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PREMJERAS DALADIER ŠAUKSIĄS
SLAPTĮ SENATO POSĖDĮ 

Slapto senato posėdžio nešaukta 
per 20 metų

Sukilėliai paėmė Tarragoną
Pranešama, kad Reus, lojalistų amunici

jos centras, pateko į sukilėlių rankas

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 15. — šią savaitę Francu- 
zijos karo laivynas išplauks į 
Afrikos pakraščius Viduržemio 
juroje. Kelionėn vyksta, tarp 
kitų, armijos generalaus štabo 
viršininkas, generolas Marie- 
Gustave Gamelin, ir laivyno 
generalaus štabo viršininkas, 
vice-admirolas Darlan.

Pranešimas apie Francuzijos 
laivyno kelionę paskelbtas fran- 
cuzų-italų santykiams prastė
jant. Daug dėmesio Francuzi- 
joj kreipiama į gandus, kad 
premjeras Daladier ruošiasi su
šaukti slaptą senato posėdį. To

Rekomenduoja įstei
gti viešųjų darbų de

partamentą
WASHINGTON, D. C., sau

sio 15. — Jungt. Valstijų se
nato komitetas nedarbo prie
žastims tirti ir pašalpai bedar
biams teikti paruošė kongresui 
raportą ir rekomendacijas įstei
gti viešųjų darbų departamentą 
ir jo žiniai pavesti esamas da
bar agentijas kovai su nedar* 
bu, kaip WPA, PWA, CCC ir 
National Youth Administration. 
Kitos rekomendacijos yra: pa
šalinti iš pašalpos teikimo po
litiką, garantuoti $15 minimu
mą mėnesy seniems ir $20 mi
nimumą per mėnesį biednoms 
šeimoms, teikti nuo $5 iki $15 
per mėnesį nedarbo apdraudos, 
pradėti senatvės pensijų mokė
jimą 1940 m. vietoj 1942 m., 
sujungti socialios globos tary
bos žinioje visas agentijas, ku
rios teikia darbo arba pašal
pos.

Mėgins suskaityti 
Rusijos gyven

tojus
MASKVA, Sovietų Rusija, 

sausio 15. — Sausio 27 dieną 
š.m. 400,000 žmonių pradės 
skaityti Rusijos gyventojus 
(imti cenzą). Sovietų Rusija 
mėgino padaryti gyventojų cen
zą 1937 metais, bet jis nepa
vyko dėl to, sako sovietų vy
riausybė, kad liaudies priešai 
sabotažavę jį.

1917 metais — būtent tais 
metais kai caras tapo nuvers
tas, Rusijos gyventojų kiekis 
siekė 182,182,600. Toki buvo 
cenzo daviniai. Vėliau Rusija 
neteko kai kurių provincijų. 
1926 metų apskaičiavimu, So
vietų Rusija gyventojų turėjo- 
147,013,000. Kiek dabar gyven
tojų Rusijoj yra, nežinia.

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

g Daugiausia apsiniaukę; gal 
tarpais pasnigs; saulė teka 7:16 
v. r., leidžiasi 4:44 v. v.

ki posėdžiai laikyta Pasaulio 
karo metu. Jie skaitomi kaipo 
karo priemonė — nevartota jau 
nuo 1918 metų.

Kalbama, kad Daladier pain
formuos Francuzijos senatą 
apie Francuzijos-Italijos santy
kių įtempimo pavojų, kįlantį 
dėl italų reikalavimo Francuzi
jos teritorijos.

Britanijos premjero Cham- 
berlaino vizitas Mussoliniui, 
franeuzams atrodo, ne tik ne
padėjęs italų-francuzų ginčą 
sušvelninti, bet stipriau jį už
akcentavęs.

Angliakasiai susita
rė laikyti taikos kon

ferenciją
SPRINGFIELD, III., sausio 

15. — Progresyvių angliakasių 
unijos Illinois valstijoje keletas 
lokalų sutiko turėti bendrą kon
ferenciją su United Mine Work- 
ers unijos atstovais. Konferen
cija ruošta sekmadienį, sausio 
15, miestely Benld.

United Mine Workers suski
lo ir progresyvių angliakasių 
unija susiorganizavo 1932 me
tais. Nuo to laiko ėjo tarpais 
itin griežta kova tarp šių or
ganizacijų. Naujas progresyvių 
angliakasių organizacijos prezi
dentas Campion pareikė, kad 
jis tikisi, jogei sekmadienio 
konferencija pasirodys esanti 
žygiu, kurs padės angliakasių 
darbo sąlygas stabilizuoti.

Homer Martino ša
lininkai protestuoja

DETROIT, Mich., sausio 15. 
— Pereitą šeštadienį automo
bilių darbininkų unijos prezi
dento Homer Martino šalinin
kai pareiškė protestą organiza
cijos pildomajai tarybai dėl to, 
kad ji suvaržė Martino teises.

Lokalo No. 600 komitetas iš
leido pareiškimą, kad kaltini
mas, buk Martin daręs sąmok
slą su Bennettu, Fordo poli
cijos viršininku, neturi pagrin
do. Fordo darbininkai, sako pa
reiškimas, yra pilnai painfor
muoti apie derybų eigą ir jie 
pritaria Martino pastangoms.

Martino priešai reikalauja, 
kad pildomoji taryba apkaltin
tų (impyčytų) jį.

Martin yra įteikęs pildoma
jai tarybai pasiūlymą sušauk
ti unijos konvenciją ne vėliau, 
kaip kovo 1 d., kuri išrinktų 
naujus unijos viršininkus. .

360 kautynių Hang- 
chowui užkariauti
SHANGHAI, Kinija, sausio 

15. — Japonijos armijos atsto
vas pareiškė, kad Hangchovv 
sritis, Kinijoj, tapo užkariau
ta. Viso ėmė 360 kautynių ir 
susirėmimų su kinais Hang- 
chow sritį okupuoti ir bet ko
kį kinų pasipriešinimą»ten lik
viduoti.

t
Lietuvos kariuomenės priešlėktuvinės apsaugos dalinys. VDV foto.

HENDAYE, Francuzija, sau
sio 15. — Ispanijos sukilėlių 
pranešimai sekmadienį sakė, 
kad sukilėliai paėmė Tarrago
ną. Po Barcelonos, lojalistų so
stinės, Tarragona yra sekantis 
didžiausias Katalonijos mies
tas.

Kiti pranešimai skelbė dar, 
kad sukilėliai užėmė Reus, res
publikos amunicijos centrą, 
kurs randasi 9 mylių atstumo- 
je nuo Tarragonos. Visu Ka
talonijos frontu, sako tie pra

Policija likviduoja 
rendauninkų pro

testo stovyklas
NEW MADRID, Mo., sausio 

15. — Missouri valstijos ūkių 
renduotojai ir derliaus dalinin
kai, protestuodami savo vargin
gą padėtį, susimetė stovyklo
mis pagal valstijos vieškelį. Pe
reitą šeštadienį policija pradė
jo jų stovyklas .likviduoti, nes 
.valstijos ‘ sveikatos departa
mento viršininkas sako, kad 
stovyklos esančios pavojingos 
sveikatos atžvilgiu.

Vienas protestuotojų vadų, 
negrų kunigas Whitheld, ko
mentuodamas valstijos sveika
tos departamento įsakymą, pa
reiškė: protestuotojų lūšnos, 
kuriose jiems tenka gyventi, 
yra ne geresnės už palapines 
prie vieškelio.

1,000 farmerių ne
teks WPA darbų

MADISON, Wis., sausio 15. 
— Philip D. Flanner, Wiscon- 
sin valstijos WPA administra
torius, įspėjo daugiau kaip 
1,000 Wisconsino farmerių, 
kad šią savaitę jie bus palei
sti iš WPA darbų. Jeigu jiems 
bus reikalinga pašalpa, tai jie 
turės kreiptis į savo apylinkių 
pašalpos teikimo skyrius arba 
į agentijas, kurios teikia far- 
moms kreditų.

Kinai skelbia lai
mėjimus

SHANGHAI, Kinija, sausio 
15. — Kinų pranešimai šešta
dienį sakė, kad kinų lėktuvai 
paskandino du japonų laivus 
prie Boca Tigris fortų, Canton 
upėje, sunaikino japonų bata- 
rejas ir nušovė keletą japonų 
lėktuvų į pietus nuo Cantono.

Mussolini įteiks 
Francuzijai ulti

matumą
LONDONAS, Anglija, sausio 

15. — Genevieve Tabouis, ži
noma Francuzijos komentuoto- 
ja tarptautiniais klausimais, 
sako, kad sausio 30 d. Adolfas 
Hitleris viešai užgirs italų rei
kalavimus Francuzijos teritori
jos, o vasario 4 d. Mussolini 
įteiks Francuzijai ultimatumą, 
reikalaudamas teritorijos.

TRUMPOS ŽINIOS
IŠ VISUR
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• ROMA, Italija, sausio 15. 
— Italijos užsienio reikalų mi
nisterijos leidinys paskelbė, 
kad Mussolini pareiškė Cham- 
berlainui, jogei Italijos kariuo
menė pasiliks Ispanijoje iki su
kilėliai laimės karą arba gen. 
Franco bus pripažintos kariau
jančiojo teisės.*.

• SHANGHAI, Kinija, sau
sio 15. — Japonijos karo lėk
tuvai sekmadienį mėtė bombas 
į laikinąją Kinijos sostinę 
Chungkingą. Japonai sako, kad 
jie numušė 5 kinų lėktuvus.

•

• SHANGHAI, Kinija, sau
sio 15. — Japonijos spauda pra
neša, kad artimoj ateity japo
nai pradės verbuoti kinus ka
ro tarnybai užkariautose Kini
jos dalyse.

" ■ 1 '■ • r "

• GENE V A, Šveicarija, sau
sio 15. — čia gauta praneši
mų, kad Francuzijos ir Brita
nijos vyriausybės svarsto pla
ną suteikti italams privilegijų 
Djibouti, Francuzijos Somaliu 
žemėje, ir Zeila, Britanijos So
maliu žemėje. \

• PARYŽIUS, Francuzija, 
sausio 15. — Radikalų socia
listų partijos pildomasis komi
tetas pareikalavo sekmadienį, 
kad vyriausybė apsvarstytų 
priemones, kurių Francuzija 
turėtų imtis tikslu apsaugoti 
savo interesus nuo pavojaus, 
kurs gręsia sukilėliams laimė
jus karą Ispanijoj. Radikalų 
partijai priklauso ir pats prem
jeras Daladier.

Amerikos radijo ar
tistai planuoja 

streiką
NĖW YORK, N. Y., sausio 

15. — The American Federa- 
tion of Radio Artists unijos at
stovai sako, kad algos, kurias 
gauna artistai pildą radijo pro
gramos, yra visai žemos. Al
gos turi būti pakeltos. Ir jei
gu iki sausio 22 diehos radijo 
artistų reikalavimai pasiliks ne
išpildyti, tai numatomas strei

kas, kurs palies National Broad- 
časting Co., Columbia Broad- 
casting System ir Mutual Net- 
work.

Paskirta kalėjimo 
bausmė už skaitymą 
komunistų laikraščio

HAMBURG, Vokietija, sau
sio 15. — Vokietijos teismas 
paskyrė bausmės puspenkto 
mėnesio kalėti jūreiviui George 
Joseph Roth, naturalizuotam 
Amerikos piliečiui, pas kurį 
buvo rastas komunistų laikraš
tis vokiečių kalba, kai Roth 
lankėsi Vokietijoje.

Likviduoja tinginius 
Rusijoj

MASKVA, Sovietų Rusija, 
sausio 15. — Dienraštis ‘‘In
dustrija” praneša, kad Sovietų 
Rusijos sunkiosios pramones 
komisaras Kaganovič pašalino 
aštuonis dirbtuvių, kasyklų ir 
geležinkelių šapų administrato
rius ir jų padėjėjus. Pašalin
tieji kaltinami tuo, kad jie 
“protegavo tinginius”.

20,000 negavo algų 
Philadelphijoj

PHILADELPHIA, Pa., sau
sio 15. — Pereitą savaitę 20,- 
000 Philadelphijos miesto sam
dinių negavo dviejų savaičių 
algos. Negavo jos taip miesto 
meras, kaip ir gatvių šlavėjai. 
Gal būt ir busimų dviejų sa
vaičių algos jie negaus. Miesto 
taryba svarsto klausimą, kaip 
sumažinti biudžetą ir išvengti 
didelio miesto deficito.

35,000 valo sniegą 
nuo gatvių New 

Yorke
NEW YORK, N. Y., sausio 

15. — Pereitą šeštadienį 35,- 
000 vyrų valė sniegą iš New 
Yorko gatvių. Oro biuras įspė
jo, kad galima laukti pirma
dienį daugiau sniego.

Likviduoja La Fol- 
lette darbą

MADISON, Wis., sausio 15. 
— Per paskutines tris dienas 
republikonų-demokratų daugu
ma Wisconsin valstijos senate 
nutarė panaikinti 26 nuosta
tus, kuriuos priėmė valstijos 
legislatura 1937 metais, guber
natoriui La Follette rekomen
duojant.

Francuzija depor
tuoja italus iš Tu- 

nisijos
TUNIS, Tunisija, sausio 15.

— Francuzijos vyriausybė de
portavo iš Tunisijos tūlą skai
čių italų, kurie neturėjo reikia
mų čia gyventi popierų.

Kitą vertus, Libijoj, kurią 
kontroliuoja italai, vyriausybė 
baus arabus, po 500 lirų su
mokėti kiekvieną, kurį užtiks 
besiklausant franeuzų trans
liuojamų iš Tunisijos radijo 
programų. Antras panašus nu
sikaltimas pagautiems arabams 
gręsia kalėjimu mėnesį laiko.

Pašalino iš darbo 
1,000 valstijos 

samdinių
COLUMBUS, Ohio, sausio 15.

— Naujas Ohio valstijos gu
bernatorius, republikonas, pe
reitą šeštadienį pašalino iš val
stijos vieškelių departamento 
465 samdinius. Viso, su paša
lintais iš kilų departamentų, 
paskutiniuoju laiku neteko dar
bo per 1,000 samdinių.

20 sužeista riaušėse 
Syrijoj

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 15. —Dvidešimt žmonių, 
daugiausia studentų, sužeista 
pereitą šeštadienį riaušėse Da- 
mascus mieste Syrijoje. Syri- 
jos nacionalistų partija sten
giasi nusikratyti Francuzijos 
protektoratu ir reikalauja ne
priklausomybės.

Nacių vadas atlan
kys Lenkiją

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 15. — Vokietijos užsieni*, 
reikalų ministeris von Ribben- 
trop sausio 26 d. atlankys Var
šuvą. Bus minima lenkų-vokie- 
čių sutarties penkių metų su
kaktis. Ribbentrop ir šituo at
veju dės pastangas gauti len
kų pritarimą Vokietijos ekspan
sijos politikai.

Žuvo 62 žmonės miš
kų gaisruose

MELBOURNE, Australija, 
sausio 15. — Victoria provin
cijoje dėl miškų ir krūmokšlių 
gaisrų, kurie siaučia jau ilgo
ką laiką, žuvo 62 asmenys.

nešimai, lojalistai traukiasi at
gal.

Lojalistų pranešimai pripažį
sta, kad jų ofensyvą Estrema- 
dura fronte sulaikė lietus. Su
kilėliai tvirtina, kad ofensyvą 
sulaikė atsiųsti čia sukilėlių su
stiprinimai.

Lojalistai mėgino išvystyti 
ofensyvą Madrido fronte, bet 
šitame fronte jiems nepavyko 
perlAužti sukilėlių linijos.

Respublikos gynėjų padėtis 
atrodo sunki.

Iš Lietuvos
Iš varžytynių parduoda 

alaus bravorą
KAUNAS. — 1939 m. kovo 

17 d. Kauno apylinkės teisme 
bus antros varžytinės V. Ka- 
čergio alaus bravorui su prie 
jo esamais trobesiais ir įrengi
mais parduoti. Parduodamas 
iš varžytinių turtas yra Šan
čiuose, Drobės g. 58 nr. Tas 
turtas įkeistas: Kredito bankui 
už 30 tukst. litų, draudimai 
uždėti: Didvalienės 25 tukst. 
Lt, Kauno m. IV mokesčių in
spekcijos 9 tukst. 929 Lt, “Son- 
nenschein” firmos 3 tukst. 909 
Lt, Raudondvario valst. savi
valdybės 2 tukst. 291 Lt ir kt.

Turtas įkainuotas 170 tukst. 
318 Lt. Nuo tos sumos ir pra
sidės varžytinės.

Išvijo moteris iš 
miesto salės

ST. LOUJS, sausio 15. — Pe
reitą penktadienį daugiau kaip 
40 moterų šeimininkių atsilan
kė j miesto salę. Jos reikalavo, 
kad miesto taryba paskirtų 
fondų biednuomenei šelpti.

Moterys pernakvojo salėje, 
tačiau apleido ją, kai . pasirodė 
policija jas prievarta išmesti.

Sakytos moterys atstovavo 
1,000 kitų moterų, kurios ne
teko WPA darbų.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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Ką Žmonės Mano
Arėjas Vitkauskas

Lenkai puošiasi svetimomis plunksnomis
(Recenzijos vietoje)

Yra Londone knygų leidykla: džiagą, ir tų valstybių atstovy- 
Methuen and Co. Ltd., London. bes — kraštuose su anglų kal- 
Be kitų knygų, ji leidžia ir ei- ba» O knygos nėta sausai in- 
lę knygų apie įvairius kraštus, fortnacinio pobūdžio, bet — ko- 
Tos knygos skiriamos keliauto- kib nors keliautojo įgytų gyvų 
jams ir vadinasi “The Wayfar- įspūdžių aprašymas, štai, kal
ei- Series” — “Keliautojo šeri- barnų knygų tarpe yra išleista 
jos”. Jeigu kas parašytų tokią ir knyga apie Lenkiją: “A Way- 
knygą apie Lietuvą — toje se- farer in Poland”, (1935 metais 
rijoje turbūt galėtų būti ir ji pakartota 1934 metų laida, I-X, 
išleista, nes įvairus, didelių ir 202 pusi., 18 paveikslų ir žėmė- 
mažų valstybių vardai tame są-!lapis, kaina 7 šilingai ir šeši 
rase mirga. Tas knygas sklep pensai). Knygą parašė škotas iš 
džia, kaip propagandidnę me-

IACME-NAUJTENU Photbj
Versailles, Prancūzija. — 

Suzannę Eugeringh, kuri li
ko paskirta vadovauti mo
derniškai slaugių mokyklai.

