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3)Prasidėjo Tanu Sąjungos Tarybos Posėdžiai
NIEKO REIKŠMINGO IŠ POSĖDŽIU 

NESITIKIMA SULAUKTI
Numatomos tik diskusijos — daugiausia 

Ispanijos klausimu
GENEVA, Šveicarija, sausio 

16. — Pirmadienį čia susirin
ko Tautų Sąjungos tarybos 
164-toji sesija. Niekas nesiti
ki, kad ji nuveiktų ką reikš
mingo pasauliui. Faktinai pri
pažįstama jos susmukimas, 
merdėjimas.

Posėdžiai, manoma, turėsią 
tik diskusijų reikšmes. Ir svar
biausia diskusijų tema businti 
Ispanijos klausimas.

Į Tautų Sąjungos tarybos 
sesiją atvyko ir Ispanijos res
publikos užsienio reikalų minis- 
teris, Julio Alvarez dėl Vayo.

Britai ir franeuzai 
svarsto planus Ita

lijai raminti
GENEVA, Šveicarija, sausio 

16. — Pirmadienį čia prasidė
jo Tautų Sąjungos tarybos po 
sėdžiai. Prieš prasidėsiant po
sėdžiams BritaAijbs k užsienio 
reikalų sekretorius»-Halifax ir 
Francuzijos užsienio reikalų 
ministeris Bonnet, painformuo
ti šaltiniai sako, turėjo pasi
kalbėjimą klausimais, kaip nu
raminti Italiją.
. Diskusavę jie tokį planą:

‘ Francuzija turėtų duoti Ita
lijai teisę laisvai naudotis Dji- 
bouti uostu ir įrengimais D ji- 
bouti geležinkelio — vieninte
lio geležinkelio sujungto tiesiai 
su Etiopija. Be to, italams tu
rėtų būti suteikta viena vieta 
ar daugiau Suez kanalo kom
panijos taryboje ir sumažinti 
pervažos mokestys kanalu. 
Taipgi italams turėtų būti pri
pažintos lygios su franeuzais 
teisės Tunisijoje.

Iš Britanijos Italija gautų 
uosto teises Zeiloje ir teisę 
naudotis vieškelio į Etiopiją 
stotimis. Britanija, be to, pa
rūpintų Italijai paskolą.

Šauks automobilių 
unijos konvenciją
DETROIT, Mich., sausio 16. 

— Automobilių darbininkų uni
jos pildomoji taryba davė su
prasti, kad ji šauks unijos spe
cialią konvenciją kivirčams tarp 
prezidento Martino ir pildomo
sios tarybos daugumos išrišti. 
Pildomoji taryba tačiau vei
kiausia nešauks konvencijos 
tol, kol neįsitikins, kad ji ga
li ją kontroliuoti. Prezidentas 
Martin gi norėtų, kad konven
cija butų sušaukta juo grei
čiau.

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

Niaukiasi; sniegas į vakarą; 
saule teka 7:15 v. r., leidžiasi 
4:45 v. v.

Jis posėdžiuose apeliuos savo 
šalies interesuose — šalies, ku
rią terioja galingesni Italijos 
ir Vokietijos ginklai su pagal
ba kai kurių demokratinių val
stybių sabotažo.

Visgi Ispanijos respublikos 
gynėjai mano, kad jie galėtų 
išvyti priešus, jeigu tik gautų 
pakankamai amunicijos ir mai
sto — ir gautų greitai. Tačiau 
stebėtojai abejoja, ar pagalbą 
teikti dabar jau nebus pervė- 
lu.

Bet kol kas Barcelona ne
paimta, lojalistai tebekariau- 
ja.

Mussolinio laimėji
mas Ispanijoj — pa

vojus Francuzijai
GENEVA, Šveicarija, sausio 

16. — Ispanijos respublikos už
sienio reikalų ministeris, Julio 
Alvarez dėl Vayo, atvykęs į 
Genevą, Tautų Sąjungos tary
bos posėdžiams, pareiškė, kad 
generolo Franco ir jo talkinin
kų Mussolinio ir Hitlerio lai
mėjimas Ispanijoj gali kaštuo
ti Francuzijai Tuniją. Pasak 
dėl Vayo, užkariavęs Ispaniją 
Mussolini veikiausia paliks sa
vo kariuomenę Ispanijoj ir pa
vartos ją kaipo grūmojimą de
rybose dėl teritorijos, kurios 
italai reikalauja iš Prancūzi
jos.

Reikalauja $351,255,- 
700 potvyniams kon

troliuoti
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 16. — Armijos inžinierių 
viršininkas, majoras generolas 
J. L. Schley, rekomendavo kon
gresui paskirti $351,255,700 
potvynių kontrolei ir upių uo
stų pagerinimams. Armijos in
žinierių rekomendacija tolokai 
pralenkia prez. Roosevelto7 
šiems reikalams sąmatą, kurs 
siekia tik $221,000,000.

Pranašauja monar
chijos atsteigimą

Ispanijoj
LONDONAS, Britanija, sau

sio 16. — Albos kunigaikštis, 
Ispanijos sukilėlių pasiuntinys 
Britanijai, pirmadienį davė su
prasti, kad monarchija gali bu 
ti atsteigta Ispanijoje. Ji bu
sinti absteigta kai generolas 
Franco laimėsiąs karą, M

Veteranai reikalau
ja pagalbos ispa

nams
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 16. — Francuzijos karo vo 
teranų federacija pirmadienį 
pareiškė reikalavimą, kad Fran
cuzija tuojau pasiųstų į res
publikos Ispaniją maisto, gy
duolių ir grabužių.

Djibouti uostas Afrikoje. Del to uosto dabar labai pablogėjo santykiai tarp Pran
cūzijos ir Italijos.

Franeuzai susirūpi
nę dėl italų laimėji

mų Ispanijoj
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 16. — Radikalų socialistų 
partijos • (kuriai priklauso ir 
premjeras Daladier) pildomasis 
komitetas priėmė svarbią rezo
liuciją. Rezoliucija tarp kita 
ko sako, kad italų okupavimas 
Ispanijos, Ispanijos Moroko ir 
Balearų salų sudaro rimčiausią 
pavojų Francuzijos susisieki
mui Viduržemio jura.

Senatorius Berthod, kalbėda
mas socialistų radikalų partijos 
pildomojo 'komiteto susirinki
mui pareiškė, kad italų okupa
vimas Balearų salos grūmoja 
Francuzijos imperijai. Berthod 
pasakė: “Mes reikalaujame, kad 
vyriausybė pasakytų, kokių 
priemonių ji imsis į keletu ar
timųjų dienų, kartu su Brita
nijos vyriausybe”.

Francuzijos visuomenė i ben
drai yra susirupinusi dėl italų 
laimė j imu Ispani j oj.

A

Vokietija nori gauti 
80,000 čekų dar

bininkų
PRAHA, čeko-Slovakija, sau

sio 16. — Nacių vyriausybė 
oficialiai kreipėsi į Čeko-Slova- 
kijos vyriausybę prašymu pa
siųsti Vokietijon 80,000 darbi
ninkų laikiniems darbams Vo
kietijoje dirbti. Tarp čekų ir 
vokiečių tuo reikalu eina dery
bos.

Reikalauja svetim
šalius ištraukti iš 

Ispanijos
GENEVA, Šveicarija, sausio 

16. — Tautų Sąjungos komi
sija, kuri buvo pasiųsta į Is
paniją, pirmadienį raportavo, 
kad lojalistų Ispanijoj visi sve
timšaliai kariai tapo ištraukti 
iš mūšių frontų. Dalis jų jau 
išvyko iš Ispanijos, kita laukia 
kol galės išvažiuoti.

Tuoj po šito pranešimo kal
bėjo Francuzijos užsienio rei
kalų ministeris Bonnet. Jis pa
reiškė, kad svetimšaliai kariai 
turi būti ištraukti ir iš suki
lėlių Ispanijos.

21,300,000 asmenų 
gavo visuomenės 

pagalbos
WASHINGTON, D. C., sau

sio 16. — Socialio užtikrinimo 
taryba pirinadieriį paskelbė, 
kad pareitų tiųetų lapkričio me 
nesį 6,700,000' šeimų Jungt. 
Valstijose gavo pašalpos iš fe- 
deralės, valstijų ir lokalių val
džių agentijų. Tos 6,700,000 
Šeimų sudaro apie 21,300,000 
asmenų. Visokeriopos pašalpos 
išmokėtos lapkričio mėnesį su
ma sieke $275,167,000.

Trys sukilėlių armi
jos veržiasi Barcelo- 

nos linkui
PERPIGNAN, Francuzija, 

sausio 16. — Trys Ispanijos 
sukilėlių armijos pirmadieni 
veržėsi Barcelonos linkui. Vie
na jų buvo arčiausia — 35 my
lių atstumoje nuo lojalistų so
stinės.

Respublikos gynėjų armijos 
pasitraukė Į naujas pozicijas, 
kurios tęsiasi nuo Igualada iki 
juros, pagal miestelį Vendrell.

Pirmadienį sukilėlių lėktuvai 
mėtė bombas į Barceloną. Ne
žiūrint to, miestas atrodė ra
mus. Mieste ėjo skubus ruo
šimas jaunuomenės lojalistams 
karo frontuose sustiprinti.

Miestas tačiau jautė naują 
sunkumą. Jis persipildė pabė
gėliais iš tų apylinkių, kurias 
jau užėmė sukilėliai ir kurioms 
dar grūmoja mūšių fronto ug
nis.

Prezidentas prašo 
daugiau pagalbos 

seniems
VVASHINGTON, D. C., sau

sio 16. — Prezidentas Roose- 
veltas pirmadienį rekomendavo 
kongresui praplėsti Socialio Už
tikrinimo Aktą, kad senatvės 
pensijos butų mokamos grei
čiau, kad Aktas užtikrintų pa
galbos našlaičiams ir kad jis 
suteiktų apdraudos nuo ^nedar
bo ir apsaugą? senatvėje kaip 
galima greičiau visiems šalies 
gyventojams.

Pradėjo vajų McNut- 
t’ui į prezidentus 

nominuoti
INDIANAPOLIS, Ind., sau

sio 16. — Indiana valstijos de
mokratų partijos komitetas ati
darė ofisus vielos viešbutyje 
vajui, kurs taikoma busimoje 
demokratų partijos konvencijo
je 1940 metais kandidatu į 
Jungt. Valstijų prezidentus no
minuoti Paul McNuttą. McNutt 
yra buvęs Indiana valstijos gu
bernatorius, o dabar Filipinų 
salų komisionierius.

Įsteigė valdžios
/

realios vertybės 
tarybą

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 16. — Prez. Rooseveltas 
pranešė kongresui, kad jis įstei
gė federalę realios vertybės ta
rybą (federal real estate 
board). Tos tarybos užduotis 
bus likviduoti perviršį realios 
Vertybės, kurią turi valdžia.

Tiria 8 eksplozijų 
priežastis Angli

joj ir Airijoj
LONDONAS, Anglija, sausio 

16. — Aštuonios eksplozijos ki
lo pirmadienį Anglijoj ir šiau
rės Airijoje, šešios jų įvyko 
Anglijoj. Eksplozijų priežastys 
tiriamos. Nužiūrima, bene bus 
eksplozijų kaltininkais republi- 
koniškos (katalikiškos) Airijos 
teroristai.

Mussolini neištrauks 
italų iš Ispanijos
LONDONAS, Anglija, sausio 

16. — Sugrįžus iš Romos prem
jerui Chamberlainui, politiniuo
se rateliuose čia kalbama, kad 
Chamberlain gavęs Romoje ši
tokias informacijas: 1 — Ita
lijos vyriausybę neištrauks sa
vo kariuomenės iš Ispanijos 
kol neįveiks lojalistų; 2 — ir 
įveikę lojalistus, italai ir vo
kiečiai naudosis Ispanijos uos
tais Viduržemio juroje kaipo 
bazėmis savo submarinams.

Iš Lietuvos
VOKIEČIŲ KALBAI KLAIPĖ

DOS KRAŠTE SUTEIKTA 
PIRMENYBĖ.

KLAIPĖDA, sausio 13 d. — 
šiomis dienomis išėjusiose Klai
pėdos Valdžios žiniose paskelb
ta, kad vokiečių kalbai suteik
ta pirmenybė. Iki šiol abi, lie
tuvių ir vokiečių kalbos, turė
jo lygias teises.

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS 
KLAIPĖDOS KRAŠTE NEBE

DUODA PATALPŲ.

KLAIPĖDA, sausio 13 d. — 
Lietuviškų organizacijų susi
rinkimams nebeduodamos pa
talpos, kur tik jų savininkai 
yra nelietuviai.

DIREKTORIJOS PIRMININKU
PARINKTAS SUVOKIETĖJĘS

LIETUVIS BERTULAITIS.

KLAIPĖDA, sausio 13 d. —- 
Naujai sudarytosios Direktori
jos pirmininku yra suvokietė
jęs lietuvis Bertulaitis,. kuris 
nariais pasirinko- žygaudą, Mo- 
nyną ir Boettcherį. Klaipėdos 
Krašto ūkininkas lietuvis žy- 
gaudas jau buvo nariu ank
styvesnių Direktorijų. Nuo lie* 
tuvių organizacijų laikosi nuo
šaliai, ir yra daugiau linkęs į 
vokiečių pusę. Monynas, darbi
ninkas, buvęs komunistas, o 
dabar virtęs aktyviu naciu. 
Teisių daktaras Boettcheris yra 
jaunas advokatas.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNI
VERSITETO CHORAS RUO
ŠIASI ATVYKTI Į AMERIKĄ.

KAUNAS, sausio 13 d. — 
Gavęs kvietimą Vytauto- Di
džiojo Universiteto choras ruo
šiasi aplankyti lietuvių koloni
jas Amerikoje.

PRIIMTAS LIETUVOS NEU
TRALUMO ĮSTATYMAS.

KAUNAS, sausio v0 d. — 
Seimas priėmė neutralumo įsta
tymą.

ENTUZIJASTINGAI IŠLYDĖ
TAS VILNIEČIŲ VARPO 

CHORAS.

KAUNAS, sausio 11 d. va
kare tūkstančiai kauniečių en- 
tuzijastingai išlydėjo vilniečių 
Varpo Chorą.

ŠAULYS VARŠUVOJE ĮTEI
KĖ KREDENCIJALUS.

VARŠUVA, sausio 11 d. nau
jai paskirtasis Lietuvos Pasiun
tinys Varšuvoje dr. šaulys įtei
kė kredencijalus prezidentui 
Moscickiui.
1939/1/14 d.

Atvyksta stambus linų
Pirkliai

KAUNAS, gr. 16 — Teko pa- 
tirti, kad šiomis dienomis į 
Lietuvą atvyksta keli stambus 
linų pirkliai iš Londono ir 
Škotijos. Jie Lietuvoje susipa
žins su šių metų musų linų 
derliumi, jų kokybe ir tarsis 
linų prekybos klausimais.

Nacių programa pa
vojinga chemijos 

pramonei
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 16. — Žurnalas “Die Čhe- 
mische Industrie”, nacių che- 
mikinės pramonės organas, ra
šo, kad Vokietija praranda va
dovybę taip chemijoj, kaip ki
tose mokslinėse srityse.

Vokietijos chemijos standar
tai, pasak to žurnalo, jau tiek 
nupuolę žemyn, kad gręsia pa
vojum taip nacionaliai šalies 
ekonomijai, kaip ir šalies ap
saugai.

Technikinėms Vokietijos ko
legijoms, sako žurnalas, trūk
sta mokytojų, esami mokytojai 
perdaug darbu apkrauti, ben
drai chemijos studentų šaliai 
permažai. Kolegijos nepajėgia 
progresuoti kartu su mokslo 
pažanga.

Italai grūmoja Fran
cuzijai

ROMA, Italija, sausio 16. — 
Dienraštis “L’Ordre” patalpino 
franeuzų armijos karininko pa
reiškimą, jogei dešimties italų 
kafeivių vargiai išteks įveiki 
viepą pasitraukusį iš karo tar
nybos franeuzą.

Dėl to pareiškimo Italijos 
spaudoj kilo lermas. Italai grū
moja atsilyginti franeuzams 
už įžeidimus patrankomis.

Franco reikalauja, 
kad lojalistai pa

siduotų
LERIDA, Ispanija, sausio 16. 

— Ispanijos sukilėlių vadas, 
gen. Franco, pirmadienį atsi
šaukė į lojalistus per radiją, 
reikalaudamas, kad jie pasiduo
tų. Franco pareiškė, jogei' su
kilėlių pergalė esanti neišven
giama.

