąve? Pav°te ant kaimynų, nors tariamu pavojumi iš u£- žino» kad atįit/je ^a11 tas Da- Mente, kurta tik lauke progos vojus atsigręžti ir jiems. Ir to- pulti, ne galima, reikia pūrely- |!<1OS Polltlkos prisilaikant ang: ii. kad iš tiesų jų aukos buvę bei prancūzams, susilatir neveltui, jog ’^sai tokia karinė vokiečiai ėmė ką no-jėgą, ąu kuria turi pasaulis r5J° ir Šie tylėjo, kol paguliau skailyttat P*sa istorija baigėsi MiunchepoŠel Miunęhę-nes nepepraslą smūgį Rn^jns VeMžiosIr tuomet išlėkė Utviuovas. I pasikeitė visa užsienio politika ir jokiu budu negali rusai atsi- gąuti šioje srityje, kad galėtų pągaliąu nustatyti savo užsienio politikos gaires. iKodėl išlėkė Litivnovas iš valdžios ?Šiuo klausimu buvo dąug rą- šyta spaudoje ir visi veik su, turtinai tvirtina, kad didžiausią! smūgį Ljtvinovm suteikė kaip kartas tas Miunchenas, nes jjs neįstengė tiek paveikti užsienį, kad Rusiją šioų konferenęijon hutų pąkvięsta.Ret chąrąkteringąs kitąą dalykas: juk Rusiją nebuvo pakviestą Šięn konferęncijęn ne dėka

konferencija ir pąąukąvimu.Ir anglai su darė ne todėl, sako, kad vokiečius užsiundytiąnt rusų, nes tuomet jau mažas vaikas žinojo, kad vokiečiai ąnt rusų neis, bet todėl, kad buvo politiniai nepatogi atmosfera ir nebuvo tinkamai pasiruošusios karui.Antrą, & “savų marškinių” politika juk privedė ir prie 1911 m. karo ir šis metodas labai charakteringas. kapitalistinėms valstybėms.(Bus daugiau)
’- I———

Si. Miščikas-Žiemys

Pirmas oro bombardavimas(90-fres Metų Sukaktuvių 
Proga)

—^Sakykite, p. prezidente, kaip jus išsilaikote valdžioj, jei darbininkai nepatenkinti, kariuomenė nepatenkinta, valstiečiai sukilo“ Suvalkijoje, volde- marininkai suskaldė tautininkų partiją ir joję tąip pąt.įvėlė nepatenkinimo dvasią, tad kuo laikotės? Kuo' remįątės? — užklausęs vienąs/ atstovas.- Ir, sakoma^ prezidentas šypsodamasis Atsakė: '—Matote;' ne visi nepatenkinti, tad nuo kiekvieno po trupų-, tį — ir pakanką. Truputis darbininkų, truputis kąripįpkų, dalis, valstiečių — ir męs valdžioje ramus.!.Netvirtinu, jog šitoks pasikalbėjimas tikrai įvyko., nes aš pats jo negirdėjau ir gąl tai vienas iš daugelio anekdotų, kurie pasakojąmi gausiai Lietuvoje ą- pie vąldžįą, bet labai chąrakte- ringas totalitarės valdžįois atstovui atsakymas: iš visų luomų po truputį it pakanka išsilaikyti valdžioje.Panašioje padėtyje ątsidurė rusų diktatoriai, kurie nęgalėdą- mi remtis darbininkų kląse, kuriai nedavė to, ką žadėję, nutą- re remtis visąis sluogspiais ir gražią dieną paskelbė, jog Rusijoje pranyko luomai, klasės ir viąi piliečiai lygus, norą vienas gauna 3,000 rub., o kitas negaų- pa ir 300 rub. į mėnesį. Mažą keliomis dienomis pęicš š pą$kelbimą ir piliečių sulygirų- tie patys vadai šąųkė, jog klasinis priešus buožės ir ki(i kebą Rusijoje galvas prisiderp gę Įrockistais, bucharipįs.tais įr Skutais kitų vardų, į kuriuos ^pakilo komupistų partiją; (kąs lik pąęodo, jog partiją nebuvo Vienoj nuomonės daugelyje kteųshnų, o svarbiausia generą- lės linijos klapsime.Bet reikėjo juos vipps sulyginti, nes netekus partija klasinio ątspalvio ir turėdapm daryli kQmpromisus prię§ blm-okrą- tiją ir naujai išąngpąįą kąmų- nistipę buržuazųjfy ję prįyępątą nuolatos reikalai ii piftlela- rialų didesnio pąsįąųkavtoto’ negąlėjo parodyti, jog dąębmip-. kai Šias aukas darą naujai bįų-r ęųliratijąi ię tuomet paskęlįS;vi?i '‘lygias” įr tcjęių dabar darbibinkas aukojusi są- vo “broliui”, kuris gauną 3,00Q rųbllųv., Ir lokiu budu atsidūrę bepar- tinčje, t. y. beklasinėję baloje neteko lygsvaros visuose kląųsj-

Šiemet sueina lygiai devyniasdešimt metų kaip pirmą kartą buvo bombardųotąs miestas iš oro, nes 1849 m. viduryje ąustrai bombardavo Venecijos miestą, kurį buvo apgulę ir negalėjo jokiu budu užimtį.Mėginimai bombarduoti miestus iš oro buvo seniai projektuojami ir bene Napoleono karo metu prieš Rusiją tuo reikalu buvo susirūpinę rusai ir tam tikslui buvo pasamdę kąž- demokrątinių valstybių reikaĮa- vokietį kai įninką kuris i \ i s: • i i i kažkur netoli nuo Maskvos v1Wo, bęt fasutinių Y^stybių * y<> ; iaboralori.ją, kąd pagamintų tinkamas bombąs ir oro pūsles, kurių pagelbą butų galima naktį Į bombarduoti Napoleono vy- ’ rįąus.ią štabą, Kaip toli mėgi- ‘jnimai buvo nuėję ir kodėl visgi šis sumanymas neįvykdintas, nežinia, bet Napoleono garbei tokio puolimo nebuvo.Ųž’ tai kuomet austrui apgulė Venecijos miestą ir negalėjo jokiu budu užimti kilo ve idėja panaudoti bombardavimą iš oro tam tikrais “balionais”, t. y. šilto oro pripustomis oro pūslėmis. Ir šį sumanymą įvykdinti buvo paskirtas austęų karininkas, gabus matematikas ir fizikas, Uehatiųs.Karininkąs Uchątius pradėjo mėginimus 1849 m. pavasarį ir jam pasisekė pagąmniti tam tikras oro bombas devynių 'kilogramų svorio, kurias turėjo numęstj oro Rusję tam tikro mechanizmo pągęlha paskirtoje vietoj, knd nereiktų turtu su pūsle vykti žm°$ui. Bet buvo du nepatogumai: oro pūslė buvę be vairo to reikėjo ją į miestą paleisti gavėjų ir tokių greičiu užtaisyti mechanizmą, kuriu turėjo numęsti bombą, kad oru puMe nenulūttu perdaug greitai arba perdaug lėtai, Maža to, takia oro pūslė galėjo gabenti lik viena nių kitagramti bombaiMėginįmaws buvę pagaminta dvi ore pusleu ir vėliau karo vadovybė gavo to pačio karininko pasiūlymą uuhg kurte, jei norima taUm ka bta-- go padaryto Vaneeųos mieutui, reikalingą pagaminto šunta* oro pųslių ir pastatyti šimtą krosnių, kurios pripildyta tas oro pūsles šiltų orų, Aišku, tiek pat buvę reikalinga °re bombų.Sąmata buvo gan dįdęle ir karo vadovybė neapsiėmė paskirti tiek nlųigų tam tikslui. Buvo pasiusiąs vįsas projektas impęvątoriųi užtvirtinti.Taip praslinko dar keli mėr nėšiai iki pagaliau vasara b^VO gautas imperatoriaus įsakymas vykdinti planą.Oro pūslės buvo pritvirtintos prie kure ląįvų, kad ąnie galėtų auntaukti tokia linkme, kąd Paleidus oro pųslęs jęs nulėktų pavėjui į miestą, o ųe kuria nors kita linkme.Kfakvjeną pęsle, kaip jąu minėjau, buvo užtaisyta devynių kUogrąmų bomba.Venecijos gyventojų tarpe kilo nemaža panika, kuomet iš virš pasirodžiusių oro pūslių pradėjo kristi bombos sėjap-

vimo, bet fašistinių valstybių užsispyrimu, p. rusui keršiją už ąi demokratinėms valstybėms. Stalimstų spaudą rėkia, kad rusai susitarė su vokiečiais keršy darni pž Mįupchęnu konferęnęi ją, gi ištiesu išeina, kad rusai susitarė su tais, kurie kaip kar- tas buvę priešingi Rusijos dalyvavimui fojė konferencijoje (To leįkią nepamiršti ginčijantis sųPo Zinovjęvo-Ęąn^eiięvo by-mę posėdyje Stalinas ir Molotovas pasakė sįiarkiąs kalbas (1937 ni. kovo męn. 3 d.) ,' kuriomis norėjo pateisinti savo žiąurų žygi prieš b.uvuąius pąi> tijos drąuguą.Sąyo kalbose kaip Stalinas, taip Molotovas, pasakė jog pą-. sibąigė ląjkąs kovoti prieš troc- kistus ir kitus kąip prieš idėjinius priešus (šioje platformoje stąĮinįstąl nęątsiląikę), o reikįą į juos žiūrėti kaip į fašizmo a- gęętus, kuęię ne tiek pavojingi taikos metu, kiek karui kilus,Ot, ąis, kąrę pąyojus nedavę niekad ramiai miegoti dąbąrti- niems Rusijos, vąldoyąms. Ir to pi’iežąsties nereikia ieškoti užsienyje, bęt Ręsijos viduje, Visi Rusijos valdovai, kuęie neiną užsimerkę, mato, jog karas gali juos privesti prie antros katastrofos, prie naujos revoliucijoj ir tuomet juos laukia tas patą likimas, kuris ištiko carų.Bet ir pusiau aklas galėjo matyti, jog pasaulyje karas neišvengiamas ir tas karas gali būti toks, jog Rusija gali neišvengti į jį neįsimąišius.Ir karo pavojaus nutolinimui buvo griebtasi naujos Litvinovę politikos, kuri rėmėsi kolektyve pagalba. Lityinovas nemenkiaą už kitus matė, jog karui kilus ’ir į tą karą Rusijai įsivėlus, Rusiją laukia 1917 m. įvykiai ir tędėl jis stengėsi kaip nors są- sirišti su pasaulio galiūnais, kad tą karę pavojų nustumti tolimesniam laikui, kad jam kilus nepasij usti vieniems., Tuo tikslu buvo eita į Tautų Sąjungą, tuo tikslu buvo griebtasi grynai buržuazinės nio politikos.Iš kur gręse pavojus?Iš Vokietijos, iš visų fašistu mų vuk.tyįųų, ruošėsi ką-, yuį įr. iię^įnią bųvg kur jps pirma »m«gj ki^-Ir šiftS fąšisliųeą vąlątyi I>eą Rusija Trečia iw-»t.ęVMcio^alę lupomis įsakė s«V<» parUM nariams Wi kHų kava Ijind^elps, padėti vaiiUpins Ąiakjjmtfs, gi novas imėjn stengtis smiary u

čios mirtį. Kelios bombos nupuolė šv. Morkaus aikštėję ir užmušė kelis Žmonęs, kitus sužeidė. Bombardavimo rezultatai strateginiu atžvilgiu buvo labai menki, nes visos bombos stengė tik keturis užmušti, apie keturiasdešimt žmonių sunkiau sužeisti ir veik nei viena bombą nenupuolč ten, kur buvo tikėtasi. Apskaičiavimas buvo menkas ir vėjas juos sunaikino. Maža to, nors gyventojai labai nusigando, bet vis- <• gi puolikams nepasidavė ir tik žinodami, kad austrai savo oro pūsles leidžia nuo ląiyų, stengėsi austrų laivus nustumti nuo miesto toliau, kad negalėtų pakartoti austrai savo mėginimus.Po to šis karo būdas po truputį tobulėjo ir šiandie virto vos ne vienu galingiausių ginklų kare.• , Skirtumas didelis, nes šian- ą dien ne tik galimą visų rūšių bombas vežtis, bet galima lėkti į priešo krašto gilumą, numesti bombas kur reikia ir dargi iš kulkosvaidžių apšaudyti nekaltus .gyventojus užfrontėje sėjant mirtį tarp kūdikių bei moterų.,O juk praslinko tik devyniasdešimt metų ...Kaip toli žmogus pažengė pirmyn savo geniabškuino žudyti sau panašų...
Iš Lietuvos

Aktualieji miestoPer £0 ne-RASEINIAI. - priklausomų miesto s-bės gyvenimo metų daug padaryta, tačiau dabar jus laukia dar didesni ir sunkiau nuveikiami įvykdyti darbąi. Pravedąs žemaičių plentą, atsirado būtino reikalo paržiuręti ir dąlinąi pakeisti miesto pląną, Vilniaus gatvė, kurių perskrodžia naujasis plentas ir kuri laikui bėgant bus viena svarbiausių miesto gatvių, tik dabar pradedama tvarkyti: praplečiami šaligatviai, taisomas grindinys ir leidžiama statyti muro namai. Reikia paskirti daugiau lėšų ir daug skubiau jų tvarkyti. Mie- ątųį kanalizacija, kurios nėra, taip pat žesnis reikalas, tikrasis miesto tų bereikšmis.