Nugaros Gėla Ir 
Inkstų Negalė

Netikra* vairi*, sfralas, rūpestis, prrsldlr- 
blinas ir sloro* dažnai pažeidžia Inkstus, o 
inkstu netvarkos veikimas rali dažnai būti 
tikrąja priežastimi rng.S^ių pertekliaus, nak
ties Ižbudlmo, rėmens; kojų skausmų, nervin
gumo ir ištinusių kulnų. Padėk Inkstams 
kraują išvalyti su CYSTEX. Paprastai Jai! 
pirmoji doza padeda Inkstams rųgščlus išva
lyti ir tuoj pasijausti vėl kaip naujas. Cy- 
stev po pinigų grąžinimo garantija turi pa
tenkinti pilnumoje arhrt Jums niekas nekai
nuoja. Jsigykit Cystex (ssls-tex) Šiandien. 
Pus vaistininkus dožą tik 3c., o garantijų 
apsaugoja Jus.

Edinburgho Moray McLaren. 
Viršelį atvertęs tuojau randi že
mėlapį, (pačiame viršelyje ir 
vietoje pirmojo baltojo puslakš- 
čio)* Ar bereikia sakyti, kad ja
me tik Kaunas Lietuvai palik
tas?!... Ir štai — pirmas pa
veikslas, kuriuo ta knyga puo-

Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

Jeigu

gausi 
metų.

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

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

tasai: “Vilnius, universiteto 
vaizdas pro Paco rūmų arkų”... 
Autorius į vadoj e spausdina laiš
kų žurnalistui Pr. Czarnoms- 
kiiii, Lenkijos atstovybės Lon
done nariui, kurio radio paskai
ta apie Lenkiją daugiau paaks- 
linusi autorių vykti pamatyti 
tos taip poetiškai piešiamos 
Lenkijos, negu ilgi skaitymai ir 
paskaitos... Su Lenkijos atsto
vybės Londone rekomendaci
niais laiškais kišeniuje nieku 
nekaltas geras inteligentiškas 
škotas į kelionę, matomai, žiu
rėjo, kaip į vakarų Europos 
žmogaus vieną iš pramogų. Jis 
šavo aprašymų knygoje pasky-

Bangos kariUomėniųp kurios ė- i 
jo ten ir atgal per miestų, ne
sunaikino gyventojų daugumos ' 
(?!.. — Ar. V.) noro sudaryti 
daly Lenkijos valstybės, kai ji 
atgims. Nežiūrint fakto, kad ti
ni versi tetas bUVb pėrSėkib/A- 
mas, kad lenkiškos mokyklos 
buvo žiauriausios priespaudos 
dalyku, kur net į lenkų vaikus 
(kaip Vokietijos Lenkijoje) bu
vo žiūrima su įtarimu, lenkai 
Vilniuje sugebėjo pasilikti len
kais, ir bet kas, kas hbri vaiz
dingų ir įdbmių kelionių; ras, 
kad kuoile vienas iš žavingiau
sių dalykų miestb požiūriu yra 
tas, kad, nofs jame rasite rUsų, 
žydų, lietuvių (Rašytojui teikė
si ir lietuvius paminėti... — Ar. 
V.) ir net graikų, neminint ma
hometonų, gryna vertė tb viso 

— ...to-p užpakalyje yfa lenkiška (!!!..—
je padėtos ir dvi fotografijos,|Ar. V.).

Aš turėjau laimės pamatyti 
Vilnių esant dviem visiškai 
skirtingiem metų laikam. Aš jį 
mačiau kartų sausio mėnesyje 
ir kartų vasaros pabaigoje. Kai 

I aš pirmų kartų aplankiau Vil
niuj aš išlipau iš traukinio tru
putį po aštuntos valandos rytoj 
ir buvo labai šviesu. Net stoties 

| platformos buvo apdengtos 
sniego ir šalnos, ir bendros vi-

minios, kaip: Zbioty U. Pod- 
dėbskiėgo, Warsawa...):

1) šv. Petro ir Povilo bažny
čia Vilniuje,

2) šv. Onos bažnyčia Vilniu
je.

šių žodžių autoriui gyvai pri
siminė dienos 1920 metais Vil
niuje, kai gyveno kareivinėse 
prie (šiojė knygoje rašto at- 
vaiždo) ŠV. Petro it-Povilo baž-|siškai baUa jr visiškai Juoda 
nyčios... K ten teko spalių 8 stotifeš 3CCnos lvos lik ryš. 
dienų vakare išžygiuoti ginti kiau į.odg uikias Uniformas 
puolamo V.lniaus n- spalių <) jaunų karinink)Ji kuHe buvo 
dienų pasitraukti... taip labai maloniai valdžios at-

Rašydamas apie Vilnių ir a- |sjųsti sulikti mane. Kai aš kitą 
pie Lenkiją, autorius, kaip aiš- kartą aplankiau Vilnių, aš al
kiai matosi, sunaudojo visą vykau beveik tiro pačiu laiku

kažin kaip atrodė senas, purvi- tl ■■—■IMI IIMMHmBMmPKS 
nas ir šiukšlinas, ko visiškai ne-Į ti t/VO
buvo pašaltu, šviesiu, krištoli- Liti U V VO PIEl iii 
niu jo žiemiško rūbo paviršiu.! 
Tokį, kokį aš mačiau žiemų, 
Vilnių aš labiausiai noriu atsi
minti. Neš miestai šiame Len? 
kijos rytų pasienyje bendrai, ir 
Vilnius kaipo toks, kentėjo nuo 
rusų valdžios apgalvotai atža- 
gareiviško valdymo. Vokiečiai, 
mes matemej kiek sunkiai slė
gė lenkiškų dvasių ir norėjo jų. 
išnaikinti, vis dėlto savo valdo
mas žemes kultūroje iškėlė 
kiek tik galėjo, ir nesigailėjo 
laiko ir dapbo paversti jų Val
domus lehkų kaimiečius sun-| 
kiai dirbančiomis, jėgingomis 
mašinomis. Rusai, turėdami tų 
patį galvoje — Lenkijos išnai
kinimų — mane, jog geriau lai
kyti lenktis kiek galint toliau 
nub civilizacijos pasiekimų, jie 
tikėjosi, kad laikydami , kėlius 
beveik neišvažiuojamais, švaru
mų primityviu, Įtaikindami uni- 12201 West 22nd Street 
vėrsitetus ir slopindami lenkiš
kų visų rusių mokslinimųsi, jie 
galės iiUpuldinti savo piliečius 
lenkus, tuo padarant juos nepa
vojingais. Jiė, žinoma, nematė, 
kad tbkš nupuldynlas yra ap
krečiamas ir kad jis persimes ir 
į jtį pačių kraštų.

(Bus daugiau)

KLAUSOMYBES
20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
j.

LIETUVIAI
gydytojai ir dentistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phonė CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

laksčius) Vilniui. Tame skyrių-

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi-

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

ar Central 7464

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue I rungas ir akušeris

Telefonas Republic 7868 ’ - -

Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. I Superior 9454

Tel. Kenwood 5107. ------------------
SAUSIO 22 —

“Pirmyn” Choro 30 Melų Ju
biliejinis KONCERTAS, Chica- DR. T. DUNDULIS 
gos Lietuvių Auditorijoj. Bilie
tai — 50 centų iš anksto. Gali- 

jam suteiktą valdišką nlėdžia-1 vytų, bėt buVb VišišlUai šilta ir ma gauti “Naujienose” ir nuo 
Miestas visų narių.l’ą ir pridėjo savo įspūdžius. į-1 atmosfera buvo tingi, 

gytus esant nuolatinėje oficia
lių Lenkijos žmonių globoje. A- 
pie Vilnių knygoje taip kalba
ma:

Tik būdamas taip toli rytuo
se ir taip toli žiemiuose, kaip 
Vilnius, (Žinoma, rašytojas vi
sur sako “Wilno” — Ar. V.),

a

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Rėsidence Tel.BEVERLY 8244

GYDYTOJAS ir chirurgas 
4157 ARCHER AVENUE 

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

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■ ■ IMS I ' ■

John F. Eudeikis
/

ŠENIAUSIA m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
I DIENĄ IK NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Faitfield Aventte

Teletoiuui lAFAYETTĖ 0727

• koplyčios visose

4-

Marąuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė.

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

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk

MIDVVAY 0001. AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai

8

9

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

Klausykite musų Lietuvių radi© programų Šeštadieni© vakarais
1 vai* vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

Lenkijos (! — Ar. V.) kraštas 
yra grynai rytų ir kiek grynai 
žiemių pobūdžio1. * Vilnius per 
daug šimtmečių buvo viduryje

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
afti 47 Street

i Tel. Yatds 2246
' Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

* ■!!* 
Hll —II

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

*■■^1* .i .i

ADVOKATAI

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 Brunsvvick 0597

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

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

Namų Tel.: Prbspect 1930 JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001.

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

Garsinkites “N-nose”

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

A. A. ŠLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230. 

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

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650
K. P. GUGIS

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

NARIAI

Cicero

<1 M I II ' ........... ...

CRANfc COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tek Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas   ..........................* I '

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

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

mos ir ginčijamos (? — Ar. V.) 
dalies. Vienu laiku keturiolik
tame šimtmetyje jis buvo Lie
tuvos sostinė, (?!.. — Ar. V.). 
Nuo to laiko, ir Lietuvos ir 
Lenkijos jungtines dinastijos 
painaus laikotarpio metu, Vil
nius buvo valdomas įvairių val
džių, galutinai patekęs rusams 
dęvynioliktame šimtmetyje. Ru
sai valdė jį, kol Lenkija atgijo 
ir pagaliau sugebėjo atsiimti at
gal, kas buvo jos, (Po rašytojo] 
didelio aprašymo: “Rusai valdė 
jį, kai Lenkija’’, nestebėtina ir 
posakis: “kas buvo jos.” — Ar. 
V.). Bet ir dabar Vilnius yra 
ginčo dalyku lietuvių ir lenkų 
tarpe (Aha, šiek tiek rašytojas 
praregi! — Ar. V.). Tačiau, 
kiekvienas keliautojas, kuris 
nori ištirti Vilniaus miestų pats> 
ras, kad lenkiškasis elementas^ 
bent gyventojų požiūrių, labiau
siai viršija (?!.. — Ar. V.). Lie
tuvių bažnyčia (Rašytojas, ma
tomai, ima sąvokų tik žodiškai 
— A. V.) aprūpina tik mažų 
miesto gyventojų dalį. Lenkų, 
žydų ir rusų bažnyčios labai 
viršija jas, ir didžiuma yra aiš
kiai lenkiškos (Kaip lengvai ra
šytojas išsprendžia problemų!..

Chičagos,

Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

SU PAVEIKSLAIS

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir draugams į 
Lietuvų ir kitur mūšų gražų Kalendorių už—

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III

Kaip ir Poznanius, Vilnius y- 
ra miestu, kuris tik dėl to fak
to, kad jis yra prie kitų valsty
bių sienų, matomai gyviau ir 
ryškiau, negu kur kitur, auklė
ja patriotus, (Atsiųstus Vilni- 
jon poznančikus?!.. — Ar. V.). 
Didis poetas Mickevičius gyve
no ir mbkėsi Vilniuje, bet grei
čiausiai įhiesto pilietis, kuriuo 
Vilnius ypač didžiuojasi, yra 
vienas, kuris tebėra gyvas (kny^ 
ga pirmų kartų išleista 1934 
metais. — Ar. V.) — maršalas 
Pilsudskis (?!.. — Ar.. V.).

Nežiūrint nevisai atsargiai 
darytų Vilniaus persekiojimų 
nuožmumo esant rusų valdžiai, 
miestas išlaikė savo grynai len-

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Placė Phone CanaI 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 Šo. \Vestern Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Littianiča Avenue Phone Yards 4908

ĄNTHONY B. PETKUS
6834 So. Weštėrn Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČlUS
4348 S. Galifornia Avenue Phone Lafayette 3572

P. X RIDIKAS
3354 Soi/Halsted Street YARDS 1419

L Jw ZOLP Phoiie Yards 0/81
1046 Wėšt 46lh Strėel Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituapicįa Avenuė

Yards 1139
Yards 1138

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

v
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Giraitės Žentas

PRAĖJĘ KALĖDOS IR KALĖDINIAI 
LEIDINIAI

Labai gražus daiktas leisti 
padidintus Kalėdų laikraščius.

Nauda iš io yra visiems. Pir
ma, tokiam numery skaitytojas 
randa daug įvairios medžiagos 
ir ypač momentui pritaikyto 
pasiskaitymo. Antra, kaip jau 
žmonijoj yra priprasta, per 
šias sezonines ševntes, kurios, 
mano giliu įsitikinimu, yra ma
lonios ne tik katalikui, protes- 
tonui ar šiaip religiniam žmo
gui, bet jos malamos lygiai ir 
ateistui, laisvamaniui, “bedie
viui” — vieni kitiems siunčia 
pasveikinimus, gražius linkėji
mus.

Ir tai natūralu. Nuo vienų 
Kalėdų iki kitų mes pergyve- 
nam tam tikrų laiko tarpą. Ro
dos, štai nuo šitų Kalėdų mes 
verčiam naują gyvenimo lapą 
ir jame figūruos, spinduliuos 
lik musų laimė, pasisekimas. 
Vargų vargelių neims nei šnie- 
ro.

Tai musų viltis. Mes visuo
met vylimės vis geresnio ir ge
resnio. Ir laimingas tas žmo
gus, kuris turi viltį. Atimk iš 
žmogaus viltį ir jo gyvenimas 
subyrės. Kam gyventi, jei nie
ko geresnio nesivili sulaukti.

Taigi viltis, sakau, musų gy
venimo balzamas. Ir kaip mes 
smagiai jaučiamės, jei kas nors 
iš šalies tą musų viltį paaksti- 
na, užtikrina, arba nors palin
ki, kad musų viltys, siekiai, 
idealai išsipildytų. Tas mums 
priduoda daug jėgos, energijos 
siekti ir pasiekti užsibrėžto 
tikslo.

Per kalėdinius padidintus lei
dinius musų biznieriai, profe
sionalai bei šiaip žmonės gali 
išreikšti savo linkėjimus drau
gams, pažįstamiems, jų klien
tams.

Trečia nauda, tai laikraščio 
leidėjams. Tie garsinimai, pa
sveikinimai ir linkėjimai laik
raščiui duoda daug naudos.

» » W
Man čia norisi pabrėžti, kad

kalėdinius laikraščio numerius.
Bet Maskva pripažino nau

dingu ir leido “jolkas” — Ka
lėdų eglaites. Ir musų broliai 
bolševikai Į Kalėdų šventes pra
dėjo kitaip žiūrėti. Naujienos 
sako, kad šiemet ir jų kaimynė 
Vilnis išėjo kalėdiška, su pa
sveikinimais, linkėjimais. Nu ir 
gerai! Iš karštos košės, iš chao
so atvėsta ir formuojasi žmo
nių galvos.

» » »
Šiais metais (gal geriau bu

tų sakyti pereitais), kaip ir vi
suomet, gražiausi ir rimčiausi 
kalėdinį leidinį išleido “Nau
jienos”. Tai didelis 32 pusi, lei
dinys. Pilnas gerų raštų. Pilnas 
gražių linkėjimų. Ypač gražus 
moterų parašytas ir redaguotas 
skyrius. Valio, musų moterys!

Šia proga “Naujienoms” no
riu pasakyti dar vieną kompli
mentą (bet tai nėra kompli
mentas, kuris dažniausiai būna 
veidmainingas, tai yra tikra 
liesa, be jokių pataikavimų). 
Daugelis “Naujienas” pravar
džiuoja “biznišku” laikraščiu. 
Suprask: “Naujienoms” nerupi 
jokia idėja, nerupi skaitytojai, 
laikraščio turinys, o visas idea
las, tai biznis: skelbimai, panc- 
gerikos ir t. t. ir t. t.

Tokią mintį man pareiškė ne 
vienas, aišku, didesnis ar ma
žesnis Naujienų priešas.

Bet taip nėra. Aš žinau laik
raščių, kurie galėtų retkarčiais 
išleisti padidintą, įvairių raštų 
numerį. Bet jie skupųs. “Tai 
dabar, išleisi keliasdešimt dole
rių extra!”

Tie skupuoliai neturi net 
bendradarbių. Užpildo laikraš
čio skiltis kuo pakliuvo ir tiek.

Su “Naujienomis” kas kita. 
“Naujienos” — aštuonių pusla
pių dienraštis. Bet kaip dažnai 
mes “Naujienas” matome 16
puslapių! O tas ir reiškia, kad 
ten sėdi žmonės ne “lakamčiai” 
ant dolerio.

Kalėdų šventes rišti su Jėzaus 
Kristaus gimimu nėra jokio 
reikalo.

Ar Jėzus buvo ir kada, ir
kur jis gimė — klausimai dar
ginčytini. Bet kad nuo senų se
novės pagonys, kaip juos mes 
dabar vadinam, apie šį laiką
švęsdavo saulės pasisukimo 
šventę — kiekvienas šiek tiek
prasilavinęs žmogus žino.

Istorija daug faktų mums pa
duoda, kad krikščionybė, norė
dama prie žmonių papročių pri
sitaikinti ir tuo patraukti juos 
į naująjį tikėjimą, iš pagonių 
pasisavino daug dalykų. Juos 
apvilko kitais marškinėliais,
davė kitą prasmę ir gavosi, ro
dos, tikras krikščionių padari
nys.

Taip laikui slenkant ir gavo
si “šventos” Kalėdos — Jėzaus 
gimimo diena, “šventos” Vely
kos — Jėzaus prisikėlimo die
na ir t. t. ir t. t.

Na, o jeigu šitaip, jeigu tos 
šventės krikščioniškos ir su 
Dievu susijusios, tai kiekvienas 
“bedievis”, laisvamanis turi tas 
šventes boikotuoti. '

O didžiausiais bedieviais mu
sų lietuviškam pasauly savo lai
ku buvo komunistai. Jie šlykš
tėjosi, spiaudė į tuos, kurie Ka
lėdas pripažino (tik ne kaipo 
Jėzaus gimimo šventę), koliojo 
už Kalėdų eglutes, už siunčia
mus pasveikinimus ir linkėji
mus; koliojo, kaip Naujienos 
pasakoja, net ir tuos laikraš
čius, jų redakcijas, kam jie 
leisdavo specialius, padidintus

SAUSIO 22 —
“Pirmyn” Choro 30 Metų Ju

biliejinis KONCERTAS, Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj. Bilie
tai — 50 centų iš anksto. Gali
ma gauti “Naujienose” ir nuo 
visų narių.

l AOME-NAUJIENU Foto)

Brooklands, Anglija — 
Sylvia Bremidge, kuri yra 
didelė aviacijos entuziaste. 
Ji yra 7 metų amžiaus; 
skraidyti pradėjo turėdama 
du metus.