—Kaune lankėsi Lenkijos 
švietimo ministras Svientos- 
lavskis. Jis buvo lenkų pasiun
tinio Charvato svečias ir Lie
tuvos valdžios atstovams vizi
tų nedarė. Paviešėjęs porą die
nų, jis išvyko į Latviją.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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į Hą Žmonės Mano
—Arėjas, Vitkauskas

Lenkai puošiasi svetimomis plunksnomis
(Recenzijos vietoje)

(Tęsinys)
Vasarą aiškiau matysite po 

rusų valdžios ryškaus nevalu
mo pasėkas ir liekanas. Nešva
rumas pats daro save juntamu 
ir kitiems jausmams, ne tik 
vienam matymui, ir tyčia su- 
biaurotos ir griūvančios kai ku
rių puikių senų trobesių sienos, 
kurių Vilniaus piliečiai (kiek 
ambicingi jie nebūtų) dar ne
turi iš ko visiškai atitaisyti, ro
do šimtmečio su viršum rusų 
blogą valdymą. Rudenį ir pava
sarį keliai, kurie visiškai blogi 
vasarą, pasidaro iš tikrųjų nebe
išvažiuojamais, dėl ko ir Napo
leonas, darydamas savo garsų 
žygį per šią Lenkijos dalį Ru
sijon, pavadino penktuoju ele
mentu — purvu. Tačiau žiemą 
saugus šalnos, sniego ir ledo 
palietimas uždengia magiškus 
baltus burtus virš miesto ir a- 
pylinkių. Keliai, kokie jie blo
gi bebūtų, pasidaro vėl išvažiuo
jamais rogėmis ir važiais, ir 
vėl baltai švitėją trobesiai tik

e būti 
visiškai

Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

kis į 
gausi

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

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

l ACME-NAUJIENV Foto,
Didkunigaikštis Vladimi

ras, kuris pretenduoja į Ru
sijos sostą. Jo atsilanky
mas Vokietijoje sukėlė daug 
gandų, kad Hitleris bandąs 
jį panaudoti savo tikslams.

vaizduotini kiekvienam, kas ne
žino Lenkijos. Valgius paduoda 
Lenkijoje maždaug, kai jaučia
mas alkis, pagal kontinentalinį 
paprotį, pusryčiai nėra visuo-

Mukiame visiškame pasiaukoji
me, kurių masinis įspūdis turi 
tą patį santykį su net typiškiau- 
sia Anglijos septynioliktojo 
šimtmečio architektūra, kaip 
riebus slyvinis pyragas palygi
namas su namie keptu sėkliniu 
pyragu. Jūsų vidutiniškas pa
prastas Anglijos namų architek
tūros gerbėjas gauna kokį nors 
sukrėtimą, kai jis įeina pirmą 
kartą į kurias nors iš tų baro
kinių bažnyčių Vilniuje.

(Bus daugiau)

JSjIL MeĄu-Yiaj 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.

jo grynas ru- 
siekia,
kraštas, kuris

Bandyk Ji
Nuo 

Raumenų 
Skausmo

RED CROSS
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

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 e

retose vietose berodo subiauro- 
jimtis, kurie buvo taip skau
džiai matomi šildant saulei.

Visus tuos blogumus rašyto
jas perlengva širdimi priskiria
rusams, užmiršdamas Vilniaus 
ir Vilnijos visišką nusmukdy- 
mą dabar.

Daug senų trobesių Vilniuje 
pastatyta iš savotiškos balto ar
ba palšai geltono tinko medžia
gos, ir daugeliui iš jų, žinoma, 
nereikia žiemos baltinančio pa
lietimo, kad juos išlaikyti, kaip 
jie yra, ir kai važiuojate gatvė
mis rogėse, tylos apsuptas, iš
skyrus skambučius ir botago
pliauškėjimą, gali pasirodyti, met Peluodami kaip paprastai 
kad važiuojate per miestą, pa- daroma Brituose. Jeigu keliau- 
statytą iš sniego ir ledo. lojas atvyksta po ilgos kelionės,

Trys labai svetingi jauni ka- P8 vaišinamas su daug valgio, 
rininkai, kurie sutiko mane sto- kok*u dienos laiku jis beatva- 
tyje, turėjo roges, laukusias jų ^uotų, nc^> Jc>g11 yIa aštunta 
už stoties, ir neleido man pasi- valanda ryto. Pusryčiai šia pro- 
imti paprastą važiuoklę, jeigu buvo iš didelio šmoto čes- 
galima važiuoklu tai vadinti, nakinSs dešros, kiaušinių, duo- 
kuris buvo siūlomas. Jie mane su Prieskoniais, keistų pu- 
nuvežč į namus brolio kariniu- s'au smių, pusiau saldžių kori
ko, kuris buvo mano šeiminiu- scivuotų dalykų ii, žinoma, 
ku man buvojant Vilniuje. Ma- vodkos. Vien mintis išgerti deg- 
no šeimininkas, taip jie paniški- linCs Pusryčiams tuojau po aš- 
no, turėjo visko, tik lovos ne- tun,os ryto sl“°«ia Didžiosios 
turėjo. Mat, tą savaitę Vilnių ,!rllani'os ž,n0SM kaiP kas te
lankė kai kurie vyriausio štabo |',lašus i žygdarbį. Visiškai palie- 
nariai, ir visos lovos namuose 
buvo užimtos. Tačiau jie parū
pino patogų kambarį man vie
name iš viešbučių, bet jie įspė
jo mane, kad visas mano mais
tas bus man paruoštas.

Tuomet prasidėjo vieni iš tų 
milžiniškų lenkiškų pusryčių, 
kurie yra tokie puikus ir neįsi-

kant mintį, kad ji, žinoma, 
nueis tiesiai į žmogaus galvą ir 
padarys jį nebeveikliu per die
ną, vien tik 
ragavimą to 
lokiu dienos 
tumu. Kažin
Buvo gerai, šaltas, su skambu
čiais važiavimas apšarmojusio
mis gatvėmsi, linksmas jaunų 
karininkų plepėjimas praneuziš-

dui. Tiesa, kai kurie vertingi 
raštai, parašyti kai kurių rim
tų rašytojų, apie baroko stilių, 
neseniai laimėjo tam tikrą pa
sisekimą, bet jūsų vidutiniškas 
lėbautojas yra nepalyginamai 
daugiau sužavėtas rpmantiškos 
vertės ir tystančio dydžio ir 
aukščio gotiškų trobesių, ku
riuos jis randa ten, kur yra dar 
užsilikusios viduramžių Euro
pos. Bet gi, jeigu vykstate pa
sidžiaugti Lenkija, tu 
pasiruošę, jeigu ne
džiūgauti dėl barokinio meno, 
tai bent vertinti 
šįs ir tai, ko jis

Lenkija buvo 
buvo vieta vieno
šių veikimų jėzuitams priešre- 
formaciniame judėjime septy
niolikto ir aštuoniolikto šimt
mečio pradžioje, ir yra įrodinė
toj ų, kad nepaprastas lenkų at
sidavimas Romos katalikų baž
nyčiai labiausiai yra pasėka tų 
pačių jėzuitų veikimo. Tas gali 
būti — nofs truputį sunku pri
skirti visds tautos dievobaimin
gumą vieno ordeno veikimui: 
vienas dalykas yra tikras — 
kad jėzuitai paliko išorinį ir 
matomą savo darbo ženklą aiš
kiau pažymėtą Lenkijoje, negu 
kuone bet kokia kita žmonių 
draugija. Nuo pietinės vakari
nės dalies (Austrijos) Lenkijos 
iki pat žieminės rytinės kertės 
rasite kiekviename mieste ankš
tas bažnyčias, kurių išpuošimai 
taip pat kupini cherubinų, šven
tųjų ir angelų, : trimituojančių 
trimitus, atsirėmusių į debesis, 
išputusių savo riebius pilviukus 
ir rodančių savo pilnas lupas
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LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

x Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

painus tymas apie 
stipraus skystimo 
laiku atrodo kok- 
kodėl taip nebuvo.

AKIU SFECIAL1STA1Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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

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.

Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
nuo 2-4 ir nuo 6-8 vai. vakaro 4712 Soilth Ashland Av. 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. phone YARDS 1373.

Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

bfiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel.BEVERLY 8244

drk. t. dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
/ Ofiso valandos:

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SU PAVEIKSLAIS

CRANE COAL COMPANY 
" 5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

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

SPALVOTAS
»

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

15 CENTŲ
Prisiųskite savo užsakymus tuojaus. Kas užsi
rašys NAUJIENAS—gaus šį musų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

dabar, 
buvo

lidumą (jis nedi- 
javyzdžiui, Šefil- 
turi nepaprastą

ninkd ir šeiihininke^ejgesiai su
kėlė šventės ūpą, kuriam ne
buvo begalima priešintis, ir 
vodkos gėrimas ir česnakinių 
dešrų valgymas buvo malonus.

Po pusryčių buvo vadovauja
mas Vilniaus apžiūrėjimas. Nie
ko negelbėjo priešinimąsi, kad 
aš busiu čia koletų dienų ir no
rėčiau pavaikštinėti po miestą 
ii’ pamatyti, ką aš galėsiu, pats. 
Ne, aš turįs pamatyti, 
kol vaišės tikrai rimtai 
nepradėtos.

Pagal savo 
dėsnis, kaip, 
das), Vilnius
skaičių trobesių, paminklų ir is
toriškų senienų. Bažnyčios —- 
daugiausiai katalikiškos —spie
čiasi krūvon kaip užeigos se
name Anglijos katedros mieste. 
Rytų ir Vakarų eivilizacijos su
sieina krūvon ne tik žmonėse, 
bet architektūroje, ir gatvės su
daro keistus priešingumus vie
na kitai, kurie sutrukdo nepa
siruošusį keliautoją. Yra vienas 
ar du gotiški trobesiai, pažymė
tina puiki šv. Onos bažnyčia, 
kuri gana įdomi kaipo gotiškas 
trobesys, pastatytas iš rožiniai 
raudonos plytų rūšies ir yra la
bai įstabus Vakarų žmogaus a- 
kiai. Kai Napoleonas žygiavo' į 
Maskvą, jis sustojo Vilniuje, ir 
sakoma gėrėjosi šia bažnyčia 
daugiau, negu bet kokiu kitu 
trobesiu savo kelionėse. Tačiau, 
be tų kelių trobesių, dauguma 
bažnyčių ir kitų istoriškos ver
tės viešų trobesių yra baroko 
stiliaus. Apgulimai, užėmimai ir 
atsiėmimai, kuriuos miestas 
praleido septynioliktame ir aš
tuonioliktame šimtmečiuose, jo 
svarbiausius paminklus paver
tė pelenais. Tačiau, jie buvo 
greitai vėl atstatyti; tiems, ku
rie vertina baroko stilių, yra 
laimė, kad miestas buvo naiki- 
namas tuo laiku, kai barokas 
buvo.

Pažymiu vertumą tiems, ku
rie gėrisi baroko stilių, nes 
daug žmonių Britanijoje mažai 
lesiiupalizuoja tam statybos bu-

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

KITATAUČIAI

Eudeikisy

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John
• \ •'.* *■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
diena m naktį

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

' Telefonas LAFAYETTE 0727
I

—• koplyčios visose
_ J JLAZZ cEL 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadieni* vakarais 
1 vai. vakaro U W. H. F. C. stoties (1420 K,)—Pranešėjas

B

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanicą Avenue

Yards 1139
Yards 1138

Marųuette 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.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgcon

3261 So. Halsted Street

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

. t

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Teleplione: Yards 1001.

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. • 

Seredbj pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230. 

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Garsinkitės “N-nose
v



Antradienis, sausio 17, 193^1 NAUJIENOS, Chicago, UI,

VINCAS STULPINAS — TIKROS DEMO
KRATIJOS ŠALININKAS

Po daugelio metų nepapra
sto pasidarbavimo savo tau
tos naudai, Lietuvos valdžia 
nutarė Vincų M. Stulpinų, pla
čiai žinomų chicagictį, apdova
noti Lietuvos šaulių Sąjungos 
žvaigžde, šio įvykio paminė
jimui yra rengiamas vakaras 
su vakariene ir programa. 
Gerb. Petras Daužvardis, Lie
tuvos konsulas Chicagoje, iš
kilmingai įteiks minėtų dova
nų p. Stulpinui šio menesio 
18-tų dienų, Sandaros svetai
nėj, 814 W. 33rd Street, Chi- 
cago, Illinois.

Vincas yra gerai žinomas 
Cnicagos lietuvių tarpe kaipo 
nenuilstamas visuomenės vei
kėjas, biznierius, Demokratų 
partijos šalininkas ir šaunus 
tikros demokratijos rėmėjas. 
Kuone visų savo 32 metų laikų 
Amerikoje Vincas gyveno ir 
dabar gyvena Bridgeporto lie
tuvių kolonijoj Chicagoje, kur 
per ilgus metus varė biznį lai
vakorčių, namų, lotų ir iš Lie
tuvos importuotų produktų 
pardavinėjimu. Dabartiniu lai
ku, Vincas dirba prie valdžios, 
industrinės inspekcijos skyriu
je.

Vincas gimė Lietuvoje gruo
džio 12-tą dienų, 1888 metais, 
Pagamės kaime, Papilės para
pijoje, Šiaulių apskrityje. Tu
rėdamas didelį troškimų siekti 
aukšto mokslo, Vincas įstojo į 
Papilės liaudies mokyklų, ku
rių baigė per tris metus. Po 
tam trukumas pinigų neleido 
Vincui tęsti savo mokslo prie 
pabaigos. Nemėgdamas žem
dirbystės darbo, Vincas įsigi
jo darbų prie Papilės Vartoto
jų Bendroves kaipo vedėjo 
pagelbininkas. Po kelių metų 
viena Žydų bendrovė jam pa
siūlė gerai apmokamų komer
cinį darbų Rusijos krašte. Vin
co motinėlė patarė vietoj į Ru
siją, kur jis galų gale pražūtų 
lietuvystei rusizmo bangose, 
geriau keliauti į Amerikų, į 
dolerio ir laisvės šalį.

Sekdamas motinėlės rimto 
patarimo, Vincas iškeliavo į 
Amerikų, kurių pasiekė rug
pjūčio mėnesį, 1907 metais, ir
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apsistojo Chicagoje. Greitu lai
ku Vincas įsigijo savo pirmu
tinį darbų Amerikoje prie 
Armour and Co., blokinių iš- 
dirbystės skyriuje. Dirbo de
šimt valandų kasdien, išski
riant sekmadienius, gaudamas 
vienų dolerį per dienų, šioj 
vietoj Vincas darbavosi du 
metus.

Tuoj po atvykimo į Ameri
kų Vincas pradėjo naudotis 
visomis progomis siekti prie 
aukštesnio mokslo. Jis tuojau 
įstojo į suaugusiems vakari
nę mokyklų, McCallister Pub
lic School, kuri iki šiai die
nai randasi ant kampo 37 ir 
Lituanica gatvių. Toje moky
kloje sykiu su Vincu mokėsi 
dabartinis kun. A. Martinkus, 
klebonas lietuvių parapijos 
Chicago Ileights, III., aptieko- 
rius Petrulis ir kili. Po dvie
jų metų triūso Vincas baigė 
šios mokyklos kursų. Po tam. 
susitaupęs kiek pinigėlių, metė 
savo darbų stokjarduose ir į- 
stojo į suaugusiems dieninę 
mokyklų, Jonės Public School, 
kuri tuomet buvo ant kampo 
Harrison ir Plymouth gatvių, 
Chicagoje.

Rudenį, 1911 metais, cu pa
galba kun. A. Ežerskio, buvu
sio lietuvių parapijos klebo
no Cicero, III., .Vincas įstojo 
į S t. Bede College, Peru, III. 
Toje kolegijoje Vincas tęsė 
augštesnį mokslų iki užbaigi
mo 1916 metais. Kartu su Vin
cu tų mokyklų lankė dabarti
nis Dr. Dikselis, kun. A. Lin
kus, kun. Rakauskas, Nikode
mas Naugžemis ir kili.

Sakytoje kolegijoje Vincas 
laimėjo auksinį medalį už pa
rašymų lietuvių kalba rašto 
antrašte “žmonijos Progresas”. 
Šį medalį kiekvienų metų pa
aukodavo kun. Deksnis tam 
kolegijos studentui, kuris ge
riausiai parašydavo lietuvių 
kalba raštų bile kokia tema. 
Kun. Deksnis taipgi būdavo 
ir kontesto teisėjas. ;

Po to Vincas įstojo į Loyola 
University, Chicagoje, sociolo
gijos, skyriun ir mokėsi per du 
metus. Kartu su Vincu tų mo
kyklų lankė dabartinis Dr. Ka
zys Pakštas. Dar belankyda
mas universitetų Vincas įsto
jo ir į De /Paul universitetų, 
komercijos skyriun. Netrukus 
ši šalis įsipainiojo į pasaulinį 
karų, tikslu “išgelbėti demokra- 
tybę”. Nelaukdamas pašauki-

mo, Vincas apleido mokyklos 
suolų ir laisvai įstojo į Dėdės 
Šamo kariuomenę.