(»

iizsię-

dar nė kiek nemanęs be jos ir tvarkymas bu- Nąųjų gatvių pravedimas bei sepųjų pęrgrin- dimas miesto s-bės jau vykdomas, tačiąų labai lėtai. Mieste šuliniu skaičius labai mąžas, o vasaros metų dalis jų visai išdžiūsta. Kadangi viešą šulinių miesto visai nedaug, tąi visi gyventojai, kųpe šulinių neturi, negali jais pasinaudoti, bet jiems vandenį tenka ygrtoto iš Raseikos upelio, kurin subėga daug nešvarumų.
Tuląs uk. J-

19 metų nekiriM plauku 
ir neskuto barzdos 

joniskis'kas, lęnkąms pagrobus Lietuvos sostinę Vilnių, pasižadėjo nekirpti plaukų ir neskusti barzdos ir ūsų iki tol, kol vėl bus sugrąžintas Lietuvai Vilnius. J-kas pažadų ištesėjo. r
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Svarbus, sprendimas 
plieno byloje

R

Neseniai United States Circuit 
Gpurt of Ąppępjs (Ph'iladelphi- 
joje) išnešė sprendimą Repub- 
lię Steel korporacijos byloję, 
lėktuvų atakų, sųbmarinų 
veiksmų ir patrankų griausmo 
laikais šitas sprendimas plačio
sios publikoj jau beveik už
mirštas.

O jis yrą svarbus. Amerikos 
darbininkams labai svarbus. 
Remdamasis Wagnerio Darbo 
Santykių Aktų tejsmąs įsakė 
Republię Steel korporacijai pri
imti atgal į darbą pavarytus dėl 
1937 metų streiko 5,000 darbi
ninkų ir sumokėti jiems $7,- 
500,000 algų, kurių jie neteko 
dėl pavarymo iš darbo.

Kai kongresas priėmę Wag- 
. nerio Aktą, kai kurios korpo

racijos padarė išvadą, kad Vy
riausias Teismas jį panaik’ns. 
Tąigi galima Akto nepaisyti. 
Teismas Aktą patvirtino.

Net kai teismas Wagnerio 
Aktą patvirtino, unijų priešai 
priėjo išvadą, kad galima jį ig
noruoti. Kol pavarytų iš darbo 
darbininkų bylas teismas paims 
nagrinėti, kol išneš sprendimą, 
tai praeis metai ir kiti laiko. 
Vienį pavarytų darbininkų sųn 
grįš į įmones maldaudami sam
dytojų susimylėjhno, kiti ieškos 
samdos naujose įmonėse, gal 
tolimuose miestuose ir valsti
jose. Jei gąlų gale teismas ir 
rastų tą ar k*tą korporacijų 
kaltą, tąi bausmė bus veikiau
sia vįsai lengva. Panašių atsitik 
kimų yra juk buvę ir praeity.

O čia Circuit Couft of Ap- 
peals sako: sugrąžink i t darbą 
5,000-ms darbininkų ir dar su
mokėk i t jiems $7,500,000!

Tai ne juokus. Tai yra baus
mė, kuri gali išgąsdinti net

I 'f | u 11)1 u >

Jei Jaučiatės Išvargę 
ir Jėgąs Išgisėmę 

Kai kas skauda, 
kai kenčiate nuo 
reumatizmo, ke- 
p e n y s skauda, 
galva, tulžies ak
menys, strienas 
diegia, kaului 
reumatas, odos 
•liga, persišaldę « 
ir tt. neužvilkin
dami, skubėkite 
pilnu pasitikėji
mu į Dr. Michael’s 
stų krautuvę.
ŠAKNŲ GAUSA

šakninių vai-

NUO LIGŲ 
GAUSOS

• Aukštam krąųįo spaudimui
• Kepenims—tulzei • Slogi
• Skilvio ligoms
• Užkietėjimui
• Dusuliui
Kraujo spaudimas atitaisomąs 

nemokamai.
Dr. MICHAEL’S 

HERB REMEDIES 
1?23 MILVVAUKEĘ AVĖ. 

3059 LINCOLN AVĖ.

Slogoms
• • Nervams
• Bronchitis 

t Galvos gėlai 

SAUKIT CALUMET 0969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY W 
10 West 18th Street

I vąkarus nuo State Street 
Ir musų pątyręs inžinierius atvažiuos į. jūsų 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl ąa-

- ■' 1 " i. w r vi1 ■■i'R'n.i. 41. «S"

Ątdąrą vakarais ikį yal. 
Nedėliamis iki 1 v. dieną

nų šildymą reikmenų naujų ar se
nų (plant) gąru ąrba karštu van
deniu šilčįojfną.
Nereikia pinigų įmokėti—36 mė
nesiai išmokėjimui—žema palū
kanų kaina. Ųįe^uvis saleąųnąnas
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KLAUSYKIME 
ŠALTIMIERO RYTMERNIŲ

lietuvišku radio
PROGRAMŲ

fgw»

5 ' i WEST m gtRBĘT
!■ « ąpže mąžmiu dovanų, kurįoa. bus išdaMatoa Konteito ■ll kuris. įvyks ko^testo pabaigoje. R
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nuiltimiliouines knrporącijas ir 
priversti jas skaitytis su Warr 
nerįo Darbo Santykių Įstaty
mų. r-rV. P,

Du unijų priešai 
gavo saktį

Dąųiel J. Sbields buvo John- 
stown, Pa., meras. Plieno dar
bininkų organizavimo laikotar
piu, 1937 metais, Shields pasi
žymėjo kaipo paklusnus kom
panijų tarnas, Jis organizavo 
smurtininkus kovąi prieš uniją. 
Jis organizavo “visuomenės 
opiniją”.

Neseniai įvykusiuose rinki
muose Johnstowno piliečiai at
silygino Shieldsui — jis gavo 
saktį, o meru tapo išrinktas 
John A. Copwąyt

Panašių, kąįp Shįęlds, patai
kavimu samdytojams pasižy
mėjo plieno darbininkų sujudi
mo metais kitas meras -— tai 
Lionę! Evans, Youngstown. 
Ohio, mieste. Ir jąpi balsuoto
jai tinkamai padėkojo — jį pa
dėjo į kampą, o išrinko meru 
teisėją William B. Spagnolą, 
unijų šalininką.

Didžiojoj kasdieninėje spau
doje šituose rinkimuose at
kreiptas skaitytojų dėmesis bu
vo tik į didelius miestus, kaip 
į New Yorką, Detroitą, Phila- 
dęlplują ir kt- Šituose įniesluo- 
se vienur laimėjo pažangieji 
kandidatai, 
vieji.

Amerikos 
gi yra, kad 
vien iš didelių miestų susidarę. 
Ir dabar, iš unijų žurnalų, daž
niausia leidžiamų tik kartą į 
mėnesį, pasrebiamą, kad mą- 
žesniuose miesteliuose lokaliuo
se rinkimuose organizuoti dar
bininkai turėjo kur kas dides
nių laimėjimų, ne kad didžiųjų 
miestų spauda informavo.

gyvenimo tikrovė 
šalis toli gražu ųe

Gal atnaujins AJ).F, 
ir C.I.O. taikos 

derybas
Pranešimas iš Washingtoųo 

savaitraščiui “The New LeaderM 
kalba, kad galima laukti atnau
jinimo Amerikos Darbo Fede
racijos ir C, I. O. laikos dery
bų. l<ąįp Wm. Green, tąip įr 
John Lewis davę tą prižadą 
prezidentui Rooseveltui, nors 
esama itin keblių kliūčių.

Pavyzdžiui, A. D. F. reika^ 
laųjąK kad registruoti ir atsą- 
kingi akauntaptai patikrintų 

jA. d. F- ir C. į, Q, užsimokė
jusių narių skaičių. Rodos, kas 
čia tokio: juk reikia žįnoti kiek 
'kuri organizacija turi narių ge
ram stovy.

Ęet nužiūrima, kad iš 4,000,- 
000 skelbiamų C. I. O. narių 
tik ketvirtą dalis tėra duokles 
užsimokėjusi. O jeigu taip, tai 
C. I. Q. teturi gerame stovy tik 
1,000,000 narių. Ir jeigu taip, 
tai gali būti, kąd tai yra ir vie
na priežasčių kodėl John Lewis 
žiuri šaltai į siūlomas derybas.

Matoma ir kita priežastis, 
šiaip kalbėsime ar taip, o fak
tas pasilieka, kad į G. L O. vą- 
dpvybę įsiskverbė nemažai ko 
mųnistų. Žinant Amerikos Dar
bo Federacijos nusistatymą ir 
nacių atžvilgių, tenka manyti, 
kad C. Į O, komunistai yra 
prieangi taikai sn Federaciją.

Bet, antra vertus, jeigu Lewis 
nori nusikratyti komunistais, 
tai taika SU Federacija padėtų 
jam šįtą problemą išrišti.

—r*--------r—n—.—

Iš ponios Florence 
Kerr, WPA komisio- 
nieriaus pavaduoto

jos, pareiškimo
‘*Į keletą šimtų metų mes pa

ėmėme derlingą, gausų konti
nentą ir pavertėme jo pievas i 
dulkių baseinus, nuteriojom jo 
girias, užteršėm jo upes ir pri- 
pildom jo miestus lūšnomis. 
Mes įdėjom į savo įmones mo
derniausias mašinas ir atėmėm 
dąrhą milionams žmonių.

“Wcll — ar tąi jau yrą pąsą- 
kos gąląs? Ne — nes Europą 
pąrodė mums, kas laukia mus 
keliaujant šita kriptimi — mes 
žinome, kad iš minių Yąi’gO ir 
skurdo gimstą diktatūros ir 
kąrąs. Mes jąu pradėjom ilgą, 
uolią kelionę kita liųkmę — į 
geresnę demokratiją.”

Kova už laisvę
kn-Karąljųs valdė žmogaus 

ną, kunįgąs — protą. Ką žmo
gaus pandos ir plotas pagami
no, poaias ir karalius pasidali
no, Už pareikalavimą žmoniš
ko atlyginimo ponas žmogų 
.kankino, karalius tęisė į kalėji
mą, o kunigas pasmerkę į prą- 
gąrą. Ir taip per amžius kanki
no, išnaudojo ir laikė paverg
tą žmogų, .

Tarp tų pa niekintų, pažemiu- 

suranda žmonių su tyra sąžine 
ir drąsiom mintim. Tasai drą^ 
sųolis mąto sęsjto ir altoriaus 
veidmainystę, apgavystę, pąver-: 
girną ir išnaudojimą, Mąto, kad 
sostas ir altorius yra du slibi
nai, kurie penisi ir tunka pa
vergto žmogaus sutvertu vaisiu.

Teisingasis drąsuolis išeina į 
kovą prieš altorių ir sostą. Ji- 
sai sako pavergtiemsiems, kad 
kąraįiusycaras, kuris turi karū
ną ąnt savo tuščios galvos, yru 
ne Dievo atsiųstas valdyti žmo
niją, bet jisai yra padaras nete
kusios tvarkos. Kad caras paei
na iš plėšikų-razbaininkų kil
mės; kad šį razbaininkų vadą 
kunigiją apšaukė žemišku die
vu didesniam išnaudojimui įr 
pąvergimui žmonijos. Kad val
džia turi būti žmonių išrinkta. 
Kylą revoliucijos, sosto ir alto-; 
riaus tironybė pavirsta į dul
kes, ir patys žmonės didvyri^ 
kai atsisėda ant sosto ir pareiš
kia, kad valdovas turi imti 
žmonių įsakymus, o ne žmonos 
valdovo.