Arba vėl. Kas turi tiek daug 
ir tokių gerų bendradarbių, 
kaip “Naujienos”? Nei vienas i net 
laikraštis.

Naujienų korespondentai iš 
Lietuvos, tai paskaitininkai po
litiniais klausimais. Jų raštai,— 
tai lekcijos politinėmis temo
mis. Skaityk, studijuok ir na
mie sėdėdamas universitetą 
baigsi.

» » »
Na, ir išrėžiau. Kas skaitys 

ir iššifruos kas rašė, sakys: 
puolė Grigaičiui po kojom. Iš
giedojo himnus ir antifonus 
jam. Kažin ko tas žmogus ieš
ko pas jį.

Ogi neieško nieko. Ir jokių 
himnų, ir jokių antifonų negie
da ir nekcliaklupčiauja. Pasa
kiau tiesą. Tik nekalbėjau apie 
“Naujienų” vedamą liniją, jų 
politiką. Čia tai mano asmens 
dalykas. Pritariu ar ne; pilnai 
ar tik su išimtimis — vis tai 
žmogaus privatus reikalas.

» » » i-
Toliau. Prie temos.
“Tėvynės” kalėdinis numeris

Biskį 
šven

buvo geras straipsniais, 
perdaug filosofiškas. Su

tų”, “šventos”, Jėzus, Jėzus.
“Vienybe”;- kuri karšiai strak

sėjo prieš Kalėdas išėjo si p- 
na.

“Darbininkas” — antras po 
“Naujienų” — išėjo 32 pusla
pių.

Turiny — beveik nieko nau
jo, nieko. įdomaus. Tik Marijos 
Aukštai lės “Kalėdos už grotų” 
papuose visą leidinį. Kili visi 
straipsniai — mums girdėti dar 
vaikų dienose.

Beje, Marija Aukštailė, kana
diete, buvusi nuolatinė fašisti
nės aleislinės “Vienybės” ben
dradarbė, persimetė prie kuni
ginio “Darbininko” ir veda 
skyrių “Montrealio Bangos”. 
“Vienybėj” ji turėjo “Montrea
lio, Dienos”. Bet kai jos simpa
tija Juozapas Tysliava iš Vie
nybės “parunino” — vargšė 
mergelė nuėjo į davatkas. Su 
moterimis dažnai laip būna...

Biznio atžvilgiu kalėdinis 
“Darbininkas” sumušė visus. 
Jame tilpo, mažesnių ir gana 
didelių, 530 skelbimų, pasveiki- 
nimų-linkėjimų. Jie surankioti 

iš 26 miestų-miestelių.
Vadinasi, žmones dirba. Pa

sekėjų turi. Jų skelbimuose- 
sveikinimuose didesnė puse 
amerikiečių, ne lietuvių. O ir 
visus lietuvius bedievius jie su
sigaudę šiame numery. Ot, tai 
tau! Kas miega, miegokit!

o O O

Toki tai mano įspūdžiai po 
pereitų Kalėdų. Kitoms Kalė
doms gal daugiau ką nors iš
moksim.

JUOKAI
PUIKUS PATYRIMAS

Cirko direktorius ieškančiam 
darbo: “Ar tamsta moki apsi
eiti su arkliais ir., kitais gyvu
liais”.

Darbo ieškotojas: “Puikiau
siai, visą savo amžių dirbau 
prie arklių, pone direktoriau”.

Cirko direktorius: “Na, tai 
sakyk, kokius žingsnius dary
tum, jei laip išsiveržtų liūtas?”

Darbo ieškotojas: “Ilgus, po
ne direktoriau”.

* f- >

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS 
KRUTINĖJĘ.MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA, 

GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA ‘ 
PALENGVINIMUI TŲ MUSKULŲ SKAUDĖJIMO 
PAIN-EXPEULERI$! GERAI IŠSITRINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

LIGONINĖS IŠLAIDOMS PADENGTI t
APDRAUDA I

Apdraudžia vyrus ir moteris nuo 16 iki 65 metų amžiaus. Apmoka I 
ligoninės išlaidas ligoje ir prie susižeidimų-accidents

$5.00 už dieną per 21 dieną—bile ligoninėje. {
$10.00 už vartojimą operacijos ir gimdymo kambarių į. 
$10 00 už anmarinimą jį
$5.00 už X-Ray. K

Jums kainuos tiktai 75 centai per mėnesi, plūs $1.00 išrašant polisą r 
Chirurginės operacijos nuo $5.00 iki $75.00 galima gauti už 35 ft 

centus per mėnesį, extra primokant. ■
THE NATIONAL CASUALTY COMPANY DETROITE stipriausi | 
tos rųšies, išrašys šį polisą per vienintelį lietuvį savo atstovą— ■ 
kuriuo* yra

EDW. CHERNAUSKAS, |
1900 SO. UNION AVĖ. Telefonas CANAL 2183.

Jis aplankys jus. F

MOKAME 4%
DIVIDENDŲ UŽ TAUPOMUS PINIGUS

INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

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

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

Atmokėjimais

A

SJfederal Savings 
*AND LOAN ASSOCIATION 

’’ OF CHICAGO

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

Chicago, III.

$

Linksma Kombinacija dėl 
Daugiau Rūkymo Malonumo

Daugiau rūkytojų kasdien pa
sirenka Chesterfield’s linksmą 
kombinaciją lengvų nunokusių 
amerikoniškų ir aromatiškų tur
kiškų tabakų—pasaulio geriausi 
cigareto tabakai.

Kuomet juos pabandote jūs 
žinosite delko Chesterfields 
suteikia milijonams vyrą ir 
moterų daugiau rūkymo 
malonumo . . . delko JIE 
PATENKINA

sumaišymas kuri negalima nukopijuoti 
e.. TIKRA KOMBINACIJA pasaulio 

geriausiu cigareto tabaku

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

RAŠOMAS
MAŠINĖLES

VISŲ ISDIRBYSCIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas 

Mašinėles

$15.00
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba
WAGNER

TYPEWRITER SALES
AND SERVICE

3712 S. Western Avė.
Prie Archer Avenue

AL D ARAS, lietuvis pardavėjas 
Atdara antrad., ketvirtad ir 
šeštad- vakarais, iki 9 vai.

Tel. LAFAYETTE 3534.

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

Ligas
Taipgi — Artritis, Rheuma- 

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

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

vakare

Michigan Avė. Clinic
Telefonas Calumet 4178 

33-čia ir So. Michigan Avė.

Garsinkites “N-nose”

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

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

Copyright 1939. Liggbtt & Mybrs Tobacco Co.
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Ar mes norime karo?
Rodos, nėra reikalo tokį klausimą ir statyti, nes 

kiekvienas žmogus sveiku protu yra karui priešingas. 
Bet yra žmonių, kurie agituoja už tam tikrą politiką, ve
dančią į karą. Daugelis, pav. sako, kad Amerika turi pa
daryti “kolektyvio saugumo” sutartį su,Anglija, bYalicu- 
zija ir su Sovietų Sąjunga, prieš nacišką Vokietiją.

Tie, kurie šitaip kalba, faktinai stoja už karą. Jie 
tvirtina, kad karas tarp aukščiaus paminėtųjų šalių vie
noje pusėje ir Vokietijos bei Italijos antroje esąs “neiš
vengiamas”. Jeigu taip, tai koks gi kitas tikslas Ameri
kai daryti “kolektyvio saugumo” sutartį su anglais, fran- 
euzais ir rusais, jei ne tas, kad Amerika, tam karui ki
lus, irgi į jį įsimaišytų?

Toliau. Lietuviai komunistai Amerikoje pastaruoju lai
ku, lyg pagal komandą, pradėjo visose kolonijose agituo
ti už tai, kad Lietuva jungtųsi apsigynimui nuo Vokie
tijos, su Lenkija, Rusija ir Rumanija. Chicagoje jie tie
siog sakė, kad Lietuva turinti stoti į karo “bloką” su to
mis valstybėmis. Brooklyne jie sarmatijosi tos kombina
cijos narius aiškiai įvardyti (nes, mat, Lenkija jau vėl 
ėmė flirtuoti su Hitleriu), todėl rezoliucijoje, kurią jie 
pasiūlė A. L. K. skyriaus konferencijai, jie pasakė, kad 
Lietuvai butų naudinga “didesnė kooperacija ir su kito
mis tautomis, kurios kovoja prieš nacių siekimus”. Čia 
pridengtoje formoje Išreikšta ta pati karo bloko mintis.

Skundas

lietuviai

Reiškia, komunistai nori, kad Lietuva nebūtų neitra- 
li, jeigu kils karas tarp Vokiėtijos ir Lenkijos arba Vo
kietijos Rusijos, bet kad ji irgi į tą karą eitų! Agituo
dami už Lietuvos dalyvavimą šitokiame kare, jie kartu 
ragina Amerikos lietuvius pasisakyti už “Lietuvos gyni
mą”, — kas šitame sąryšyje irgi negali reikšti nieko ki
to, kaip karo rėmimą. Pereitą pavasarį Brooklyno komu
nistai, beje, jau agitavo už aukojimą “ginklų fondui”!

Taigi aiškiai matome, kad karo propaganda yra ve
dama. Komunistai į ją maišo Šukius apie “demokratiją” 
ir “žmonių laisvę” ir tokiu budu apdumia akis tiems, ku
rie nesugeba nuosakiai protauti. Bet jeigu komunistams, 
iš tiesų, Tupėtų žmonių laisvė, taį juk jie pareikalaiitų 
jos visiį-pirma sovietų Rusijoje, kur jos nebėra nė šešė
lio. O bandyk jiems užsiminti apie politinę laisvę Stali
no karalystėje, tai jie tuojaus ima karščiuotis ir koliotis! 
Jiems svarbu ne demokratija, bet Stalino diktatui-bs ap
gynimas.

Išeidami iš šito taškaregio, jie elgiasi visai logiškai, 
kuomet jie agituoja, kad Amerika dėtųsi į karo sąjun
gą (“kolektyvio saugumo”) su Anglija, Francužija ir Ru
sija ir kuomet jie “pataria” Lietuvai blokuotis suHen- 
kais, rusais ir rumanais. Bet ar tai yra Amerikos deino- 
kbatijbš afrba Liėltivbš demokratijos reikalas?

Anaiptol. Ahiferika viename Europos kare jau daly- 
vdVb “pasdtilib dėhibkratijai apsaugoti”, bet ji tik patar
navo vibtidi itilperialištų grupei sumušti kitą imperialis
tų grtipę, o sau ji užsikrovė ant pečių milžinišką školų 
naštą. Ar kaš nors £ali Ameriką raginti, kad ji dar kar
tį darytų jpanašų baidymą?

O kai dėl Lietuvos, Ui mums, lietuviams> čia negali 
būti jokių abejonių. Jšivėlusi į karą tarpe vokiečių, Tusų 
ir lenkų, Lietuva butų sutremta ir, galų gale, jį prary
tų viena arba kita tų didžiųjų valstybių. Jeigu LietUya 
nori išsigelbėti, tai ji privalo visomis jėgomiš spirtis 
pHeš bet kurios tų valstybių pastangas įtraukti ją į karb 
pihkleš.

\

Mes manome, kad šitame punkte milžiniška visuo
menės dauguma kaip tarp Amerikos lietuvių, taip ir Lie
tuvoje, nesutinka su ta komunistų pozicija, nors komu
nistai, kaip minėjome, apdumia kai kuriems žmonėniš 
akis, pamargindami savo karo propagandą “demokrati
niais” Šukiais. Bet demokratinės spaudos ir demokrati
nių organizacijų uždavinys yra išaiškinti, api’e ką Čia 
eina klausimas.

nąs, kad jo senojoje “kontre- 
je” katalikiški klerikalai nere
tai irgi kovoja šitokiomis ne
švariomis priemonėmis prieš ki
taip manančius žmoiįes.

Nuo to laiko P. Grigaitis dau
giau nebuvo šaukiamas į Teisin
gumo Departamentą dėl skun
dų. ’ •

Bei reikia pastebėti, kad 
“Naujienos” buvo skundžiamos 
ir Wašhingtohė. Visai netikėtai 
apie tai vienan^ asmeniui teko 
patirti, kai valdžia jau rengėsi 
HitairašČiuį atimti “antros kla- 
sės” teisės! čia irgi pavyko val
džios atstovus įtikinti, kad 
skuiidai buvo riielagingi. Todėl 
tas juddšįtis, kuris norėjo “Nau
jienas” įklampinti, savo tikslo 
nepasiekė.

Taigi, . deja, Amerikos lietu
viai negali pasigirti, kad tarpe 
jų nėra niekšų, kurie melagin
gai skundžia laikraščius ir re
daktorius.

VIENI Už SUŠITARIMĄ, KITI 
Už “TAUTINĘ KONSO

LIDACIJĄ”

Politinės srovės baiidb kitaip persigrupuoti. — žmonės 
labai skiriasi. — IŠoinpromisų politika. — šis tas iš 
tĮrdėlties. ’faiitihinkai neturi iniciatyvos. — Di
dele Katalikų Bažhyčios įtaka. — Liaudininkai yra 
dideli kompromisų šalininkai. — Taūtininkdms teks 
^asldiibti naiijo įildėjimb įtakai. — Ar kšihenų koa- 
licijos VyHaiišybė butų naudinga Lietuvos žmonėms?

(Mūsų specialaus korespondento Lietuvoje)
Tautininkai, lai žmonių sro

vė, žmonių sambų rys, kuris gy
vena be savo darbų programos 
ir iš anksto sudarytų planų.

Jei pažiūrėsime į krikščionių 
demokratų darbus, lai pastebė
sime, kad šie turi savo progra
mą, bet ji iŠ esmės niekuo nesi
skiria, bent ūkiškame ir socia
liniame gyvenime, nuo tauti
ninkų atliktų darbų.

Tiesa, tautininkai visa tai, ką 
yra toje srityje padarę, viską 
skuba supolicinti, o krikščionys 
demokratai šiuo atsilikimu vis
ką daro bažnyčios vardu, o to
dėl visų tų darbų pryšakyje no
rėtų pastatyti bažnyčios tarną 
— kleboną arba jam visai kius-

katalikai,

esame pa-
Chicagos

J. Kruze “Vienybėje” išreiš
kia didelį pasipiktinimą tuo, 
kad nežinomi asmens Argenti
noje apskundę valdžiai žmogų 
kuris atvyko iš Parhgtidjaus pa
vaduoti susirgusį laikraščio “Iš- 
vieh” redaktorių. Tie skundikai 
(ar skundikas), sako jisai, tu- 
retų byli išaiškinti, viešai pa
smerkti ir visų lietuvių boiko
tuojami. ' "

Su tuo galima pilnai sutikti. 
Bei J. Kruze klysta, kuomet ji- 
shi rašo šiai ką:

“Pasirodo, kad nežiūrint 
kaip Įias mus lietuviai tarpu
savyje nesutinka, kaip jie ko- 
liojasi ir kaip -vienas kitam 
pavydi, bet dar nebuvo atsi
tikimo, kad . viena kuri nors 
politinė grupe ar žmonių gru
pė skųstų valdžiai kurio nors 
laiktaščib Redaktorių.”
Deja, tokių atsitikimų buvo, 

ir dagi ne vienas. Pasaulio ka
ro melu buvo ne vieną kartą, 
bet daugelį kartų skundžiamos 
valdžiai “Naujienos” ir jų re
daktorius. Bent tris kartus 
“Naujienų” redaktorius buvo 
šaukiamas į Teisingumo Depar
tamento raštinę Chicagoje dėl 
tų skundų teisintis.

Vieną kartą to departamento 
valdininkas skundą ištisai per
skaitė, tik neparodė skundikų 
parašų.
daug-maž lokiais žodžiais:

“Mės
kurie tarnaujame 
Valstijų armijoje, 
sipiktinę tuo, kad
dienraštis ‘Naujienos’ savo 
raštais prieš šio krašto val
džią demoralizuoja lietuvius 
kareivius...”
Toliau buvo iiurodoma, kad 

“Naujienose” lįlpęs straipsnis, 
“užtariantis Vokietiją” ir išjuo
kiantis Santarvės valstybes, su 
kuriomis išvien ėjo Amerika, 
kariaudama prieš vokiečius. Bu
vo paduotas ir to straipsnio ver
timas.

“Naujienų” redaktorius nu
stebo, išgirdęs apie tokį begė
dišką kaltinimą ir pareikalavo, 
kad jam butų nurodytas laik
raščio nūmėtis, kūriahiė tas 
stadipsiliš tiiįjd. Palygihus 
straipsnio vertintą su originalu, 
paaiškėjo, kad skundikai buvb 
padarę falsifikaciją. Straipsnis 
buvo pašaipos formoje parašy
tas feljetonėlis apie tai, kaip 
Vokietijos kaizeris svajoja apie 
savo “galybę” ir Atherikos bei 
Santarvės Valstybių arriiijų 
“menkumą”; bet skundikai tą 
feljetonėlį “išvertė” taip, kad 
atrodytų, jogei tai rimtas straip
snis, išreiškęs dienraščio redak
cijos nuomones.

Teisingumo departamento at
stovas įsitikino, kad tai buvo 
skundikų klasta. Be to, “Nau
jienų” redaktorius jam parodė 
tekstą rezoliucijos, kurią diena 
prieš tai buvo priėmusi draugi
jų delegatų konfefencija, daly
vaujant “Naujienų” redaktoriui. 
Tdjc rezoliucijoje btivo protes- 
lūdjdma prieš Lietuvos kletika- 
1U (vyskupo Karevičiaus ir k.) 
pastangas prijungti “amžinais 
ryšiais” prie Vokietijos. Revo
liucijos vertimas anglų kalbdii 
būvio padarytas paštui, kadangi 
karo metu toks btivo iŠleistaš 
Įstatymas.