Prancūzijoje Vincui teko iš
būti apie vienerius melus. Ka
rui pasibaigus Vincas grįžo į 
Chicago ir vėl įstojo į De Paul 
Universitetų, kad galėtų baig
ti pirmiau pradėtų mokslų. Ga
lų gale Vincas pasiekė savo 
užbriežtų .tikslų — baigė uni
versitetų su B. C. S. (Bache- 
lor of Commercial Science) 
laipsniu 1922 metais. »Po to 
Vincas liko vaizbininku, lai
vakorčių ir lotų pardavinėjimo 
srity.

Dar mokyklų belankydamas 
Vincas pašventė daug laiko ir 
energijos besidarbuodamas į- 
vairiuose veikimuose lietuvių 
tautos naudai. Vinco nuopel
nai tose srityse visiems yra ge
rai žinomi. Kuomet Vincas bu
vo pirmininkas Chicagos ap
skričio Lietuvių Bonų Parda
vimo Komisijos, tai. buvo par
duota beveik už pusę milijono 
dolerių vertės bonų. Tai bu
vo milžiniška pagalba naujai 
besikuriančiai Lietuvos valsty
bei !

Vincas nukeliavo į Lietuvą 
1922 metais, kaipo vadas lie
tuvių ekskursijos tikslu ap
lankyti savo tėvynę. Tuo metu 
Vincui teko garbė ypatiškai 
įteikti Antanui Smetonai auk
štos vertės auksinį medalį, ku
rį Dr. A. Račkus, žinomas nu- 
mismatikas, savo lėšomis pa
gamino paminėjimui pirmo 
Lietuvos prezidento.

Vincas yra buvęs nariu Lie
tuvių Rymo Katalikų Moks
leivių Susivienijimo, Lietuvos 
Vyčių, šv. Mateušo Draugijos, 
etc. Dabartiniu laiku yra na
rys Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje. Be to, Vincas yra 
vienas iš organizatorių Da
riaus ir Girėno skyriaus Ame
rikos Legijono, buvusių ka
reivių organizacijoje.

—J. J. P.
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LEISK ELEKTRIKAI SIAIS DVIEM GYVAIS 
BUDAIS fATARNAOTI!

k S. Bcttcr Sight lempų 
Pirkit dabar—ir sutau-

• Tamsiose žiemos
lyk apie tokį reikalą , _
grindų statomų lempų, dabar esančių ant parodos. Rasite ant grindų sta 
tomų? Bridge, Boudoir, Pin-it-Up—daugybę I. E 
_ visos numažintomis kainomis. Tad, nedelskite.
pykit I

Užlaikyk Maistą Šviežų, Saugų Elektrikmiam

refrigeratory

gesniam laikui — ir, belo sutaupo j gų ■ . viskas už išpardavimo 
friaeratoriu ... Mieros ir modelio pasirinkimas - viskas uz isj 
kainas. Skaičius apribuotas — gėliau ateik

ELECTRICAL APPLIANCE DEALFRS AND 
PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS

Lietuvių Liuosybės 
NamoCiceroj 
Nauja Valdyba
Ruošia Metinį Vakarą Vas. 12

MOKAME 4%
DIVIDENDŲ UŽ TAUPOMUS PINIGUS

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

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

Miegan Avė. Cltnlc
Telefonas Calumet 4178

| 33-čia ir So. Michigan Avė.

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

Kasdien nuo 8:30 v. rytą 
iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

LIGONINĖS IŠLAIDOMS PADENGTI
I APDRAUDA
i Apdraudžia vyrus ir moteris nuo 16 iki 65 metų amžiaus. Apmoka 
| ligoninės išlaidas ligoje ir prie susižeidimų-accidents
I $5.00 už dieną per 21 dieną—bile ligoninėje.
| $10.00 už vartojimą operacijos ir gimdymo kambarių
jį $10.00 už apmarinimą
, $5.00 už X-Ray.

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

centus per mėnesį, extra primokant.
THE NATIONAL CASUALTY COMPANY DETROITE stipriausi 

I tos rųšies, išrašys šį polisą per vienintelį lietuvį savo atstovą— 
| kuriuo yra

EDW. CHERNAUSKAS,
1900 SO. UNION AVĖ. Telefonas CANAL 218S.

1 Jis aplankys jus.

I

Leo Norkus Jr.
Ambrosia & Nectar

BEER DISTRIBUTOR
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 

mėgsta AMBROSIA ALŲ, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dar geresnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra paga
mintas iš importuotų pirmos rųšies produktų.

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

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Laisvamaniai 
Džiaugiasi 1938 
Metų Darbais
Pergyveno Sunkių Bedarbę ir 

Su Geru Ūpu Pradeda Nau
jus Metus

ROSELAND — Lietuvių Lais
vamanių Etines Kultūros drau
gijos 1-os kuopos metinis susi
rinkimas įvyko sausio 12 d. Su
sirinkimas buvo neperdaug 
skaitlingas, nes tų patį vakarą, 
ir toj pačioj svet., broliai Mo
tuzai rodė jodžius, atvežtus iš 
Lietuvos, todėl nemažai ir lais
vamanių norėjo pamatyti.

Iš įvairių komisijų raportų 
pasirodė, kad pereitais, kaipo 
bedarbės, metais, pinigiškai ne
perdaug gerai stovi: Mat, labai 
daug lėšavo pirmas vienkart^ 
laisvamanių, leidinys, taipgi ir 
maršrutas. Vienok pas 1-mos 
kuopos laisvamanius pasireiškia 
energija ir geras ūpas veikti ir 
šiais metais.

< Pradžia pasirodė gana gera, 
nes jau 4 nariai užsiprenume
ravo “Laisvąją Mintį”, būtent, 
A. Jocius, A. Jankauskas, O. 
Furgienė ir S. Vitkus.

Knygų peržiūrėjimo komisija 
pranešė, kad kaip 1-ma kuopa, 
taip kunigo X. Mockaus Fonas 
labai tvarkiai vedamas.

x 1939 metų valdyba
Korespondentas irgi pasi

džiaugė, kad rašęs nemažai ir 
laikraščiai visas talpinę, todėl 
labai ačiū jiems. Be to, nevieno 
neužkliudęs ir draugijos vardo 
nepažeminęs, taip kad dabar 
negėda esą kiekvienam į akis 
pažvelgti. O jei kam gal būt ir 
nepatikę kaip kas tai ne kores
pondento kaltė buvus.

Valdyba beveik ta pati, tik 
turtų raštininkui A.' Lauritėnui 
atsisakius, išrinktas naujas.

—Stepukas

CICERO — Lietuvių Liuosy- 
bės Namo Bendrovė sparčiai 
ruošiasi prie savo metinio pa
rengimo. Direktofiai, kurių yra 
15, išsirinko valdybą, susirinki
me, kuris įvyko trečiadienį, sau
sio 11 d.: Pirm. M. J. Butvilą; 
padėjėjas K. P. Deveikis; rast. 
M. Yacina; iždininkas J. Bala- S 
kas; 3 trustisai — V. Stankus, 
J. Klimas, J. Balčas; remonto 
komisija — J. Žilius, J. Dum
čius; auditorius J. P. Varkala, 
svetainės prižiūrėtojas A. Avi
žienis. Tai visass sąstatas tos di
delės įstaikos.

Kaip jau buvo rašyta, su pra
džia šių metų bendrovė gavo 
naują paskolą ir atmoka visas 
senas skolas. Visą tranzakciją 
veda advokatas P. Gugis. Buvo 
prižadėta, kad su pradžia šių 
metų viskas bus pabaigta, bet 
taip neišėjo. Advokatas sako, 
“Iš mano pusės viskas užbaig
ta. Dabar priklauso nuo pačių 
bosų, t. y. davėjų paskolos, L. 
D. S. per Salaveičiką ir Abeką”. 
Gal ilgai nereiks laukti. Tiki
mės bile dieną" užbaigti reikalą.

' Bendrovės metinis parengi
mas vasario 12 d. Programas 
platus — vaidinimas ir koncer
tas. Pildys du chorai, Kanklių 
ir Vyrų. Bilietai jau platinami 
plačiai. Įsigykite visi iš anksto, 
pigiau.

Kiti Parengimai
šį šeštadienį čia buvo keletas 

parengimų. Draugystės Tautiš
kų Lietuvos Seserų metinis pa
rengimas Liet. Liuosybės svet. 
Jaunų Mergaičių Draugija — 
Parapijos Svetainėje. Biznierių 
Draugija — šameto svetainėje, 
Jaunam Franukui B. “supraiz 
party”. Darbuojasi jaunuome
nė, bet dalyvauti gali ir senuo- 
mehė. D—

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 Pirmu Morgičiu Nuo 
5 iki 20 Metų Mažais Mėnesiniais 

Atmokėjimais
INFORMACIJŲ KREIPKITĖS į

ByBaMbKANTOZ/

Iii tederalSavings
^iAND LOAN ASSOCIATION^iAND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO

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

Chicago, III.

GAKS1NKITES “NAUJIENOSE”
m*

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
lrad pačios Naujienos 
/ra naudingos.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Canal 8500 >

NEW TOOTH PAŠTE 
CLEANS DANGER

AREAS EVEN WATER 
MAY NOT ENTER

Imagine a delightfully different tooth pašto 
that foams into a “bubblo bath' ’ fine enough 
t© clean pits and eraeks so tlny oven watcr 
may no* cnter them!

That’s exactly what happcns the instant 
saliva and brush touch the NEW formula 
Listerine Tooth Pašte, supercharged wlth 
amazing Luster-Foam detergent. You 
ivouldn’t believo how it cleans, brightens. 
polishes . . . leaves cho cntiro mouth so 
much fresher and cleaner.

Ask for the big 25^ tubeor, better štili, tho 
double size 400 tube containing more than 
Ji poundof tooth pašte. Atanydrugcounter. 
Lambert Pharmacal Co., S t. Louis, Mo.

THE NEW FORMULA -

LISTERINE TOOTH PAŠTE

NAUJA
PAVASARINIŲ
MADŲ

KNYGA

PATTERN BOOK

KAINA 16 CENTU
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, I1L

Vardas........-.............................
Adresas.................................... . .....

Miestas------- ----------- ----------------

Valstija---- ------------------------------
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.75
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$8.00 per yeat in Canada
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$8.00 per year in Chieago 
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Pustrečių metų
Liepos mėn. 17 d. 1936 m. prasidėjo Ispanijos nacio

nalistų, monarchistų ir klerikalų sukilimas prieš respu
blikos vyriausybę, kurį nuo pačios pradžios rėmė Italijos 
valdžia, o vėliau vis daugiau ėmė remti ir Vokietijos val
džia. Vidaus karas pavirto ginkluota svetimų valstybių 
intervencija. Tam karui šiandien sukako lygiai dveji ir 
pusė metų.

Jisai dar tęsiasi. Nėra jokios abejonės, kad jisai bu
tų buvęs seniai pabaigtas respublikos laimėjimu, jeigu į 
jį nebūtų įsimaišiusios svetimos fašistiškos valstybės. 
Per pirmąjį pusmetį stipriausią sukilėlių jėgą sudarė at
gabenti iš Afrikos maurai; tuos maurus perkėlė į Euro
pos kontinentą italų lėktuvai. Po to maištininkams visą 
laiką suteikdavo persvarą ne tik didesnis skaičius kari
nių aeroplanų, gaunamų iš Italijos ir Vokietijos, bet ir 
fašistų pristatomų ginklų gausumas.

Didžiosios valstybės bandė tą fašistų intervenciją 
sustabdyti ir įsteigė “nesikišimo komitetą”, bet tai suki
lėliams greičiau padėjo, negu pakenkė, nes Britanijos 
valdžia žiurėjo pro pirštus į ginklų ir kareivių šmugelį 
iš Italijos, o demokratinės šalys nesikišimo sutartį vykdė 
daug sąžiningiau už fašistiškas valdžias. Be to, Amerika 
priėmė “neitraliteto” aktą it paskelbė griežtą ginklų em
bargo prieš Ispaniją.

Viso to pasėkoje, maištininkams pasisekė iki šiol už
kariauti daugiau, kaip du trečdaliu Ispanijos teritorijos 
ir atkirsti nuo Madrido ir Valencijos Katalonijų. Pėr 
paskutines tris savaites geh. Franco armijos įsiveržė jau 
ir į šios provincijos teritoriją. Respublikos gynėjų padė
tis darosi kasdien sunkesnė ir kritingesnė.

Katalonija neatsilaikys, jeigu ji negaus ūmios pagal
bos iš kitur. Jai gali padėti tiktai Fraiicuzija. Francuzi- 
jos spauda ir politinės partijos jau yra labai susirūpinu
sios, kad fašistai, paėmę Barceloną, įsteigs tenai savo ka
ro bazę, ir Mussolini tuomet galės daug drąsiau vykinti 
savo šantažo politiką prieš Francuziją, reikalaudamas 
Tunisijos, Korsikos, Nicos ir kitų franeuzų žemių. Net 
radikalų partija, kurios nariai yra premjeras Daladier 
ir užsienių reikalų ministėris Bonnet, ėmė raginti val
džią, kad ji neleistų fašistams įsigalėti Ispanijoje.

Bet kažin ar franeuzai drįs, nepasiklausę Chamber- 
laino, eiti Ispanijos respublikai į pagalbą? PeT dvejus su 
puse metų jie nedrįso to daryti. O tai yra jų reikalas 
daugiau, negu kieno kito. Jeigu Francuzija nepasiprie
šins fašistų intervencijai Ispanijoje, tai Katalonija, o 
paskui ir visa Ispanijos rėspublika, teks Mussoliniui ir 
Hitleriui.

bas su Berlynu. Prieš šitų naujų kabinetų ir jos politikų 
pakilo Lietuvoje ir tarpe Klaipėdos lietuvių smarkus jti- ■ 
dėjimas. Smetona buvo priverstas uždaryti Lietuvos urii- 
versitetų ir kitas aukštąsias mokyklas ir paskelbti Kati
ne “sustiprintos apsaugos” pbdėtį. O kad tas judėjimas 
prieš valdžių butų diskredituotas visuomenės akyse, tai 
valdžios propagandos biuras ėmė skelbti, kad tai es^s 
“voldemarininkų judėjimas”!

Ir Maskva šita melaginga propaganda patikėjo. 
Brooklyno “Laisvė” gavo pranešimų iš Kauno, kiiriarhe 
šakotna:

“Sdvietų radio ir spauda taip pat patikėjo ofi
cialiems Lietuvos vyriausybės pranešimams, kurie 
teisybę sąmoningai iškreipė.”
Tds prųnėšiftias yra datuotas gruodžio 29 d. (1938 

m-)> o įvykiai, apie kuriuos Smetonos propaganda “tei
sybę sąmoningai išklaipė”; buvo gruodžio 10—12 d.d. Va
dinasi, tik už dviejiį M* daugiau savaičių Maskva, susi
griebė, kad ji “betina” ne ant to arklio: ji manė, kad, 
užtūrdahia, Smetonos valdžių, ji remia nacių priėšus, o 
pasirodo, kad naujieji Smetonos ministeriai “yra visiš
kas Vokietijos įrankis”, ir kad prieš juos kovoja ne vol- 
demarininkai, bet demokratinės visuomenės srovės, ku
rios yra priešingos pasidavimui naciams!

Bet kuomet buvo apgauta Maskva, tai davėsi apgau
nami ir mūsiškiai* komunistai, kurie savo “išmintį” se
mia iš Maskvos šaltinių. Kol sovietų spauda ir radio skėl- 
bė, ka i judėjimas prieš Smetonos valdžių Lietuvoje yfa 
“voldemarininkų”, tai ir musų komunistai kartojo tų pa
tį, kaip papūgos. Chicagoje jie reikalavo, kad draugijos 
savo konferencijoje pasmerktų “voldemarininkus”, ir įro
dinėjo, kad Smetonos valdžios “nuvertimas” dabartinia
me momente butų “pavojingas”, nes Hitleris pasigrob- 
siųs Lietuvų!

Šitame punkte nebuvo galima jų įtikinti, nors aiškus 
faktai rodė, kad tas burbulas apie “voldemarininkus” yla 
iš Kauno pučiamas tyčia, su tikslu apdumti akis visuo
menei. Andrulis, Abekas, Jagminas ir kiti kOrmiriistų agi
tatoriai aklai sekė paskui Maskva, nepaisydami nei fak
tų, nei logikos. O šiandien pati Maskva prisipažįsta, kad 
ji buvo “sufulinta”.