Žmonės, iškovoję ląisvę, sa
vo pergalės vaisiais kai kacįą 
^psvąįgsta. Tuoj naujoj tvarkoj 
ąp^ąlvuįak planingai, veidman 
nių ir smurtininkų gauja įsįgą- 
vųsi į valdovus, sumina po ko’ 
jų iškovotą laisvę ir da baisiau 
pavergia žmoniją.

Taįp atsitiko Ąusįjoj, šiąm 
(Įieu Ru$įjos lįąUGįis pergyvena 
buvusią kątąbkų inkyizicjos 
gadynę. Kokis yra, pažeRiinimąn 
žmogaus Rusijoje, yrą sunku 
įsivaizduoti. Šnipai veikia dirb
tuvėse, gatvėje, namuose/ir šei
moj. Žmogus su žmogum susi
tikęs bijosi kalbėtis. Tėvai s,u 
vaikais bijosi tarp savęs kalbę- 
tįs apie baisią tvarką, badą,

NAUJIENOS, Chicago, 111,

miųnichas, vokiete 
JA, — Oeorge EUer, kurį 
slaptoji pųlioiją kaltina pa
dėjimu bombos, taikytos 
Hitleriui.

. t v i.' j ‘i . /i

skurdą ir besąlyginį išnaudoji” 
mą, Mases žmonių pavergtos 
protiškai ir fiziškai; žmonių 
žvilgsniai yra ižaurųa, neturi 
pasitikėjimo žmogaus žmogu
mi, nes šnipai seka kiekvieną 
žmogaus mintį ir žingsnį.

Rusijos žmonės neturi kuo
mi pakankamai apsirengti ir 
pavalgyti. Ir prieš šį neturtą, 
badą, betvarkę, valdininkų 
Žiaurumą, žmogus neturi teisės 
pakelti reikąlaviiųą žmoniškų 
teisių: laisvės, maisto ir drapa
nų.

Tapiau tuo pačiu sykiu, kai 
masės neturi kuomi atsakančiai 
maitintis nei apsiręngti, valdi
ninkai tyri visko perpilnai.

Tarp žmonių auga pagieža, 
atkeršijimas savo skriaudi* 
kams. Reikalaujantieji duonos 
ir laisvės suvaromi į koncen
tracijos stovyklas. Tie vergui 
iškasę kanalus, nutiesė kelius 
dirbo, už dyką po žiauria Stali
no agentų prįežiųra.

Viską, ką Rusijos žmogus tu
ri, tai laisvę kvėpuoti oru ir 
retkarčiais pažvelgti į saulėj

'.L
Tas visas baisumas, pavergi

mas ir išnaudojimas yra vyk
domas po. komunizmo obalaių

Romos popiežius turi agen
tus, kurie vardan dangaus gro
žybių pavergia ir išnaudoja 
protiškai užmuštą liaudį. Stali
nas turį agentus, kurie paręlan 
vė savo sąžiųę ir dorovę, kad 
pagelbėjus Stalinui skelbti veid-> 
mainysiu, užslėpti pavergimą ir 
išnaudojimą Rusijos liaudies.

Didesniam pavergimui Rusi-, 
jos liaudies, Stalinas davė kata-' 
likų kunigams laisvę Rusijoje, 
kad jie skelbtų, jog komunini 
mas ir katalikybė yra vienas įr 
tas pat. Todėl Stalino agėntąi 
ir ištiesė savo veidmainiškas . / | A
rankas klerikalams, kad jie eL 
tų su komunistais, nes išuaudo- 
jimas ir pavergimas žmonių 
yra abiejų vienas ir tas pat tik-, 
slas. Stalinas valdo Rusijos 
žmonių kūną, o jėzuitai dūšią 
ir prptą. Ir tiedu dvyniai slegia 
ir Išnaudoja faziškai ir pro.liš^ 
kai žmones.

votą. Jeigu tenąi žmęgną parei
kalauja laisvės, Stalinąs ąušaų- 
do, o, jėzuitas nušiuųčįa sušau
dyto dūšią į pragarą. Jeigu Ru-. 
sijos žmonės gautų ląįįvę, per 
dvidešimts keturias vąląndas 
Staįino teroras butų prašajin-s 
tas, ir tada Rusijos žimnvčs pa-, 
žinių save — kad i* jie yrai 
Žmonė^ O ne vęrgai.

T. J, Ki^inąkįaą,
(Ęedakęija nę su vjsomb* Čia 

išreikštomis mintimis sutinkav 
— Red.)
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Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” ui
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa* 
mokinimų.

Alytus be pirtiesNustatė muilo kainas
KAUNAS. — Kainų tvarky

tojas Išleido įsakymą, kad skal
biamieji tnuilai vartotojams tu
ri būti pardavinėjami ne bran
giau kaip 1,40 Lt už t kg mink
štojo (žaliojo) muilo ir 3 Lt 
už l kg branduolinio muilo,

Muilų fabrikai ir dirbtuvės 
parduotuvėms turi imti ne auk
štesnes kainas su pristatymu 
kaip 1,30 Lt už 1 kg minkšto
jo muilo ir L85 Lt už 1 kg 
branduolinio muilo.

šia įsakymas veikia nuo 1939 
m, spalių 14 d,

i.'jĮjumra

ĮgisteiffS šaulių būrys
ggrnt.".:^:-.T«,mgrr-a

KAUNAS, — Mokytųjų se
minarijoj ir R, L berniukų gim- 
naaijoj' jatelgti moksleivių šau
lių būriai. J šaulių eiles pri
imami ne jaunesni 1d m. am
žiaus, labai gero elgesio ir pa
žangus moksle,

i1 uažLT.v.'d'-urjiinu ab-lav n j nyir unv xn

Hilui J imniOAU JIIĮM WJ L -U

Turtai virš ’ - - $3,500,000.00 
Atsargos kapitalas - $250,000.00

Dabar Mękame 31/>% Už Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Paskos 
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

LQAN ASSOClATIONpFChicago
JIĮŠW MACKIJMięJH, Pieš.

T
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“NAUJIENŲ”
SKAITYTOJŲ

KONCERTAS
— ĮVYKS —

Sausio 14 d., 1940
Naujienų skaitytojai bus įleidžiami su prenumeratos 
kvitarųis. Skaitytoji galės gauti gražiąs ir brangias 
dovanas.

RUBSIUVIŲ SVETAINĖJE
333 WEST VĄN BUREN STREET

NAUJIENŲ 
jubiliejinio kontestoDOVANOS

Šiame Konteste bus Dalinamos Dovanos Kontesto Dalyviams: 
BŲĮQK AUTOMOBILIS 4 DURŲ SEDAN Iš— 

MILDA AUTO SALES 
8Q6 VVEST atst STREET

-

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAS IŠ— 
PEOPLES FURNITURĘ CQ. 

4183 ARCHER AVENUE
,, .  - f    .■ " ■ y ■■■   ■ i— 

BEDROOM SETAS, 3 ŠM. BOU'Į’ LĄMR IR DRESERIO ■ 
UŽTIESALAS, IŠ—

NEW CITY FURNITURĘ CO., S
1654-6 W. 47th STREET ■

t» > » n", n, i it, "trr *r

D1NIN0 ROOM SETAS* Iš—
ROOSEVELT FURNITURĘ CO

___________  2310 WEST ROQSEVĘĮff ROAD
VICTOR RADIO 1939 METŲ MODELIO, IŠ

JOS, F. SUDRIKO, 
3411 SOUTH HALSTED STREET

KrręHJ.NETTE S&TA.S, 
V. BAGDONAS,

ęĘJDAR CHEST Iš^, .
BARSKIS FURNITURĘ CO.,

ALYTUS. Alytuje anka* 
čiau buvo labai primityvišką 
apleista pirtis, bet vis dėlto ne
turtingieji, nors žiemos metu 
galėjo nusiprausti.

šią vasarą pirtį kaip prie 
gatvės netinkantį trobesį nu
griovė, o naujos pastatymu nie
kas nesirūpina ir miestas 10,* 
000 gyventojų šią žiemą, turės 
apsieiti be pirties. Deja, yra 
gelžkelięčių pirtelė, kurioj tel
pa 8-r^4 asmenys, bet jai pa
kanka gelžkelio tarnautojų ir ji 
galinti šiek tiek miestą ąptar, 
nauti, jei butų kasdieną kūre
nama.

Trūksta vandens
BIRŽAI. — Guosto bažnyt

kaimio apylinkėje jau visas mė
nuo jaučiama vandens stoka. 
Dėl sausros, ne tik upe’iai ir 
pelkės, bet ir šuliniai išdžiu
vo.

4192 ARCHER AVENUE
B SAVINGS FEDERĄLLY
I INSURED

o

K

EGG ____
NUT -------
BIG LŲMP 
MINE RUN - 
SCREENINGS

. $6.00 
r $6.00 
_ $6.00 
_ $5.75 
... $5.00

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDM0RE 6975

PRIE JŪSŲ
MĖGIAMO BARO
« ARBA 
I Į LIKIE-

j ] RŲnrnn store

METŲ
SENA

TIKRAI
GERA 

VERTYBE

B (M .1 
il?ockwe^! 
j-ss strmght 1

WHISKE^

0

OLD GOLD DlSTRlBUTORS INC 
CHICAGO ILL

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas 'ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i vįsas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

FOTOGRAFAS
C0NRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos tųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

IT GERS. Naujienų įkaityto-
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti f 
tas krautuves, kurtes 
skelbiasi Naujienose.

LIETUVIŠKOS

Kalėdų
KORTELĖS 

su 
KONVERTAIS

10c
KIEKVIENA

Žiemos vaizdeliai gėlių 
bukietai su lietuviškom 
eilėm ir pasveikinimais.
Kortelės TINKA pri va- 
tįškiesę asmenim ir biz
nieriams.

NAUJIENOS 
U3Q SO. HALSTED st, 

CHICAGO, fLL.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Profesionalė baletistė ir akrobatė

P. GALSKIŠ, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

P. MILLER, finansų sekretorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Pirmas skaičius parodo kontestanto kvotą iki Kalėdų, o 

antras — kiek jau turi įrašęs.
Kuris pirmas kontestanias baigs savo kvotą iki Kalėdų, tas 

gaus pirmą dovaną $15; antras $10; trečias $5.

&

KONTESTANTŲ VEIKLA
Iš Kontestantų Pirmų Kalėdų Dovanų Laimėjo 

S. J. Petrauskas.

Antrad., lapkričio 28, 1939

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas CanaI 0117 
VALDYBA

K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas 
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

darbas padarytas, bet tikimės, 
kad kontestantai ir draugijos 
nariai dar tik įsisiūbuoja į dar
bą ir iki užbaigos kontesto dar 

Iįrašys virš tūkstančio naujų na
rių. Ką draugai kontestantai ir 
nariai manot?

i NAUJINAMAI

Teikia Žinias Apie Paden
gimus.

porą mėnesių atgal

Kont.. Stanley J. Petrauskas
Rockford, Iii. įrašė:

Charles Dohkus

Charles Pečulis
Marie Sinith
Jos Taunis
Julia Taunis

• v
18

Apie
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms** dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas**, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos** tei
na nemokamai.

t

Kvota Įrašė
Adomas Markūnas, Chicago ................................ 15........46
Benedict Vaitekunak, Chicago ............................ 19........40
Juozas Žukas, Chicago ....................................................  38
Juozas Ascilla, Chicago ....................................  12........33
John Petkus, Aurora, III........................................ 6........31
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III. Kvota baigta .... 34 
K. Yokubka, Cicero, III........................................ ... 8....... 24
V. B. Ambrose, Chicago .......................
S. Yurchis, Chicago ...............................
Petras Galskis, Chicago .........................
Jonas Thomas, Chicago .........................
Frank Bulaw, Chicago ...........................
Josep:h Laurinas, Aurora, III. ..............
Petras Lapenis, Chicago .........................
Marijona Ascilla, Cicero ........................
Dzūkas, Chicago'.................. .....................
Ramusis Mikšys, Chicago .....................
Mike Senko, Chicago .............................
E. Norgailienė, Chicago ......................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III................
Frank Klikna, Chicago .........................
Miss Josephine Miller, Evanston, III. ... 
Thomas Šalkauskas, Chicago ...............
J. Cinikas, Cicero ...................................
S. Mockus, Racine, Wis..........................
Antanas Totilas, Kenosha, Wis..............
Chester Prakuratas, Gary, Ind.............. .
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III. 
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind. .. 
Bruno' Arlauskas, Chicago ..................
Joseph Augaitis, Cicero .... ....................
Constantin čepulevičius, Chicago .........
Anton Marshall, Maywood, III................
Pavieniai nariai įrašė ............................
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų.

Įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos 
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

Stanley J. Petrauskas.
Draugas Petrauskas iš Rock

ford, III. chicagiečiams kontes- 
tantams iškirto didelę kiaulystę

Kont. Juozas Ascilla įrašė: 
Joseph John Balaišis

8
18 22
11....... 18
14 ....... 15
11.........9
15 ......... 8
10 .........8
9.........8

11 .........8
16 .........7
15.........4
13 .........4
15.........3
10.:....... 3
9.........3

10.........2
15......... 2
9.........2

10......... 1
10......... 1
10......... 1
10......... 1
10
10
14 ..... ...A
10
10

103

metais, 
tikėtus 
visi tie

na-

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

laimėdamas pirmą Kalėdų do- Kont. K. Yokubka įrašė: 
vaną skirią dėl kontestantų. Do- Barbora Yushkaitis/ 
vaną laimėjo uz tai, kad pir- b. Ambrose įrašė
mas prirašė tiek narių, kiek Marcela Kavaliauskas
jam buvo paskirta įrašyti iki' 
Kalėdų. Nors iki Kalėdų dar ke
turios savaitės, bet Stanley J. 
Petrauskas jau savo kvotą už- 

; baigė laimėdamas pirmą dova- 
'iią $15.00. Užbaigdamas drau-

Barbora Yushkaitis

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO 

“KELEIVIS?”

Kont. B. Vaitekūnas įrašė:

\Vaukegan, III

pasislėpę ji 
savo parapi
ją j rankas

Veda Paul Budreck.
ši jauna, gabi profesionale tarp artistų įrodo Vedos pasiry-'gas Petrauskas paskirtą jam 

baletistė ir akrobatė, Veda Paul ir gabumą. Ta šokių gru- kvotą į tokį trumpą laiką pa- 
Budreck, yra duktė 
Frances Budreck, 1723 W. 33rd 
Place, Chicago, 111.

Panelė Veda, baleto ir akro
bato pradinius patyrimus įsigi
jo lankydama p. A. Andrieff šo
kių mokyklą. Ji dabar dirba su 
pagarsėjusia šokių grupe Kars- 
ton’s Fallies Unusual, kuri vai
dina arabiško pobūdžio vaidme
nį “Six Sensational Brucetts.” 
Šokių grupės piripininkas, pa
stebėjęs Vedos grakštumą, plas
tiką ir akrobatiką, jis ją pasky
rė vaidinimo vadovaujančia 
choriste. Toks paaukšt.nimas

Waukegano Lietuvių Kultū
ros Draugijos metinis susirinki-

Alex ir P6 pasiekia visus Amerikos di- rodė, kad jis turi sugabumo ir mas įvyks sekmadienį, gruodžio •1 • • i _ . .1 ._ t i i • v • «dėsnius mieštus; ;
Wisconsin, Michigan, Pennsyl- vių Draugijos labo. Dar re kia 
vania, Maryland, South ir North pastebėti, kad Petrausko įrašyti 
Carolina valstijas, o dabar jį nariai yra 90% čia gimę, tai 
lanko Georgijus ir Floridos žy
mesnius miestus. Veda ir jos 
tėveliai yra sąmoningi lietuviai, 
ieškotojai tiesos, naujieniečiai, 
mano talkos bepdra darbia i ir 
Chicagos Lietuvių .prailgijos na
riai.

Aš jai širdingai linkiu pasiek
ti didelės artistės scenos aikš
tę, o taip pat ir; jos tėveliams 
linkiu gausos, laimės ir sėkmin
gumo. __Ona Dovgin

aplankydama noro dirbti dėl Chicagos Lietu- 3, 1939, Liuosybės svetainėj, 8th 
l.ir Adams st., 1 vai. po pietų.

Visi nariai malonėkit atsilan
kyti, nes turėsim daug svarbių 
klausimų aptarti.

Suzana L. Gabris

- SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

k

Bohemijos Mergaitė
Rockfordo kultūros skyriaus 

metinis spektaklis.
Lapkričio 19-tą mes rockfor- 

diečiai turėjome progos susipa
žinti su Bohemijos Mergaite. 
Tai pažinčiai progą davė musų 
vietinis Rockfordo Lietuvių Kul
tūros skyrius savo nenuilstan
čios darbuotės dėka. Šis skyrius 
buvo parsikvietęs Chicagos nau- 
jagadyniečius po vadovyste ger-

kad 
vietą jie įrašys į draugiją visą savo 
tsrpe šeimą. Taigi, užbaigus konteStą,

sykiu Bohemijos Mergaitę. Tai 
opera, irz pirmą syk musų tarpe.

Klausytojų pažiuris į veikalą 
ir visą jo perstatymą galėjo bu-Chicagos lietuvių Draugija vo šeimas ir todėl tikimasi, 

Chicagoje užima pirmą 
pašaipūnų organizacijų 
narių skaičiumi. Ne tik Chica- mano supratimu, turėtų būt pri- 
goj, bet ir visoje Amerikoje ne- imami į draugiją tik iki 45 me- 
turi sau lygios kuri turėtų tiek tų amžiaus senumo. Na, o jeigu ir belaukiąs kažko, lengvai ga 

nuspręsiu! priimti narius tik iki Ii sėdėjimo .perfekciją atlikti, 
virš pasakyto amžiaus, tai po bet kiek rasis tų, kurie įkyrų 
to laiko turėsim priimti veik 
lik čia gimusius.

Matant į kokią vagą musų lie
tuviškas gyvenimas krypsta,

Jau daug prikalbėta, n!CS turime būt iš kalno tam

sižymėjo labai puikiai. Ypačiai 
lydimieji artistai: Edward Bud-'buotis. 
raitis, Alau Downs, Jack Sarse- 
vičius, Lillian StUpkr ir Aldona 
Grigonis. Mano manymu, spe
cialų komplimentą užsitarnau
ja Aldona Grigoniutė ir Jack 
Sarsevičius. Grigoniutė puikiai 
lošia ir gerai dainuoja. Sarsevi
čius turi galingą tenoro balsą, 
kurį jis moka išnaudoti.

Suverpus viską į laibą siulu- 
ką, turiu pasakyti, kad nauja- 
gądyniečiai neturėtų turėti prie
žasties nusiminimui už savo / 
kantrų pasišventimą kultūros 
dirvoje, neigi pats jų direkto
rius Steponavičius turėtų abejo
ti pasisekimu. Aš esu įsit.kinęs, 
kad naujagadyniečiai chicagie- 
čiams siurprizą padarys, ir tie, 
kurie atsilankys į jų spektaklį, 
nebus suvilti. Dr. Luomons

yra jaunuoliai.
Kad mes daug tokių darbuo

tojų turėtume, tai . didž au ius 
darbus galėtume nuveikti!

Kontestantui S. J. Petrauskui 
laimėjus pirmą dovaną dar li
ko dvi dovanos, būtent, antra 
dovana $10.00 ir trečia $5.09. 
Kurie laimės likusias dvi dova
nas, šiuo laiku, sunku atspėti,' 
nes daugelis kontestantų turi 
galimybių šias dovanas laimėti. 
Dovanas laimės tas, kuris turės

■daugiau pasiryžimo ir noro dar- 
Draugai kontestantai! 

Pasistengkit daugiau pad.rbėti, 
kad savo kvotas išpildytumel 
iki Kalėdų.

Pereitą savaitę į Chicagos 
Lietuvių Draugiją įrašė 12 nau
jų narių, taigi per visą Jubilie
jinį vajų jau įrašyta iki šiai die
nai 506 nariai. Kaip matot iš' 
pranešimo jau šiemet įrašėm1 
virš 500 naujų narių. Tai pusė
tinas skaičius narių, tai didelis

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

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

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
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.

Ar žinai, kodM vieni jj gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, 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 metami.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE— ,

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00, dabar su 
persiuntimu

TIKTAI
$3.00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CH1CAGO. ILL

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE1

nesnio amžiaus asmenys turi sa-

»

žiuris galėjo savyje turėti kri* 
tišką sprendimą ir gana pateisi
nantį. Sėdintis rankas sunėręs

narių kaipo lokalinė organiza
cija. Kadangi ji yra didžiausia 
lokalinė organizacija, tai dau
gelis narių taip pat ir visuome
nininkų laukia iš draugijos val
dybos, kad jinai parodytų ką 
naujo veikloj lietuviškame gy
venime. .
daug prirašyta, bet kalbos ir ra- prisiruošę. Juk patarlė sako: 
šymas ir pasilieka rudyti. Ma- jau ne laikas šunis lakyti, ka
lio manymu, jeigu nebus įnešta da reikia medžioti eiti. Taigi 
naujo gyvumo į musų organi- Chicagos Lietuvių Draugijos na- 
zaciją, naujų planų nebus paga- riai, o ypatingai valdyba turi iš
minta, kuriuos galima bus įvy- dirbti planus iškalno, kad bu
kinti, tai ir musų organizacija tume prisiruošę kitais nežino- 
už kiek laiko pradės merdėt, mais keliais keliauti į ateitį. Da- 
Juk gerai žinom, kad senių jau bar yra laikas sugalvoti naujus 
tuojaus negalėsim rašyti į drau- planus ateičiai, juos apkalbėjus 
giją, nes nėra jokio išrokavimo mėgint vykinti. Jeigu mes tik 
organizacijai priimti senius, ku- kalbėsim, kalbėsim, rašysim, 
rie moka tokią pat mokestį kaip rašysim, o nieko naujo nemė- 
ir jauni. Taigi Chicagos Lietu-(ginsim įgyvendinti, tai Chicagos 
vių Draugija užbaigus Jubilieji-,Lietuvių Draugijos ateitis bus

darbą perfekciją padarys?
Rašant kitais laikais autorius 

yra prisiminęs apie ankš.umus 
ir daugybę neparankumų musų 
estrados. Šiuo atsitikimu tie visi 
neparankumai ir kliūtys, rodos, 
avalanšu griuvo ant viso per
statymo. Ilgai reikėjo laukti iki 
perstatyiųas prasidėjo, beveik 
dvi valandas. Paskui, kai operos 
veiksmai prasidėjo, pertraukose 
tiek daug keblumų ir kliūčių 
prisimetė, kad gerokai visą vai
dinimą,/ visą vaidinimo efektą 
sugadino. Kasgi dėlei to kaltas 
ir kas to norėjo? Cih, aišku, bu
vo atsitiktini dalykai ir, be abe
jonės, visur ir visame kame at
leistini. Niekas dėl to visko ne
buvo taip įnirtęs kaip pats cho
ro vedėjas Jurgis Steponavičius 

nį Kontestą turėtų daugiaus ne- tokia, kokią jau mažesnės drau- ir, galima spręsti, tas visas ne
yra virš 45 gijos šiandien turi arba rytoj liukingumas denąoralizavo cho

ro dalyvius.
Rimto kritiškumo pobūdžiu 

yra visai negalima užakcentuoti, 
kad tai jau buvo didžiausias ne
pasisekimas. Visai ne! Nežiūrint 
į visus keblumus, choristai pa-

priimti senių, tai ;
metų amžiaus, nes toki įrašyti Jūres. Taigi daugiau darbo ir 
nariai draugijai neneša naudos.‘pasiryžimo, o mažiau kalbų ir 
Iki šiam laikui mes priimam iki rašymo ir Chicagos Lietuvių 
48 metų amžiaus tuo tikslu, ka- Draugija žengs pirmyn kaip ji 
dangi žinom, kad veik visi se- iki šiam laikui žingsniavo.

_. * \ A < A

DOVANOS NARIAMS
1

Draugijos darbuotojams 
Kalėdų dovana už gavi

mą daugiausia narių 
iki Kalėdų

$25.00 
15.00 
10.00 .
5.00 
3.00 
2.00l ,■

Pirma dovana
Antra 
Trečia 
Ketvirta 
Penkta 
šešta

P.S. Kad galėtų pirmą dova
ną gauti, tai Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys turi prirašyti 
nemažiau kaip 5 naujus narius 
iki Kalėdų, o kad gautų antrą 
.dovaną, tai narys turi prirašyti 
nemažiau kaip 3 naujus narius 
iki Kalėdų.

Pasiryžę laimėti.
Pasiryžę laimėti aukščiaus 

minėtas dovanas sekanti nariai:
John Kazei įrašė Veroniką 

Kazei.
Juozas Zanonis įrašė Oną Bal 

čaitę,

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas ;
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

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

Nr. 153. LITHUANIA.

H0w'S
YOUR 

BREATH1,1

TODAY

You may be guilty of halitosls (bad 
breath) this very minute, and yet be 
\naware of it. That’s the insidious thing 
about this offensive condition, so fre- 
auently due to food fermentation in 
tne mouth.

