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Išgelbėjo 10-mtį paskendusio 
lėktuvo pasažieriiį

VANDENY JIE IŠBUVO 10 VALANDŲ

Du pasažieriai ir įgulos narys žuvo
NEW YORK, N. Y., sausio 

22. — šeštadienio rytą, 9:43 
valandą, didelis ir puošnus an
glų pasažierinis hidroplahas 
Cavalier išlėkė iš Port Wash- 
ington, N. Y., į Bermudų — 
780 mylių kelionėn per Atlan
tą. Jis gabeno aštuonis pasa- 
žierius ir penkis narius įgu
los.

11:23 valandą priešpiet, Ch*- 
cagos laiku, pagauta lėktuvo 
radijo pranešimas: “Įlėkėme į 
prastą orą. Gal teks nusilei
sti.”

Pranešimas 11:37 v. prieš
piet (Chicagos laiku) sakė: 
“Vis dar blogas oras.”

11:57 v. pagautas lėktuvo 
S.O.S.

12:11 v. dienos dar prane
šimas: Leidžiamas.

12:13 v. dienos pranešimas: 
Lėktuvas skęsta.

Pasiųstaxkiti lėktuvai į nu
rodytą nelaimės vietą. Ji buvo 
daug maž 332 mylių atstumo j 
nuo New York o.

Lėktuvai sugrįžo neradę Ca
valier, nė jo pasąžierių. Užėjo 
vakaras, tamsa. •> . A. ■■ • a ■ A- • >-•

Staiga Standard Oil kompa
nijos aliejui gabenti laivas Es- 
so Baytown pranešė per radiją 
10:24 vai. vakare (Chicagos

Arabai susitarė dėl 
konferencijos žydų 

klausiniu
CAIBO, Egyptas, sausio 22.

— Palestinos ir jos kaimyni
nių šalių arabų suvažiavimas 
pereitos savaitės gale pilnai su
sitarė dėl nusistatymo konfe
rencijoj Londone, kuri įvyks 
žydų imigracijos Palestinon 
klausimais.

Priimta arabų programa ne
paskelbta. Ir nežinoma, ar už- 
girta Palestinos arabų sukili
mo vadų programa, ši progra
ma yra esmėje tokia: 1 — tuo
jau sulaikyti žydų imigraciją 
į Palestiną; 2 — formaliai pa
skelbti, kad duotas Balfourui 
prižadas įleisti į Palestiną 
500,000 žydų jau išpildytas; 3
— sudaryti nacionalią arabų 
valdžią, kurion galėtų įeiti žy
dų mažuma, proporcionali žydų 
gyventojų Palestinoje kiekiui.

Barcelona gaus 
kviečių

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 22. — Pereitą šeštadienį pa
daryta prisiruošimai pasiųsti iš 
Cerbere į Barcelona, Ispanijoj, 
27 vagonus kviečių. Barcelonos 
gyventojai kenčia badą.

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

Giedra; ne taip šalta, saule 
teka 7:12 v. r., leidžiasi 4:52 
vai. vak.

laiku): Pamatėme lėktuvą ar
ba jo pasažierius. )

Kitas Esso Baytown prane
šimas painformavo: Nuleidome 
laivelius, pamatę liekanas. Tre
čias paskelbė, kad laiveliai grį
žta atgal. Paskui kiti praneši
mai, kad dešimt žmonių išgel
bėta, kad trijų pasigendama, 
.kad šitie trys žuvę, kad reikia 
daktaro pagalbos išgelbėtiems 
lėktuvo pasažieriams, nes jie 
išbuvo vandeny dešimtį valan
dų, įsikabinę guminių pludžių, 
yra peršalę ir veik nesukalba
mi.

Daktaro pagalbą vėliau su
teikė jiems Jungt. Valstijų kad
rinis laivas Erie.