Ar tiesa, kad dabartinė Lietuvos vyriausybė yra “vi
siškas Vokietijos įrankis”, tai, žinoma, dar irgi klausi
mas. Gal būt, kad tai yra persūdyta. Bet įdomu, kad ta
me “Laisvės” korespondento pranešime jau smerkiamas 
ir Lietuvos valdžios “Vilniaus atsižadėjimas”. Taigi jau 
ir su lenkais Maskva nesitiki sudaryti “prieš-haeiško blo
ko”. Eina velnibp, vadinasi, ir kita musų komunistų “ide- 
ja" ’ ■’ r - "

Kokia i'š-tb išvada? O-gi ta, kad, kaip “Naujienos” 
yra sakiusios daug kartų, su komunistais susikalbėti sun
ku, nes jie savo proto nevartoja.

viai komunistai šaukė, kad tas 
judėjimas, kuris buvo kilęš Lie
tuvoje apie gruodžio 10—12 d. 
d., esąs “Voldemarininkų” va
dovaujamas. Komunistų orga
nas išgyrė Smetonos policiją Už 
tai, kad ji suareštavo kčlibliką 
(buvp prahešta, kad šimtą) U- 
niversiteto studėiitų, tuo būdu, 
girdi, suduodama “šmugį Hitle
rio agentams”.

konferencijoje komunistai rei
kalavo, kad į rezoliuciją butų 
įdėtas pasmerkimas avolclėirta- 
rinihkams”, ir V. Andrulis įro
dinėjo, kad dabar butų “pavo
jinga” versti Smetonos valdžią, 
nes tuo pasinaudos “voldemari- 
nirikai.”

A V* 

f** **

u

ŠIRVYDIŠKAS JOVALAS

Reklamuodamas tautininkus, 
p. Vyt. šiftydas rašo, kad Dr. 
Šliūpas ir kiti Amerikos lietu
vius ragino (“įkalbinėjo”) 
šviestis, lavintis, siekti mokslo 
ir

dhktorialis vietos, lai jisai ėmė 
Sdcialistdius keršyti, remdamas 
maksimalistus (pusiati-ahdfchis- 
tilš), kurie skelbė “smurtingos 
bevoliticijos” idėją.

Tie “revoliucionieriai” susi-

Rusija ir Lietuva (įe

Užkulisinė kova dėl Lietuvos vyriau 
sybės persiorganizavimo

Staigmenos Lietuvos vidaus politikoje. — Krikščionys 
dėniokratai pasišovė jjrie valdžias vairo prisigriisti. 
— fceišti talkininkai. — fcind derybos. — Liatidihin- 

Libėtniiškeshė tnihtiskai pradeda sukti į dėširtė. — Libėtaiiškeshė 
pradeda atkusti. — bereikalingos depresijos.

(Musy specialaus korespondento Lietuvoje)

Sovietų ftttsijOs Valdžia, beintriguodama Pabaltijo 
valstybėse, įsišoko.

Nuo pasaulio kabo laikų jos politika tenai buvo to
kia: kurstyti Liettitą, kad ji nusitaikytų su Leftkija. Mas
kvos tikslas buvo neprileisti, kad Lenkija paimfų į savo 
ratikas Vadovybę Pabaltijo kraštuose ir sudarytų su jo
mis bloką prieš Rtisijų. Šituo tikslu Maskva “pripažino” 
Lietuvai Vilnių ir per 18 metų jai žadėjo padėti Vilnių 
atgauti, patardama jai nedaryti su lenkais iokių kompro
misų. Bet pereitų pavasarį tas bolševikų blofkš šuspfd- 
gb, nes kai Lenkija pasiuntė Kaunui dltimattihią ik pra
dėjo mobiližUoti savo armiją Lietuvos pasienyje^ tai bol
ševikai rte tik nėjo ginti Lietuvą, bet “draugiškai pata
rė” jai išpildyti ultimatumą.

Pereitų gruodį kilo krizė dėl Klaipėdos. Maskva tuo
jau ir vėl pasisiūlė Lietuvą užtarti, šį kartą nuo Hitlerio. 
Pasitikėdama, kad Lietuvos tautininkai laikysis, įsika
binę į jos skverną, ji davė inštrukciją visoms komunistų 
partijoms protestuoti prieš narių užsimojimus Klaipėdos 
krašte ir remti Smetonos Valdžią, kuri Hitleriui “nėpas 
siduos”, nes su ja eina kartu galingoji Sovietų Sąjunga:

Bet <tuo tarpu Smetona sti kun. Mironu pakeitė ka
binete kai kuriuos ministerius tokiais, kurie gali gėriku 
susikalbėti su Vokietijos naciais, ir pradėjo vesti dery-

kultūros. Toliau sako:
“O kiį socialistai nuo 1907, 

o komunistai hito 1918 me
tų, Amerikos lietuviams siū
lė? Organizuotis smurtingos 
revoliucijos tikslams — reiš
kia, sapnui, buk lietuviai 
(kad ir amerikonų drangoje) 
smurtu nuvers Amerikos
iliokratihę santvarką ir su
kurs socialistinį rojų?’
Tai yra melas, nes socialistai 

tliekuomet nepritarė “Smurtin
gai revoliucijai” ir illčkuoihet 
nfeketlho (ib hei heSvhjojb) hu- 
versti Amerikos demokratinę 
santvarką. Priešingai, socittlis- 
tai visuomet stojo už demokra
tiją.

kombhištai tai iš tiesų stojo 
už .ginkluotą sukilimą ir kovo
jo pHfcš demokratiją, bet kaip 
tik dėl to Socialistų partija jtioS 
ir išmetė lauk už šitą nusista
tymą.

Už “smurtingą revoliuciją”, 
beje, vienu laiku stojo ir Vyt. 
įirvydd tėvas, J. O. Sirvydas^ 
kuris pradžioje, kartu su Dh J; 
šliupu, organizavo socialistus, 
o ,paskui su juo smarkiai šiP 
sipyko. Dėl to susipykimo Šliu- 
phs pdsitfhukė iš socialistų or- 
ghnlždęijbs i/ apšaukė J. O. Sir
vydą “gyVatb”, kurią jisai ilžsi- 
ddglhęš “savo antyje”. Bet kai 
ŠIrVydas 1907 m. buvo privers
tas pasitraukti iš “Kovos” re-

ninkų”, kurią paėmė redaguoti 
J. O. Širvydas, O jb brolis, A. 
Bernotas, dirbdamas už zecerį 
LSS centro spalistuvėje, vedė 
makšitnališką propiigaiidą Phi- 
ladelphijbje.

Bet sbčialištų Orgaiiizdcija 
nuo tų ėlehientų alšigyne ir Jie, 
laiktii bėgtmt, pakriko. Kai J.i 
O. Sirvydas pamalė, khd jisai 
su Savo “revbliucihiais” šalinin
kais pas socialistus nieko nepeš, 
liti jisai pdšiddfė Biiisuš “patrio
tas” ir pradėjo garbinti tą patį

gyvate” 1
Tai ve kaip iš tiesų buvo.
Vyt. širvydas, kalbėdamas a- 

pie tuos praeities laikus, tyčia 
iškreipia faktus arba juos taip 
sumaišo, kad pasidaro tikras

it

Priešingai, “Naujienos” įspė
jo visuomenę, kad tie prdtieši- 
mai apie “voldehiarininkus” y- 
ra Sniėtbribš propagatldds bld- 
faš, pučiamas su tikslu apgauti 
viešąją opihiją. Redaktorius P. 
Grigaitis abkščiaus paminėtoje 
konferėncijbjb ilutodė, kad Lie
tuvoje eina plačiųjų Opozicinių 
srovių jbdėjimas prieš Smeto
nos diktatūrą, ir Amerikos lie
tuviai, • kurie remia demokrati
ją, atsidurtų kvailiausioje padė
tyje, jeigu jie dabar tą judėji
mą pasmerktų ir pradėtų rem
ti Smetoną!

Dabar pasirodo, kad ir ko
munistai jau patyrė, jogei jie 
buvo apmulkinti. Štai “Laisvė” 
įdėjo savo šeštadienio numeryje 
gautą iš Kauno laišką, kurianie 
sakoma, kad žinios apie Lietu
vos įvykius buvo iškraipytols, 
piešiant demokratinių grupių 
jiidėjimiį “voldemarininkų ju
dėjimu”, ir prie šilų iškraipy- 
iiių, girdi, prisidėjo “Lifettivbs 
ir Voklėtijos valdiškos žinių a- 
geritiii’oš”. Reiškia, Smetonos ir 
Hitlerio prbpagaiida Ž»uvo apga
vusį mūšų komunistus!

Tdihe laiške sakoma:
“Demokratiškųjų Lietu v 6s 

visuomenės grupių reikalavi
mai sudaryti koalicinę vy
riausybę ir protestai prieš ža
lingą Lietuvai tautininkų val
džios pblitiką buvb apšaukta 
voldemarininkų judėjimu, 
kas, žirtbiha, yra perdėm ne
teisinga.”
Dabariiriiš kabinetas esąs 

pto-vokiškas
Toliau lame “Laisvės” gau

tame laiške aiškinama, kad 
naujai sudarytas Lietuvos mi
nės lerių kabinėtas esąs “visiš
kas Vdkietijbs įrankis”. Todėl 
prieš tą kabinęlą pradėjo prd- 
iestiidti stbdentai, Šaukdami 
mitingus ir priimdami rezoliu
cijas su feikalaviinu koalicinės 
Valdžios. Buvd didelis lietuvių 
protesto mitingas ir Klaipėdoje. 
Tuomet Smetonos hgentai ir vo
kiečių hacidi griebėsi įvairių 
provokacinių priemonių: jie e- 
me skelbti, kad tas visas judėji
mas esąs “valdemarininkų”.

Apie masinį mitingą Klaipė
doje laiško autorius rašo:

“Tuojatt po rinkimų Klai
pėdoj buvo sdšauktas didelis 
lietuvių višUdiiieriėš stisiriii- 
kihias, kurlahie bttvo pasisa
kyta prieš dabattlriį ministe- 
fių kabinėtą, prieš pasidavi
mą Hitlėridi. Susirinkime bu- 
Vo priimtos fėzbiitifcijoS, kb- 
ribse reikalaujama koalicinės 
vyriausybės, tiirihčios visos 
visuomenės pasitikėjirtią. Re
zoliucijos buvo pasiųstos vy
riausybei; Po šito susirinki-

Be reikalo tas vyrukas “sto- 
rojasi”, bandydamas publiką į- 
tikinli; kad socialistai nesidar- 
bavo apšvietai. Visi žino, kad 
socialistai surengė daugiau pra
kalbų ir paskaitų, daugiau iš
platino literatūros, daugiau iš
leido laikraščių^ daugiau įsteigė 
įvairių organizacijų ir surengė 
koncertų ir vaidinimų, kaip ki
tos sroves. * K

KOMUNISTAI PRISIPAŽĮSTA,
kad buvo Apgauti

Visi, kurie seka laikraščius, 
atsimena, kaip Chicagos lielu-

laivo pfyšakyjė, bet vieniams 
bbvo nėjatikti ir, bfe to, jautėsi, 
kad krašto gyvehtojų tarpe vie- 
hi neturėsią šiokiems žygiams 
ir užsimojimams reikiamo pri- 
tatimo, todėl jie ieškojo pas ki
tus tdikihinkų. Pirmoje eilėje

Žienibš didžiųjų švenčių išva
karėse Lietuvos vidaiiš politi
niame gyvenime sušilaukta kaip 
it šiokių tokių staigmenų. RiP- 
miatisia tai Lietuvos spauda tu
rėjo pfrogoš veik atvirai pasisa
kyti tabtoš bendrų pajėgų su
būrime: klausimu. Iš tos spau- jie susiprato sū liaudininkais, 
dbs pasišakyttio paaiškėjo, kad Jau liuo kubio taikb tarp šių 
tdrp krikščionių demokratų ir 
iiatidiiliiikų ėsdma behdro stisi- 
tai’imo įvairiais vidabs politikos 
klausimais ir kad šiokiam sdsi- 
tarlmtii visiškai pritaria, solida- 
Puoja taip vadinami tatitinihkų 
opozicionieriai! voldemariilinkai. 
Jaučiama, kad šiokio susildri- 
inb padariniu yra Klaipėdos 
mieste pasirodęs laiktdštis “Žjr- 
giai”.

Šitas laikraštis stipriai ir at
virai kl’itikubja vyPidUsybę, tdu- 
tininkiiš ir jų Vadą. Takai laik
raštis tlėkd savotiškų dabar su
sitarusių politinio gyvenimo 
lygų Klaipėdoje visai liuosai 
Ii išeiti, bet kitoje Lietuvos 
lyje jisai yra konfiskuojamas ir 
jo platintojai tardomi. Bet visai 

, nepaisant šiokių apsaugos prie
monių tasai laikraštis turi mil
žinišką pasisekimą. To laikraš
čio turinio netenka čia atpasa
koti, spėju busite jau jį gavę.

Krikščionys demokratai jau 
nuo kurio laiko aiškiai pasišo
vė žūt būt atsidurti valstybės

są
va
da-

dviejų sbovių Spaudoje dihgo 
polemika, giilčai. Bet Visų laika 
greta šių srovių aktingai vbikū 
taip vadinami thutihiiikų atska- 
lliiiai — VoldemdHninkdi. Kad 
ir šioji srovė palyginamai visai 
nbdidele, tai tik paskirų asme
nų pastangos, bet tos pastangos 
turi didelio SvoHo akademiška
me tautininkų jaunime ir kariš
kių Sferose įtakos. Tdi krikščio
nys demokratai gudriai laviruo
dami savo įtakon įtraukė ii 
voldemaHilinkus. šiokio pajėgų 
susibuHihO užuomazgų stipriai

ne volduiiiarininkų. Toliau sd- 
koma:

“Tautininkus labiausiai da
bar gązdina ne voldemarihin- 
kų judėjimas, kurį remia hit
lerininkai, nes ir sinetoninin
kai sėdi' Hitlerio vežime ir jo 
giesmę gieda, o krikščionių 
dėmokhatų ir valstiečių liaii- 
dininkų Susitarimas bendram 
vėikimtii. šis susitarimas tarp

Liettivoj jau visiems yrd ži
nomas taktas.”

Ir Mdskva btlvo apiiiulkinta;
Taigi matome, kad Viskas pa- 

silvirtinh, kas nbvb rašyta 
“Naujienose” ir ką “Naujienų” 
redaktoritis aiškino A. L. K. 
škyi’iduš konfėbcncijoje ir pra
kalbose. d komunistai, kurie 
reikalavo pasmerkti “voldema- 
Hhihkus” ir remti Smetonos 
valdžią, buvo apmulkinti.

Bet juokingiausia yra tai, 
kad ta shiėlohinrnkų ir nacių 
propaganda buvo apdurriUsi d- 
kis ir pačiai Maskvai. Nes “Lai
svės” gautame laiške randame

jo areštai, o direktorija už
draudė lietuviams daryti bet- 
kokitlš susirink imtis. Jeigu 
tėti būtų buvę kas nors vol- 
demafiška, tai hitlerininkų 
direktorija butų ne tik nieko 
nedtdūddšl, bet visomis pajė
gomis prisidėjusi. Tai buvo 
padaryta šti centfo vyriausy
bės žinia it* viešai spaudoj 
paskelbta...”
Laiške nurodoma, kad ir su

areštuotųjų vardai (Bistras; 
Karvelis, Dielininkaitis ir k.) 
rodo, jogei tas judėjimas buvd

“Sovietų radi O ir spauda 
taip pat patikėjo oficialietns 
Lietuvos vyriausybėsi praneši
mams, kurie tfeisyb^ sąmonin
gai iškraipė.”
Tai pirmų kartų mums tenka 

matyti konnihištų laikraštyje 
pripažinimų, kad fašistai apga
vo Maskvą. Tur blit, labili pras
tai Lietuvos kohiunistai (ir so
vietų pasiuhtihys Kaune) infor
muoja savo “dėdes” Maskvoje, 
jeigu ji taip lengvai davėsi ap- 
mulkinhma!

Visiems komunistams, ypač 
Andruliui, Jagminui ir jų sėb
rams Chieagoje, bus pravartu 
perskaityti šituos minėtojo laiš
ko autoriaus žodžius:

“Sutatlhiis liaudininkų ir

jimas prieš tautininkų dikta
tūrų, prieš Klaipėdos praradi
mų ir prieš VilhidUs atsižadė
jimų yra visai ne voldema- 
riškas. Tai reikia žinoti ir 
riėsidiioti hitleriškų agentūrų 
klaidinamiems.”

seimelio rinkimų metu. Iš čia 
veik ir prasidėjo tasai judėji
mas, kuris vainikavosi pasiro
dymu haiijo laikraščio.

Bet pačių voldemarininkų 
tdulinihkų tarpe šiuo klausimu 
nėra bendro nusistatymo. Kai 
kurie jų šnairoinis žiuri į tokį 
pajėgų sbbUrirhą, Ir jie geriau 
velija susitaHi, sušipraet; tik su 
nuosakiaisiais tabtiniilkdis, tai 
yra su ta tautininkų srove, ku
ri dabar sudaro vyriausybę.