You yourself may not recognize it 
. . . būt everyone you come in contact 
with does.

Listerine Antiseptic halts such fer
mentation, said by some authorities to 
be a major cause of mouth odore, and 
overoomes the odors themsel ves. So why 
risk annoying and offending others? Why 
hurt yourself sodaliy and in business?

It is so easy to guard against oflSend- 
ing by gargling with Listerine, the 
safe antiseptic. Your breath becomcs 
8weeter and more agreeable. If you 
value your job and your friends, ūse 
Listerine Antiseptic regularly. Lambert 
Pharmacal Company, St. Lotas, Mo.

LISTERINE 
<-HALITOSIS

(BAD BRBATB)



Antrad., lapkričio 28, 1939 NAUJIENOS, Chleago, m

GAL GERAI, KAD JIE IR NESKAITO TU 
“LAIKRAŠČIU IR KNYGŲ”

Dainuos Vilniaus Vakare
• ' • % {

Ne Visi Nori Būti Tokie, Kaip Broliukai 
Iš “Draugo” Pastogės

Katalikiško “Draugo” pirma
dienio, lapkr. 20 d., laidoje li1- 
po raštas po antgalviu “Tik 
vienas neliūdėjo”.
"" Ten yra rašoma apie a. ą. 
Antano Jakanto mirtį, ir sako
ma, kad vienas linksmas biz
nierius neliūdėjo. Paklaustas, 
kodėl neliūdi, a sakęs, “don’t 
bother me”.

Kasgi buvo tas b'znierius, 
kuris nelaidė jo? Broliukas iŠ 
“Draugo” nepasakė. O kasgi 
tokį klausimų klausė, kuriam 
buvo atsakyta, “don’t bother 
me?”

Taigi, gerinamieji bre liukai 
iš “Draugo” pastogės, tasai ne
va klausėjas tai buvo v.’enas 
tamstų atsiųstas broliukas.

Nemandagus broliukas
Kaip tik sužinot, kad kur mi

rė laisvas žmogus, tai ir siun
čiat savo broliukus ir davat
kas ar kitokius šnipus, kad pa
gautų nabašninko kimų į baž-

nyčių ir Kazimiero kapines. Tar 
yra visiems žinoma. O apie dū
šių tamstoms nesvarbu kur ji 
h uėjo.

Taigi ir čia atsiuntėt savo 
vienų broliukų. Net uždusęs 
skubėdamas jbėgo į šermen’s ir 
be jokio mandagumo puolė 
prie šeimininkės, kuri tvarkė 
šermenis ir laidotuves savo my
limo vyro, ir tuom sykiu kalbė
josi su laidotuvių direktorium 
ir apdraudo; kompanijos atsto
vais. Tas broliukus, nepaisyda
mas kad šeimininkė užimta* 
metė ‘ Draugą” ir “Laivų” jai 
ant rankų, pertraukdamas jos 
reikalus su 
asmenimis, 
siūlyti 
kad būtinai turinti skaityti 
juos, šeimininkė, negalėdama 
atsikratyti įkyraus broliuko, ir 
pasakė “don’t bother me”.

O kų kitų ji turėjo padaryti? 
Labai butų gerai, kad tuos bro
liukus ir kitokius iš “Draugo” 
pastogės agentus ne 
prašytų pasišalinti, 
šluota per

aukšč a u minėtais
ir pradėjo gilti ii*

Draugu” ir
turinti Jaunų Lietuvių Kultūros Ratelio Choras rytoj vakare dainuos Vilniaus Vakare, kurį 

Komitetas Vilniaus Kraštui Šelpti rengia Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Broliai Motuzai va
karo programe rodys, labai įdomius Vilniaus miesto ir krašto krutamus paveikslus, taipgi 
filmus apie vėliausius nuotykius Lietuvoj. Programas prasidės 8 vai. vakare. Visus vakaro 
pelnas eis Vilniaus krašto gyventojų šelpimui.

KUNIGO M. X. MOCKAUS LAIDOJIMO IR 
PAMINKLO STATYMO KOMITETO

3E

CLASSIFIED ADS
■ II ........ ... i— ..... . .................

HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA BEAŲTY OPERA
TORĖ—turi būti gera manikiurys- 
tė ir gerai mokėti pirštinį garbina- 
vimą. Gera proga jaunai merginai.

5913 So. Kedzie. Republic 4616

MOTERIS AR MERGINA bend
ram ruošos darbui — vakarais eiti. 

5702 West 65th St.

MERGINA ARBA MOTERIS, bū
ti, $7.00, geri namai, Oak Parke, 
—dėl platesnių informacijų šaukite 
Belmont 6806, 9 ryto iki 3:00 po
piet.

HELP WANTED—MAtb 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA PIENO PARDA
VĖJŲ—geras nuošimtis. Rašyti 
1J39 So. Halsted St., Box 1107.

FURNIŠHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI ŠEIMYNIŠKI KAMBA
RIAI 437 East 60th St. prieš Wash- 
ington parką, geras elevatorium ir 
gatvekarių susisiekimas, su virtu
vėms už vos $4.00 savaitėj, mokant 
už 2 savaites, gauni vieną dykai. 
Miegkambariai vos $3.00 savaitėj, 
švarus, gerai užlaikomas namas. 
Agentas vietoj,

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

BUSINESS CHANCE8 
Biznio Progos

GERAI VEIKIANTI GROSERNfi 
ir mėsos marketas—5 kambariai už
pakaly—atsakys nuodugniam tyri
mui—ilgas lysas—parduoda savinin
kas. Triangle 1997.

REAL ESTAJE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA 13 METŲ senu
mo mūrinis namas, 6 flatų, garo 
šildomas, Kewanee boileris, elektri- 
kiniai refrigeratoriai ir gas rangės 
kiekvienam flatui, bloko nuogat- 
vekarių, • didžiausis bargenas Chi- 
cagoje, $12,250, mažai reikia įneš
ti. CHARLES URNICH, 2500 West 
63rd St. Phone Prospect 6025.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

SAVININKAS PASIŪLO 18 AK
RŲ puikią vaisių farmą, vištas ir 
kitką, 7 kambarių namą, 5 karų 
garažą, arti miestelio ir golfo, ter
minais. Ę. L. SOrnsen, Lake Side 
Berrien County, Michigan.

AUTOS—TRUCKS FOR SAuT" 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

PARDAVIMUI 1936 METŲ 
BUICK, 4 durų sedan su dviem 
viperiais, dviem užpakalinėm švie
som ,radio ir defrosteriu. Kaina 
$385.00.

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

ANTANAS TARANDA 
gyveno 5711 West 64th Place

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 26 d., 11:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž.» 
gimęs Kauno apskr.. Kurklių 
parap., Vilžinių kaime.

Amerikoj išgyveno 23 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Salomoną, po tėvais 
Vaitkunas, 3 dukteris: Oną 
Read, žentą James, Marie ir 
Ęernięe, 3 sūnūs Juozapą ir 
marčią Genevieve, Petrą ir 
Stanislovą ir gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 So. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks treč., 
lapkričio 29 d., 1:30 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bys nuly
dėtas į Lietuyių Tautiškas 
kapįgę$.,> i » ./?

Visi a. a. Antano Tarandos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka
me,

Moteris, Dukterys, Sanai ir 
kitos Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138—1139.

I fiVFlK K “UUVdlMO Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

žodžiais 
bet tiesiog 

nugarų užvažiuotų, 
kad nereikia kišti 
kur jų niekas nc-savo snapo 

prašo.
Čia broliuko misija buvo ne 

“Draugų” su “Laivu” įpiršti, o 
nabašninko laidotuves nukreip-

kapines. O kada tas nepavyko, 
lai per savo “Draugų” vepa-

Veltui apgailestauja
Toliaus broliukai apgailes

tauja, kad nešaukė kunigo ir

se.
ApgaiJ^t^iyų f Jik tt broliukai 

iš “Draugo”* pastogės ir jų da
vatkos.

Antanas Jakantas buvo lais
vai nusistatęs ir nesvyruojantis 
šitame klausime. Yra prisidė
jęs prie Tautiškų kapinių na
mo pastatymo, ir jeigu mirtis 
butų nepakirtus jo gyvybės, už 
kelių savaičių butų nusipirkęs 
ir lotų Tautiškose Kapinėse ir

kanas atvežęs iš Kazimierinių 
kapinių ir sayo lote palaidojęs. 
Jis visad taip kalbėdavo, bet to 
nesuspėjo įvykdinti.

Toliau
rašo, kad tokia mirtis ir tokios 
laidotuvės
neskaito katalikiškų laikraščių

broliukai

laukia visų, kurie

kaip moteries, taip, ię jo brolių, 
buvo prižiūrimas ir stangina
mas. Dagi ir speciali slaugė 
prižiūrėjo. Tai kasgi čia blogo 
su mirtim? O kas negerai su 
laidotuvėmis? Ar kad tūkstan
tinė minia palydėjo?

Toliau broliukas rašo, kad 
kaltas buvo ir pats Antanas, 
kad nesirūpino kol sveikas bu
vo ir pasirinko tokių gyveni-

Atsišaukimas j Visuomenę

RENDAI STORAS SU tavemo 
fikčeriais, 6 kambjarių flatas viršuj, 
graži vieta. Randasi Brighton Par
ke. Atsišaukite, 4177 Archer Avė., 
P. M. Smith.

TOWN OF LAKE NAMŲ SAVI
NINKŲ ir Piliečių Kliubo susirin
kimas įvyks antradienį, lapkričio 
(Noy.) 28 d., 8 vai. vakaro, Šv. 
Kryžiaus parap. svetainėje, 46th ir 
Wood gat. Nuoširdžiai kviečiame 
visus nesivėluoti, nes turime daug 
svarbių reikalų svarstyti.

—Kliubo Valdyba.
KRIAUČIŲ LOKALO 269 A. C. 

W. OF A. nepaprastas susirinkimas 
įvyks Amalgamated Centro name, 
333 So. Ashland Blvd. šįvakar 7:30 
vai. Prašomi dalyvauti, nes yra 
svarbių tarimų. — Valdyba.

PARDAVIMUI PIGIAI 1939 DO- 
DGE 4 durų sedan, su šildytuvu, 
defrosteriu, visai kaip naujas.

' 3453 So. Morgan St. 
Phone YARDS 5520.

VVilULESALE fUKNilUKE 
Rakanuai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Me# prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dei daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaiiai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
Ui. Phone Republic 6051.

Kapinėse, ir kad jo atidengi
mas nedarytų lietuvių visuo
menei gėdos, bet keltų musų 
susipratusių lietuvių gerų var
dų ir įamžintų kunigo M. X. 
Mockaus nuopelnus. Taipgi, 
kad musų įpėdiniai per am
žius matytų savo pirmtakunų 
nuopelnus ir kad musų lietu
viai yra gan kultūringi, nes 
sugeba įvertinti sjivo švietėjo 
nuopelnus.

Visas aukas prašome, išpirko 
pašto' ynon'ėy' orderį arba če
kį, iždininko Stepono Damb
rausko 
retorini
E. 114th

Komitetas:
Stcp. bambrauskas, iždininkas 
ir pirmininkas; Antanas Jo
cius, sekretorius; V. B. Amb
rose, korespondentas; T. J. 
Kučinskas, ir S. Vilkus: na
riai.

Kunigas Mykolas Xaveras 
Mockus, būdamas sveikas, ne
žiūrint jokių jam gręsiančių 
pavojų iš kunigų sufanatizuo
tų sekėjų, Visomis jam prie
monėmis skelbė žodį tiesos, 
mokino plačių 1 visuomenę aL 
sisikratyfi' Tėligiškų burtų ir 
prietarų, tuomi rodydamas 
musų broiiams ir sesėms kelių

“Draugo” broliukams nerei
kėtų sielotis. Antanas buvo ap
sirūpinęs ir nusiteikęs taip, kaip 
jam sąžinė leido.

O kai dėl jo /draugės, kas 
blogo su ja? Gyveno sutikime. 
Kadangi abudu buvo darbštus, 
sąmoningi, draugiški, tatai tu
rėjo, pasekmes ir savo biznyje 
ir sutartinai išvien darbavosi. 
Kad ji laidojo savo vyrą be 
bažnytinių apeigų ir Tautiškose 
kapinėse, lai reiškia, kad ji 
gerbia savo vyrą ir jo nusista- 
typią ir norą išpildė. Ir už tai 
jai reikia atiduoti didelė pagar
ba.