Kai valdininkas sušiphžiho sii 
šitos frezbliucijos ttiHiiiU? tai ji- 
šai dar labiau įšitikihb, kad ias 
skundas ptibš “Naūjiehaš” bii- 
vo apgavingdš; ii* pridlife: “AŠ 
dabar matau, kodėl jūsų laik
raštis yra nuolatos skundžia- 
taaš. Tdi IdeRikdių kierslas prieš 
laisvos fhihtifes bfrįtaiią.” Valdi
ninkas dar pastebėjo, kad jisai 
tdkiliš d'alykūš supranta, nes ji
sai pats esąs kilęs iš ęekų ir ži-

Nors Brooklyno tautininkų 
•organas labai smarkiai bardavo 
tas musų sroves, kurios yra ne
patenkintos “totalitariniu” Lie
tuvos režimu, bet, galų gale, ir 
jisai pareiškė:

“Musų supratimu, Lietu
vos tautininkų partijai reikė
tų siekti sdšitarimo su kito
mis srovėmis. Niekas negali 
ginčyti, kad Lietuva gyvena 
labai audringą momentą, ku
rį sūdaro • tarptautines politi
kos vėjai.' Tokiu momentu 
labai rizikinga vienai kuriai 
politinei srovei imti atsako
mybę už valstybės likimą. 
Butų sveikiau tautininkų par
tijai ir Lietuvai, atsakomybę 
Už valstybės likimą pavedus 
visai tautai.”
Taip sako p. Vilaitis “Vieny

bėje”. O p. Karpius “Dirvoje” 
rašo, kad “Lietuvai koalicija 
kenksminga”. Vietoje koalici
jos, girdi, visi privalo glaustis 
prie “tautinės valdžios”, nes —

“Tiktai tautinė valdžia grą
žino šalyje tvarką, išnaikino 

< kurstytojus ir visokių ‘gero
vių’ žadėtojus, prašalino žmo
nėse hei’ėikalingą baimę, ko
kią agitatoriai tarp jų sklei
dė, valdžios vertimus prana
šaudami.”
To nė gana, sako, p. K'ai’pius, 

kad “tautihė valdžia” Lietuvą 
išgelbėjo nuo netvarkos ir kurs
tytojų, bet ir kitų šalių pavyz
dys i’odąs, kad “tautine konso
lidacija” esąs geriausias daly
kas kraštui. Ir duoda šiuos pa

Jokia phrtijd, paciiiųši valsty
bės vdirą, iiėrd visti Šiiiitu pro- 
ceiitų progrdnią Įvykdžiusi. Jai 
tenka visuomet skaitytis šli ta 
nuotaika, kuri žmonių tarpe 
jaučiama. Ir toji partija bevai
ruodama valstybės vairą kiek
viename žingsnyje daro kom
promisus. Jei tokia partija vi
sai be atodairos, nesiskaityda- 
ma su krašto gyventojų reika
lais visai griežtai atsistoja tik 
savo reikalų sargyboje, tai grei
tai to vairo netenka. Tvirtinsite, 
kad politinių srovių tarpe pasi
laiko tiek priešginybių, kad jos 
organingai negali viena su kita 
bendradarbiauti. Taip, tai visai 
tikra, bet kartais tos kraštutinės 
priešgihybėš žmonės stengiasi 
surasti bendrus taškus.

Gi Lietuvos Šiame naujai pa- 
sireiškusiame trijų politinių sro
vių judėjime mažiausiai yra pa
siekiama tų visokių priešginy
bių. Čia daugiau vyrauja asme
nų reikalai, o ne tiek politinė, 
ar ūkiška programa.

Tatitinirikai iš viso neturi 
jokios aiškios savo politinės 
platformos. Tai bėdos žmonių 
junginys, kurie greičiau noro 
vedami kitus valdyti tvarko vi
so krašto reikalus. Jie tik gyvai 
spiriami imasi vienus ab kitus 
darbus vykdyti. O šiaip, jei nie
kas jų nespiria, jie delsia ir jo
kios rytdienai aiškios progra
mos neturi.

Imkime socialinį gyvenimą. 
Darbininkų jluiėjimo įtakojo 
tautininkai' turėjo įsteigti Lielu- 
vojb šdčialihį draudiiną, kuris 
Ėiiropds valstybėse jau iš seno 
veikia. Jie negalėjo išsižadėti 
neįsteigę darbo rūmų, nes ki
taip jokiu budu nepajėgė dar
bininkus suvilioti ir juos, jų 
reikalus, bent kaip nors tvarky
ti.

Tiesa, jie visas tas instituci
jas visai šupoličinb. Čia darbi
ninkas jaučiasi tik svečiu, bet 
vis dėlto jisai kaip nors tų ins
titucijų yra rūpinamas ir šį tą 
gauna.

Akivaizdoje stiprios reakci
jos, veik visoje Europoje pasi* 
reiškusios, tasai darbo žmogus 
kenčia ir dalinai tehkiiiasi tuo, 
ką turi.

Stipraus pasireiškusio ūkinin
kų judėjimo Lietuvoje tautinin
kai priversti bhvd sumažinti

siūlija sustiprėjo tiktai į- 
vedus vienalytę valdžią. Vo
kietija pašoko aukštai pasau
lio akyse tokia pat valdžia.”
Vadinasi, p. Karpiūš nori, 

kad Lietuva imtų pavyzdį iš fa
šistiškos Italijos ir naciškos Vo
kietijos! Na, o kai kurie span
gį žmones (pav. V. širvydaš) 
susiriesdami įrodinėja per “Vie
nybę” ir “Dirvą”, kad pas lie
tuvius “fašistų nėra”.

“Dirvoš” redaktorius atvirai 
pdsisako už fašižihą, tilo tabpū 
kai “Vienybės” redaktorihs jau 
pritaria stovių stošitartaitiR t. y. 
koalicijai.

Tokiu būdu “tautiško ffrbiito” 
šiitai pirūdejo traukli viėhi į ty
lūs, kiti į Vakūtūs.

Nauji fabrikai
kAUNAŠ — “D. N. f. L.” 

rašo, kdd amerikiečių grūpe 
nori Lietuvoje steigti automo
bilių fabriką, olandų pramoni
ninkai norį steigti elektros 
lempučių fhbriką, lietuvių gtu- 
pė norinti ateinanČiaiš metais 
įruošti dviračių fabriką.

kratais, o jau dabar pasuko net 
į voldemarininkų pusę. Šiuo at
sitikimu jie, rodos, su socialde
mokratais niekuomet bendros 
kalbos nesuras!

Iš to, kas čia pasakyta, atro
do, kad tasai junginys yra vi
siškai galimas ir net kraštui bu
tų sveikesnis, negu dabar esa
mas režimas.

Bet štai tik ką seime vyriau
sybė pasisakė prieš bet kokią 
koaliciją... Bet vartų galutinai 
neuždarė!

Savo deklaracijoje vyriausy
bė arba tautininkai sako, kad 
asmenų koalicija yra galima.

O jei šitaip, tai visai lauktina, 
kad tokia asmenų koalicija at
eityje įvyks. Reikia tikėtis, kad 
los visos sroves savo partines 
ambicijas pamirš ir suras bend
rą kalbą.

tautininkai, taip lygiai ir krikš
čionys demokratai yra šalinin
kai privalomo visiems pradžios 
mokslo, bet vieni ir kiti sten
giasi tą mokslą vesti tikybinė
je dvasioje, arba tikriau tarus, 
kad tarp tikybos ir mokslo ne
susidarytų kolizijų, prieštaravi
mų, kad viskas butų paremta 
bažnyčios autoritetu, čia vienų 
ir kitų troškimai visiškai su
tampa. Tik gal toksai mažutis 
skirtumas, kad tautininkai mo
kykloje pirmoje eilėje stato pa
tį mokytoją kaipo tos mokyk
los šeimininką, o krikščionys 
demokratai šiokiu autoritetu 
mokyklos sienose nori turėti 
kapelioną.

Tiesa, krikščionys demokra
tai administracijos srityje yra
didesni demokratai. Bet lygiai 
taip, kaip tautininkai ūkiškame 
ii* socialiniame gyvenime viską 
ką daro, tai daro lik bėdos ver
čiami, tik kitų stipriai verčiami 
ii’ raginami, ( taip lygiai krikš
čionys demokratai administra
cijos srityje siekia demokrati
nių pradiį tik gyvenimo sąlygų 
verčiami. Pilkoji Lietuvos masė

sai užsispyrimas. Jisai yra pa
diktuotas nenoru prarasti tas 
administracijoje pozicijas, ku
rias iki šiol jie yra užėmę. Tai 
jaii daugiau karjeros, negu 
principo reikalas. O karjera yra 
toksai daiktas, kad prie visokių 
politinių aplinkybių karjeristų 
norus galima patenkinti.

Ir tenka spėlioti, kad tai nė
ra esmine kliūtis sudaryti as
menų koalicinę vyriausybę.

čia karjeros reikalus galima 
suderinti su kitais norais ir 
troškimais. Tai lyg ir tektų da
ryti išvadas, kad toksai asmenų 
susitarimas netolimoje ateityje 
įvyks.

Tautininkai turės pasiduoti 
šio naujo judėjimo įtakai, juo 
labiau, kad tasai judėjimas tu
ri daug šalininkų. Ir be to, ta
sai judėjimas išeina ne tiek iš 
partinių principinių įsitikinimų, 
kiek iš paskirų asmenų pastan
gų. O kadangi dabar visuome
ninis gyvenimas negali visoje 
pilnumoje pasireikšti, tai tokie 
asmeniniai kontaktiniai santy
kiavimai visai yra galimi.

Čia, rodos, visai netenka pa
žymėti, kad socialistinių pažiu-

skolas bankams grąžinti ir pa
didinti už jų pagamintų pro
duktų kainas.

Kadangi Libttivojc vyrauja 
smulkusis ūkininkas ir jam pa
rankiausia ūkiškame gyvenime 
jo reikalus lenkiną kooperaty
vai, tai tautininkai noromis ne- 
noromiš turi kęsti tuos koope
ratyvus, juos toleruoti ir leisti 
jiems laisviau veikti.

Lygiai tą patį pastebėsime ir 
kitose gyvenimo šakose. Niekur 
ir niekada tautininkai laisva 
savo iniciatyva nėra ką nors 
haujo sukurę, arba tįs'ę kitų 
pradėtą darbą, arba, aplinkybių 
spiriami turėjo kaip ką vykdin- 
ti visai prieš savo norus, štai 
kdd ir karo stovio panaikini- 
irias Lietuvoje padarytas lik 
berlynui padiktavus. Klaipėdos 
krašte daug naujenybių įvesta 
tik Vokietijai splrlant. Su Len
kija diplomatiniai santykiai už- 
megsti lik Lenkijai griežtą ul- 
liiiidtūhią įteikus.

Tai vis lite darbai ir žygiai, 
kufiė atlikti kitų spiriami, bet 
ne savo liuosa valia iš anksto 
apgalvotai, suplanuotai.

įtakoje, lai krikščionys demo
kratai toje hidšėje atramos ieš
kodami prieš kitas politines sro
ves eina neva demokratiniais 
keliais. Bet jei tik loji masė nu
truktų bažnyčios autoriteto, 
krikčionimš demokratams tau
tininkų valdymo metodai visai 
nebūtų svetimi, jie juos tuoj 
pasisavintų. Tai ir šiuo' atsitiki
mu nėra principinių skirtumų, 
o vien tik takto ir darbo meto
dų reikalas.

Sunkesnis reikalas yra jau su 
Jiaddinihkais. Jie politiniame 
gyvenime yra dideli demokrati
nių reformų šalininkai, siekią 
laisvių tiek spaudai, tiek susi
rinkimams ir politinių organi
zacijų veiklai, bet socialiniame 
gyvenime jie daugiau yra kon
servą ty va i, nelinkę visokių nau
jenybių. Ūkiškame gyvenime jie 
yra dideli kooperatinio laisvo 
gyvenimo šalininkai. Bet koo
peratyvus lygiai aplinkybių ver
čiami toleruoja tautininkai ir 
kHkščibhys demokratai. Liaudi
ninkai tikybos srityje yra nuo
širdus laisvamaniai, bet kartu 
liaudininkai yra dideli visokių 
kompromisų šalininkai, tai ir 
čia galimas visiškas tarp tų sro
vių susipratimaš.

Kokie liaudininkai yra kom
promiso politikoje Šalininkai, 
tai jau matyti net ir iš to fak
to, kad jie šiuo metu randa 
bendrą kalbą šū voldemarinin- 
kdis, liū’o kurių savo laiku skau-. 
tižiausiai yra nukentėję!

Arba štai kovo mėnesi juk 
jie opozicijos išleistą žinomą 
atsišaukimą į Lietuvos žmones
kartu pasirašė su socialdemo-; tijoje.

kosi šito judėjimo; rodos, tai 
visiems aišku. Socialistinių pa
žiūrų žmonės iš esmės, o ne iš 
reikalo, yra demokratai, tai kai
po tokie į jokias asmenų kom
binacijas neina.

Bet viena butų galima tvirtin
ti, kad tokia asmenų koalicija 
daug įneštų pragiedrulių į visą 
Lietuvos politinį ir visuomeninį 
gyvenimą, ir gyvenimas pra
dėtų sveikesiu pulsu plakti.

Netolima Lietuvos gyvenimo 
ateitis parodys, kokiomis nau
jomis nusagstytomis gairėmis 
jisai pasuks.

Aišku, jei tik užsieniuose 
prasidėtų demokratinio judėji
mo atkutimas, ’ tai šios visos 
kombinacijos butų lygios anam 
kortų nameliui, kuris viena aki
mirka nuo mažiausio vėjo vir
pėjimo subyrėtų.

Bet užsieniuose kol kas tokio 
demokratijos atkutimo nesijau
čia. Pirmoje eilėje to atkutimo 
nematyti Vokietijoje. O Vokie
tija dabar stipriausiai veikia vi
są Europos gyvenimą, o gal ir 
viso pasaulio. Nacionalsocializ- 
nias vis dar yra aiškiai karin
goje padėlyje ir nieko gero ne
siūlo. Net galima laukti ir ti
kėlis, kad tokia Lietuvoje as
menų koalicija Vokietijai butų 
labai nepageidaujama. Vokieti
ja surastų priemonių liek nu
veikti Lietuvos vidaus gyveni
mą, kad tokia koalicija neįvyk
tų.

Su šiuo faktu taip pat tenka 
rimtai skaitytis. •r

XII—25 d.
(GALAS)

. K.

......... , .. ....— ■ ...... —
— VisUose tarpmiestiniuose 

Lietuvos autobusiuose bus į- 
rengtas elektrinis apšildymas.

— Aeroklubų konferencija 
.Taline nutarė ateinančią vasa
rą surengti dideles oro lenkty
nes per Baltiją. Lenktynės pra
sidės iš Lietuvos ir baigsis Es-
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It s An Idėa, Alright
National Savings Week January 

17 to 24.
Someone has sometime said 

that it is not how much you 
earn, būt the proportion that 
you save that makes you self- 
reliant and successful.

Nor is it extremely difficult 
to save, if one just gels started. 
Possibly, it is just that for 
which this week has been de- 
clared as the National Savings 
Week, so as to start you in this 
habit. •

Put a penny away, a dime 
away or $10.00 away, būt put 
something away for that pay- 
less day, and put it away evcry 
day.

It is an interesting coincid-

institutions that today occupy a 
Very important place in the Fin
ancial vvorld of savers, especial- 
ly the small saVer.

In our ovvn circles vve have 
seven such institutions that are 
under federdl supervision and 
have Insurance Of acconnts, 
namely, in alphabetical order:

Chicago Savings and Loan 
Assn., 2502 W. 69th S t.

Gediminas Building imd Loan 
Assn., 4425 S. Fairfield Avė.

Keistute Loan and Building 
Assn., 3236 S. Halsled St.

Lithuanian Building, Loan 
and Savings Assn., 173*3 South 
Halsled St.

St. Anthony’s Lithuanian Pa- 
rish Building and Loan Assn., 
1500 S. 49th Ct., Cicero, III;

With roots deep in the rich soil of Lithuania, these birch trees arė a bėautiful sight. With their 
winter gdwns of snow they make the winding, wagon roads of Lithuania very picturesąue.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Wheire č^edit is due

ence that the 17th of January 
happens to be the birthday of 
that vvise and famous man, 
Benjamin Franklin, vvho was a 
great exponent of prudent liv- 
ing and habitual saving. He was 
one of the early promoters of 
institutions to offer people en- 
couragement and ihducement 
to put away a littlc regularly 
and earn a little that way in 
addition to vvhat one put avvay 
by accumulating a fevv pennies, 
dimes or dollars as interest on 
the little or much that one put 
avvay.

He vvas one of the early pro
moters of the savings and loan

Simano Daukanto Fedėral
Saving and Loan Assn., 2203 
W. Gennak Rd.

Standard Federai
and Loan Assn., 4192

Savings
Archer

of otherThere are a couple 
such institutions that have ap- 
plied for insurance and are 
awaiting replies from Wash- 
ingtoh, D. C.

Būt, vvhelher you save with 
these institutions, with banks 
or in the proverbial “old sock”, 
let’s acąuire this habit that 
certainly cannot hurt us, būt 
which may help us a heap 
day.

though life 
the severest pcnalty in

some

THE W0RLD AT 
A GLANCE

om
as to

by Dr. E. G. Peters
-

ROOSEVELT CHAMPIONS 
DEMOCRACY

Frankly admitting that 
neutrality law may so work 
“give aid to the aggressor and to 
deny it to the vietim’’, and rightly 
stating that wc can fight the die
tatorships vvithout going to war 
against them, Roosevelt points out 
tbe way to Strike at the Black In
ternational of Fascism — at Franco 
and Aiussolini, Hitler and the Jap- 
anese war lords — 
fui economic fist.
promptly and courageoušly; wė vviil 
dravv to our side the world forces 
of freedom and civilization, and 
Svithout war beat back the hordes 
of darkness.

The 
let us 
build 
moral
less back to work at good \vages, 
by ending diseord between labor 
and capital, by vviping out pre
judice bctvvecn races and religious 
groups.

Abroad, let us ship our surplus 
wheat to Loyališt Spain. Doing this 
vvill give a market to our 
stocked farmers, vvill save 
starvetioh Spain’s vvomen
children, and vvill help her heroic 
fčns vvithstand the tiger fury of 
Hitler and Mussolini.

vVith our povver-
If wc do this

today 
not 
the 
the 
de-

Franklin I). Roosevelt is 
the Champion of democracy, 
only in the United States and 
vvestern hemisphere, būt also in 
entire vvorld. By his vigorous
nunciation of dictatorship January 
4 and his bugle call to unite in the 
defense of democracy he became 
the able spokesman throughout the 
vvorld for the forces striving to 
maintain and to extend free rel- 
igion, self-government, and Inter
national good faith.

first steps are plain. At home 
preparė spiritually. We shall 
up our national unity and 
strength by putting the job-

and 
and 
head 
and

over- 
from
and

Every true American should be 
proud because his president, his 
leader had the insight to see that 
the world cannot exist half demo- 
cracy and half dictatorship, 
because he had the courage 
faith to place himself at the 
of the forces of democracy
civilization against those of fascism 
and darkness. The patriotic Petit 
Joamal of Paris, after saying that 
the great mateh between the Anglo- 
Saxon bloc and the totalitarian 
bloc has begun, goes on editorially, 
“The hour has comc to choose and 
to understand that it is not a policy 
of continual retreat that vvill main
tain the positions of human liberty 
for vvhich millions of men have 
givbn their lives.”