Tų nuosakiųjų tautininkų 
tarpe taip pat nesą darnaus sa
vo tarpe sugyvenimo. Vieni jų 
visai nenorėtų boti į bet kokias 
darOmdS pastangas kitais pa- 
gfiiiddis pertvarkyti vyriausy
bę, tai yra ją sudaryti koalici
niais pagrindais. Palikti viską 
taip, kaip iki šiol buvo. Čia dau
giausia įtakos turi aukštieji vai-

jo kitaip sutvarkius vyriausybę 
prarasti užimtas pozicijas. Kili 
šių tautininkų butų linkę susi
prasti pirmoje eilėje su tauti
ninkais opozicionieriais, šiuo 
atsilikimu su voldemarinihkais. 
Tokių šalininkų esama ir vy
riausybės narių tarpe. Jie linkę 
butų susipratę su voldemarinin- 
kais įvesti stipresnį režimo kur
są ir iš aukšto įsakymų keliu 
mėginti visus neklaužadas su
drausti.

(Bus daugiau)

KORESPONDENCIJA
Rrooklyn, N. Y
Neteisingas aprašymas

“Naujienų” gruodžio 21 d. 
1938 m. laidoje Brooklync ko
respondencijoje rašyta, kad 
]). B. Strimaitis “piestu sto
jęs” prieš socialistų įsileidimą 
į PashiillHėš Pabodus Lietuvių 
DieildS koiliilfetą it esą Stri
maitis “pbaiaihiGjęs”. Turiu 
pasakyti, kad toks klausimas 
P. P. L. D; fc. posėdyje tisai 
nebuvo disklišUutaS hė bal
suotas, ar socialistus įsileisti į 
tą- komitetą, ttb ilO. Tad nei 
SlriniUlIiš; hCi kas kitas iiega-

mėti”.
Taip pat aš LSS. 19-tos kp. 

sdsirinkime ne tokioje formo
je apie tai raportavau, kaip 
buvo rašyta viršminėtoje ko-

. Glaveckai.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

K. KAIRIS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. AUGUST’AS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. „MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
PRAEITIES

VI
1920 metai

Valdyba išrinkta tiems me
tams: S. Danilevičius prez., F. 
Juozapavičius vice-prez., X. Sai
kus prot. sekretorius, V. Brie
dis fili, sekr., J. Degutis iždi
ninkas, K. Kalainiutė ir Ig. Čert- 
nauskas iždo globėjai, j. Dau
giais — maršalka, A. Montvi
das — daktaras.

Nutarta prisidėti prie Cicero 
Liuosybės svetainės įkūrimo 
perkant keturis Šerus. Nutaria 
įsteigti lietuvių kalbos mokyk
lų. Šiam reikalui paskirta rei
kalinga suma pinigų. Draugija 
pabaigoje melų turėjo 214 na
rių ir $4,425.68 turto.

1921 metai r
Valdyba tais metais išrinkta: 

Juozas Ascilla prez., Julius Mic
kevičius vice-prez., X. šaikus 
prot. sekretorius, Vincas Brie
dis fin. sekr., Jonas Degutis 
ižd., J. Radišatiskas ir M. Na
vickas iždo globėjai, J. Vilis 
kon. raštininkas,. J. Dauginis 
maršalka, Dr. A. Montvidas — 
daktaras kvotėjas.

Paaukota Lietuvos laisvės 
reikalams $50. Paaukota Šerno 
Fondan, tai yra paaukota rašy
tojo Šerno gyvenimo reikalams 
$15. Komitetas pranešė, kad lie
tuvių kalbos klasė uždaryta, 
bet dar mokosi aritmetikos. Pa
aukota $15 nuo bado nukentė- 
jilsiems Rusijos žmonėms. Įve
dama teikimas garbės žiedų na
riams nesirgusiems per dešimtį 
metų.

Pabaigoje metų draugija tu
rėjo 224 narius ir $4,710.55 
turto.

1922 metai
Valdyba tais metais išrinkta: 

K. Kairis prez., S. Strazdas vi
ce-prez., A Lungevičitts prot. 
sekr., V. Briedis fin. sekr., J. 
Degutis ižd., J. Radišauskas ir 
J. Petratiskas iždo globėjais, 
A. Montvidas draugijos dakta
ras. , ■ ! j'|

Nutarta atšaukti delegatus iš 
Friends of Soviet Russia.

Pabaigoje mettj draugija tu
rėjo 217 barių ir $5,020.66 tūr
io.

Chicagos Lietuvių Draugija rengia

BAZARA 
L 

■t <

MOKSLEIVIŲ STIPENDIJOS FONDUI IR KITIEMS LIETU
VIŲ KULTŪROS ittelKALAMS.

Kovo-March 25 ir 26,1939
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 SOUTH HALSTPD STREET
Kiekvieno Chicagos Lietuvių Draugijos nario yra pareiga paimli nors vienų 

serijų ir išplatinti tarp savo pažįstamų. Kreipkitės į ofisų.

1923 įlietai
Valdyba tais metais išrinkta: 

P. Galskis pirm., Juozas Ascilld 
vice-prez., A. Lungėvičius prot. 
sekretorius, V. Briedis fin. sek., 
J. Degutis iždininkas, A. Tyld 
kon. raŠt., J. čefhdtiskas ir Ra- 
dišauskas Iždo globėjai, J. dau
ginis matšalka, A. MontvidaS 
draugijos daktaras.

Suteikta piniginė parama M. 
J. Domijonaičiui.

Pabaigoje mėtų turėjo 229 
narius ir $5,656.00 turto.

« 1924 metai
Pradžia draugijos didesnio 

augimo, reformos, liesiitikirtiai, 
spendavimai, naujų narių sijo
jimas ir t. t.

Valdyba tais metais išrinkta: 
Julius Mickevičius pirm., J. As
cilla vice-prez., A. Lungėvičius 
prot. sekretorius, V. Briedis fin. 
sekr., J. Degutis iždininkas, B. 
Tipshas kon. sekretorius, J. 
Ddtigliris maršalka.

Tie metai Chicagos LiėtūVių 
Draugijos gyvenimo istorijoje 
buto dudrtiiigi. Drahgija įJert 
penkiolika metų, gdlima saky
ti, neparodė aklingumo augime. 
Žydėjimo laikdis, kada didžiu
moje lietuviai bttvd jauili ir tų 
jaunų jėgų buvo apsčiai Chiča- 
goje, drtaugija sugebėjo į sdvO 
eiles įtraukti tiktai portą šiintų 
narių. Tiesa, td dalis įhiestOj 
kurioje augo bei gyvavo drau
gija, kolonija ilėbiivo skaitlin
ga lietuviais, gal būt, vien to
dėl ji silpnai augo. Tilo pačiu 
laiku kai kurios lietuvių orga
nizacijos Chicagoje buvo stip
rios finansiškai ir gausingos 
nariais.
Aktyvesni orgahizacijos Įtariai 

pradėjo svarstyti, kad organi
zacijų pastačius dtit geresnių 
pamatų. Tuo pdčiu Įlietu biivo 
prddėjų plėstis nuomonė pas 
radikališkesnius draugijos na- 
riiisj kad šių organizacijų pa
darius šimto hiiošimčių organi
zacija palankia bolševikainS. 
Bolšėvikai, nbrėdaini organiza
cijų pdimti į savo kontrolę, 
skubinosi prirašyti kuodaugiau- 
sia saviškių narių. Seni šios or
ganizacijos veikėjai greitai su
prato bmševikų planus.

ttai kurie žyineshieji draugi
jos nariai sumanė, kad pri

imant naujus narius draugi j on 
reikia sijoti, tai yra reikia žiū
rėti kokiais tikslais nariai or- 
ganizacijon rašosi. Jeigu nori 
ateiti tikslu padidinti skaičių 
saviškių, kad paėmus organiza
cijos kontrolę, tai tokių naujų 
narių priėmimui priešintis. Bei 
šie nariai iš anksto žinojo, kad 
bolšėVikai kėlš kačių nitižikų. 
Tais laikais jų taktika buvo — 
kas stoja skersai kelių jų pla
nams vykdyti, tas biivo nieki- 
naindš, pajuokiamas, apkalba
mas. Kada šitaip užsukta bol
ševikiška mašinerija pradėdavo 
veikti, tai dalis veiklesnių narių 
turėdavo tradktis iš organižaci- 
jo$ artba pdsidaryti pasyviais. 
Tas bblšėvikų biivo praktikuo
jama ne tiktai šioje draugijoje, 
bet taip pat dailgUmdje kitų 
organizacijų.

Atriieštos aplikacijos kelioli
kos narių, kurie pagal didžiu
mos narių nuoinonę nėra pa- 
geidaiijUliii orgaiiizdcijdi. Bir
želio 8 di btivb sukviestas laiš
kais kbUStitucinis Susirihkinias, 
taip sakah t, buvo priruošta 
nauja draugijos konstitucija— 
įstatai. Visos valdybos siūlomos 
pataisos prie konstitucijos ga
vo didžiumų balsų, tuo budu 
pažangieji organizacijos nariai 
galutinai sumušė bolševikus irt 
jų simpatiza torius. Naujoji 
konstitucija davė pirftiininktii 
teisę klausimų atidėti k i tarti su
sirinkimui, kuris pagal jo nuo
monę gali sukelti vaidus Orga
nizacijoje. Priėmus natijų kon
stitucijų, bolševikai irt jų širti- 
patizatoriai stojo į griežtų Opo
zicijų ne tiktai valdybai ir jos 
šalininkams, bet visai organi- 
ždčijai.

A. LUrtgėvičiUš režigrtdvo iš 
prot; sekretoriaus vietos. NdU- 
jaš sėkfbtdfiUs išrinktus Šai- 
kUs.

Prisideda prie statymo Lietu
vių Auditorijos sti $1,000. Įves
ta balsavimo referendumas Pri
sidėjo Lietuvių Kriaučių Klu
bas.

Pabaigoje metų draugija tu
rtėjo 325 nacius ir $8^646.26 
tilrto.

(Biis daugiau)

serijų platintojai
Paėmė platinti bazaro seri

jas šie Chicagos Draugijos na
riai:

Mts. Jurgeliunas
Ona Laučinskis
K. VaiantanavičiUs
Anha Brown
Mrs. T. Mikėnas
Antia Povilaitis
J: PėtCauškas
Mrš. Štasiitlis
J; Jonelis
Adam Martklinas
Krank Pučkurius
Mrs. E. Norgailienė
P. Surkus
P. Lapenis
Kvainauskas
Mrs. k. Dougin

(Bus daugiau)

NAUJIENOS, Chicago, 111,

K CHICAGOS LIETU
VIŲ DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMO
Chicagos Lietuvių Draugi

jos siisirhikiinas įvyko Sdtisio 
10 d. Masonic, Temple svetai
nėje. Kadangi tai bUVo meti
nis SUšiHhkiinas, tai jiš nusi
tęsė iki vėltittioSj Ddtigidiišia 
laiko praleista finansinei dpy- 
skaitai; ktirių sudarė irt per
skaitė auditoriaus J. f5. Vaf- 
kdla.

Siilulkirtėniškai apie sUsi- 
rihkiinų šį kdrtų berašysiu, 
nes tai bus padaryta sekreto
riaus: jo bus išdėstyta, kas 
per pereitus metus įvyko drau
gijos gyvavime. Būtent, bus 
paduotas sutraukos valdybos, 
auditoriaus ir komisijų rapor
tų.

Iš Balsavimų komisijos ra
porto' paaiškėjo, jog į valdybų 
—direktorius liko išrinkti se
nieji. Būtent, Kastas Kdiris, 
Kastas Augustas, Vincas Mau
kus, Paul Miller, Jonas Degiu 
tis, Petras Galskis ir Paul Mi
laševičius. Iš viso kandidatų 
buvo devyni. Balsų jie gavo 
taip: Raibis—1414; Augustus— 
1502, Maukus—1559; Miller— 
1563; Degutis—1525; Galskis— 
1518; Milaševičius—1457; Atte
kąs—635, ir Stdlioraitis—757.

Ilgų finansinį raportų per
skaito auditorius J. P. Varka- 
la. To raporto aptarimui dau
giausia ir praleista laiko.

Pravartu čia bus dėl jo pa
daryti vienų kitų pastabų. Juo 
labiau, kad laikraščiuose pasi
rodė ilgiausi aprašymai, kur 
daromos savotiškos išvados.

Pirmiausia dėl susidariusio 
nepritekliaus, kuris ypač ban
doma išpusti. Bandoma su
daryti toks ; įspūdis, kad tas 
nepriteklius susidarė per per
eitus metus. Tuo tarpu audito
riaus atkartolinai buvo pabrėž
ta, jog nepriteklius vyriausiai 
susidarė dėl1 td, kad nemaža 
dalis 1937 metų kontesto ir ki
lų išlaidų (apie septyni tuk
siančiai dolerių) buvo išmokė
ta jau po to,'kai iii mėtų kny
gos liko uždarytos. Vadinasi, 
pajamos buvo priskaitytos prie 
1937 metų, o didelę dalį išlai
dų jau teko padengti vėliau. 
Tokiu budu į pereitų metų 
apyskaitų įėjo gana stambi iš
laidų suma, kuri priklausė 
1937 metams.

Tai atsitiko daugiausia dėl 
to, kad velionis Mickevičius, 
kuris tada konlestų vedė, jau 
biivo sunegalėjęs ir nepajėgė 
laiku priduoti koiltesto irt ki
tokias išlaidas. Taigi, kai kny
gos liko uždarytos, tai visos tos 
išlaidos teko pakelti per per
eitus metus. Štai kodėl apy- 
skdila Už pereitus inetus visai 
nekaip atrodo, o tuo tarpu 
1937 m. atliko gražaus pelno.

Kadangi auditoriaus tas su- 
sidartęs apyskaitoje netikslu
mas buvo nurodytas, lai “na- 
kintojams” vis dėlto reikėjo 
tureli nors tiek padorumo, kad 
visa tai paminėti. O ypdč kai 
tie dalykai skelbiama spaudo
je

Sprendžiant iš praeities at
rodo, jog tokio nešališkumo iš 
tų ponų sunku tikėtis, štai 
prieš kiek laiko jie viešai sa
vo spaudoje buvo paskelbę 
(korespondencijoje iš Kenosha, 
Wis.), jog prie išsiuntinėtų na
riams balsavimo balotų buvusi 
padaryta pastaba, kad nebal
suotų ųž komunistinio nusista
tymo kandidatus!

Prieš tų prasimanymų tuoj 
buvo užprUtėstuota ir pareika
lauta įrodymų, tačiau iš to nie
ko neišėjo: paskelbtas melas 
dar ir iki šioš dienos neatšauk
tas.

Tai tik vienas iš daugelio 
pavyzdžių. f

Šiame susirinkime ir vėl bu
vo pakeltas svetainės susirin
kimams laikyti klattsiriias. Tuo 

klatišimtt gėtokai pasiginčyta. 
Tačiau 2 prieš 1 balsų daugu
ma ir vėl nutarta pasilikti se
nojoje vietoje. Vadifiasl, mė
nesinius suisriiikimtts laikyti 
Masoilic Temple, 1547 N. Led- 
viti Št.

ktinStitufcijbs pėržltibėjimo 
rapbbtaš priimtas, kdi kurie 
pataisyti konstitucijos para
grafai btis atSpaUsdittti šiame 
skyriuje. Jdd labiau; kdd dėl 
tiį įj^agraftį prtdėiiyje dad- 
giaUsid ir pdširtėikšddVO nesu
sipratimų.

Ėfejė; ’kbilstitUėijdŠ tdisymb 
klausimu ihgl nemažai kalbė
ta. Buvo daromi visokie pasiū
lymai, kaip toji konstitucija 
turi būti pataisyta.

CHICAGOS LIETUVIŲ
DRAUGIJOS VAKARAIS

Chicagos Lietuvių Draugi
jos metinis vakaras įvyko sau
sio 15 d. Airtalgamated Centėi' 
auditorijoje; 333 S; Ashland 
Blvd.

Tenka pasakyti, jog Vakdiaš 
visais atžvilgiais buvo sėkmin
gas. Publikos susirinko liek, 
jog tiesiog sunku buvo ir ap
sisukti. Programa buvo gera, 
tik daugelis skundėsi, kad ne
galėjo į didžiųjų salę įsigrūsti. 
O jeigu ir įsigrūdo, tai negalė
jo ilgai pasilikti, nes dėl susi
kimšimo buvo per daug šilta.

Del tų trukumų atsiprašome. 
Kitais metais pasirūpinsime 
gauti erdvesnę vietų, kad at
silankiusi publika galėtų lais
viau jaustis ir nereikėtų jai 
tiek susigrūsti.