Broliukai kapinėse
Broliukai nusekė paskui vir

tinę 200 automobilių ir į tau
tiškas kapines. Bet gailisi, kad 
ten buvo. “Draugas” kitame 
savo numeryje, lapkr. 21 d., ra
šo: “Kam man buvo ten lysti?” 
Taigi, gerbiamieji, geriau ir ne
reikėjo lysti ir butų labai pagei
daujama, kad tamstos nelystu- 
mėto ten, kur tamstoms nevie- 
‘a. x

Dar rašo, kad kalbėtojas iš
juokęs katalikus? Tur būt brę- 
liukai
klausyti, kad taip suprato. Dar 
ten pat priminė, kad katalikų 
buvę kapinėse daug, o bepote* 
rių tik saujelė. Išskaičiuoti kiek 
buvo katalikų ir kiek laisvų ne
galėjo nė patys broliukai. Bet 
lai būna ir taip, kaip broliukai 
“Drauge” rašo. Bet tai tas tik 
parodo, kad katalikai jau ne- 
bepaiso bažnyčių ir “Draugas” 
su visais broliukais katalikams 
draudžia lankytis į nešventintas 
kapines, o katalikai lankosi ten 
ir tiek. —Tai taip.

EURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

PUIKUS BALDAI 
bO'/i SUTAUPOS!

Nes HENRY M. GOODMAN, Baldų 
distr. pardavinėja tik už pinigus.

Jūsų dol. verias 100c, kada čia 
perki, čia rasit Amerikos puikiau
sios kokybės, žinomus baldus, kau
rus/* miegkambarių, front. Dinette 
sets, lempas. Kokius baldus tik pir
ksi, nemokėsi iki nebus atvežti į 
namus, kol nebusi patenkintas. 
PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS! 
Kainos aiškios. Pinigus grąžius, ne

patenkintam. Pristatymas.
Goodmano taksai.

Henry M. Goodman 
525 WEST 76th STREET 

3 blokai rytuos nuo Halsted St.

vardu, pasiųsti 
Antanui Jociui 
PI., Ghicago, 111.

sek-
135

Atostogas Praleis 
Floridoj

BRIDGEPORT — Inžinierius 
Jonas Vaišvilas, kurs su broliu 
Petru, irgi inžinieriumi, ope
ruoja Midwesl Armature Ser
vice, 813 W. 35th St., ryžtasi

su savo žmona Bronislava ža
da praleisti žiemines atostogas,

Diena Iš Dienos
liai Vaišvilai ateinančiais me
tais minės savo profesijos su
kaktuves. Mat, jau bus 10 me
tų, kaip jiedu čia savaran
kiai taiso visokius elektrinius 
motorus. Kaimynas

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE

ŠVENČIŲ DOVANOS MUZIKOS 
INSTRUMENTAIS

$75.00 Nauja Klarnetą su jnakš- 
tim $50.00; $50.00 Naujas Ameri
kos darbo Trumpėtas $30.00; $86.00 
Drum outfit—$45.00; Hi-Boy—$8.00 
Crash-Cimbolai ir after Beat Cym- 
bol—$4.50 ir aukščiau. Pakeičiame 
senus Drum-Heads naujais, klarne
tų priedus visiems moderniems 
drumeriams. Perkame ir mainome 
visokius instrumentus.

GOLDSTEIN MUSIC STORĘ 
914 Maxwell St., Atdara kasdien įr 
sekmadieniais iki 8 v. v. 3 blokai 
nuo Halsted.

25 Mėty Sukaktis ...
BRIGHTON BARK — šį mė: 

nosį biznieriams Rapolui ir So
fijai Balzekams, kuriuodu už
laiko mėsinę (bųčernę) ties 
4554 So. Rockwell Si., suėjo 
lygiai .25 metai kai vedę ir 
veik tiek pat metų kai biznyj.

Visi, katrie juodu pažįsta, 
pasakys, kad tai pavyzdinga 
visame kame šeimyna. Turi 
gerai išauklėję vaikus. Viena 
jų duktė, būtent, Irena Węber 
operuoja grožio saliona adre
su 4307 W. 63rd St.

^—Juos Žinąs

Josie
Draugo”, nemoka

nu Siilb lilslii Slnel, CIIUSI. ILL

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

INSURANCE-CLUBS-SOCIETIES 
Apdrauda—Klubai ir Draugijos

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t

Reikalauja 
Perskirk?

Marie Bajenski nuo John Ba- 
jenski.

APDRAUDA
Apdraudžiame namus, krautuvių 
langus, rakandus nuo gaįsro ir tor
nadų.
Ben. J. Kazanauskas

2202 W. CERMAK RD.
T ei. Canal 8887.

CANal 8500 
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chieago, UI.

AR JIESKAI 
DARBO?

j------------ -SKAITYK KASDIOI-- - " -i

NAUJIENAS, 
TEMYK SEKUS............J

“REIKIA MRmmNKir
Lietuviai taipgi perka ir, parduoda 

ir progas sužino tiktai per

. NAUJIENAS

11 n n A Gėlės Mylintiems 11 M U A Vestuvėms, Ban- 
!lA4kietams, Laidotu- 

* vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

O kokia gi mirtis buvo
Mirė pasirgęs astuonias die

nas naturališka mirtim. Sirgo 
plaučių uždegimu. Buvo apru- 

daktaru. Nuoširdžiai

Juozapas valančauskas
BENTON HARBOR, MICHIGAN

Mirė lapkričio 26 d., 1939 metais, kilęs iš Stonkaičių kaimo, 
Žemaičių Kalvarijos parapijos.

Laidojama* bus iš Kerly koplyčios, 802 Main St., St. 
Joseph, Michigan, lapkričio 29 d., 1 vai. po pietų.

Visi giminės ir draugai bei pažįstami yra kviečiami daly
vauti laidotuvėse.

Laidotuvėmis rūpinasi
Augustai ir Gadrilavičiai

vTg LUSTERTOAM GlVdS 
*1 TiETH THE MOST

MARVELOUS MISTER
AND SPARKLE.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS UMOKBJIMĄIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, lu. 
•THE HOME OF FINE FURNITURE* SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

M

Reaches doėay-Hddan “Rlind 8pots° 
that ordinary paates, pęwdera , . * 

even watėr ... may not entet
It’g Kere! The most dollghtfully dlffcrent 
tooth pašte you oyer bearti of. When sąliva 
and br ush touch the NE W formųlą, Listerine 
Tooth Pašte, suporphargcd wlth Luster, 
Foaptt detergerit it įnst&tly springs into 
an amazing oubblo bath that makos your

s mouth tingio with life, Bo fine it sųrgcs Into 
and cleans dąngcr spots that; ordinary ųen- 
tifrices may pever even hąvpreaehed. Oleą'ns 
and polisnes areas where some experts say 
up to 98% of decąy stąrts,

Got the big 2fi/ tul>e, or bet'ter štili, the 
doiiblp-aize 40^ tube eoptainlng more than 
h' pound of tooth pašte. At any drug čoun- 
ter. Lambert Pharmacal Co., 8t. Louis, Mp.

THI NįW IOBMUIA

LISTERINE TOOTH PAŠTE

laisvės, į pažinimų savęs ir sa
vo išnaudotųjų. ■ Tuomi jis 
mums siikčOvė turtus, tiirtuš 
kaip dvasiškus, morališkus, 
taip ir medžiagiškus, nes dau
gelis, vietoj nešęs savo sunkiai 
uždirbtus cęnlus dvasinin
kams, pasifųikč sau, savo ir 
savo šeimoj būvio pagerini
mui. Bet jis sau nekrovė jo
kių medžiaginių turtų, nes tu- 
i;ėjp viltį, kad sulaukęs senat
vės, ta visuomenė, kurių jis 
mokino, parems jį, sušelps.

Taip, jo pasitikėjimo visuo
menė neapvylė. Radosi dar
buotojų, kurie matydami se
nelį kunigų M. X. Mockų be 
sveikatos, sutvėrė jo šelpimo 
fondo komitetų, kuris ir rūpi
nosi jo likimu per su virš pen
kis įlietus. O visuomenė ir jos 
darbuotojai laiks nuo laiko 
parinkdavo po šiek tiek aukų 
jr jas prisiųsdavo komitetui.

Taupė Aukas.
Koin i te t a s, n u j a usd am as,

kad jo gyvenimas Reperilgas, 
tas aukas taupė, kiek buvo ga
lima taupyti, kad mirus kuom 
Mockui butų galima jo palai
kus tinkamai1 palaidoti. Tiesa, 
sutaupė ne daug, nes ypač 
šiais metais aukos buvo kaip 
ir apsistojusios plaukti. Vie
nok gerbiama, visuomenė gau
siai aukavo laike laidotuvių, 
tąip kad laidojimo komitetus 
ne tik apmokėjo visas su ląi- 
dojimu susijusias bilas, bet 
dar ir šiek tiek liko, Todėl šis 
komitetus pasiliko veikti ir to
liau, kad už tuos pinigus pa-į 
statyti jam tinkamų paminklų.)

Todėl šis kunigo M. X, Moc
kaus paminklo statymo komi
tetas ir atsišaukia į visuomenę; 
ir jos darbuotojus, draugijas,» 
kliubus bei kuopas^ kad pagal 
savo išgalių paaukautų iš savo; 
iždo ir veikėjui, kad pariųktųj 
aukų. , . . j

Atidencįs Paminklą Kapų 
Puošimo Dieną.

Komitetas deda įkistanįati, 
kad paminklas ateinančių ka
pų Puošimo Dienų • butų ati
dengtas Lietuvių Tautiškose

Minėjo 
Vardadieni ,

BBIGTHON BARK — Lap- 
kričių 25 d., Kotryna Kazlaus
kienė, 2555 W. 45tb St., šau
niai minėjo savo vardadienį. 
Ta proga jos draugai, kaimy
nai ir giminės atsilankė jų pa
sveikinti ir palinkėti ilgiausių 
melų.

Kaip žinia, Kotryna Kazlaus
kienė ir jos ’ vyras Stanislovas 
buvo manę pereitų pavasarį 
atlankyti Lietuvą, kurios jau 
nėr matę, per eilę metų. Ta
čiau, instinktyviai nujautė, jog 
karas ♦ Europoj neišvengiamas. 
Tai tuo budu juodu nuo šios 
kelionės ir susilaikė ■ ' . . : S •. > / £ '■ •. ■ t . “ “ • • •

Išsiėmė Leidimus 
V edyboms 
(Chicagoj)

Tony Goslauski, 32, su
Zelano, 27

Ricard Ponicke, 25, su Wini- 
fred Sullivan, 26

James Posedel, 45, su Julia 
Benda, 32

Leo Norris, 28, su Jane Pru- 
sinowski, 26

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ? ir L L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumeri, bet gursinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENĄ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje ’*Class- 
įfięd” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų barmenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arfos at-



NAUJIENOS, Chiėago, UI.
- . - -r ■ - .-į—- rrrt.-r -h-■ f ■ • - —   .. .. ■

Antrad., lapkričio 28, 1939

RYTOJ BROLIAI MOTUZAI RODYS FILMUS 
IŠ VILNIAUS IR VISOS LIETUVOS

Iškilmingas Vakaras Vilniaus Lietuvių 
Naudai Liet. Auditorijoje

Kalbės Konsulas P. Daužvardis, Dr. P. Grigaitis
Rytoj Chicagos Lietuvių Au

ditorijoj įvyksta Komiteto Vil
niaus Kraštui šelpti iškilmin
gas vakar pašvęstas Vilniui.

Iškilmėms yra paruoštas gra
žus programas, kuris bus vi
siems ir įdomus ir naudingas.

Broliai Motuzai, Mečys ir 
Kazys, dalyvaus vakaro iškil
mėse rodydami vėliausius Lie
tuvos krutamuosius paveikslus. 
Su filmų pagalba jie parodys 
žymesnes Vilniaus vietas, Vii-, 
niaus krašto gyventojų būvį, 
taipgi vėlesnius įvykius visoj 
nepriklausomoj Lietuvoj. Yra 
sakoma, kad vienas paveikslas 
atstoja 10,000 žodžių. Kas yra 
matęs brolių Motuzų filmus 
praeityj, tas žino, kad jų fil
mai yra nevien labai gerai 
traukti, bet su skoniu ir vaiz
džiai parodo Lietuvos žmonių 
gyvenimų.

Pamačius Vilnių paveiksluo
se, publika rytoj vakare taipji 
išgirs dvi įdomias kalbas apie 
vėliausius Vilniaus įvykius, apie 
krašto padėtį ir apie Vilniaus 
grąžinimo reikšmę Lietuvai ir 
mums amerikiečiams. Kalbės 
konsulas Chicagoj, p. Petras 
Daužvardis ir “Naujienų” re
daktorius, Dr. Pius Grigaitis.