Iš trumpų pranešimų paaiš
kėjo, kad lėktuvo Cavalier kar- 
buretoriai apšalo. Jura buvo 
audringa, tad jis ir paskendo. 
Du pasažieriai ir vienas įgu
los narys, būdami vandeny ke
letą valandų, pavargo, paleido 
plūdes ir paskendo, žuvo Do- 
.nald Miller, iš Lincoln, Nebr., 
J. Gordon Noakes, iš Malba, 
N. Y., ir lėktuvo įgulos narys 
Robert Spence.

Išgelbėtųjų "sveikatą veikiai 
pasitaisė. Laukta, kad juos lai
vas Esso Baytown atgabens į 
New Yorką sekmadienio nak
tį-

Ruošia priverstiną 
karo tarnybą CCC 
stovyklų nariams
WASHINGTON, D. C., sau

sio 22. — Atstovų rūmų komi
teto, kurs rūpinasi kariuome
nės reikalais, pirmininkas An
dre w May paskelbė, kad jis pa
ruošė bilių reikalaujantį pri
verstinos karo tarnybos jau
nuomenei esančiai CCC stovyk
lose. šitose stovyklose jaunuo
menės dabartiniu laiku yra apie 
300,000.

Įsakė priimti dar
ban tris pavarytus 

darbininkus
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 22. — Nacionalė Darbo San
tykių Taryba įsakė Yale & 
Towne manufaktūros kompani
jai, Stamford, Conn., priimti 
atgal į darbą tris darbininkus, 
pašalintus dėl to, kad jie buvo 
veiklus unijos darbuotėje. Dar
bo Taryba, be to, įsakė kom
panijai nekliudyti darbinin
kams organizuotis į nepriklau
somą nuo kompanijos uniją.

Padėjo susirasti dar
bą 2,701,349 as

menims
WASHINGTON, D. C„ sau- 

šio 22. — Departamento sek
retorius p-nia Perkins paskel
bė, kad gruodžio mėnesį Jungt. 
Valstijų samdos agentijos pa
dėjo susirasti darbo 230,268- 
ms asmenims. Viso tos agen
tijos 1938 metais pagelbėjo 
darbo susirasti 2,701,349--ms 
asmenims.
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Agrikultūros depar
tamento sekretorius 

rezignuosiąs
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 22. — Pereitos savaitės ga
le rezignavo Jessie W. Tapp, 
žemės ūkio' departamento pa
tarėjas ir vienas žymiausių že
mės ūkio klausimais ekonomis
tų.

Kiti pranešimąi sako, kad 
galima tikėtis ir agrikultūros 
departamento sekretoriaus Hen
ry Walalce rezignacijos. Įtakin
gi kongreso nariai nepritaria 
Wallace politikai, ir vienas 
stipriausių jo kritikų esąs vice- 
prezidentasGarnėr. Prez. Roo- 
seveltas, irgi pradedąs nusivil
tiWallaee administracija.

Bet girdai apie Wallace nu
matomą rezignaciją pasilieka 
nepatvirtinti.

Dar du kardinolai 
Jungt. Valstijoms
VATIKANO MIESTAS, sau- 

šio 22. — Laukiama, kad po
piežius artimoje ateityje pa
skirs naują kardinolą mirusio 
New Yorko kardinolo, Patrick 
Hays, vieton. Ir ne tik paskirs 
naują kardinolą mirusiojo vie
tai, bet manoma, kad jis duos 
Jungt. Valstijoms dar ir prie
do vieną kardinolą.

Dabartiniu laiku Jungt. Val
stijose yra trys kardinolai, bū
tent William O’Connell Bosto
ne; George Mundelein Chicago- 
je, ir Dennis Dougherty Phila- 
delphijoj. Su paskyrimu dvie
jų naujų Amerikos katalikų 
bažnyčia turės penkis kardino
lus.

Jam valdžia algos 
nenukapojo

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 22. — Visų Francuzijos ei- 
vilės tarnybos samdinių algas 
Daladier vyriausybė nukapojo. 
Tik vieno Anatole Deibler, 76 
metų, alga pasilieka kokia ji 
buvo — 18,000 frankų mė
tantis. ,

Deibler, kitaip žinomas “Mon 
sieur , de Paris”, yra oficialus 
mirties bausmės vykdytojas 
(galvažudis). Jam tenka per 
metus apie 15 asmenų nužu
dyti. Valstybė padengia jo k> 
lionių lėšas ir samdo jam pa- 
gelbininkus.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

Automobilių unijų 
kova pačiam 

įkaršty
DETROIT, Mich., sausio 2*2.