ROSELAND

Roselando Lietuvių Kultū
ros Draugijos pirmininku 
išrinktas Juozas Pučko- 
rius.
Roselando Lietuvių Kultūros 

Draugijos metinis susirinkimas 
įvyko sausio 5 d. Darbininkų 
svetainėj, 10413 Michigan avė. 
Susirinkimas buvo gana gyvas. 
Narių dalyvavo daug. Išklausy
ta valdybos ir koihisijų rapor
tai. Valdybos raportas buvo 
priimtas bė jokių pastabų. Iš 
valdybos raportų paaiškėjo, 
kad draugijos finansinis stovis 
gana Stiprus, nes pereitų metų 
įvykę pdrėngirtlai pavyko ne
blogai. Tiesa, paskutinis paren
gimas nėkaip teilusisėke, bet vis 
dėlto šiek tiek biivo uždirbta. 
Kilo ginčų dėl baliaus komisi
jos nelabai aiškaus raporto, bet 
ginčas likviduotas išrenkant 
komisijų, kuri peržiūrės visų 
dalykų ir sutvarkys. Priėjus 
prie valdybos rinkimų pirmi
ninkas Antanas Sudintas ii’ 
F. Pučkorius, raštininkas, pra
neša, kad jie atsisako toliau bū
ti valdyboj ė, nes jie pasidarba
vę per kelis inetus ir dabar no
rį paSiliuosiioti. Pirmininku iš
renkamas Juožaš Pučkoriilš, vi- 
ce-pirm. Mike Senko, protokb- 
lų raštininku Steponus Dilius, 
kasieriuih Jbnas GriŠkėhas. Vi
si valdybos hhriai yfa ėiitužias- 
tiški; draugiški ir šerti Roscldn- 
do veikėjai. Užiindami vietas, 
jie pasižadėjo datig darbuotis 
draugijos gėrovei;

Nutarta pasveikinti “Nau
jienas” joms švenčiant 25 
jubiliejų. “Naujienų” sveikini
mo klausime išėjo prieš buvu
sieji valdybos nariai A. Sudcn- 
las ir F. Pučkorius. F. Pučko
rius svarbiausį argumentų pa
statė prieš sveikinimų “Naujie
nų”, kad jos, girdi, neskelbda
vo draugijos Susirinkimų pra
nešimų. Pavyzdžiui, kad ir šio 
stisirinkiirib napagarsinusios. 
Bet čia F. Ptičkorių viena mo
teris pagaUiia bemeluojant: ji 
pasako F; Pučkoriui, kad pra
nešimas tilpęs “Naujienose” ir 
ji sužinojusi apie susirinkimų 
iš ‘^Naujienų”. v

Po diskusijų nutarta pasvei
kinti “Naujienas’’ su penkiŲ 
dolerių dovana. —Untanas.

V V Ą'U
lųs keliausite greitai ir patogiai musų populiariais I 

laivais:
HIBBPA M
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i Greiti traukiniai įdrite pat laivų BREMENit EUROPA !
g feretnerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną
B Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Btemen 
H ar Hamburgo.
H MES JUMS PAGEL^fiStME GAUTI VIZITINIŲ IR 
|H IMIGRACIJOS VIZAS JUŲS EUROPOS GIMINĖMS 
III Pakvieskite savo gimines iš Europos aplankyti jus

• Amerikoje.

ANIAN BUĮLD1NG LOAN AND LITHU-CIAtlON (Naujienų Spulką)____ SAVINGS ASSO-

BEDARBE BUS NEBAISI nelaikyk savo pinigų be mkisiLo

naujienų 
SPULKA O O/
MOKA

NAUJIENŲ SPULKA IŠMOKA PINIC.ttq 
ANT PAREIKALAVIMO US

Natijienų Spulkoje visi indėliai yra apdrausti 
lej Ap d raudos Korporacijoj. ^parausti Federa- 
Kas pasidėsi pinigus iki 16 d. šio mėnesio «
skaitysis nub 1 DIENOS SAUSIO. ’ nu08imtls
Naujienų Spulka atidara nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
and SAVINGS ASSOGIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA) 
1739 SO. HALSTED STREET

Specialiai žemos ekskursijų kainos važiuojant 
iš‘ Europos nuo balandžio 3 iki balandžio 23 ir 
huo birželib 26 iki liepos 23. Amerikoje lei

džiama bUti kfeturias savaites.

infromaėljų ktauškitfe pas vietinį ageittą arba

BHAMBm-RMTRIClUi tftfcF
NOktK GERMAN ItOlOL 

į 130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO, 1LL.

Ar ------- ™

BIJ Al

S. J. HĖTRAUSKAS sto
ja J KONTESTANTŲ 

Eiles

Taigi, p. S. J. Petrauskas ir 
vėl dirbs intlsų organizacijos 
gerovei. Daugiausia jo pastan
gomis Roėkfordc liko suorga
nizuota kultūros draugija, ku
ri pasižymi nepaprastu veiklu
mu.

Per pereitų konlestų p. Pet
rauskas įrašė apie šiintų naujų 
narių, ir tai tokių narių, kuriais 
galima tik pasidžiaugti: lai vis 
daugiausia jauni, gražus ir 
energingi žmonės.

Pono Petrausko pasiryžimų 
stoti į konlesiantų eiles mes 
pranešame su didžiausiu malo
numu: žinodami jo nepaprastų 
energijų ir sumanumų, mes 
esame tikri, kad Rockforde btis 
išnaudotos visos progos nau
jiems nariams gauti.

Štai p. Petrausko laiškas, ku
riuo jis praneša apie savo pasi
ryžimų stoti į kontestantų ei
les: \

“Na, sveiki gyvi, mano bi
čiuliai. Su Naujais šiais 1939 
iiietaiš dš ir vėl siulaus Chica- 
gds Lietuvių Draugijai į talką, 
ir esu piliiai pasiryžęs visame 
kame su Jumis tampriai kb- 
Opertioti; Vadinasi, teikti šiai 
ofgdrtizacijai nibralę irt mate- 
rialę paramų iš savo pusės, kad 
tuo budu butų galihia sudaryti 
palankias sąlygas kuo puikiau
siai jai bujoti.

“Kadangi Čbicagos Lietuvių 
Draugijos vadovybė skelbia 

kontestą naujų narių prirašy
mui, ir kiek žinoma, tasai va
jus turi prasidėti su vasario 1 
d., tai prašau ir mane priimti 
į kontestantų eiles. Norts dide
lių kalnų” heprtižadu nuversti, 
o vis dėl to jaučiuos, jog mano 
partėiga yra pasidarbuoti drau
gijos gerovei kiek man aplin
kybės ir sumanumas leis.

Su pagarba,
S. J. Petradskas.”

Cicero
Cicėrtd Lietuvių KultUros 

Draugijos metinis susirinki
mas įvyks sausio 20 d. Lietuvių 
Liuosybės svetainėje, 1 4ir 49 
Ct. Prasidės 7:30 vai. vakaro.

Visi šios organizacijos nariai 
pasirūpinkite susirinkime da
lyvauti: pradėkime naujuosius 
1939 m. tinkamai ir dirbkime 
draugijos gerovei.

Šiame susirinkime turėsimo 
irt programą: atvyks portą chi- 
cagiečių.

Šie nariai pasiėmė bazdro 
Serijas platinti: J. Balčius, J. 
Cinikas, K. Deveikis, F. Un- 
draitis, Br. Kovdliartskas, P. 
Grikšelis, S. Ydras, K. Barčas, 
M. Kavaliauskas, A. Tumavicc, 
J. Makauskas, M. Tribucus ir 
J. Antanaitis.

—K. Yokubka

Skelbimai Naujienose 
duoda naUda dėlto, 
kad pačibš Naujienos 
fia naudihgos.



Diena Iš Dienos
SUNKIAI SERGA 
JOSEPHINE GUDIENĖ ,

BRIGHTON PARK. — Jau 
antra savaitė, kai sunkiai ser
ga gerai žinoma brightonpar- 
kietė, Josephine Gudienė, 4601 
So. RockweH St. Kadangi pp. 
Gudai yra populiarus žmonės, 
tai ir ligonės lankytojų niekad 
nestokuoja. Ligone daug rūpi
nasi vyras Pranciškus ir duk
tė Josephine, o atsilankusieji 
jai linki greito pasveikinimo.

Rep. X. N.

Meilė Labai 
Pelninga Lėktuvų 
Linijoms

20 metų Newyorkietė Thcre- 
sa Gobei ir 29 metų losange- 
lietis Eddie Singer sutarė ap
sivesti.

Pereitą pirmadienį ji nusi
pirko lėktuvo bilietą ir nuskri
do iš New Yorko j Los An
geles, Californiją.

Bet vestuvės neįvyko. “Jau
navedžiai” 
sėdo vėl į 
namo.

Lėktuvui
pribėgo telegramų išnešiotojas 
su telegrama merginai.

Ji išlipo iš lėktuvo, ir įsėdo 
į kitą, skrendantį atgal į Cali- 
fomiją.

Pagaliau vestuvės įvyko.

susipyko, 
lėktuvą ir

pasiekus

Mergina 
išskrido

Chicago,

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Emest Stanosky, 27, su
therine Sudeikas, 22

Theodore Bielskis, 32, su 
ronika Bernatowicz, 25

Robert Grigoleit, 23, su 
rietta Dyckman, 19

Nau.penų-Acmo Tel?nhoto
COLŲMBUS, OHIO. — Sinclair Lewis, Nobelio dova

nos laimėtojas už literatūrą, bučiuoja Florą Campbell, 
kuri vaidina svarbiausią rolę jo parašytame scenos vei
kale “Angelą Is Twenty-Two.”

NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, sausio 17, 1939

Ca-

Ve-

Hen-

Reikalauja
Perskirų

Helen Stephens nuo M. Ste- 
phens

Marian ir Zigmundas Fron- 
czak, 2515 W. Marmora Avė., 
laukė kūdikio —'jie norėjo 
dukters. Tris jau turėjo — vi
si buvo berniukai.

Fronczak’ų norai buvo paten
kinti su kaupu, šeštadienį p. 
Fronczakienė pagimdė net tris 
kūdikius — dvi dukreles ir dar 
vieną sūnų.

Bailio 3

I

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Nubaudė Už 
Nelegalia Pašalpą

DAINUOS ŠAUNAS 
VYRŲ KVARTETAS 
SOLISTAI.

va-

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Kensington Lietuvių Bendrovės metinis šėrininkų susirinkimas 

įvyks trečiadienį sausio 18 d., 1939 m. 7:30 vai. vakare A. 
Nakroshis svetainėje, 311 Kensington Avė. Nariai kviečia
mi visi atsilankyti, nes bus metinis raportas apie bendro

vės stovį ir daug svarbių reikalų aptarti. Direkcija
North West Lietuvių Moterų Klubo susirinkimas įvyks antra

dienį, sausio 17 d. P. Grigaičio mažoj svetainėj, 3800 W. 
Armitage Avė. 7:30 vai. vak. Narės malonėkite atsilankyti.

M. Krauchunas, pirm.
D.L.K. Vytauto Draugijos metinis susirinkimas įvyks antradie

nį, sausio 17 dieną, 7:30 v. v. Chicagos Lietuvių Auditori
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.

Šiandien, antradienį, 7-tą 
landą vakare, iš Stoties W.G.E.S. 
girdėsite linksmybių ir įdomy
bių programą, pastangom 
Peoples Rakandų Bendrovės.

šiuose programuose dalyvau
ja nuolatiniai žymus' daininin- 
kai-ės taip pat užkviečiama ir 
naujesnių talentų, šiandie gir
dėsite Ed. Giedraitį, Dr. K. 
Svencicką, S. Simonaitę, K. Glo
bį ir kitus, kurie savo tartinais 
ir augštai išlavintais balsais 
padainuos daug gražių daine
lių. Prie dainų bus gražios ir 
smagios muzikos ir įdomių bei 
svarbių pranešimų. Išklausę šį 
programą busite pilnai paten
kinti. Rep. xxx

C‘L” Traukinys 
Užmušė 12 Metų
Berniukų

Juozas Evinskas 
Išpirko Antano 
Černausko Taverną

BRIDGEPORT. — Juozas ir 
Marijona Evinskai išpirko An
tano Černausko taverną, 3204 
So. Halsted gat.

Pirmiau p-nai Evinskai už
laikė tavernos biznį antrašu: 
3517 So.. Halsted gat. Gi p-as 
Antanas Černauskas turėjo ap
leisti šį biznį todėl, kad jo se
nas tėvelis Lietuvoje šaukia 
parvažiuoti ir perimti vientur
čio sūnaus gyvenimą.

— VBA.

Miesto teisėjas Francis Bo- 
relli nuteisė tris chicagiecius 
30 dienų 
pašalpos

James 
avenue;

Clarence Henry, 10551 Abcr- 
decn St., ir

' Albert Ojeda, 1105 S. Peoria

Tel. Vlctory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tui 4 
pilną apdraudą už darbus- Leng 
vųs išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

kalėjimo už nelegali 
ėmimą:
Basil, 1111 Thorne

*■

“Loretto” 
Ligoninė

Pereitą savaitę oficialiai 
pradėjo veikti nauja “lietuvių” 
ligoninė, kurią operuos sese
rys Kazimierietės. Ligoninėj 
buvo duotas naujas vardas, 
“Loretto, Ligoninė”. Adresas 
yra 645 So. Central Avė. Pir
miau ligoninė vadinosi “Fran- 
ces E. Willard Hospital.” Ją 
neseniai perėmė katalikų dio- 
cezija Chicago, atremontavo 
ir pavedė ją Kazimierietėms 
operuoti.

Dr. William Louis Bailey, 
Northwestern universiteto mok- 
slininkas skelbia, kad jis pada
rė naują biblijos vertimą. Jo 
vertimas, skiriasi nuo kitų, tuo- 
mi, kad jis 
kasdieninę 
įkirpdamas 
žargoną.

naudojo paprasta
kalbą, vietomis

plačiau vartojamą

ATSILANKYKIT!
Chicagos Lietuvių Auditori

joj SAUSIO 22. Išgirskit garsų
jį Chicagos lietuvių charą “Pir
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 
nio narių. Po programo šokiai. 
Pradžia 5 v. v.

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Remkile Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE” Bowling-Billiardai

M'.

Eleveiterių linijos traukinys 
prie Howard avenue stoties va
kar užmušė nežinoma 12 me
tų berniuką. Berniukas, kaip 
sako traukinio motormonas, 
buvo ant bėgių. Pamatęs, kad 
traukinys ateina, jis pradėjo 
bėgti nuo jo, bet pamanęs, kad 
negalės pabėgti, berniukas už
sikabino už stoties platformos. 
Traukinys jį sutrynė. Jeigu 
berniukas butų bėgęs dar 10 
pėdų, tai jis butų išlikęs 
vas.

Svarbus Pranešimas 
Dariaus-Girėno • 
Posto Nariams

Amerikos Legiono ketvirto 
distrikto atstovų svarbus suva
žiavimas įvyks Vasario Feb. 
18, 8:00 vai. vakare, 2714 W. 
43rd Street.

Mums, Dariaus-Girėno Posto 
nariams yra svarbu skaitlingai 
susirinkti ir priimti atstovus. 
Musų žinomas legionierius Tom 
Maženis užlaikąs užeigą adre
su 3857 S. Kedžie Avė., globo
ja ši susirinkimą. Bus kiek tik 
kas norės alučio ir užkandžių 
veltui.

Kviečia visus,
Wm. B* Sebastian,

Commander.

Korespondentas. '

gy
čiu

CROCHETED RUG PATTERN 1814
No. 1814 — Mėgstąs divonas. Jei tinkamai pritaikysit 

spalvas, turėsite gražų ir praktišką divoną.

j NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

I Čia

No. 1814

įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

I Adresas

Miestas ir valstija I

PETER PEN

Tėvų Išbartas 
Sūnūs Pabėgo 
Iš Namų

14 metų berniukas Donald 
Hayes, 8136 S. Wood st., pa
rėjo namo ketvirtą valandą ry
to iš šokių mokykloj. Tėvas ir 
motina jį už tai smarkiai išba
rė.

Vakar berniukas pasiėmė 
$150.00 kuriuos turėjo sutau
pęs, pasiėmė valizę savo daik
tų ir pabėgo. Paliko tėveliams 
raštelį, kad “jis jiems perdaug 
triubelių daro”.

Berniuko tėvas yra Dr. Mar- 
shall D. Hayes.

Suėmė Du Jaunuo 
liūs Už Čekių 
Klastavimą

Prokuratūra suėmė du
cagos jaunuolius už čekių kla
stavimą: 20 metų Norman Le- 
wandą, nuo 1634 Roscoe Street, 
ir 17 metų mergaitę Charlotte 
Schweizer, 182’4' W. Henderson 
Street.