Next, let us lift the Arms Am- 
bargo on the Spanish republieans 
fighiing with their backs to 
wall in defense of democracy 
civilization. Finally, let us save 
Oriental markets and likevvise 
life and liberty by putting a
on trade vvith the Japanese aggre- 
ssor while we cxtend credit and 
supplics to the Chinese vietim.

the 
and 
our 
aid 

ban

Roosevelt, xvhile pointing out the 
urgent need for streng.hening our 
navy and air force, wisely stresses 
the importancc of SPIRITUAL pre- 
paration for defense, the import- 
ance of “...the underlying strenght 
of citizenship — the self-conf- 
idencę, the ability, the imagihation 
and the devotion that give the stay- 
ing povver to šee things through’’... 
“Flven a nation well armed and 
well organized from a military 
point may, after a period 6f tlme, 
meet defeat if it is unnerved by 
self-distrust, endangered by clasS 
prejudice, by dissention betvveen 
capital and labor, by falše economy 
and by other unsolved sdclal pro- 
blcms at home’’... “Our nation’s 
program of sočiai and cconomic re- 
form is therefore a part of defense 
as basic as armaments themseives”, 
hc adds.

Roosevelt has shovvn us the vvay 
to fight the darkness and death of 
dietatorships. By supporting him in 
that contest, we shall p rovė our- 
selves worthy spiritual descendants 
of Washington and Jefferson and 
Lincoln, and of the men 
freedom 
served 
burg.

at Valley Forge 
liberty vvith union

vvho woh 
and pre- 

at Gettys-

is THE DEATH PENALTY 
JUSTIFIED?

To those \vlio doubt Rnd 
those who envy we extend this 
invitation,;—for \ve; ourselves, 
were a bit doublful once upon 
a time.

When steps were begun to 
make an actuat reality of the 
glorious dream of an American- 
born Lithuanian chorus going 
to Lithuania, we were a bit 
skeplical of the finai outeome. 
Though we wished them well, 
vve vvere not sure vvhethcr or 
not they vvere ildt a trifle too 
daring in their vchture.

Būt, deterihinatidn, vvork 
and courage to back their con- 
viclions eiiahlcd the leaders and 
the loyal membėrs to bring 
aboiit the praisevvorthy ilčcom- 
plishmcnl that deserves credit 
a-plenly!

And vvliere credit is due, vve 
give it straightforvvardly, un- 
shrinkingly, openly. We give 
credit to all members of PIR
MYN, to their friends vvho en- 
couraged and hclped them, and 
to Mr. and Mrs. Charles Ste- 
phens vvho heartily helieved in 
vvhat they vvere doing and did 
it!

PIRMYN alrcady had a plUc- 
ky littlc crovvd of members be
fore its trip to Lithuania in the 
summer of 1938; PIRMYN to
day has a far more loyal little

Crovvd than arijr othėr group Xvc 
kiibvV of. Workiiig togetlicr i n 
arrangihg that Irip abroad, 
vvorkiiig togetlicr in makiiig 
possible thė becehl tripš to 
various cities in America, and 
practicing together to pcrfecl 
their songs, that chorus is head- 
ed tovvard vvinning further and 
greater laurels, say vve,—yes, 
vve, vvho once doubled any such 
pos.sibilities.

That i s vvliy vve extend this 
dpen and public invitation to 
all to coine and see and hear 
for yburselves vvhat PIRMYN 
has becii doing and can do. The 

icohccH is scheduletl foė 5:0J 
'o’clock Sunday afternoon, the 
j22nd of January, 1939, at the 
{Lithuanian Auditorium, 3133 S. 
Halsled St.

We learn that PIRMYN vvas 
first organized in 1909 ahd hBs 
continued vvith more or less 
activity for THIRTY YEARS. 
Those vvho vvere amoilg those 
early members are proud today 
to be among the sponsors. Nei- 
ther members nor sponsors a s 
yet, būt complctc outsiders, vve 
too are proud that Chicago has 
a group likę PIRMYN, and vve 
invite one and all to tell us this 
Sunday vvhethcr or not vve have 
here given credit vvhere credit 
is truly due. —Nevvsyin Lithuanian in the high 

of Chicago — a movement 
if successful, vvill do more to 
and promote Lithuanian cult-

the Poles, the Russians, or the Ger- 
mans. To the Lithuanians as a body, 
it vvill mean prestige, individualism. 
It vvill mean that a greater number of 
our Lithuanian youth 
speak a pure form of 
not a 
uages. 
books 
shelvcs 
uanian
preserve it.

vvill be able to 
Lithuanian, and 

of Severai lang- 
an inerease in

penalty is imposed in 
the Old Testament 

eye, and a 
society puts 
the murder- 
alvvays ex- 
blood after 

the murder- 
vietim under 
the heat of 

of this kind 
statė in the

Old 
a n 

then

killing William Holbrook bring sharp- 
ly before the public the question of 
capital punishment, even 
imprisonment is 
Michigan.

If the death 
accordance vvith
rule of “an eye for 
tooth for a tooth”, 
itself on the šame level as 
er, except that the statė 
eeutes its vietini ih cold 
due deliberation, vvhereas 
er frequently kilis the 
great provocation or in 
violent passion. Revenge 
hardly becomes a civilized 
20th century.

garbled patois 
It vvill mean

vvritten in Lithuanian on library 
and in the homes. The Lith- 

let uslanguage is bėautiful:

A stronger justification 
ventive effect upon other 
ers. Many people, hovvever, doubt the 
deterring effect of capital punishment. 
They cite ' the fact that up to about 
1800, England punished with dčath 
about 200 offenses, some as trifling 
as the unlavvful hunting or killing of 
deer or the stealing of fish out of a 
pond; and yet that the England of Į 
1800 had many more 
the England of today.

is the pre- 
possible kill-

homicides than

likę 
for 

was

their En- 
many of- 
practicing

e greater number 
America, however, docs 

of
those killings grow out
mixture of races here,

more numerous

be the first 
is at bottom 
is imposed. 
there is little

consideration, 
where capita!

clear-cut ev-

belief* that deter- 
the imposition of 

for first degree 
is strengthened by

Is the death penalty, more technical- 
known as Capital phnishment, just

ified? Or is it, as its opponents cori- 
tend, a useless, state-inflicted cruelty 
that is revolting to all civilized people 
of imagination and sensibility ?

The recent death of Mrs. Anna Ma- 
rie Hahn in the x Ohič eledric chair, 
and now the triaPat St. Joseph, Mi- 
cbigan, of Mrs. Fern Patricia frull for

ly

A movement has begun to establisli 
courses 
schools 
vvhicb, 
sustain
ure than anything < else so far. A long 
felt need is at lašt realized, recognized 
being perhaps the better vvord; and 
a genuine, earnest attempt to reach a 
satisfactory solutioh, contemplated. The 
L.U.C. takes pridėt in being one of the 
first to advocattf , įand to further this 
projcct, and if tl;>is movement is suc
cessful, its success shall in some mea- 
sure be due to the efforts 
L.U.C.

of the

observer, 
language 

is melo-

thė disinterested 
tbd * Lithuanian 
unnoticed. It
even in speech the vvords 
vvhich makes them cs- 

singing. Because 
are a

song groups and

Our Puritan fathers, 
glish forbears, executed 
fenses. Among these 
vviteheraft. Būt, according to Warden
Levvis Lavves of Sing Sing, “When 
they stopped killing vvitęhfsT) vvitehes 
ceased to exist.” Again," vvitpput count- 
ing lynehings, a kind of \sKtra-legal 
execution, this country punisheš vvith 
death many more criminals in/propor
tion to the population than England 
and Wales, and yet this^ country has 
proportionally many mo^re killings than 
those countries do. 
of.homicides in 
not grovv out 
executions, būt 
of the greater
and also out of the greater hopes and 
ambitions, the rush and seramble of 
our people for success and vvealth.

The treatment of criminals, as a 
rule, ręst upon tvvo points: The vvel- 
fare of the offender, and the vvelfare 
of society. Since the murderer has in 
justice and fairness lošt his right to 
life by destroying the life of a fellovv 
human being, th^n the vvelfare of so
ciety mušt 
as usually 
punishment

Though
idence that the death penalty deters, 
yet there is a deep, vvidespread, and 
apparently justified 
rence does follovv 
capital punishment 
murder. That belief
the vvords of vvoman-killers likę Mrs. 
Mable Bolton, vvho said after shooting 
dovvn her husband in cold blood, “They 
dčn’t hang vvomen in Illinois. And 
they vvon’t hang me.” She vvas right; 
they did not hang her.

Yet many kind-hearttd, lavv-abiding 
people beliėve that fevver vvomen vvould 
murder men in cold blood, if more 
of such killers got the šame medicine 
they have dosed their vietim with. If, 
for instance, Michigan had the death 
penalty, and also the reputation for 
iihposing it upon vvomen vvho deliberate- 
ly murder men, Mrs. Dūli vvould most 
likely have controlled her temper, Morc- 
over, the innate sense of fairness
most people or their sympathy for the 
pėrson murdered causės them to de- 
mand that the killer be paid in the 
Šame coin as he dealt to his vietim.

Again, death seems to be about the

Lith- 
char- 
from

Even to 
the heauty of 
cannot escape 
dious, musical; 
have a flovv
pecially adaptable to 
of that, and since Lithuanians 
song-loving people, 
choruscs are very numerous among the
Lithuanians, so much so that song iš 
constantly associated vvith the 
uanians as a race, and serves to 
acterizc and to individualize them
other nations. The language is color- 
ful, rich in vivid images, even in the 
common everyday speech, images vvhich 
no literai translation can quite re- 
capture the tone and quality. The Lith
uanian language is, as it should be, 
dear to the heart of every Lithuanian.

A need for classes of instructiori 
such as vvere suggested, is apparent. 
Outside of a certain minority vvho have 
had the advantage of having learned 
the language in Lithuania itself, the 
majority knovv little or nothing about 
the rules of grammar. The younger 
Lithuanian intelligensia, such as there 
is, knovv 
man and 
do about 
youth of 
speaks vvith an atrocious accent; 
cripplcd speech, 
Standard English vvords to eke out a 
meagre vocabulary. A vvealth of vvrit
ten material, novels, text books, ttc. 
ate kft standing on the library shelvcs, 
idle, for there are not cnough readers.

Without doubt, 
a real need for 
instruction. If 
gurated, think 
to Lithuanians 
an

rules of grammar.
intelligensia, 

more about Frencb and Ger- 
other languages than they 
their ovvn. The Lithuanian 
today, for the most

falling back

part, 
with
upon

of

Club 
L.U.C. 
in the

At the Chicago/ Woman’s 
Theatre, January 9th, tvvo of the 
members played prominent roles 
dance recital presented by Vytautas
Finader Beliajus. Miss Grybas appeared 
in Severai choreograpbic scores vvhcre 
her excellerice, both in dance and pan- 
tomine, and in the portrayal of that 
undefinable something called person- 
ality, drevv epthusiastic applausc. Miss 
Pech provided the accompaniment at 
the piano for the recital.

The L.U.C. vvill hold its monthly 
mecting January 22, at 2:00 p. m. 
at The Great Northern Hotel, 23 7 So. 
Dearborn Street. To those 
in joining the L.U.C. vve 
cordial invitation to attend 
ing, as vved as the regular

J.

interested 
extend a 

the meet- 
members.

Rachens.

TREAŠURE UNDER- 
GROUND — IN ILL. 

fceleased by the Štate Geological 
Survey through the Illinois 

Chamber of Commerce.

Coal Figures

there exists today 
competent and thorough 
these classes are inau- 
of vvhat it wid mean 
in gcneral. It vvill be

open recognition of Lithuania, as, 
a language and a people apart from

only thing that vvill stop certain vi- 
cious chininais. Anna Marie Hahn cer- 
tainly vvon’t poison any more old men. 
Nor vvill Dillinger, Baby-Face Nelson, 
and Pfetty-Boy Floyd leave any more 
trails of robbery and death. And it 
mušt be remembered that Dillinger had 
served time in the Indiana penitbntiary 
and had escaped from the jail at Črovvn 
Point, Indiana, before he was killed.

Ali points considered, if used spar- 
ingly and with great care, the ideath 
penalty for cold-blooded 'murder and 
for the worst of political crimes is 
štili justified. ,

The immense importancc of the 
Illinois coal industry is forcibly 
brought home to us by the figures 
presented in the annual Coal Re- 
port, now available, and covering 
coal mining activities in this State 
for the yeat 1937. Nearly fifty tvvo 
and one-half rnillion tons of coal 
were taken dut of more than a 
thousand minės which were in ope- 
ration during that period- That 
amount of coal would load a con- 
tinūous train of coal cars reaching 
twice aeross the United States, 
from the Maine coast to the Paci
fic. Fifty thousand men were em- 
ployed in these extensive mining 
operations, and, in addition, some 
1100 mining machines, 1400 load- 
ing machines, 1300 eleetrie loco- 
motives and. 2000 draft animals 
were also used; and fifteen mil- 
lion pounds of explosives vvere 
used to break up the coal in the 
minės. Šuch largė-scale mining ac- 
tivity, while it represe’ntš impbrtant 
depletion of our best coal reserves, 
cah be ciarrįed on for many cen- 
turies in Illinois, vvith necessary 
adjustments in population and tran- 
sportation facilities. .

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd 

Auditorijoj

Kovo 12, 1939

PIRMYN GOES TO 
LITHUANIA!

(Continued from lašt week)

That evening vve vvere invited to 
participate in a radio program 
eonimemorating the 21st annivėr- 
sary cf the šauliai, a semi-military 
organifcation. The program vvas

• 4 1eondueted by Miss Rimaite, a State 
Theatre artist, and the principai 
speaker vvas again, Adv. Skipitis. 
It vvas broadeast from a studio 
similar in sizė to oho of the larger 
studios at WHFC. The room vvas 
very full of our chorus, the speak- 
ers, the participants of a specially 
vvritten sketeh, a huge band vvith 
all necessary and some spare In
struments, and Severai dozen spec- 
tators, vvho had pulled strings 
somevvherc to gain admittance. It 
is small vvonder that during the 
coursc of the broadeast, our strong- 
est appearing chorister had to be 
carried out. Severai things interest
ed us very much. One vvas that the 
station is ovvned by the govern- 
ment, and is called “Lietuvos Ra
diofonas’’. Another vvas the lengtli 
of the program. In these United 
States all radio continuity is timed 
to split second, vvhilc that evening 
the program ran fivė minutes after 
the hour, and no one seemed parti- 
cu’.arly vvarried.

Saturday, the tvventy-fifth of 
Junc, xve boarded a train for the 
Jaunųjų Lietuvių Meno šventė a t 
Šiauliai. It raincd! We vvere put 
up at the nicest hotcls the tovvn 
boosted, the Berlin, the Metropolis, 
and the Kęstučio. After resting a 
vvhilc, vve vvere taken to the site 
of our first concert in Lithuania. It 
vvas a shool-hall, and even there 
it vvas so crovvdcd vvith people that 
the overflovv lined the corridor, the 
stairs and even stood outside in 
the rain bencath the vvindovvs.

The thought of eur treatment. 
since the hour vve had arrived in 
this country, treatment vvhich is 
not accorded their ovvn barnstoi-m- 
ing choruses, for vve had just passed 
the hay-stlewn accomodations of 
the Kauno Chorus; the fHendly, 
smiling audience befare us; and oūr 
intense desire to plcasc pilt some- 
thing into our voices that rehears- 
als had not; a “something” vvhich 
stayed vvith us for five vveeks.

And yet at the ehd of our first 
song, there issucd from the audi-. 
once vvho vvere maddy applauding 
and stamplng their feet, unmistake- 
able sounds “b'Ooo”, and “ss-s-s”. 
What on earth vvas up? — Tlieir

faces beained vvith pleasure, and 
yet their lips derided us! We tried 
even harder on our succeeding num- 
bęrs, būt the applausc, the stamp- 
ing, and the “Boo’s” and “hisses” 
rose to even greater proportion,s. 
Consternation replaced the smile; 
on our faces, and we could hardly 
vvait until the intermission, vvhen 
vve could retire to another room, 
and thus avoid the vegetable; 
vvhich vvere sure to be forthcom- 
ing soon.

Mliat a relief vve felt vvhen L 
vvas explained to us a t intermission 
that the audience vvasn’t hissing 
us as boo-ing, būt vvere calling for 
an encare vvith the Continental 
vvord “Bis”.

After the concert, vve attended a 
banquel at a Business Men’s Club. 
These banquets vvere alvvays at
tended by the dignitarieš of the 
tovvn, vvho landed our greatness in 
spceches thht usually vvere very 
long. After each speech vve arose 
and loasted the speaker vvith “Il
giausių metų” and “tris karius va
lio”.

By morning it had stopped rain- 
ing, and Pirmyn vvas to - be seen 
vvandering about tovvn, in coffce- 
shops, in church, and at the most 
interesting place of all — the 
market place or “turgus”. Here, in 
small boaths that can be wheekd 
away, old womcn with shavvls 6n 
their heads, and hcavy ou er svvca- 
ters conccaling vvhat ever vvas un- 
derneath, vend their vvares, vvhich 
ranged from stravv-berries as largo 
as ping-pong balls, to all t.vpcs of 
vvearing apparel, They haggle over 
prices, and dravv you by Ihe slceve 
over their booths, just as is done 
here in Chicago in the Maxwell 
Street distriet. As vve vvalked fur
ther dovvn the Street, there seemed 
to be many more Jevvish people in 
this city, than anyvvhere vve had 
yet to go.

We mot at lunch, after vvhich vve 
vvalked several miles to the site of 
the song festival. Whercver vve 
happened to go in Lithuania, if wc 
inčįuired just hovv for a certain 
place vvas, it vvas never more than 
just a couple of blocks, and yet 
these blocks seemed to streteh in
to miles. The people there, it seems, 
are so accustumed to vvalking miles 
every day that distances bccomc 
shortened vvhen speaking of them, 
būt to us city bred folks, it vvas 
čorn-raising.