— Pereitą penktadienį automo
bilių darbininkų unijos prezi
dentas Martin suspendavo 15- 
ką pildomosios tarybos narįų. 
Vėliau jį patį suspendavo ir 
impyčino tie pildomosios tary
bos nariai, kuriuos jis suspen- 
davo.•<.• '• v. . ,■

Į Detroitą atvyko 16 CIO ap
skričių direktorių. Martino prie
šai sako, kad šitie CIO direk
toriai palaiko jų pusę. Antra 
vertus, Martin su keturiais sa- 

•vo šalininkais, pildomosios ta
rybos nariais, atidarė genera- 
lų unijos ofisą. Generalus ofi
sas yra Martino kontrolėje. Ši 
grupė sakosi dabai' esanti ofi
ciali unijos pildomoji taryba.

Japonijos vyriausy
bė įspėjo priešus
TOKIO, Japonija, sausio 22.

— Japonijos parlamento atida
rymo posėdy kalbėdamas, prem
jeras Hiranuma šeštadieni pa
reiškė, kad Japonijai nelieka 
nieko kito daryti, kaip naikin
ti visus priešus jos užsimoji
mams Kinijoj.

Užsienių reikalų ministeris 
Arita pasakė,, kad Japonija no
ri įvesti naują santvarką Rytų 
Azijoje. Pagal tą tvarką Japo
nija, Mandžurija ir Kinija su
darys bloką. Kiekviena jų pa
siliks nepriklausoma, tačiau ar
timai kooperuos politinėje eko
nominėje ir kultūrinėje veik
loje.

Žinoma, šitokioje santvarko
je, pareiškė Arita, svetimšalių 
interesų teises Kinijoj teks kai 
kuriais atvejais apkarpyti.

Leningrad — di
džiausia pasau

ly tvirtovė
VARŠUVA, Lenkija, sausio 

22. — Gautomis čia žiniomis, 
Leningradas (buvęs Petrogra
das) ir apylinkė šiandien esan
ti didžiausia pasauly tvirtovė. 
Sustiprinimai apima 100,000 
kvadratinių kilometrų sritį, 
šioj srity gyvena apie 4,000,000 
gyventojų. Du armijos korpu
sai laikomi srities penkiolikos 
pramonių apsaugai.

• VILLĄFRANCHE, Fran
cuzija, sa^sįo 22. — Jungtinių 
Valstij’ų kreiseris Omaha sek
madienį buvo prisiruoŠęs plauk
ti į Barcelpną — gelbėti ten 
esančius 100 amerikiečių, jei
gu' IsjpĄiiijofiį sukilėliai paimtų 
miešti.. ■- — • ........

© BARCELONA, Ispanija, 
sausio 22. — Kai kurie Barce
lonos vyriausybės atstovai lėk
tuvais išvyko į Valenciją ir j 
Madridą, ^sako sekmadienio 
pranešimai. •'Jie išgabeno svar
bius dokumentus ir valdžios 
archyvus. Sukilėliai pralaužė 
lojalistų apsigynimo liniją tri
jose vietose. Kai kurie sukilė
lių būriai esą tik 18 mylių toly 
nuo Barcelonos. 300,000 suki
lėlių veržiasi miesto link. Visas 
nemilitarinis biznis Barcelonoj 
sulaikytas. Vyrai ir moterys 
paimti tranšėjų kasti. Išimtis 
padaryta tik medikalei tarny
bai ir maisto tvarkymo agen- 
tijų tarnautojams.