VAKAR

CHICAGOJ

• Apskričio teisėjas Jarecki 
vakar patraukė teisman dar še
šis pereitų t balsavimų prižiūrė
tojus, Šį kartą iš 1-mo wardo. 
Ir jie yra kaltinami baliotų kla- 
stavimu ir rezultatų keitimu.
e 41 metų William Franz, 3316 
S. Hamilton avenue užvakar iš
metė kelias “burneles” ir svy
ruodamas grįžo namo. Kai su
skaudo jam dantys, Franz pa
sigriebė reples vinims traukti 
ir pradėjo savo dantis tvarky
ti. Negalėdama vyro sulaikyti, 
Mrs. Franz pasišaukė Brighton 
Parko policiją, toji Franz už
darė kalėjime, o vakar teisėjas 
Adamowski jį apkaltino betvar
kės kėlimu. Pasirodo, kad Franz 
ištraukė net tris dantis. “La
bai skaudėjo,” jis paaiškino 
teisėjui, bet tas pakraipė gal
vą ir patarė jam kitą 
kreiptis pas dentistą.*Nuo 
mes paliuosavo.
• Automobiliai vakar ir
kar užmušė sekamus žmones:

Owen Brennan, 70, nuo 52C 
North Wells Street;

Eugene Willand, 
Cicero avenue;

12 metų Hugh 
Plaines, III.;

Gunda Iverson, 
Fairfield avenue;

Michael Koretski, 67, adre
sas nežinomas, ir

Ben Avant, 42, 1822 Wash- 
ington St., Gary, Ind.
• Iš Advance Neon Sign Com 
pany raštinės, 2308 W. Harri- 
son Street, vagys pasivogė l,00C 
svarų sveriantį seifą. Nuvilko 
iki Claremont ir Van Buren. 
Negalėdami atidaryti, piktada
riai ten jį ir paliko. Atgavęs 
seifą savininkas Morris Kozak 
apsidžiaugė. Bet ne. ilgam. Vė
liau surado, kad piktadariai pa
siėmė ir jo troką. Bet troko 
dar negrąžino.
• Sulaukęs 40 metų amžiaus 
vakar, SL Luke’s ligoninėj pa
simirė Harold K. Seltzer, 
W.P.A. viršininkas Chicagoj. 
Laidotuvės rytoj, 2 vai. pp., iš 
Otto Funeral Home, 10928 S. 
Michigan avenue, Cedar Park 
kapinėse.

Dr. Pius Grigaitis
Dainomis programą papuoš 

du mylimi dainininkai, Jadvy
ga Gricaitė ir Povilas Stogis.

Taipgi programe dalyvaus 
du chorai, “Naujos Gadynės” 
Vedamas Jurgio Steponavičiaus, 
ir Jaunų Lietuvių Kultūros Ra
telio choras, po vadovybe p. D. 
J udzentavičiutes.

Iškilmes rengia ’ Komitetas 
Vilniaus Kraštui Šelpti ir nuo
širdžiai kviečia Chicagos lietu
vius kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti. Dalyvaudami pagelbėsite 
Vilniaus krašto broliams ir se
sutėms lietuviams, -kuriems pa
galba labai reikalinga. Įžanga 
25c., ir visas pelnas yra skiria
mas vilniečių naudai.

Rengėjai.

įvairios Žinutės iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

Jau Karta Gerai t- .'<•
Pasirodė, Bandys 
Vėl Tai Pakartoti
Pirmyn Choras Rengia Gražų 

Koncertą Kimball Salėj
Gruodžio 10 dieną įvyks 

“Pirmyn” Choro gražus meti
nis Koncertas gražioj Kimball 
Hali Salėj, kuri randasi 243 S. 
vVabash gatvė, vidurmiestyj.

Kimball Hali yra gerai žino* 
ma vieta muzikaliams parengi
mams. Kada tik koncertas įvyk* 
sta Kimball Salėj, tai ir at
vyksta daug muzikos kritikų 
iš visų Chicagos dienraščių, ku
rie parašo savo mintis į Chi
cagos Tribūne, Times, News ir 
kitus dienraščius.

Kritikai Chorą Gyrė
Anais metais “Pirmyn” Cho

ro koncertas irgi įvyko Kimball 
Hali. Tribūne korespondentas 
iabai pagyrė Chorą už gerai su
rengtų programą, gerą dainavi
mą, ir gerą vedėjo K. Stepona
vičiaus dirigavimą.

Šįmet tikim, kad “Pirmyn” 
ir -vėl geiai pasirodys. Rūpes
tingai ruošiasi duoti dar geres
nį* koncertą su visomis naujo
mis dainomis ir skaitlingesniu 
choru. X

Nepamirškite užsibraukti 
Gruodžio 10 dieną ant kalen
doriaus, “Pirmyn” Choro kon
certų Kimball salėj aplankyti.

A. Faiza.

Kupiškėnai Ruošia 
Parengimą 
Hollywood Salėj

kartų 
baus-

užva

31, 3711 N

O’Neil, Dės

75, 1938 N

Padėkos Diena—Medžioklė—*
A. Linge Ligoninėje—ir t. t.

CICERO — Praeitų ketvirta 
dienį atšventėm Padėkos Die- i 
ną-Kalakutinę arba Tinkey 
Jay. Tos šventės proga daugu
mas turėjo svečių. Draugai su
sirinkę valgė, gėrė, kortavo, 
šnekučiavo, o paskui ir daina
vo. Tai paprastas dalykas.

Tarpe daugelio svečių biznio 
vietose ir privačiai tenka pa
žymėti vietų, 1526 S. 19111 Avė., 
tai pp. Tumavičių namas. Jie 
turėjo nepaprastų širdingi 
svečių iš Brighton Parko pp. 
Barkevičiai tai susipažinimas 
uošvių. Mat, jaunas p. Barkeyi- 
Hus yra sutaręs su pp. Tuma • 
•ričių dukrele susituokti. Kada 
a diena ateis—tai nežinau, bet 
jau galiu pasakyti, jog bus 
graži pora.

Seniai visiems žinomas An- 
anas Linge sunegalėjo ir tuo
kus buvo nuvežtas Hines Hos- 
pital ligoninėn. Draugai jau 
’anko. Kaip ilgai ten bus—ne
žinia. Kalbama, jog reikės da- 
yti operacijų.

Antanas Deveikis 1818 So. 
18th Avenue jau dvi savaitės 
kaip guli lovoj, turi kaulų 
skaudėjimų. Dr. Stone sako, 
•‘Paeina nuo dantų”. A. Devei
kis yra narys Draugystės Lie
tuvos Kareivių ir kitų.

Praeito penktadienio naktį 
p. Palulis daug niekam nieko 
nesakęs su palydovais išsisku
bino į Michigan miškus; Yra 
tvirtai nusistatęs parvežti stir- 
ną-briedį. Patarlė yra, “Kame 
pasiryžimas, ten ir galimybė.” 
Aš nei kiek neabejoju, jog 
trumpu laiku turėsime “Deer 
Party.” Aš linkiu p. Paliuliui 
gerų pasekmių medžioklėj. ,

Įvyks gruodžio 2 d.
Tik kelios dienos liko iki 

piškėnų Kultūros Draug jos 
bunco ir kortų parengimo. Pa
simatysim visi Hollywood sve
tinėje, 2417 W. 43 St., Brigh
ton Parke.

Į jį susirinks visi kupiškėnai 
iš visų Chicagos kolėnijų, ku
rie nori gražiai laikų praleisti 
su senais draugais ir matytis 
su pažįstamais. Reporteriui te- 
<6 nugirsti, kad kupiškenkos 
turi daug gražių ir vertingų 
jrizų ir * šiame parengime bus 
išdalinti laimėtojams. Taipgi 
visi jau žinome, kad kupiškėn
uos gaspadinės paruošia gerus 
valgius ir iškepa skanius •kek'- 
sus, ir jus visi gausite veltui 
geros kavos ir kekso.

Tai juk bargenas; viskas tik 
už 35c. Šeštadienio vakare, 
gruodžio 2 d., visi atsilankyki t 

Hollywood svetainėn ir persi
tikrinki t. —P. B.

Pagerbs Bruno 
Smardacka ir 
Dr. Vincenta Milas

Ku-

Sveikinimai iš 
Vilniaus

Vakar “Naujienų” redak
torius gavo atvirutę iš Vil
niaus su drg.! K. Bielinio, S. 
Kairio ir trečio asmens (pa
vardė neįskaitoma) para
šais. Atvirutėje sakoma:

“Sveikiname draugus 
‘naujieniečius’ iš Vilniaus 
šia proga siunčiame Jums 
geros kloties ir sveikatos 
Enkėjimus. 1939m.XI-2 d

SVEIKINIMAS DR. 
GRAIČUNUI

Chicagietis Dr. A. L. Grai- 
čunas gavo nuo vieno savo 
giminaičio tokio turinio laiš

Vilnius,. 1930.28 d. 
Mielas Dėde:

> '•

Nuoširdžiausi sveikinamai 
iš senosios lietuvių sostinės 
Vilniaus. Ir aš galiu savo 
vaikams ir anūkams pasaky
ti: Dalyvavau Gedimino pi
lies kalnė pakeliant Lietib 
vos vėliavą! Vilnius žavin
gas ir dvasių keliąs miestas, 
tik jame daug musų nedrau
gų. Iš jų — davatkos su len
kų vyskupu, kuris pasirodė 
Lietuvai kaipo švento tėvo 
ir žųstančios lenkų šliachtos 
utėlė, neleidus įžengimo ir 
iškilmių metu skambinti 
varpais!.. Visą viešą ir val
džios turtą, keĮĮij 
Ii jonų litų verti
“draugai”. Vilkiuje badas 
Bet mums šiandien čia pra
sidės naujas gyvenimas.

•-A!, ; ' J '
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šįvakar Demokratų Lygos 
Susirinkimas

Lietuvių Demokratų League 
of Cook County šįvakar šau
kia savo mėnesinį susirinkimą, 
8 vai. vakare, Lygos Headųuart- 
ers, 6912 So. Western Avė.

Kaip Valdybos nariai, kliubų 
pirmininkai, taip ir visi ekze- 
kutyvės komisijos nariai esa
te kviečiami skaitlingai atsi
lankyti ir dalyvauti šiame su
sirinkime. 

■ - * f • • , '

šis susirinkimas bus gana 
svarbus. Išgirsite daug naiijųį 
sumanymų, kuriais Lyga turė
tų susidomėti ateityje, — dar
buote visuomenės labui, rinki
mais, ir eile kitų klausimų.

Šiame susirinkime, kiek man 
teko nugirsti, dalyvaus du pa
sižymėję lietuviai, vienas jų (tai 
yra Dr. Vincentas Milas, kurį 
meras Kelly paskyrė į City 
Plan Commisąion. O kitas — 
tai Bruno Smardackas, arti
miausias Postmaster Kruetgėn 
sekretorius. Tokiu budu, atsi
lankę turėsite progos su jais 
susipažinti.

Prašoipe nevėlųotis. 1 :
\Koresp. S. Gurskis.

Dainuos .LKM Choras, 
Šauni Muzika, Pra
nešimai, Įdomybes

Primintįna radio klausyto - 
jĮartis> užsistatyti savo ’radio §iaų- 
dieil, antradienį, ir pasiklausy
ti gražaus ir įdomaus radio 
programo, kuriais jau 11 metų 
puola tos vaišina' klausytojus 
Peoples Bendrovės Krautuvė, 
4183 Archer Avenue. Ir šių 
programų išpildyme kas kart 
dalyvauja rinktinos meno jė- 
gos. ■

Šios dienos programe girdė
site L. K. M. chorų, kuris po 
vadovybe muziko kenstavičiaus 
padainuos rinktinų kompozici
jų ir gražių liaudies dainelių, 
o tarpe daipų, programas bus 
paįvairintas gražia muzika, ži
niomis, pranešimais, patarimais 
ir kitom įdomybėm. Patartina 
pasiklausyti ir įdomiai bei sma
giai valandėlę praleisti.

Rep. xxx

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
BELLEVILLĘ, ILL. — 

Lucille Marie Swails, kuri 
yra kaltinama savo vyro 
nušovimu.

Ne Laisvamaniai 
Jam Rupi, Bet Kova 
Prieš “Naujienas”

» K

Neit) City Furniture M ar t iš. 
Stoties WSVC, 1210 Kil.