(To be continued)
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Diena Iš Dienos
CHICAGIETĖ
P-A J. OSINSKIENĖ
ATOSTOGAUJA FLORIDOJ

“Naujienų” ka- 
kur tilpo tamis* 
su eilėmis. Tai 
aprašymas apie

P-ia .7. Oginskienė yra vie
na iš uoliausių Naujienų rėmė
jų*. Ji gabi biznierka ir smagi 
ir maloni moteris.

Net būdama tolimoj Floridoj, 
ji neužmiršta “Naujienų” ir 
darbuotojų. Čia dedame tik 
gautą iš jos laišką.
“Brangi ponia Jurgelionis.

Siunčiu tamistai labai daug 
saules spindulių iš saulėtos Flo
ridos. Kaip butų malonu, kad 
tamista butum su mumis ir

J U 
ką

kartu galėtumėm pasidalinti 
įspūdžiais.

Aš skaič’au 
ledinį numerį, 
tos paveikslas 
buvo brangus
poniutę. Aš manau, kad ne vie
nas skaitytojas tą įvertino. 
Laiką leidžiam labai linksmai, 
nes turim “Naujienas” kasdien, 
matom, kas dedasi tarp musų 
brolių lietuvių.

Siunčiu visoms naujienie- 
tėms labų dienų.

“Su gilia pagarba,
— J. Osinskienė.

- Įdomu, kas tik at- 
iš lietuvių tai tuo- 

“Nau-
važi’loja 
jaus klausia, ar turime 
j ienas”.

NEBEILGAI DAINUOS CHI- 
CAGIEČIAMS.—Viktoras Ben- 
der, gražaus balso tenoras, 
kuris būdamas “Pirmyn” Cho
re per kelis metus žavėjo chi-

NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, sausio 16, 1939

ATSILANKYKIT!
Chicagos Lietuvių Auditori

joj SAUSIO 22. Išgirskit garsų-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

Netikėtai Didelis 
Susirinkimas, Narių 
Susidomėjimas 
Talka”

Atidarė Michigan I $503,901 Chicagos
Avenue Miestui

myn”. Naujausios Liaudies dai
nos iš Lietuvos — senos dai
nos, kuriomis choras žavėjo 
Lietuvą.

ATSILANKYKIT!
Bilietai tik po 50 iš anksto.

Galima gauti “Naujienose” ir 
nuo narių. Po programo šokiai. 
Pradžia 5 v. v.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Eugene Dubinski, 24, su Dwy- cagiečius nebeilgai čia bėdai 
ene Daly, 20

Steve Baltunis, 27,
nette Andrich, 23

Alfred Norvilas, 25,
Balzarus, 20

Ben Selemonavich,
Jean Erber, 21

Claude Shultes, 44,
nice Shermata, 28

Gavo
Perskiras

Mildred Ramashauskas
Victor Ramashauskas.

nuos. Vasarįo menesio prad- 
su Jea- žioj jis išvyksta į Lietuvą, 

kur gavo stipendiją mokintis 
su Anne Kauno Konservatorijoj. Jis be

21, su

su Ber-

nuo

Naujieną Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

chicagiečiams šį sekmadienį, 
sausio 22 d. “Pirmyn” Choro 
30 metų Jubiliejaus Koncerte, 
kuris įvyks Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje.

Douglas Park 
Ligonine

Atstovavo Iki 85-ių Nuošimčių 
Visų šery

Praeitą trečiadienį įvyko me
tinis susirinkimas šėrininkų 
Chicago Lithuanian Savinas & ■ ■ 
Loan Association, didžiojoj sa- n 
lėj Marų ne t tepa rk iečių parapi-'j 
jos. Susirinkimas tesėsi nuo (u 
7:30 P. M. iki vidurnakčio. na

Visiems nariams, kaip taiiDv-įH 
tojams, taip ir skolininkams,-

girsti daugiau apie gautą fede-

Dr. William F. Briney vedėjas

Pietinėje musų didžiulio 
miesto dalyje yra ligoninė, 
Douglas Park Ligoninė vadi- 

North VVest Lietuvių Moterų Klubo susirinkimas įvyks antra-! ma .' reporterio plunks- 
dienį, sausio 17 d. P. Grigaičio mažoj svetainėj, 3800 W.'na užkliuvo ją tuoj paaiškės, 
Armitage Avė. 7:30 vai. vak. Narės malonėkite atsilankyti, jei tik skaitytojas turės kant- 

M. Krauchunas, pirm, rybės bent kiek lauktelėti.
D.L.K. Vytauto Draugijos metinis susirinkimas įvyks antradie

nį, sausio 17 dieną, 7:30 v. v. Chicagos Lietuvių Auditori-! South Kedzie
jos svetainėj, 3133 So. Halsted St. Susirinkimas yra svar
bus. todėl kiekvienas draugas privalo būtinai pribūti, nes 
yra svarbių klausimų apsvarstyti. Taipjau kurie draugai 
esate pasilikę su mokesčiais, pasirūpinkite apsimokėti, kad 
nenustoti nario teisių. P. K. sekr.

Ligoninė randasi prie 1900 
avenue, taigi, 

ne taip toli nuo vienos iš did
žiausių lietuvių gyvenamos 
apylinkės. Šiuo tarpu eina tos

Miesto gatvių departamentas 
praneša, kad 
vėl atidaryta

Per kelias 
kimas buvo
tarp 45-tos ir 47-tos dėta nau
ji kanalizacijos vamzdžiai.

Michigan avenue 
susisiekimui, 
savaites susisie- 
nutrauktas, nes

Valstija praneša, kad Chica
gos miestui paskyrė $503,901. 
Tai dalis gąsdino taksų, kurie 
įplaukė per gruodžio mėnesį.

$168,617 iš tų pinigų eis švie 
timo reikalams, o kiti — kelių 
taisymui ir naujų tiesimui. .

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTfi IR BLfiKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tur i 
pilną apdraudę už darbus- Leng 
vųs išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

minimą šios įstaigos.
Buvo pareikštas susirūpini

mas apie patrumpinimą vardo 
ir paaiškinimą, kad yra gana 
progų skolinti pinigus svetim
taučiams ir uždirbti pelną ant 
;ių paskolų, bet kadangi randa
mi žodis “Lithuanian” taip aiš
kiai įstaigos varde, tai svetim
taučiai kartais abejoja kreiptis 
net ir dėl informacijų, many
dami kad tik vien su lietuviais 
ji įstaiga ryšius turi.

Pakeitė Vardą
Taigi buvo gautas leidimas 

nuo valstijos ir šėrininkų nu
balsuota permainyti vardą į 
CHICAGO SAVINGS & LOAN) 
ASSOCIATION. Nariai rodė di
delio susidomėjimo, kai buvo M 
prieita prie naujų direktorių g 
rinkimo. Trijų direktorių ter- JJ 
minas baigėsi, būtent Julius ■ 
Bell, Alphonse Panavas ir Frau- j 
ces Sadauskas... ■

•MBOVER

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

MBINATION

MH

H H
H

*Previoui modeli 
recontlructed oi 

the Hoover 
faclory.

HOOVER SPECIAL (Model 541 
reconstructed). New equipment, 
Including ball-bearing beating- 
sweeping brush. New flnlsh. Guar- 
onteed for one full year.

7

H
n
H

U

u zH

NEW HOOVIR 
MOTHIMIZER 
for dejtroylng 
mothi.

Only aenuine Hoover 
Speciali carry thh narni- 
pi ate j don't buy without it.

/

W®//J

20 AsIų — 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

$19.95
$14.50
$27.50
$ 8.75

HOOVER

. 
i 

s 
HIii 

■'fi «

Bowling-Billiardai

Ponas Bell atsisakė priimti ‘ 
nominaciją tolesniam direkto--Bl 
riavimui dėl stokos laiko, nes 
jo biznis užima jo visą laiką.

Galų gale paskirta balsų zskai-

III

Hoover No. 105, garantuotas, .
Eureka Special, garantuotas ...
General Electric, vertas $49.00 ..................  už
Garantuoti perdirbti dulkių valytuvai po .......

Jos. F. Sudrik !e
3409-21 So. Halsted Street

Tel. YARDS 3088
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§ NEW SUBWAY I

DABAR ATDARA | 
Lietuviu Auditorijoj g 
3133 So. Halsted St.|

PIETAUK — ŠOK 
BOWL.

Naujai įrengta
Tel. Victory 9605

9Joe Ukrin Sam Kamberc
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COPR. HM. NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

JIFFY F1LET CLOTH PATTERN 1927

tarus, pagerinimas. Ir tai, 
kaip sako ligoninės vedėjas 

i Dr. Briney, jau trečias iš eilės, 
' nuo ligoninės užgimimo. Kas 
parodo, kad ligoninė turi gana

No. 1927—Labai graži mėgsta staltiese

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT. 
! 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

1 Čia

No. 1927

užsitarnavusi atsakančios pa
garbos.

i

Ją įsteigė Dr. William F. 
Briney. Tai niekad savo parei
gų neapleidžiąs gydytojas. Vi- 

' šuomet asmeniai prižiūri kiek- 
l vieną gimdymą ir naujagimį. 
■ Tik reikia įsivaizduoti, kad 
1 per dvi gentkartes aptarnauti 
ligoninę ir koks dabar jo ypa
tingas jausmas, kada pačiam 
tenka susitikti jau suaugusius 
vyrus ir moteris, kurias jis 
pirmas pasaulį pirmą kartą iš
vydusius pasitiko.

Be gimdymo skyriaus, ligo
ninėje yra dar ir kiti vaikų li
gų skyriai. Įrengimas moder- 

• niškas, gydytojai pilnai paty
rę. Taigi, ligoje kiekvienas 
gali susilaukti atsakančio pa
tarnavimo ir nebrangiai.

(Skelb.)

Leidžiama lietuvių žymi radio valanda WCFL — 970 k. 5:30 iki 
tymui komisija,, kurion įejoM 6:30 nedėlios vakare.
George Stungis, Paul Balchunas įsoonanaKOHaiiidiiiiiiihibii?
ir Stanley Žabelio. Po balsų su-| 
skaitymo ir pertikrinimo, pra
nešė, kad ponas A. Panavas ir, 
o-lė F. Sadauskaitė sugražinti 
atgal prie darbo ,su geru skai
čių balsų, o naujai išrinktas di
rektorius tai ponas A. F. Am
brose.

“Talkos” Direkcija
direktorių yra 

Dargis, Michael
Nenartonis,1

sekamas: Alex 
Narvid, Bernare! 
John Pakel, Frank Savickas ir 
Anlon J, Valonis. Valdybos rin
kimas ateinantiems metams į- 
vyks pirmadienį, sausio 16-tą, 
kai direktoriai laikys savo susi
rinkimą dabartinio pirmininko, 
John Pakel, ofise, 2502 W. 69th 
St., kuris atdaras dėl šios įstai-
gos
M., 
M.

o pirmadieniais iki 9:00 P.

Auditorius J. P. Varkala, 
skaitydamas finansišką raportą, 
pranešė, kad buvo paskirtas iš
mokėjimui 4-tas nuošimtis ant

Vardas

įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

ir pavardė •i-ruimai Naujienose 
hinfla nauda dėlto, 

' •'d pačios Naujienos

Susirinkimas buvo užbaigtas 
su dideliu upu ir viltim, kad 
ateinanti metai bus dar pasek-* 
iningesni įstaigos padidėjimui.

Talkininkas

AR

•o

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

BEDARBE bus nebaisi
NELAIKYK SAVO PINIGŲ BE NUOŠIMČIO

NAUJIENŲ SPULKA IŠMOKA PINIGUS 
ANT PAREIKALAVIMO.

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

NAUJIENŲ 
SPULKA 
MOKA

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
and SAVINGS ASSOGIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SO. HALSTED STREET

i

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

Garsinkitės “N-nose

I Adresas

Miestas ir valstija

PETER PEN

AcrnsT.'

O'JQ 
GAhJG 

1S • 
FRAMTICALE
SEA.DCUING 

f=OQ

COWKJ

ČONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a 8 
garantuotas

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

MUŠT 
OC=iOWSJlN)C

MELP .
A -TF-UKJG/

• LIGONINfiS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50

UŽ ............................................ ■ "
GYDYMAS $Kn.OO

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

diena Ligoninėje ... $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama .... " 
VISAS LIGAS GYDOMA $<f.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So* Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS



Pirmadienis, sausio 16, 193d

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS 
RUOŠIASI VAŽIUOTI J LIETUVĄ

Žada Kartu Su Lietuvos Žmonėmis Švęsti 
25-tas Nepriklausomybės Sukaktuves

Šių metų sausio 8 d., Chica-|bet ir pats choras galės neblo
gos Lietuvių Vyrų choras ir vėl 
pradėjo dainavimo pamokas. 
Atsilankė apie 30 vyrų, kiti dar 
kaip matosi vis “švenčia”.

$2d Auka “Naujienoms”
Petraukos laiku, kaip papras

tai, choristai turi pasikalbėji
mus, choro ir visuomenės reb 
kalais. šį kartą tarp kito ko bu
vo kalbėta ir apie “Naujienų” 
25 metų jubiliejų. Kadangi cho
ras visuomet buvo glaudžiame 
kontakte su dienraščiu, tai nu
tarta prisidėti prie “Naujienų” 
jubiliejaus su $25.00.

šiame pasikalbėjime taip pat 
pirmu kartu buvo svarstyta a- 
pie choro važiavimų į Lietuvą 
1913 metais, Lietuvos Respubli
kos 25 metų jubiliejaus laike. 
Nors dar yra gana daug laiko, 
ir prie dabartinių Europos ki
virčų visaip su Lietuva gali at
sitikti, bet reikia turėti viltis, 
kad Lietuva ne tik čiela išgy
vuos iki 1913 m. bet ji guvuos 
ir visados ir eis geryn ne tik 
jos išlaukinis, bet ir vidujinis 
padėjimas. Butų gerai, kad visi 
vyrai, mylinti dainą ir dailę, 
nedelsdami dėtųsi* į chorą, o per 
tų laiką ne tik bus galima gerai 
sutvarkyti finansiniai reikalai,

gai išsilavinti.
Pamokos Kas Sekmadienį

. Choro pamokos įvyksta kas 
sekmadienį, 9:30 vį ryto, p. Ncf- 
fo svetainėje, 2435 So. Lewitt 
St.

Chorą mokina p. K. Stepona
vičius, Vienas iš geriausių mo
kytojų Suvienytose Valstijose. 
Jis taip pat mokina vieną iš ge
riausią Amerikos lietuvių jau
nuomenės chorų “Pirmyn”, ku
ris jau yra žinomasi ne tik Chi- 
cagoj, bet ir Lietuvoj, Kanadoj 
ir daugelyj visos Amerikos

Taigi, vyrai, meskit viską į 
šalį ir šį sekmadienį atsianky- 
kit į pamokas. Pirmiausiai rei
kia sudaryti chorą pilname jo 
sąstate ir tik tuotnet bus pilnai 
galima pradėti rūpintis Lietu
vos kelionės reikalu. Gi daly
kams susitvarkius, bus keblu
mų naujiems dainininkams į- 
stoti.

Praeitą sekmadienį taip pat 
buvo išduota atskaita iš choro 
teatro — koncerto, kuris įvyko 
gruodžio 18 d., 1938 m. Nepai
sant, kad vyrų choro koncertas 
įvyko gana nepatogiam
prieš pat Kalėdas, kuomet visi 
turi 
šventėms, bet choras netik pa
dengė gana dideles išlaidas, bet 
dar liko ir keli desėtkai pelno.

Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras, širdingai dėkoja visiems 
savo draugams ir rėmėjams, ku
rie tik atsilankė į jų koncertą.

Choro Korfesp.

laike,

— H. BEGEMAN----
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
apskaičiavimas—darbas užtikrin
tas.
—4184 Archer Avė.—9

MADOS

rengiantis

su šiuo pasauliu
4- V
4996

No. 4996—Graži ir lengvai pasiu
vama suknelė. Sukirptos mieros 12, 
14, 16, 18 ir 20.

MATUZIENĖ, 
vyru žibutis, 
Lautmanaitė

EDVVARDAS POŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 14 d. 2:20 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kėdainių apskr., Grin
kiškiu parap., Giručių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Pauliną, po tėvais 
Pravolietę, sūnų Edvvardą, se
serį Emiliją, švogerį Mykolą 
Atkočaičius ir du sūnūs: Ed- 
ward ir Michael, brolį Joną, 
pusbrolį Benediktą Daugszus 
ir jo šeimą ir Juozapą Dauk- 
szą ir daug giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoj—brolį 
Aleksą ir 2 seseris Oną 
ir Marcelę.

Kūnas pašarvotas 4543 So. 
Mozart St. Laidotuvės įvyks 
Antrad., Sausio 17 d., 8 vai. 
ryto iš namų į Nekalto Pras. 
Pan. šv. parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, švogeriai ir 

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

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattem Dept. 
1739 S. Halsted Sti, Chlcago, IH.

Čia įdeda 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No-----------
Mferoa  per kratine

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

AMILIJA
po pirmu 

iš namų
Persiskyrė

Sausio 15 d., 9:20 vai, ryto, 
1939 m., sulaukusi 47 metų 
amž., gimus Žagarės parap., 
Šiaulių apskrity.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Dominiką, sūnų Joną, 
marčią Ruth ir daug kitų gi- 

. minių, o Lietuvoj—dvi seseris 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Li- 
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, sausio 19 d., 
8:30 vai. ryto Iš kopi. į Šv. 
Agnės parap. bažnyčią, Per- 
shing road ir Washtenaw av., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Amilijos Matu- 
zienos giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs ir kitos giminės

Laid. Dir. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138.

NAUJIENOS, Chicago, Iii.GYVO, VEIKL AUS JAUNUOLIU BŪRIO
M♦

s

HELP WANTED—MALĖ

FARMS FOR SALE 
tiki ai Pardavimui

PERSONAL 
Asmenų ieško

GRAŽUS SODNAS, apie 3 akrus 
tuoj už Elmhurst. Geras kelias, ele
ktriką. Paaukuos terminais. Box 
F-76, 1739 So. Halsted St.

s
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“PIRMYN” CHORAS DAUG METŲ ATGAL, APIE 1919 METUS, 
nepataisomų klaidų savo perspektyvoje. 
Musų pasenilitas netik nesutrukdė lietuvių 
kultūros darbo, bet,' atpenč, dar jį gyvesniu 
tobulesniu, įvairesniu padarė.