Jaunuolis aiškino, kad jis 
vogdavo tuščius čekius iš Lady 
Eslher, Ltd., bendrovės, kur 
dirbo, o mergaitė juos išpil
dydavo. Tokių čekių išpildė už 
$850, ir jaunuolis pats vienas 
visus pinigus iššvaistė pasiva
žinėjimams ir “geriems lai
kams”.

Suimtoji mergaitė buvo jau
nuolio numylėtinė. Kai jis pa
prašė čekius pildyti, tai ji mie
lu noru tai dariusi, nemanyda
ma, kad tai bloga.

BUK SVEIKAS IR DŽIAUKIS GYVENIMU

HOOVER

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

REX BITTERS COMPANY
Board of Trade Building, Room 1240

Reikalaukite tavernose ir vaistinėse 
Tavernų savininkai reikalaukite savo dealerių 

Tel. Wabash 4991-8

COMBINATION
♦Prev/oui modeli 

reconitructed at 
Ihe Hoover 

faclory.

20 Aslų — 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

H 
H

HOOVER SPECIAL (Model 541 
reconstructed). New equipment, 
Induding ball-bearing beating- 
sweeplng brush. New flnish. Guar- 
anteed for one fui! year.

u z

NEW HOOVER 
MOTHIMIZER

° irj

Only genuln. Hoover 
for destroylng Speciali carry thi. name- 
moth$. plate;don’t buy vrithovttt.

^oth

v-

HOOVER

M M io»« »«••••

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

$19.95
$14.50
$27.50
$ 8.75

Jos. F. Budrikius
3409-21 So. Halsted Street

Tel. YARDS 3088

Leidžiama lietuvių žymi radio valanda WCFL — 970 k. 5:30 iki I 
6:30 nedėlios vakare. ■

^□iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiinic^  

Į NEW SUBWAY ! 
= H A D A D A rm ADA =| DABAR ATDARA 
i Lietuviu Auditorijoj 
13133 So. Halsted St.

PIETAUK — ŠOK 
B0WL.

Naujai įrengta 
| Tel. Victory 9605 
aJoe Ukrin Sam KamberE
^iifiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiainiiiitiiiidi!

II

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.

Garsinkites “N-nose”
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI $10.50 
UŽ ........................... ■ ■ "

GYDYMAS $£fl.OO
LIGONINĖJE ............. vU

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 
diena Ligoninėje _  $ IS-00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama .... ■■

VISAS LIGAS GYDOMA $4 00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS

$

TMESfeCRĖl

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija |rengta pir
mos rųŠies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas-

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-8840



Antradienis, sausio 1?, 1939 NAUJIENOS, Chlcago, 111.

“30-IMTS METU MES GYVUOJAM, 
30-IMTS METU MES GYVUOJAM

Skamba “Pirmyn” Dainos, Po Šalis 
Plačiausiai!

Trisdešimts metų yra nema
žas laikotarpis. Per trisdešimts 
metų daug pakaitų, permai
nų įvyko. Daug visko atėjo ir 
praėjo, daug vandenų upėmis 
nutekėjo ... Kas buvo prieš 
trisdešimts metų — daug ko 
nėra dabar, o kas yra dabar, 
tai daugel kas nebuvo prieš 
trisdešimts metų.

Trisdešimts metų atgal ir 
Chicaga nebuvo toks didelis ir 
platus miestas. Trisdešimts 
metų atgal ir žmonės buvo ki
tokie; kitaip rengdavosi ir ki
tokį apsiėjimą ir papročius tu
rėjo. Trisdešimts metų atgal 
čia kūrėsi lietuvių kolonija, 
vystėsi lietuvių l?ulturinis vei
kimas, steigėsi įvairios orga
nizacijos, klubai bei chorai.

Trisdešimts metų atgal ir 
lietuviai buvo kitokį. Tuomet 
ateiviai buvo visi jauni, tik iš 
Lietuvos atvažiavę. Pas visus 
buvo daug energijos, daug jė
gos, daug įvairių pasiryžimų. 
Nors ir žmonės tais laikais 
daug dirbo ir sunkiai dirbo, 
bet darbus pabaigę būdavo 
linksmi. Skardžiai aidėdavo 
dainos lietuviško jaunimo dai
nuojamos.

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

MADOS

“Iš Kurio Pasaulio Dalies Jie 
Čia Atvykę? *

Dainuodavo lietuviai namie, 
dainuodavo važiuodami gat- 
vekariaįs į Chicagos apylinkės 
miškus piknikauti. Skambėda
vo miškai nuo lietuviškų dai
nų. Stebėdavos amerikonai, iš 
kur toki linksmi žmonės, iš 
kurios pasaulio dalies jie čia 
atvykę. Lietuviais save vadi
na, bet jų šalies, jų valstybės 
tarpe kitų—žemėlapyj nema
tyti. Ir dainuodavo lietuviai ir 
linksmindavos žmonės. Rodos, 
nebuvo tuo kart vargų ir bėdų 
—pamiršdavo viską. * .

Iš tų linksmųjų žmonių at
sirado tokių, kurie pradėjo 
jungtis į kuopeles, pradėjo vie
nam būry ilgiau pasilaikyti. 
Iš vieno tokio būrio daininin
kų, susitvėrė choras. Metai bc- 
go. Laikai keitėsi. Keitėsi ir 
žmonės. Iš jaunuolių paliko 
suaugę vyrai ir moterys, au
gino šeimas, kūrė gyvenimą. 
Tas būrys dainininkų nepa
kriko, bet vieningai žengė pir
myn, keldamas lietuviškos dai
nos meną, tas choras linksmin
davo lietuvius jau gyvenimo 
aplinkybių perkeistus, jau ne- 
taip linksmai bile kur dainuo
jančius. Linksmindavo juos 
susirinkusius -salėse koncertų 
pasiklausyti. Prisimindavo lie
tuviai tuos smagiuosius laikus 
ir programai pasibaigus, susė
dę prie stalų, smagiai besivai- 
šindami dar užtraukdavo anų 
laikų vieną-kitą sutartinę ...

Naujienų-Acme Tclephoto.
Prezidentas Rooseveltas (po dešinai), vice-prezidentas John Garner (vidu

ryje) ir Thomas Qualters “Jackson Day” pokylyje.

Laikas Bėga ...

Štai tie 
šiandien

čia 
bet 
Ei- 
ke-

No. 4942—Elegantiška suknelė; 
Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16 ir 
18 metų amžiaus merginom.

Norint gauti vieną 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 Depu 1739 
So. Halsted St., Chicago, Ilk

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chlcago, IU. 

čia fdedu 15 eentų‘ ir prašau

atsiųsti man pavysdj No....----- —

Mteros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Klastas Ir valstija)

III llll J—————1^——M—

CLASSIFIED APS. Į
PERSONAL 

Asmenų Ieško
FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui

si plačioji Amerikos lietuvių 
išeivija.

Koncertas Sausio 22 d.

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

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

HELP U’ANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

11418 So. Michigan.

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.

TROKERIŲ ATIDAI!
Galite pirkti Goodrich trokams 

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

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

FURNITURE-FLKTURE FOR SALI 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

DEPARTMENTAS DYKAI — 40 
akrų farma 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.

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 A Ve. 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.

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs ir kitos giminės

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

MATUZIENĖ, 
vyru, žĮbutis,., 
Lautmanaitė

su šiuo pasauliu

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

PETRAS KATELLO
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

18 dieną Sausio mėn, 1938 m. 
sulaukęs 42 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nubudime 
moterį, 3 sūnūs ir gimines.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio kvie
čiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į 
Lietuvių Tautiškas kapines 
sausio 18 d., 2 valandą po 
pietų prie Katellos loto, kur 
atsibus ceremonijos.

Mes Tave rrjusų brangusis 
niekuomet neužmiršite, 
pas mus jau nebesugrįši, 
mes anksčiaus ar vėliaus 
Tave ateisime. Lauk mus 
einant!

Nuliūdę liekame,
MOTERIS, SUNAI IR 

GIMINĖS.

Tu 
bet 
pas 
at-

Laikas bėga. Laiko amžinas 
ratas viską Ikeieia. 
linksmieji lietuviai 
jau sidabruotom galvom, dau
gelis jau ir į Amžinastį iške
liavę. šiandien jau jų sūnus 
ir dukterys, toks pat jaunimas 
kaip ir jie kada buvo. Jis 
gimęs, čia augęs jaunimas, 
savo tėvų papročius myli, 
na savo tėvų pramintais
liais ir priklauso jų tėvų įkur
tose organizacijose, o ypatin
gai choruose.

Tas jaunimas išaugintas jau 
kitokioje kultūroje, bet savo 
tėvų dainos nepamiršta ir tas 
dainas dainuoja. Dainuoja ir 
jomis didžiuojasi. Dalis tokio 
jaunimo yra ir “Pirmyn” cho
ras, kuris jau per trisdešimts 
metų gyvuoja ir lietuviams jų 
dainas dainuoja. Dainuoja ne 
tik Chicagos ir apylinkių lie
tuviams. Jie pirmas Amerikos 
lietuvių choras, kurie nuva
žiavę į Lietuvą ęjajpavo savo 
tėvų^^krašpii^jie-* nuvažiavę į 
Kanadą palinksmino ten esan
čią išeiviją. Aplankė daugelį 
Amerikos lietuvių kolonijų ir 
parodė kokia galinga yra lie
tuvių daina, kaip ji riša visus 
į vienybę ir priduoda nenuil
stančios energijos. “Pirmyn” 
choras pirmas Amerikoje, ku
ris tą atsiekė ir kurio klauso-

Kasmet pirmyniečiai suren
gia bent keletą pramogų. Pro
gramas pildo ir kitų sureng
tose pramogose. Bet kiekvie
ną metą surengia vieną meti
nį koncertą. Tokia jau jų tra
dicija. Ir šiemet jų metinis 
koncertas bus šį sekmadienį, 
sausio 22 d. Lietuvių Audito
rijos salėje. Už 50c įžangos (iš 
anksto) kiekvienas atsilankęs 
išgirs didesnės vertes progra
mą, nes choras programą pil
dys paįvairindamas solo dai
navimais, kadangi turi apsčiai 
solistų. Taip pat bus pakanka
mai ir kitų paįvairinimų. Pra
džia bus 5 v. v.

sakyti: “Trisdešimts metų mes 
gyvuojant, trisdešimts metų 
mes dainuojam. Skamba musu 

J v
dainos po šplis plačiausiai, 
myli mus lięĮuyiai, nors jie 
būt lolįausiaL>; Susirinkite šį 
sekmadienį -{(Lietuvių Audito
riją, o mes jus apdovanosime 
savo skambiomis dainomis . . .” 
Ir kaipo buvusi pirmynietė, 
raginu visus skaitlingiausiai 
atsilankyti. Nesigailėsite!

Bronyie A b—x.

Už 4 Savaičių, 
Tik Už 4 Savaičių - 
Vasario 12-ta Diena

“Naujienose” ir pas rengiančių
jų kuopų narius. Kaina iš ank
sto tik 40c.

Tik už 4 savaičių.
—Dramos Draugas

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

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 Box M-49, 1739 So. Halsted 
Street.

Automobilių 
Nelaimės

BUSINESS CHANCES
P?jdayjmuii Bizniai_______

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

3534 So. Parnell Avenue.

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 
Street.

© Dvi moteriškės užsimušė 
o keturios kitos buvo sunkiai 
sužeistos, kai su automobiliu 
įvežiavo į troką prie Jolieto, 
III.

KEAL ESTATE FOR SALE 
N amai-Žemė Pardavimui

Užsimušė:
Mrs. Angeline Hoesler, 6147 

So. Monilor Avenue;
Jos motina Angeline Corra- 

do.
Sužeistosios yra:
Alice Corrado, 572’9 W. 63rd 

PI., duktė;
Mrs. Stephen

5408 S. Kenneth
Miss Angeline 

adresas tas pats,
Helen Corrado.

Di Vincenzo, 
Avenue;
Di Vincenzo,
ir ,

21 metų Loretta Panice
kai jos automobilis pa-žuvo

slydo ant leduolos gatvės prie
9Cth ir
Pere Marųuette traukinį.
vyras Frau k, 26 
sunkiai sužeistas, 
veno adresu 9223

ormal, ir įvažiavo į 
Jos 

m. a., buvo 
Panice’ai gy - 
Normai Avė.

Avė.
metų

© Prie 5817 Diversey 
automobilis užmušė 52 
chicagietį August Bullman, 2826 
N. Monitor Avenue.

GERIAUSI PIRKINIAI MIESTE
4 FLATAI—

Tiktai $1500 įmokėjus pirks mo
derną, 4x4 kambarių aparttnentą, 
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.

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

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.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARDAVIMUI 3 aukštų plytinis 
—6 flatai—$2800.00.

1625 So. Jefferson.

PRAŠOME Į MUSŲ NAUJA VIE
TA. Gauname kožną dieną iš Re- 
ceiverių visokių didžių ir mažų 
namų ir parduodame pigiai. Per
kame, parduodame mainome ir ap
draudžiamo visokias nuosavybes, 
visur. Apdrauda metams dykai su 
kiekvienu namo pirkiniu. Notari- 
zuojame visokias uonieras (raštus) 
dykai. CHAS. URNICH (Kazimie
ras Urnikis). 2500 W. 63rd St., An
tros lubos. Telefonas Prospect 6025.

La Šalies — Packards

JUOZAPAS LEŠČIAUSKAS I
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Mylimas sūnūs mirusios Zo
fijos Leščauskienės.

Pabkp 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 rask utinį patar- 
navima ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvas, Seserys ir Giminės. 

Laid. Dir. S. P. Mažeika, tel.
Z'RDS 1138.

M
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
kietams, La i d o- 
tuvems, Papuosi- 

GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

■ Siunčiam GėlesI ni/nif Telegramų i LUVlIMu Visas Pasaulio

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

“O’dtaimeriania” Maloni žinia
Netolimoje praeityje tarpe A- 

merikos lietuvių vienatinė svar
bi kultūrine pramoga buvo vai
dinimas veikalų. Tai buvo pa
silinksminimas ir mokykla. Pa
sikeitė laikai, pasikeitė papro
čiai. Šiais laikais' svarbiausio
mis pramogomis turime opere
tes ir koncertus — kas žinoma 
tuomet nebuvo įmanoma.

Bet šiandieną, ypač tarpe 
“oldtaimcrių”, jaučiasi pasiilgi
mas, trukumas senųjų pramo
gų — teatro. Ilgai netruksime, 
lik už 4 savaičių susilauksime 
ir šios pramogos. Jau per apie 
3 menesius laiko yra rengiama
si suvaidinti gražus, vaizdingas, 
iš vietinio gyvenimo imtas 4 ak
lų veikalas — dramatine tragi-

kiaušio šių dienų dramaturgo—

Malonu pažymėti, kad jam 
pačiam tenka ir režisuoti, taip 
jau ir svarbiausią rolę vaidinti. 
Vertą pažymėti, kad šiame vai
dinime, gal būti pirmą kartą, 
toks matyli net G jaunuoliai bei 
jaunuolė, ir visi nepradžiokai, 
bet jau gavę patyrimo operetė
se arba angliškoje scenoje.

Vaidinimas įvyks vasario 12 
Auditorijoje.

le kuopa ir L. D. D. 4 kuopa. 
Vaidylos pakviesti iš Chicagos 
ir apylinkių. Jie jau visuomenė
je yra svetimais.

© Prie 9.2-tros ir Ashland 
po automobiliu žuvo 39 metų 
Miss Theresa Diviggiano, nuo 
3042 W. 36th

FARMS—TO RENT 
Ūkiai Rendai

RENDAI 200 AKRU FARMA, 
randasi 2M> mylios į žiemius nuo 
Crown Point, Ind. Pirmos klasės 
nastatai. Juodžemis. CARL DERN- 
BURG, Chicago Beach Hotel, Hyde 
Park 4000.

PI.
pradžios iki sau-©Nuo melų

šio 16 d., automobiliai Cook ap- 
skrityj užmušė 56 žmones.

C.I.O. Jurininkų 
Unijų Konferencija

[ ACME-NAŪJIENŲ Foto]

Vakar Chicagos Morrison 
viešbuty j prasidėjo C.I.O. 
rininkų unijų konferencija 
statymui programo 1939 
tams. Dalyvauja atstovai
septynių unijų, kurios sudaro 
C.I.O. jurininkų skyrių.

ju- 
nu- 
me- 
nuo

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
taupyti jums šitmtus dolerių.

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs
Dodges — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300-1936-1935 
ir 1934 karai visų išdįrbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kada gali nupirkti gražų veik 
naują automobilį už taip mažus pi
nigus.

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

Neręikia 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 CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

Broliai Motuzai 
Išvyksta

pabaigoj

niekados. Paskutiniai rodymai 
antros dalies:

Sausio 18'd., 7:30 vai. vak. 
(Pirma dalis!) J. Gaidelio sa
lėj, 12301 So. Halsted SI. (West 
Pullman).