■ /•. > ■■ • " ■ ■ ,

Kas antradienio vakarą, ly
biai K-tų valandą, NEW CJTY 
FŪRNITURE MART gerų bal
dų krautuvės Lietuviškas pro
gramas yra, transliuojamas iš 
Programas pilnos valandos per 
WSBC stoties, 1210 kilocycles. 
kurį girdėsite dramų, dainų, 
muziką, komedijų ir pranęŠi- 
mus.; šį vakarą ypatingai pro
gramas bite įdomus, nes NEW 
CITY FŪRNIJUBE MART 
krautuves iitiolatu) ih programo 
vedėjas Antanas Plienis, su
grįš su Sahk Ltii* Lui ir Igna- 
celiu j umis vėl prajnokinti ir 
palinksmimi su, savo vėliau
siais Šposais. Ignacėlis vis Sank 
Luf Lui į visokias bėdas į- 
traiikdavo. O dabar po atosto-

Iš Liet. Laisvamanių 1-mos 
Kuopos Veiklos

Liet. Laisv.ROSELAND.
Etinės Kultufos Draugijos Pir
ma Kuopa laikė priešmetinį su
sirinkimą Lapkričio 22 d. šia
me \ susirinkime rinkta kuopos 
valdyba. Išrinkta visa senoji, 
tik kuopos Korespondentas pa
mainytas. Vietoj S. Diliaus, iš
rinktas A. Jocius. Toliau, rink
ta ir Centro Valdybą.

Į pirmininkus tik vienas H. 
Jagminas padėtas, todėl nebuvo 
nei iš ko pasirinkti. Į kitus 
urėdus prirašyta net ir per
daug, todėl kuopa turėjo gerai 
pagalvoti, kuris butų tinkames
nis.

Iš žasįpo Avižos Sunku 
Nupirkti

; ■ ■ i'

Kadangi šiame susirinkime 
atsilankė ir Centro pirmininkas 
Jagminas, o kaip žinoma, pir
ma kp. centru nepatenkinta, 
todėl ir tuščių, ir labai įkyrių 
diskusijų < buvo užtektinai. Da
bar pirma kp. norėtų, veikti at
skirai nuo įęhtrb, ir norėtii, 
kad Centras gražintų kuopos 
čarterį ir antspaudą, vienok jau 
per vėlu; iš žąsino avižos sun
ku benupirkti. Ir Čia niekas 
nekaltas, vien tik patys pirmos 
kp. nariai, kurie keliaklupšli 
bėgiojo pas viešpatį Jagminą, 
kad tik pagelbėtų susiorgani
zuok

Kas Jagminui Rūpi
žinoma, jeigu žuvys pačios 

lenda į tinklą, tai kodėl negau
dyti. Jagminui visai negalvoj 
Laisvamaniai. Jam pirmoj vie
toj rupi kova prieš “Naujie
nas”, ir nors neperdaug laimė
jo, vienok visgi nors vieną pa
sigavo, tai J. Misevičia, kuris 
kaip tik susipažino su Jagmi
nu, tai toj ir išėjo prieš “Nau
jienas”. !
' Kiti 2 nepasidavė, tai A. Jo
cius ir S. Dombro. Mat, Jag
minas paliepė A*. Jociui parašy
ti atsakymą J. Pranskui, kuris 
buvo per “Naujienų” dienraštį 
pakritikavęs Centrą, žinoįna, 
A. Jocius, gavęs nuo redakto
riaus tokį įgaliavimą parašyt, 
pasijuto kaip ant šakių pakel
tas; tuojau parašė Pranskui pa
peikimą, atneša į susirinkimą, 
vigai nesiklausdamas nieko lie
pia kuopos valdybai pasirašyt, 
žinoma, valdyta tik pasišaipė 
iš tokios, komedijos, vienok vie
nas narys per neapsigalvojimą 
pasirašė, ir už tai gavo nuo 
Pranskaųs labai negardžių py
ragų paragaut. '

Susirinkimas užsitęsė ganą 
vėlokai, nes, mat, ęentro Pir
mininkas su iždininku susikibo 
į diskusijas.

Turėjau apleisti susirinkimą,

' *

-gų pasiklausysim ikr jie persi- o kaip ten pasibaigs, gal pra-
. ■ J. « • • • • ’ ta .mainė ar toki pat kaip buVo. 

C: *~žtnantis
nėšiu vėliau.

— Stepukas.

“NAUJOS GADYNES” CHORO “BOHEMIAN 
GIRL” - “CIGON AITE”
Choras Gerai Pasirodė

‘‘Naujos Gadynės” choro ve
dėjas ir nariai šiandien džiau
giasi pilnai pelnytu poilsiu, o 
mes sveriame ir perkratome 
įspūdžius, įgytus jų pasirody
me pereitą sekmadienį Sokolų 
salėj. Po ilgos ruošos, po mė
nesių ir savaičių darbo ir rū
pesčių, choras galiau Chicagos 
publiką supažindino su “čigo
nai te”, trijų aktų opera, ge
riau žinoma vardu “The Bohe- 
mian Giri”.

Kiek pastangų, entuziazmo, 
sumanumo ir prakaito rengė
jai operon įdėjo! Lengva tai 
buvo suprasti kiekvienam, ku
ris ją matė. Nežiūrint kai ku
rių trukumų, vaidinimas gra
žiai pavyko.

Jeigu choras netrukus suma
nytų veikalą pakartoti, tai 
bent pusė sekmadienio publi
kos vėl noriai dalyvautų. Šau
niais ponų ir aristokratiškų 
damų kostiumais, taipgi mar
gais čigonų švarkais ir sijo
nais scena tiesiog mirgėjo. 
Dekoracijos buvo gana rūpes
tingai parinktos, ypatingai pa
skutiniam aktui, kurio akcija 
einant libretu dėjosi “tarp 
marmuro ir aukso sienų” di
dingo grafo palociuj.

Choras perdėm gerai daina
vo, tik kai kuriose vietose 
mergaičių sekcija nuslopino 
vyrus. Choras taipgi gerai vai
dino, energingai dėjosi prie 
palaikymo gyvumo scenoj. Ne 
vien stovinėjo, kaip dažnai 
būna su chorais operetėse, bet 
dalyvavo akcijoj, judėjo, kru
tėjo.

Žvaigždė.
Tarp solistų ryškiausia buvo 

Aldona Grigoniutė kuri pildė 
herojuos Arlipos rolę. Kai ji 
pasirodė, pirmu kartu, tai sce
na lyg spindėti pradėjo. Gra
žiai atrodė, bet kas svarbiau
sia, gerai vaidino ir gerai dai
navo. Jos vaidyboj buvo jė-

V..... ....- : ■ ■■

Su Jaunuoliais ir 
Seniai Dar Gali 
Kiek Krutėti

Minint Vienų Metų Sukaktį
Lapkričio 18 d., šeštadienį, 

1401 S. 51st Ct., Cicero, susi
rinko gražus būrelis Povilo ir 
Sofijos Jasunų artimų draugų, 
ir malonioj nuotaikoj leido lai
ko prie puikiai prirengtos va
karienės. Rodos, dar visai ne
seniai kaip apšokome roselan- 
dietės Ambrozaitės ir brighton- 
parkiečio Jasiuno vestuves. Ro
dos, kaip vakar Ambrozaitė 
scenoj pasirodė tūkstantiniai 
miniai žmonių, kada ji buvo iš
rinkta “Naujienų” gražuolių 
konteste ir laimėjo pirmą do-- 
vaną. Sofija buvo labai veikli 
mergaitė žagariečių kliube ir 
visų buvo gerbiama. Ji netik 
gražų pavyzdį rodė savo sim
patija kiekvienam žmogui, bet 
puiki buvo protokolų raštinin
kė, ir kitokius darbus labai nuo
sekliai atlikdavo. Užtad ir su 
savo gyvenimo draugu gražiai 
gyvena ir yra laimingi.

Jaunimas Kliube
žagariečių kliube dar randa

si veiklaus jaunimo, būtent, 
vice-pirmininkas Alex Niprikas; 
finansų raštininkė—Ona Užku- 
taičiutė; iždininkas—Steponas 
Niprikas. Stella Gasparaičiutė, 
Marijona Užkuraičiutė, Charley 
Gasper, Aldona Niprikaitė, 
Adolf. Ramašauskas . ir daug 
kitų. Baugu, kad ir jie nenu
eitų Ambrozaitės keliais. Jau
nimas juk tai musų viltis ir 
akstinas musų lietuvių visuo
meniniame veikime. Su jaunuo
liais ir mes seniai galim dar 
kiek krutėti. R. d.

gos, jautei, kad ji rolę gerai 
išstudijavo ir vaidino aiškiai 
žinodama kokia jos vaizduoja
ma Arlina, grafo duktė pami
lusi “čigoną” turėtų būti.

Jos geras asistentas scenoj 
buvo kitas gabus dainininkas 
ir vaidila, Jonas Sarsevičius, 
kuriam teko jos mylimojo, Ta
do, rolė. Jis su p. Grigoniutė 
sudarė dvejukę, kuri nusinešė 
solistų laurus. J. Sarsevičius 
turi gražų tenoro balsą ir aiš
kią tarseną. Už ariją, “Then 
You’ll Remember Me”, publi
ka jam energingai plojo. Katu
čių susilaukė ir p. Grigoniutė 
už savo geriausią ariją, “I 
Dreamt I Dwell in Marble 
Halis”.

Kili Solistai.
Iš solistų tarpo gera vaidyba 

išsiskyrė p-lė Lilija Stuparai- 
tė, kuriai teko Čigonų Karalie
nės rolė, ir Allen Downs, čigo
nų vadas, Devilsufas. Abu 
vaidino gerai. Devilsufo rolė 
buvo kiek įvairesnė ir ilgesnė, 
tad jis turėjo daugiau progų 
pasirodyti ir visur gerai užsi
rekomendavo. Bet visi gerai 
atsimins ir kerštingąją kara
lienę. P-lei Stuparaitei teko 
ne vien dainuoti, bet dainuo
jant kariauti su sunkiomis 
slogomis, tačiau ir aukštos gai
dos jos nepakhipdė. (

Grafo Arnheimo, Arlinos tė
vo, rolė teko waukeganiečiui 
naujokui scenoj, Antanui Bur
bai, kuriam truko grafiško di
dingumo, o jo brolėną Flores- 
teiną vaidino Edvardas Bud
raitis, kuris vielomis publiką 
gerai pajuokino. Bet Flores- 
teinas turėtų pasisaugoti ir ne
perdėti išlepinto ir savim pa
tenkinto ponaičio tuščių strąk- 
čiojimų, ypatingai ten kurjanj 
reikėtų labai rūstauti. Juk negi 
kavalierius šaiposi ir linksmai 
šokinėja, kai konkurentas jo 
merginą paveržia?

Ernestui A. Grigaliūnui te
ko policijos viršininko rolė, 
Julia Dainienė buvo rūpestin
ga grafo dukters bona, o Ar
tine Pakeliutė padarė savo 
“debiutą” scenoj kaipo heroi
ną Arlina, kai ji dar buvo ma
ža mergaitė.

Tai toks veikalo sąstatas. 
Vietos trūksta gilintis į smulk
menas, bet lai užtenka to, kad 
sąstatas rodė rūpestingą prisi
rengimą, visi savo roles mokė
jo (stebuklas lietuviškuose 
vaidinimuose) ir rūpestingai 
vaidino. Taipgi lai mums bus 
leista pastebėti, kad vietomis 
veikalo tempas buvo truputį 
perlėtas, ir vietomis akcijoj 
buvo neaiškumų, nes režisūra 
nepabrėžė, neužtektinai iškėlė 
kai kuriuos svarbius inciden
tus, kurie veda prie operos tu^ 
rinio užmazgos išsirišimo. Ne
išskyrus tų svarbių incidentų 
iš visų kitų smulkiųjų įvykių 
tarpo, gana sunku fabula sek
ti.

Dirigentas.
Veikalą sumokino, chorą la

vino ir viskuo, pradedant pa
tikrinimu ar uždanga gerai 
veikia ir baigiant režisūra, rū
pinosi choro vedėjas Jurgis 
Steponavičius. Veikalo pasise
kimą jis taipgi turėjo savo 
rankose kaipo orkestro diri
gentas. Jis darniai atliko tą di
delę atsakomybę, ir turi teisę 
jausti, kad jis ir “Naujos Ga
dynės” choras dar kartą gerai 
pasirodė.

“Boheiųian Giri”— čigonai- 
tę” išvertė lietuvių kalbon 
Juozas Steponaitis, o dekora
cijas sutaisė, taipgi modernų 
viršelį 30 puslapių prograinui 
nupiešė Jonas Kubilius Jr. Ke
lis šokių • numerius paruošė 
Rudolf Kraus, o pildė choro 
nariai.

Žmonių buvo pilnutėlė salė.
A. K