Šiandien, tėinijant “Pirmyn” choro 
triuinfavinius po pasaulio dalis, prisieina 
džiaugtis, kad pasenome, nes jaunuoliams 
užėmus senųjų vielas, pasirodė, kad jiems 
geriau sekasi.

Na, sausio 22 d., eisime juos pasvei
kinti. —Senis.

“Pirmyn” Choro Jubiliejinis, 30 Metų 
Sukaktuuių, Koncertas įvyks Sausio 22 d-, 
Chicagos JJetuvių Auditorijoj. Pradžia 5 
vai. popiet. Po programa šokiai. Bilietai 
po 50c. Galima gauti “Naujienose’’ ir kitur. 
Prie durų-^oc. Pirkite bilietus iš ankstod

tai 
pa-

Yra sakoma, kad kol žmogus jaunas, 
tai planuoja, suaugęs vykdo, o pasenęs at
siminimus iš praeities pasakoja.

Kuomet prisieina švęsti jubiliejus* 
savaime aišku, kad reikalų turime su 
senusiu dalyku.

Bet šį kartų kalbėsime apie jubiliejų. 
“Pirmyn” choras, kuris sausio 22 dienų 
švęs savo 30 metų sukaktį, Lietuvių- Audi
torijoj.

Labai neseniai dar turėjome įsitikini
mą, kad kuomet ateiviai lietuviai pasenės 
—tai čia visas lietuviškas kultūrinis veiki
mas pasibaigs ir liks tik maloni atmintis, 
papasakojimui musų ištautčjusiems vai
kams.

Pasirodo, kad mes “seniai padarėme

Šiandien Pradės
Taisyti Westera
Avė., Kryžkelį

Šiandien bus pradėtas platus 
Western Avenue gatvių taisy
mo projektas. Prie 31-mos ir 
Westefn bus pastatytas naujas 
tiltas ir pavojinga kryžkelė ties 
ta viela bus išplėsta ir' išve
džiota tokiu budu, kad butų 
galima išvengti susikimšimų ir 
nelaimių. Ta kryžkelė dabar 
yra vadinama “Mirties Sių
stais

JUOZAPAS LEŠČIAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 14 d., 7:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 32 m. amž., 
gimęs Chicago, III.

Mylimas sūnūs mirusios Zo
fijos Leščauskienės.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą tėvą Juozapą, 2 sese
ris Jadvygą Leščauskienę ir 
Sofiją Simonaitę, švogerį 
Walter, dėdę, tetas, pusbrolius 
pusseseres ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 S. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks Sausio 
18 d. (trečiadieny), 8 vai. ry
to iš kopi. į Šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Leščiaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Tėvas, Seserys ir Giminės. 

Laid. Dir. S. P. Mažeika, tek 
’« RDŠ
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PIRMYN
SHARPS AND FLATS

season 
got off xvith;a4)ang with a coneert 

‘in Toronto, Canfrdit, on Jau. Ist.'
Then yešterday Pirmyn sang at 

the Chicago Lithuanian Society af- 
fairs at the Amalgamated Hali.

Būt tlie mosį important event 
yct in Pirmyų’s e?dsloncc is the 
coming concert op Jau. 22n:l at the 
Lithuanian Auditorium, Tickcts may 
be obtained in advance Irom a’l 
Pirmyn (‘borus members for 50c or 
othervvise 60c,

Jan. 22hd Pirmyn is nol just giv- 
ing a concer1, būt also celebrating 
its <30 ycars of exi.'.ten'.‘c 19i09-1939. 
Po Pirmyn’s meinbcrs loyal friends 
and ft’llow Lilhuan’ans gers < th? 
ciedit for Pirmyn’s suecOrsrul ex- 
istence to Ihis very daV.
'Pirmyn’s main support comęs and 

came from the rėmėju who ar? 
about 80 in nūmber — organiza- 
tiens, c|ubs, and choruses. This 
nucleus has scen that Lithuanian 
ycuth does nol forget that ihey are 
of Lithuartian cxtraction. (Many of 
the rėmėjai \vcre former Pirmyn 
chorus membors themselves and are 
credited vvith organizing the cho
rus i n the year 1909.) Valio! and 
many thanks to them.

That is the significance of the 
day Jan. 22nd that promises to be

Pirmyn’s NeW Year busy

u

l **&««■■■ Siunčiam Gėles! flVE Q Telegramų į I 
LUvLSiIIu Visas Pasaulio | 

KVIETKININKAS i 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams | 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street E

Tel. YARDS 7308 H

M
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, ftan- 
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuosi-

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

JUOZAPAS YOUNTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 15 d., 3 vai. ryto, 1939 
m., sulaukęs 53 m. amž., gi
męs Raseinių apskr., širdei- 
kių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Alice, po tėvais Pet- 
kiutę, dukterį Ėstelle Jurgi- 
įaš; sūnų .Juozapą; anūkę 
Dianą; dvi seseris: Agotą 
Fauster, švogetį Fred ir sese
rį Agnės; brolį Petrą ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 1616 W. 
33rd Št„ Chičago, III. Laido
tuvės įvyks Ketvirtad., Sausio 
19 d., 8 vai,‘ryto iš namų į 
Šv. Jurgio / barap. bažnyčią, 
kurioje, atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a> Juozapo Yountis 
giminės, draugai ir pažįštajhi 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikiniiną.f

Nubudę liekame,
MoteHs, Duktė, Sūnūs ir 

Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138-1139.

PAIEŠKAU ELZBIETOS KAZI- 
KUNIUTĖS, gyveno Montello, Mass. 
Prašau ją ar žinančius apie ją 
atsišaukti. Atlyginimas. Joseph 
Miliauskis, 1739 So. Halsted St. 
Chicago.

== 
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKIA GABIOS MOTERS apy

linkei atstovauti ir savuose namuo
se pastatyti pelningą biznį. Rodyti 
musų gražias stilių kortas, kuriomis 
iliustruojama naujausios suknelės, 
dėvimos suknelės, apatiniai ir t. t. 
Nereikia investmento. Geras uždar
bis ir dykai suknelės liuoslaikiui. 
Harrison $030 susitarimui.

TROKERIŲ ATIDAI!
Galite pirkti Goodrich trekams 

tairus ir baterijas ant ilgų lengvų 
terminų. W. P. A. sąskaitos priima
mos.

BONNETT TIRE CO.
3843 So. Halsted St. Yards 1530

REIKIA PARDAVĖJŲ plačiai 
išgarsintiems likierams pardavinė
ti—vyrai su sekančiais privalu
mais pageidaujami. Drawing ac- 
count tiems, kurie atsako.

11418 So. Michigan.
■ ........ - . .. ■--------— .. .
FURNITURE-FLSTŪRE FOR SAU

DIDELIS BRUNSWICK Blue Flog 
Bottle Cooler—veik nacijas; didelis 
krautuvėms Flame Oil Stove Bur
notis ir 3 tankai, pigiai. Kreiptis 
tarpe 11 A. M. ir 3 P. M. 629 West 
63rd Street.

BUSINESS CHANCteS 
Pardavimui Bizniai

GROSERNĖ ir saldainių krautu
vė arti mokyklų. Renda $15.00, 3 
kambariai. Kaina nebrangi.

3534 So. Parnell Avenue.

1% AUKŠTO FARMOS katedž 
su šeimos mieros fama. Piltas ke
lias, elektriką, geros mokyklos, 
patogu į Oak Parką. Kaina $1450. 
Pinigais $225.00, — $18.00 mėnesy. 
Box Z-21, 1739 So. Halsted St.

DĖPARTMENTAS DYKAI — 40 
akrų ferma Floridos žiemvakary 
—300 vištų, 13 galvų bandos, —10 
kiaulių. Visas inventorius pardavi
mui. $2800 pinigais. Išvažiuoja iš 
šios šalies. Atsakyti angliškai. Louis 
Happach, Route 2, Box 51, De Fu- 
niak Springs, Florida.

PAGERINTAS ŪKIS, garažo ti
po katedž su mažu ukiu. 250 pėdų 
priešakis, piltas kelias (kampas), 
elektriką tuoj už Cicero avenue, 
141 Street. Kaina— $875.00. Pi
nigais $125.00—$12.00 mėnesy. Savi
ninkas BoxM-49, 1739 So. Halsted 
Street.

PIGIAUSIAS ŪKIS prie Higgins 
Road, netoli Mannheim kelio, arti 
penkių akrų virš 300 pėdų didžiojo 
vieškelio priešakiu, gyvas tekantis 
upelis, turtingas žemės paviršius— 
elektriką. Kaina $1250.00. Pinigais 
$250.00, kita $15.00 į mėnesį. Sa
vininkas Box S-65, 1739 So. Halsted 
Strėet.

SODININKYSTĖS ŪKIS prie 
Higgins kelio tuoj už Park Ridge, 
eina per Devon avė., su P/2 auk
što 6 kambarių kolonialio tipo na
mu—teikia taisymo; elektriką apie 
300 pėdų priešakis, abu vieškeliai. 
Kaina $5750.00-r-$750.00 pinigais— 
$60 mėnesy. Nuosavybė balandžio 1 
d. Rašyti savininkui Box C-42, 
1739 So. Halsted St.

a very important event to dovvn in 
the history of Pirmyn. Pirmyn wel- 
comes everyone to comc and help 
them cėlcbnlte this day.

The formost singers for that 
evening are widely known: Vietor 
Bender, Al Brazis, Onuks Skevcr, 
Mrs. Slephens, Estelle Bimkus, K.

Lillian 
chorus in

PARSIDUODA TAVERNAS su 
namu arba be namo. Gera vieta.

3119 So. Morgan Street.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

HIGHLAND PARK nuosavybė 
arba šeimos ūkis—bloko ilgio arti 
transportacijos, mokyklų, miesto 
vanduo, elektriką, gesas, nėra ases- 
mentų, kelias piltas, žemi mokes
čiai, vertas $1500.00. Savininkas 
paaukos už mažiau negu $600.00.— 
$150 pinigais—$10 mėnesy. Ne agen 
tams. Box E-105, 1739 So. Halsted 
Street.

Ihis com-
con-

Pažarskis, John Bukštala, 
Stupar, and the who!e 
goneral.

The coneert Jan. 22nd 
ing Sunday promises to
ceri Well \vorth paying 3 times the 
small amount of just 50c.

Dancing will take place after the 
coneert. Everybody we'come. Don’t- 
forget the lime and place. Lith- 
Uanian Hali, 3133 S. Halsted St. 
The time — 5 P. M. The day Jan- 
uary

In the meantime 
day 
members says,

22nd.

and Friday
rehearsals Tues- 
for all

Raskey

Linksmos Senųjų 
Metu Užbaigtuvės

choru

Hucy.

GERIAUSI PIRKINIAI MIESTE
2 FLATAI—

Tiktai $395 įmokėjus pirks 2 flatų 
plytinį, garu šildomą, garažą. Pilna 
kaina ...................................... $3950

4 FLATAI—
Tiktai $1500 įmokėjus pirks mo
derną, 4x4 kambarių apartmentą, 
garą, refrigeracija. Pilna
kaina ... ............................... $9,000

9 FLATAI—
Geltonų plytų, 10 metų senumo, 
9x4 kambarių apartmentai, garas, 
refrigeracija. Rendos $4,300. Kaina 

$17,000. Terminai.
6 krautuvės ir 11 apartmentų— 

Pereinamas kampas, tile frontas, 
garo šiluma, rendos $8,100. Kaina 
dabar $25,000, tiktai $7,000 įmokėt. 
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

kiomis kainomis, kokių negalima 
niekur rasti. Kokio markete neieš
kotum—naujo ar seno karo—mes 
galime patarnauti gerai — ir su-

ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
Čhevrolets — Fords—Pon-

Praeitų sekmadienį Joniš
kiečių Kliubas užbaigė pareitų 
melų labdarybės ir kultūros 
darbus ir užsimojo su pradžia 
naujų melų tikrai gerus dar
belius nudirbti. Apie juos vi
siems bus pranešta

Lietuvoj šaunus 
suvežęs visus javus 
ir daržines, ruošia

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
plytinis bungalow, karštu vandeniu 
šildomas, 2 karų garažas.

5311 So. Sawyer Avenue.

FARMS—TO RENT 
Ūkiai Rendai

vėliau, 
ūkininkas, 
į kluoiios 
pabaigtu

ves ir laja proga apsidžiaugia 
visų metų vaisiais, 
žiuoja apsčiu t tirtu 
giasi, kad Dievulis

I ir leido laimingai 
derlių surinkti.

Lygiai taip ir Joniškiečiai, 
su savo veikėjais, valdyba ir 
paprastais nariais, po susirin
kimo pakėlė parę p. Yuškos 
svetainėje. Linksmoj nuotai
koj svečiai tarp savęs kalbėjo
si ir visokius juokelius krėtė. 
O kurie jau buvo įkinkyti į 
busiančius darbus, tai susigru
pavę tarėsi-dare planus, kad 

I veikimas butų sėkmingas. Prie 
to, būrys Joiuškiečių-Zagarie- 
čių-Gruzdiečių buvo pakvies
tas pas ponus Millerius, kurie 
laiko ptiikiai išpuoštų tavernų 

! prie Western avė., būtent 4258 
W. 43 sti Mat, p-ia Miller pa
tapo Joniškiečių Kliubo nare. 
Tai ji ir užprašė pas save.

Čia abiejų Millerių. buvo 
pasodinti už stalo visi svete
liai. Vieni “chopsuey” šveitė,

pasidid- 
ir džiau- 
už a ugi no

RENDAI 2 AKRŲ FARMA, ran
dasi 2Y2 mylios į žiemius nuo 
Crown Point, Ind. Pirmos klasės 
pastatai. Juodžemis. CARL DERN- 
BURG, Chicago Beach Hotel, Hyde 
Park 4000. 

-
FARMS—TO EXCHANGE 

Ūkiai Mainais
ŪKĖ LIETUVOJE

Vadaktų parap., Mazgių kaime, 
27 Aktarai. Gera žemė, ir namai 
Mainys į namą Town of Lake

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 West 47th St.

kilo aukštyn. Valio už Jonis-

lio už Gasparaičius, už Riirid
žius, Dantas, Meravičius, Kazi
mieraiti ir kitus.1

Tuojau atsirado ir daininin-

Juozas Danla žagarietis, iššok
dino visas joniškietes ir savo 
parapijos mergužėles. P-ia 
Mieraviečienč atsižymėjo gra
žiu dainavimu, jai padėjo E. 
Gasparaitienė ir kitos. Adolfas 
Mieravičia revoliucines dainas 
puikiai dainuoja, kiti jam pa
dėjo. Laikas bėgo greičiau ir 
už patį žirgą.

. — Kliubo Narys.

kiti kitokius užkandžius raga- 
’ vo. Visokios spalvos stikliukai

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
\ad pačios Naujienos 
yra naudingos

taupyti jums šlimtus dolerių.
1938 ----- “ ‘ ‘

bileš — 
tiacs — Chrysltrs — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers ■— Cadil- 
lačs — La Šalies — Packards — 
Dodges — Grahams — Willy8 — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 309-1936-1935 
ir 1934 karai visų išditbysčių Už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kada gali nupirkti gražų veik 
naują automobili už taip mažus pi
nigus.

Kiekvienas karas turi musų naib 
jo karo ir dešimties dienų važiavi
mo bandymo garantijas.

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

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie Californla.

COAL—VVOOD—OIL
^ Anglys—Malkos^AIiejus
GAUKIT NAUDOS maksimumą 

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

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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JUO GREIČIAU AM. LIET. KONGRESAS | Naujas Chicagos 
Plieno Unijų 
Programas

ATSIKRATYS NUO KOMUNISTU, 
JUO BUS SVEIKIAU!

Laiškas “N-nų” Redakcijai

NAUJIENŲ JUBILIEJINIS KONTESTAS 
JAU PRASIDĖJO

Gerbiama N-nų Redakcija:
Susidėjus tūloms asmeni

nėms aplinkybėms, per 15 me
tų nesekiau Amerikos lietuvių 
viešo gyvenimo bei veiklos. 
Nors “Naujienas” ir “Tėvynę” 
skaičiau, bet į niekų nesigili
nau. Komunistų laikraščių ne
skaičiau, manydamas, kad tai 
butų tik laiko gaišinimas. Ta
čiau, retkarčiais, visgi į mano 
rankas patekdavo komunistiška 
“literatūra”, iš kurios, turiu pa
brėžti, įgijau nekokį įspūdį jų 
garbinimo sovietų Rusijos. Gy
vendami demokratiškiausioj ša
lyj, jie garbina despotiškiausią 
valdžių!

Ir kuomet Amerikos progre
syvu lietuvių visuomene pradė
jo tverti Amerikos Lietuvių 
Kongresų, prie kurio ir komu
nistai prisišliejo, tai pats sau 
pamaniau: kokia ironija! Juk 
A. L. Kongreso svarbiausis už- 
sibrūžimas — reikalauti, kad 
Lietuvoj butų alsteigta demo
kratinė santvarka. Ir, štai, ar 
komunistai, būdami demokrati
jos priešais, reikalauja to?! Ma
niau sau, gal gi jie paliko žino- 
niškesniais, gal jau pamatė gry

Aštriai Baus Už 
Income Taksų 
Nemokėjimą
Byla Prieš Buvusį Laikraščių 

Pardavėjų

Vienu laiku chicagietis Ab
rakam F. Zimmerman buvo ne
turtingas laikraščių pardavėjas. 
Jis užlaikė keoska prie (>3 čios 
ir Halsted.

Staigiai Zimmerman pratur
tėjo. Valdžia surado, kad jis 
gauna gana stambias įplaukas 
iš kokio tai slapto šaltinio. Slap
toji policija pradėjo tyrinėjimų 
ir surado, kad Zimmerman už
siėmė loterijomis. Jis buvo 
taip įsigalėjęs toj nelegalčj biz
nio šakoj, kad padugnėse Zim
merman buvo vadinamas “Lo
terijų Karalium”.

Kiek išviso įplaukų iš lote
rijų Zimmerman turėjo — val
džia nežino, bet surado, kad 
1930-1931 metais jisai pelnė 
$363,000.

Agentai susekė, kad Zimmer
man už tas įplaukas nesumo
kėjo “income” taksų ir jį areš-

ASHLAND BLVD 
AUDITORIJOJ

NAUJIENŲ 
25 METŲ 

JUBILIEJINIS

Koncertas

nos demokratijos vertę ir “at
sivertė.” Nors taip maniau, ta
čiau man lyg kas vis ausin kuš
tėjo, kad jų tikslas yra kitokis, 
kad jie anksčiau ar vėliau pra
dės kenkti tokiam svarbiam ir 
prakilniam darbui.