.1. Juškos salėj,
7:30 vai. vak.
2417-19 W. 43

Sausio 20 d 7:30 vai. vak.
3133 So.

DEVITT, IA. — Harold 
J. Kriebs, banko iždininkas, 
kuris nežipia kur dingo. 
Drauge su juo dingo ir 
$83,000.

Halsted St.
.Sausio 21 d., 7«30 

šv. Mykolo Par. Salėj 
Wabansia Avė. z

Sausio 22 d., 6:30

vai. vak.
1014 W.

vai. vak.
Šv. Pranciškaus Par. Salėj 3903 
Fir St. (Indiana Harbor).

(Skelb.)

COAL—WOOD—OIL
_____ Anglys—Malkos—Aliejus_____

GAUKIT NAUDOS maksimumą 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovol” 
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
CANĄL 8500 

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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Tai, Reiškia, Lietuviai Yra “Beraš
čiai, Nemokšos Ir Ignorantai”

Taip kalbėjo Chicagos Lietuvių Auditori
jos Perorganizavimo Šalininkų Advokatai 

Teisme

NAUJIENŲ JUBILIEJINIS KONTESTAS 
JAU PRASIDĖJO

ja bondholderius, kurie yra 
priešingi planui.

Perorganizavimo šalininkus 
atstovavo taipgi du advokatai, 
Rubinstein ir Lansing.

Advokatų argumentai prasi
dėjo gana ramiai, bet netru
kus įvyko aštrus susikirtimas, 
kai advokatas Gorman parodė 
teismui laiškų, kurį “perorga
nizavimo” advokatai, Rubin
stein ir' Lansing, išsiuntinėjo 
visiems Auditorijos bondholde
riams, Auditorijos bondholderių 
komiteto vardu. Tame laiške 
(datuotas lapkričio 7 d.), tie 
advokatai, Bondholderių kom. 
vardu, sako, kad bondholderiai, 
kurie nepritaria perorganizavi
mo planui, turi ištraukti savo 
bonus iš banko, kur jie yra su
dėti, o kad ištraukti, tai turi 
sumokėti bankui po $5 už kiek
vienų bonų.

Tai išgirdęs teisėjas Holly 
tiesiog nustebo ir pareiškė 
tiems advokatams, kad jis 
jiems nedavė jokio įgaliojimo 
tokius laiškus siuntinėti, ir bu
tų uždraudęs, jeigu butų žino
jęs, kad tas daroma.

Advokatas Lansing argu
mentavo, kad visi bondholde
riai sutinka su perorganizavi
mo planu, nes niekas bonų iš 
banko neištraukė, bet teisėjas 
tų argumentų atmetė. Jis pa
reiškė, kad nėra ko stebėtis, 
jei bondholderiai bonų neiš
traukė. Juk daugelis tų $5.00 
už kiekvienų savo bonų banke 
neišgali mokėti, o kiti nenori 
mokėti. Teisėjas Holly toliau 
pridūrė, kad jeigu bondholde
riai nori parodyti savo prita
rimų ar priešingumų perorgani
zavimo planams, tai jie tai ga
li padaryti kad ir su paprasta 
pašto atvirute, pažymėdami, 
tik tiek, kad “Pritaria” ar “Ne
pritaria”. O bonus traukti iš 
banko ir dar mokėti 5% — 
tai nonsensas.

Nors kai kurie Chicagos lie
tuvių laikraščiai skelbia, kad 
“Chicagos Lietuvių Auditorija 
bus perorganizuoja” ir kad 
“toks buvo teismo referento 
nuosprendis”, byla toli gražu 
dar nebaigta ir dar gal gana 
ilgai užtruks teisme.

Vakar rytų Auditorijos rei
kalas atsidūrė pas federalį tei 
sėja Holly.

Aiškumo dūlei, čia reikia pa
stebėti, kad trys Auditorijos 
bendrovės bondholderiai, Glas- 
ser ir du kiti, su pritarimu 
dabartinio Auditorijos globėjo, 
Antonisen’o, siūlo Auditorijų 
perorganizuoti, panaikinant vi
sas skolas ir tiktai bonų savi
ninkams duodant po vienų ne
nustatytos vertės serų už kiek
vienų bonų. Kadangi Auditori
jos namas, * kaip teismas jau 
nustatė, yra vertas $31,090, tai 
perorganizavimo šalininkai siū
lo, senąsias skolas panaikinus, 
vėl užtraukti ant namo apie 
$20,000 ar daugiau tūkstančių 
morgič’ų atmokėti užsilikusius 
mokesčius (apie $20,000) ir ad
vokatų kaštus. Naujųjų ben
drovę jie siūlo pavesti trijų di
rektorių žiniai — 2 svetimtau
čių ir, galbūt, vieno lietuvio.

Kai projektas neseniai atėjo 
svarstymui prieš federalio teis 
ino referentų \Vallace Streeter, 
jis rekomendavo vietoj svetim
taučių — skirti direktoriais tik
tai lietuvius.

Tas referentas šiomis dieno
mis parašė savo radinių ir re
komendacijų raportų ir vakar 
byla grįžo pas teisėja Holly.

Daug Priešinasi Perorgani
zavimui

Didelė dalis Auditorijos bond
holderių, tarp jų S.L.A. ir ke
lios kitos stambios organizaci
jos, yra priešingos tam peror
ganizavimo planui. Daugiausiai 
dėl to, kad bondholderiai ir ki
ti kreditoriai beveik viską pra
randa. Vienas skolas panaiki
nus, perorganizavimo šalinin
kai žada tuojau užtraukti nau
jų $2’0,000 ar didesnį morgi- 
čių. O jei teismas įkainavo na
mų tiktai apie $30,000, tai juk 
bondholderiams nieko nėuks ir 
jų “nenustatytos vertės Šerai” 
bus beveik beverčiai.

Taip daug maž teisėjui Holly 
vakar kalbėjo advokatai Gor- 
man ir K. Gugis. Jie atstovau

“Istoriškas Pareiškimas”
Perorganizavimo šalinikų ad

vokatas Lansing tada padarė 
“istoriška” pareiškimų teisėjui, 
dėl kurio keli teisme buvę lie
tuviai paraudonavo iš piktu
mo.

Sako advokatas Lansing tei
sėjui Holly: “Jūsų malonybe, 
man 'gaila tai sakyti, bet tu
riu pripažinti, kad lietuviai di
džiumoj yra beraščiai, ignoran-

NAUJIENŲ-ACME Photo
LONDONAS. — Earl of Lincoln ir jo amerikietė žmona. Dabar tas didžiūnas no

ri gauti perskyras.

, ACME-NAUJIENV Teleph.ito
CUTLER, IND. — Vagonai nuvirtę nuo bėgių. Toje nelaimėje kiek sunkiau 

liko sužeisti tik du pasažierai. Traukinys ėjo iš Chicagos į Floridų.

tai ir nemokšos žmonės, kurie 
tiki viskam, kų kiti jiems pa
kalba ir taip kaip jiems sako, 
taip jie ir daro. Jie tiki viso
kiems nešvariems (“unserupu- 
lous”) agitatoriams...” Jis tęsė 
toliau, kad jie nesusivokia ši
tokiam klausime, kaip, peror
ganizavimas, dalyko nesupran
ta, ir t.t.

Jisai taip ka’bėjo, kai teisė
jui buvo paaiškinta, kad dide
lis nuošimtis bondholderių pa
sisakė prieš perorganizavimo 
planų. Advokatas varėsi prie 
to, kad teisėjas planų svarsty 
tų. Bet Holly atsisakė ir už
baigdamas argumentus, nu
sprendė, kad teismo referentas 
pasiųs visiems bondholderiams 
po laiškų, vėl atsiklausdamas 
jų nusistatymo apie perorgani
zavimo planų. Tie laiškai turės 
būti grųžinti ne advokatams ar 
bondholderių komitetui, bet pa
čiam referentui. Teisėjas to
liau tęsė, kad tik pasiremdamas 
bešališku referento atsiklausi- 
mu, jis patirs kų bondholderiai 
mano apie perorganizavimų, o 
ne iš klaidinančių laiškų apie 
bonų traukimų iš banko ir $5.00 
mokėjimų už kiekviena bonų...

— R.

Tyrinėja Naują 
“EI” Traukinių 
Nelaime

4.

Trys žmonės Buvo Sunkiai 
Sužeisti

Valstijos susisiekimo komisi
ja ir kelios kitos įstaigos daro 
tyrinėjimų dėl dviejų “ei” trau
kinių nelaimės, kurioj trys žmo 
nės buvo sužeisti.

Nelaimė įvyko šeštadienio 
rytų prie Wells ir Madison gat
vių. Lake St. linijos lėtasis 
traukinys įvažiavo į ekspresų, 
kuris buvo sustojęs paimti pa- 
sažierių.

Policijos raportai sako, kad 
tik trys žmonės buvo sužeisti, 
bet tikrenybėj daug didesnis 
skaičius keleivių nukentėjo.

Policijos raportuose įvardyti 
sužeisti keleiviai yra:

Miss Flossie Barton, 20 m. 
a., 4940 Belden'Ave.;

Dr. Israel Meyers, 1579 MiL

Dvi Lietuvės 
Sužeistos Town 
of Lake Nelaimėj
Sulužo Laikina^ šaligatvis prie 

49th ir '^Ashland
Prie 49-tos iy Ashland avė. 

užvakar naktį ir vakar anksti 
rytų buvo dau^sujudimo.

Ten P.W.A. ir miestas sta
lo nauja gelžkelio tiltų virš 
Ashland avenue, o gatvekarių 
bendrovė taiso, bėgės ir turi;iš
ardžiusį dalį gatves.

Užvakar naktį didžiulis, de
vynių tonų trokas, važiuoda
mas pro ta kryžkelį, įkrito į 
išardytų gatvės dalį ir apvirto. 
Iš troko tanko pasipylė gaso- 
linas ir nuo neatsargaus praei
vio numesto cigarete, užside
gė.

Tuo tarpu Ashland avenue 
gatvekariai negalėjo važiuoti 
nei į vienų, nei į kitų pusę. 
Keleiviams reikėjo pereiti per 
kryžkelę ir paimti gatvekarį 
kitoj pusėj. Kadangi naujam 
tiltui ten dedamas pamatas, tai 
šaligatvis buvo išardytas, o jo 
vietoj, virš penkių ar daugiau 
pėdų duobės, darbininkai suka
lė laikinų šaligatvį-“tilta” iš 
lentų.

Dideliam burini žmonių mai
nant gatvekarius, ant to lai
kino šaligatvio pasidarė gana 
didelis susikims'imas ir lentos 
neatlaikė, šaligatvis įgriuvo, o 
į duobę sukrito Visi juo ėję 
žmonės. ■,* ,

Tarp sužeistų žmonių, kurie 
įgriuvo į duobę, šaligatviui įlu- 
žus, buvo pp. A. Kazy ir S. 
Dambrauskienė su; sunum. Jie 
važiavo namo iš Chicagos Lie
tuvių Draugijos vakaro, Amai- 
gamated Salėj/

Sunkiausiai nukentėjo tūla 
Mrs. Helen Giri, 3434 South 
Paulina street. Ji randasi Gėr- 
man Deaconesš ligoninėj. Su
žeistosioms lietuvėms ligoninės 
pagalbos nereikėjo.

Susisiekimas prie 49-tos ir 
Ashland buvo nutrauktas ke
turioms valandoms. ....

waukee Avė., ir
David Winship, 139 S. Elm- 

wood Avė.

Sveikinimas
“Naujienoms”

<9 Sveikiname Naujų Metų 
proga ir siunčiame širdingiau
sius linkėjimus

Lietuviškosios Enciklopedijos 
leidėjas Kooper. B-vė

Spaudos Fondas.
Kaunas, Laisvės Al 62.

4939 m. sausio mėn. 1 d.

Labai Keisti
“Gaso Inspektoriai” 
Bridgeporte

Atsargiai Su Nepažįstamais 
žmonėmis.

BRIDGEPORT. — Pereitų 
antradienį, Sausio 10 d., apie 
pusę po penkių pavakariais, at
vyko neva gaso inspektorius 
pas pp. Chas. Kasiliauskus, 3364 
So. Halsted St.

Tavernoje tuo laiku buvo tik 
pati p. Kasiliauskienė ir pora 
kostumerių. Inspektorius pasa
kė, kad jis turįs pamatyti ga
so pečių ir sutvarkyti, kad ga- 
sas butų tinkamai nustaty
tas.

Įleidus jį į virtuvę, kartu ir 
vienas iš z buvusių kostumerių 
ten įėjo. Pasirodo, kad apie 
pečiaus sureguliavimų inspek
torius nieko nenusimanė ir sa
ko, kad ' reikėsių daugiaus įran
kių atsinešti. Išėjo lauk ir tuo- 
jaus grįžo atgal, jau keturi vy
rai. Stojo prie baro, užsisakė 
gėrimo, padėjo penkinę ant ba
ro, paskiaus paėmė tų penkinę 
ir perplėšė per pusę.

P-a Kasiliauskienė atsisakė 
duoti patarnavimų už tų suplė
šytų penkinę tuomi viskas ir 
baigta. Neva inspektoriai kiek 
pasibarė ir apleido tavernų.

Visokie inspektoriai papras- 
tai_turi savo įrodymus kuomi 
jie esti ir po biznio valandų 
inspekcijų nedaro jeigu specia
liai nėra pakviesti.

Kas šitie nekviesti svečiai 
buvo, sunku pasakyti, bet ga
limas daiktas, kad jie buvo plė
šikai, bet apžiūrėję biznį, tur
būt suprato, kad nieko nepeš.

— VBA.

Nuo sausio 1 d., 1939 m., 
prasidėjo Naujienų Vajaus 
Kontestas.

Kontestantams, kurie sutiko 
pasidarbuoti laike šio kontes- 
to, buvo išsiuntinėtos kvitų 
knygelės, apgarsinimų kortos 
ir visos informacijos apiekon- 
testo tvarkų, kontestantų už
duotis, balsų vertę, kontestan
tų 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 darbų:

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

CICERO, ILL.: 
Joseph Augaitis,•

IND. HARBOR, IND.: 
Alex Lidžius.

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

HARVEY, ILL.: 
A. L. Skirmontas.

AURORA, ILL.: 
Frances Dauginis.

WAUKEQAN, 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 PARK, 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 NVASHINGTON, WIS.: 
Anton Skirko.

MANTENO, ILL.: 
Louis Poška.

PEORIA, ILL.: 
Petras Maslauskas,

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

HART, 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 BARBE, PA.: 
St. Žukauskas, 
J. Jurkšaitis.

SO. BOSTON, MASS.: 
J. Krukonis.

LAWRENCE, MASS.:
A. F. Swetra. *\

AKRON, OHIO 
Nap. Trumpickas.

HARTFORD, CONN.: 
J. Sekys.

FOXCROFT, ME.:
F. Salasevičius, Dover.

TORONTO, ONT. CANADA:
August Frenzelis.

Rodney, Ont, Candda, 
Frank Rushinskas.

MONTREAL, CANADA:
J. Glaveckas.

SPRINGFIELD, ILL.:
A. Masiokas.
TERRE HOUTE, IND.:

St. Palaski.
CLINTON, IND.:

Dom. Riauka.
HOLLYW00D, 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 konteste, 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- 
lestaniai užrašydami Naujienas, 
prižada skaitytojui 15 mėnesių, 
vietoj 12 mėnesių, šiuomi pra
nešu kaip kontestantams taip ir 
skaitytojams, kad šiame kon
teste tokios nuolaidos nebus.

Kontesto vedėjas,
T. Rijpkevičia.

Kirviu Užkapojo 
Moteriške t

Atėjo Nuovadon Pasiduoti

Į Racine avenue nuovadą va
kar atėjo 62 metų lenkas, Jo
seph Borys, ir pasakė, kad ji
sai kirviu mirtinai užkapojo 
moteriškę Frances Piotrowski.

Borys gyvena su žmona Ag
nės adresu 840 Noble Street, 
kur turėjo kelių apartamentų 
namų. Anot jo skundo polici
jai, nužudytoji moteriškė išvi
liojo iš jo namą, o vėliau no
rėjo jį su žmona išmesti iš bu
to, kurį ten turėjo.

Borys toliau aiškino, kad nu
žudė Piotrowskienę pereitų šeš
tadienį, bet nedavė žinios po
licijai, nes norėjo ramiai su 
žmona praleisti sekmadienį. O 
dabar “jisai jau pasiruošęs ei
ti kalėj iman.”

t

Sako, Kad Karo 
Nebus

Buvęs U. S. vice-prezidentas 
ir Chicagos bankierius Charles 
G. Dawes pareiškė, kad dar ne
greit Europoj įvyks karas. Jis 
toliau sako, kad Amerikai ka
ro galimybėmis nėra ko per
daug sielotis.

Pildom
Income

Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.