Taip sau maniau ir tylėjau. 
Nei privačiai, nei viešai žodžiu 
bei raštu neišsitariau, manyda
mas, kad niekas manęs neklau
sys, į mano žodį dėmesį ne
kreips. Juk aš esu Amerikos lie- 

i tuvių visuomenei nežinomas, 
i Tylėjau...

Ir štai, šiandien, sausio 13 
dienų, skaitau “Naujienose”, 
kad A. L. Kongreso Brooklyno 
skyrių komunistai suardė! Tu
rint omeny kas atsitiko gruo
džio 18 d. A. L. K. Chicagos 
skyriaus konferencijoj ir Mass- 
achusetts skyriaus konferenci
joj, mes matome, kad bolševi
kai eina Stalino pėdomis, kaip 
kad jie ikišiol ėjo, — naikinti 
viską kas tik jiems nepatinka.

Tad, gerbiama “N-nų” Re
dakcija, juo Amerikos Lietuvių 
Kongresas greičiau nuo komu
nistų atsikratys, juo jam bus 
sveikiau! J. Naujalis

Apskričio Ligoninėj 
Pasimirė Pranas 
Švedą

Rado Jį Pusgyvį Tarpduryj 
Westsidėj

Cook Apskričio ligoninėj va
kar pasimirė 45 metų chicagie
tis Frank Švedą. Policija ir li
goninėj neturi apie jį jokių 
smulkesnių žinių, bet iš pavar
dės spėja, kad švedą buvo lie
tuvis.

Nežinia ar jis turi giminių 
ar ne.

švedą atsidūrė apskričio ligo
ninėj, kai praeiviai jį pastebė
jo gulintį namo tarpduryj ties 
3939 West 26th Street. Jisai 
buvo pusiau gyvas.

tavo. Pereitos savaitės pabai
goj federalis teisėjas Philip L. 
Sullivan atrado, kad Zimmer
man yra kaltas ir šį trečiadie
nį rengiasi nuteisti jį apie 10 
metų kalėti ir sumokėti stam
bią piniginę pabaudą, gal net 
iki $20,000.

Reikalauja Prapiesti Socialę 
Apdraudą, Etc.

; Pereitą savaitę Waukegane 
įvyko Chicagos distrikto plieno 
unijų suvažiavimas nustatymui 
naujo veikimo programo šiai 
kongreso ir valstijų legislaturų 
sesijoms.

Dalyvavo apie 300 delegatų 
nuo 60 C.I.O. plieno linijų Illi
nois ir Wisconsin valstijos.

Delegatai priėmė sekamus 
reikalavimus:

1. Kad valdžia privalo laiky
tis Darbo Santykių Akto prin
cipų ;

2. Panaikinti “balsavimo mo
kesčius”, kuriuos tebeturi kai 
kurios valstijos;

3. Įstatymais uždrausti “lyn- 
čo” teismus;

4. Praplatinti socialę apdrau
dą;

5. Skirti daugiau pinigų na
mų statybos gaivinimui;

6. Įgyvendinti federalį svei
katos programą;

7. Teikti federalę paramą ap- 
švietai, ir

8. Įvesti federalį dailūs pro
gramą.

Iš SLA 226 
Kuopos Veikimo
Keturi Gabus Organizatoriai, 

Keturi Nauji Nariai
NORTHSIDE — Sausio 4 d. 

SLA 226 kp. susirinkime šiems 
melams išrinkta valdyba užė
mę vietas.

Beveik vienbalsiai (vienas 
balsas buvo prieš) nubalsavo 
Centro kūlimą į Piltsburghą. 
Šios kuopos organizatoriai pri
davė keturias naujų narių apli
kacijas.

Aplikantai yra šie: Jonas Jo
kantas, tai yra senas veteranas, 
visuomenės darbuotojas, senais 
laikais daug veikė Chicagos lie
tuvių sav. paš. draugijoje, bu
vo šios ^draugijos valdyboje, 
daug' veikęs Socialistų Sąjungo
je, Keistučio Klube ir kitur.

Ambrose Piktinas, nuo 2124 
W. 23rd Pt., darbštus visuome
nės darbuotojas;

Panelė A. E. Marozas, jauna 
grakšti, talentinga veikėja, gy
venanti 2^86 Bhie Island Avė., 
ir panelė Genevievc Zaluniškis, 
nuo 4526 So. Talman Avė. gra
ži mergyte vos 7 melų amžiaus.

Organizatoriai
Reikia dėkoti šios kuopos or

ganizatoriams, kad darbuojasi 
dėl SLA ir 226 kp. labui, nes 
kiekvieną menesį vis naujų na
rių gauna.

O, žinoma, jiems ir gauti 
naujus narius yra nesunku, to
dėl kad jie yra plačiai žinomi 
visuomenei.

Draugas J. Kaulinas senas 
veikėjas ir šioj kuopoj išbuvęs 
pirmininku per keletą metų;

Drg. K. čepulevičius, šios 
kuopos finansų raštininkas jau 
per eilę metų; Jonas Grigaitis 
šios kuopos iždininkas ir žino
mas veikėjas. Tai šitie stambus 
darbuotojai yra 226 kp. organi
zatoriai.

K. čepukas taipgi yra organi
zatorius paskirtas generalio or
ganizatoriaus kaipo “deputa
tas”.

Tatai/ kurie norite prisirašy
ti prie Susivienijimo Liet. Am. 
ir jeigu jūsų organizatoriai dar 
nekalbino, tai kreipkitės pas bi
te vieną iš aukščiau įvardytų 
asmenų, jie jus aprūpins. Č.

Bekeldamas sunkias dėžes 
prekiniam vagone- prie 3900 
Emerald Avenue, širdies liga 
staigiai mirė 50 metų townof- 
lakietis Tony Libonek, nuo 
7554 South Paulina St. Jisai 
dirbo Levy a>d Sons mėsos 
firmos dirbtuvėj.

Aukoja $10 namo statymui
CICERO. — Cicero Lietuvių 

Namų Savininkų Politikos Klu
bo metinis susirinkimas įvyko 
sausio 10 d., Liuosybės svetai
nėj. Susirinkimas buvo skaitlin
gas ir gyvas. Perskaičius per
eito mėn. susirinkimo tarimus, 
buvo svaidyti laiškai. Pirmas 
buvo nuo “Naujienų” su kvieti-, 
m u dalyvauti 25.metų sukaktu
vių apvaikščiojime. Laiškas 
vienbalsiai priimtas ir nutaria 
prisidėti prie apvaikščiojimo su 
$10 namų fondui. Delegatai iš
rinkti J. Areška jr G. Pocius.

Antras pakvietimas buvo nuo 
Liuosybės bendravęs į molinį 
parengimą. Nutarta dalyvauti 
su $5.00.

Nauja Valdyba 
, .ui ■

Po to savo vietąs užėmė nau
ja valdyba. Pirmininkas J. A- 
reška, pirm. pag. J. F. Kimbark, 
nut. rast. J. Stankeviče, A. An
drijauskas, fin. rast. G. Pocius, 
kontr. rašl. A. Tumavich, iždo 
globojas S. Bakutis, ižd. P. Kar- 
kauskas, maršalka F. Andraitis, 
legalis patarėjas adv. Norbert 
Tumavick. Toliau sekė įvairus 
raportai. Knygų Revizijos ko
misijos raportas priimtas. Ra
portas parode, kad klubas kas
met finansiškai eina aukštyn.

Ruoš Vakarą
Pramogų komisija pranešė, 

kad trumpoj ateityj mano su
rengti bunco party. Veikiančio
ji komisija pranešė, kad yra į- 
tempti santykiai su miestelio 
valdininkais, nes jie nesilaiko 
savo įstatų ir nori juos sulaužy
ti. Įstatai rodo, kad nebevalia 
statyti biznio namus rezidenci
jų gatvėse, išėmus 14 St., 16 St. 
52 Avė ir Cicero Avė. Tuo tar
pu tūlas italas yra nusitaręs sta
tyti biznio namą prie 49 Ct. 
Kaimynai ir klubas tam prieši
nasi, bet valdininkai ramina ita
lą. Klubas nutarė griežtai tam 
priešintis ir priversti valdinin
kus laikytis įstatų.

Vasario 14 “Nominacijos”
Politikos atstovai pranešė, 

kad 14 d. vasario įvyks prima- 
ry balsavimai, kuriuose bus no
minuojami trustięai ir du kny
gyno tarybos atstovai. Knygyno 
taryboje dabar yra du lietuviai, 
būtent Statkus nuo republiko- 
nų ir Mickevičia nud demokra
tų. Patartina lietuviams ir to
liau balsuoti už į savo viengen
čius. Toliau nutarta atsiklausti 
valdininkų ką jią daro su mu
sų kolonijos sumokėtais taksais 
už gasoliną. Kuomet kitose ko
lonijose yra taisomos gatvės ir 
įvedamos moderninės šviesos.

“PIRMYN” LAKŠTINGALA—visų Chicagos lietuvių 
mylima dainininkė, Ona Skeveriule, kur bus viena iš 
solisčių “Pirmyn” Choro 30 Metų Jubiliejiniam Kon
certe, sausio 22 d. Koncertas įvyks Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj.

Cicero Namų Savi
ninkai Sveikina 
“Naujienas”

Mes už tuos taksus nieko nega
vome, nors juos mokame ir to
liau.

Toliau veikiančioji komisija 
pranešė, kad tie, kurie yra iš
rovę senus medžius, ar 'mano 
juos rauti ateityj ir jų vieton 
nori jaunus sodinti ateinantį 
pavasarį, tegul atsišaukia pas 
G. Pocių, 1607 S. 49 Ct., tek 
Cicero 4445, per jį bus galima 
medžius gauti pigiai, o gal ir 
visai dykai.

Netvarkiai Degina Išmatas
Buvo skundų, kai kurie biz

nieriai netvarkiai degina išma
tas ir daro nesmagumų kaimy
nams ir netikėtai^ gali gaisrą 
sukelti. Tam dalykui sutvarkyti 
liko išrinkta komisija. Tuo su
sirinkimas ir užsibaigė.

—Buvęs

Ieško Barboros 
Tamošauskaitės 
Giminių
Mirė Gruodžio 19 d. Palaidota 

Tautiškose Kapinėse
Gruodžio 19 d. 1938 m., po 

sunkios ligos pasimirė Barbora 
Tamošauskailė, 32 m. amžiaus. 
Velione buvo gimus Newark, 
N. J., bet 4 m. amžiaus buvo su 
tėvais parvykus Lietuvon. Gy
veno Raseinių apskrilyj.

1924 metais sugrįžo atgal į 
Ameriką jau užaugus mergina 
20 m. amžiaus. Apsigyveno Chi- 
eagoje. Užėjus depresijai, velio
ne Barbora apsigyveno pas sa
vo kaimyną siuvėją Joną Gri
cių, 821 W. 34 th St., kur gas- 
padinavo ir pagelbėjo prie siu
vimo. Gruodžio 19 d. pasimirė, 
o gruodžio 22 d. Jono Griciaus 
pastangomis, tikriau tarus kaš
tais, Lietuvių Tautiškose Kapi
nėse tapo iškilmingai palaidota.

Velione Barbora gyva būda
ma kalbėdavo, kad ji turinti 
kur tai rytinėse valstijose du 
brolius ar pusbroliu^, bet vardų 
jų dabar nieks nežino. Tad jei
gu kas pažinojo velionę, Barbo
rą ir žino apie jos gimines pra
šyčiau man pranešti sekančiu 
antrašu: 821 W. 34th St., Chi- 
cago, III.

Prie šios progos aš noriu nuo 
savęs tart padėkos žodį: Laid. 
direktoriui, p. Ridikui už rūpes
tingą surengimą laidotuvių, vi
siems grabnešiams, dėdei B. 
Vaitekūnui už gražią kalbą ko
plyčioje ir kapinėse, ir visiems 
draugams palydėjusiems velio
nę Barborą į amžiną atilsį.

Ilsėkis ramiai beveik visų ap
leista našlaite su daugeliu kitų 
tokių. (Sp.)

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

FOXCROFT, ME.:
F. SalaseviČius, Dover. 

TORONTO, ONT. CANADA:
August Frenzelis.

Rodney, Ont. Canada.
Frank Rushinskas.
MONTREAL, CANADA:

J. Glaveckas.
SPRINGFIELD, ILL.:

A. Masiokas.
TERRE HOUTE; IND.:

St. Palaski.
CLINTON, IND.:

Dom. Riauka.
H0LLYW00D, CALIF.:

V. A. Pikonas,
E. ST. LOUIS, ILL.:

J. Buloth,
WEST ORANGE, N. J.:

M. A. Janušonis.
šiame surašė dar nesiranda 

vardų musų gerų draugų, ku
rie prisižadėjo pagelbėti šia
me konlcste, nes patys dėl viso
kių aplinkybių dalyvauti ne
galėjo.

Prašome draugus iš tolimes
nių kolonijų atsiliepti, apsi- 
imant “Naujienoms” pasidar
buoti. Musų draugai turėtų 
ypatingai susirūpinti tose ko
lonijose, kuriose dar kontes- 
tantų neturime.

Draugai, stokite prie darbo 
su visa energija, kad neužil
go jūsų darbo vaisiai pasiro
dytų “Naujienose”.

Patėmijau, kad nekurie kon- 
leslanlai užrašydami Naujienas, 
prižada skaitytojui 15 mėnesių, 
vietoj 12 mėnesių, šiuomi pra
nešu kaip kontestantams taip įt 
skaitytojams, kad šiame yn- 
teste tokios nuolaidos nebus.

Kontesto vedėjas,
T. Rypkevičia.

Nuo sausio 1 d., 1939 m., 
prasidėjo Naujienų Va j ausį 
Kontestas.

Kontestantams, kurie sutiko 
pasidarbuoti laike šio kontes- 
to, buvo. išsiuntinėtos kvitų 
knygelės, apgarsinimų kortos 
ir visos informacijos apiekon- 
lesto tvarką, kontestantų už
duotis, balsų vertę, kontestan- 
lų laipsnius ir jų dovanas.

Jeigu kuris kontestantas ne
būtų gavęs paketo su šiom in
formacijom, prašome kreiptis 
prie kontesto vedėjo, T. Ryp- 
kevičiaus, '“Naujienos”.

Sekami draugai ir draugės 
stojo į kontesto darbą:

CHICAGOJE: 
A. AmbrozeviČia, 
J. Ascilla, 
F. Bulaw, 
Anna Davgin. 
P. Galskis, 
Veronika Faiza, 
Anton Ražaitis, 
Arthur Stanionis, 
Kastancija Maukus, 
J. Markus, 
A. Narbutas, 
EI. Norgailienė, 
S. Narkis, 
Joseph Pankus 
James Sholteman 
J. Sinkus, 
Al. Smalelis, ' 
Al. Uždravaitis 
Anna Vilienė, 
Joe Woski. 
Juozas Žukas, 

CICERO, ILL.: 
Joseph Augaitis,

IND. HARBOR, IND.: 
Alex Lidžiuš.

GARY, IND.:
J. Vaitkus, 
J. A. Grakey.

HARVEY, ILL.: 
A. L. Skirmonlas.

AURORA, ILL.: 
Frances Dauginis.

WAUKEGAN, ILL.: 
Joseph Mačiulis.

ZEIGLER, ILL.: 
J. Wainauskas.

BENTON, ILL.: 
A. Paulavičius.

KENOSHA, WIS.: 
C. K. Braze.

RACINE, WIS.: 
S. Mockus.

ROCKFORD, ILL.: 
Alfonsas Savickas.

MELROSE P ARK, ILL.: 
M. šeštokas.

CALUMET CITY: 
J. Maksvitis.
JOHNSTON CITY, ILL.: 

Julijona Noreikienė, 
HERRIN, ILL.: 

M. Rovaitienė. 
Isabel Simokienė.
W. FRANKFORT, ILL.: 

Antanas Sugdinis. 
Ant. Radžiūnas,

PORT WASHINGTON, WIS.: 
Anton Skirko.

MANTENO, ILL.: 
Louis Poška.

PEORIA, ILL.: 
Petras Maslauskas, 

DETROIT, MICH.: 
Vincent Budvidis. 
GRAND RAPIDS, MICH.:
S. Naudžius. 
Mrs. F. Edkins. 
Mathew Kulešius.

H ART, MICH.: 
Mrs. M. Dundulienė.

BALTIMORE, MD.: 
Chas. B. Kuchinskas, 
Chas. Valinskas, 
Zigm. Gapšis,
T. Matuliauskienė.

PITTSBURGH, PA.: 
Bronis Jakenta,

COVERDALE, PA.: 
Frank Karkala.

JOHNSTOWN, PA.: 
Anthony Dambrauskas.

WILKES BARRE, PA.: 
St. Žukauskas, 
J. Jurkšaitis.

SO. BOSTON, MASS.: 
J. Krukonis.

LAWRENCE, MASS.: 
A. F. Swetra.

AKRON, OHIO 
Nap. Trumpickas.

HARTFORD, CONN.: 
J. Sekys.

L. J. K. Ratelio 
Choras Statys 
“Našlio Piršlybos”

Sausio 29 d.
Ar žinote, kas įvyks sausio 

29 d.? Jei ne, tai perskaitę šią 
žinutę sužinosite.

Šiomis dienomis rateliečiai 
smarkiai dirba ruošdamiesi per
statyti gražų operetišką vaizde
lį “Našlio Piršybos”. Tai yra 
vaizdeis iš Lietuvos vastiečių 
gyvenimo. Pilnas juokų ir gy
vumo. Jame yra net 22-dvi lie
tuviškos dainos. Taipgi įvairus 
žaidimai iš šokiai. Gal 6ųt įdo
miausias bus, tai “Kadrilius”, 
kuris pastaruoju laiku yra be
veik ir užmirštas tarpe šios ša
lies lietuvių.

Šis puikus vaizdelis bus per
statytas sausio 29 d., National 
Hali, 1802 So. Racine Avė. Bi
lieto kaina iš anksto liktai 35c. 
Bilietų galite gauti pas Joe Ra- 
chuną (Bridgeporfe Auditorijos 
name), pas A. Jokantą, 39th ir 
Rockvvell, pas J, Yušką (Holly- 
wood Inn) taipgi pas visus Ra
telio narius. —A. J. P.

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