————
• WASHINGTON, D. C., 

sausio 22. — Prez. Roosevel- 
tas, tikimasi, pirmadienį patars 
kongresui priimti programą, 
taikomą šalies gyventojų svei
katai pagerinti.

o MASKVA, Sovietų Rusija, 
sausio 22. — Sovietų Rusijos 
civilės aviacijos viršininkas, 
Molokov, apkaltino penkieliką 
stambių aviacijos pareigūnų 
tuo, kad jie globoją tinginius 
ir pabastas, arba aviacijos pro
dukcijos dizorganizuotojus. Vie
nas tų pareigūnų patrauktas 
teisman, kiti pažeminti tarny
boje.

• WASHINGTON, D. C., 
sausio 22. — Francuzų dien
raštis “Depeche de Tculouse” 
paskelbė, kad Ispanijos sukilė
liai išmainė didelį kiekį Ameri
kos kviečių, pasiųstu jiems kai
po auką, į Vokietijos amunici
ją. Amerikos Raudonasis Kry
žius reiškia abejonę šito prane
šimo tikrumu. Pasak Raudono
jo Kryžiaus atstovų, Amerikos 
miltai tik gabenami Vokietijos 
laivais sukilėliams.

0 PARYŽIS, Francuzija, sau
sio 22. —- Visoj Francuzijoj 
laikomi mitingai reikalaują 
duoti pagalbos Ispanijos loja- 
listams.
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REIKALAUJA DEPORTUOTI TODeL, 
s KAD KOMUNISTAS

WĄSHINGTON, D. C., sau
sio 2g. — Prieš kurį laiką 
Jungty Valstijų darbo departa
mento sekretorius, p-nia Per
ki^ įsakė deportuoti į Austri
ją Joseph G. Streckerį — ko
munistą svetimšalį, neturintį 
Jungt. Valstijų pilietybės po- 
pierų. Įsakyrpas buvo duotas 
remiantis 1918 metų statutu, 
kurs neįleidžia į Jungt. Valsti
jas svetimšalių pritariančių idė
jai nuversti Jungt. Valstijų 
valdžią spėka arba smurtu.

Circuit teismas sulaikė dar
bo sekretoriaus akciją. Teismas

Verbuoja visus vo
kiečius karo tar

nybai
BERLYNAS, Vokietija, sau- 

šio 22. — Nacių vyriausybe 
išleido įsakymą, kurs paima į 
rezervus, prie reguliarios Vo
kietijos 1,000,000 karių armi
jos, visus sveikus vokiečius vy
rus, senesnius kaip 17 metų.

Įsakymas reikalauja, kad, 
atitarnavę reguliarios kariuo
menės tarnybą, vokiečiai įsto
tų į tą ar kitą iš daugelio pu
siau militarių ir militarių Vo
kietijos organizacijų. Tuo bu- 
du, jei ne reguliarioj armijoj, 
tai/jos rezervuose priklausys 
visi sveiki ir tinką karo tarny
bai vokiečiai.

Atnaujins karo veik
lą Kinijoj

SHANGHAI, Kinija, sausio 
22. — Kinijoj kurį laiką buvo 
palyginamai ramu — atsižvel
giant į tai, kad eina karas. Ta
čiau dabar taip kinų, kaip ir 
japonų pranešimai kalba apie 
naujus Japonijos prisiruošimus 
ofensyvui.

Japonai koncentruoja kariuo
menę ofensyvui prieš Shiuhin- 
gą, kinų kariuomenes bazę, ku
ri randasi 40 mylių į vakarus 
nuo Kantono. Paėmę Shiuhin- 
gą, japonai, manoma, įsiverš i 
Kwangsi provinciją.

Numato pašalpos 
teikimą dar 9 metus

WASHINGTON, D. C., sau
sio 22. — Liudydamas Jungt. 
Valstijų senato komitetui, New 
Yorko meras La Guardia pa
reiškė, kad jo manymu, pašal
pą ir pašalpos darbus teks dar 
teikti iki 1948 metų. Apie tą 
laiką, senatvės pensijų siste
mai patobulėjus ir pramonei 
atgijus, gal pavyks pašalpos 
teikimo programą likviduoti.

117,000 neregių
J. Valstijose

WASHINGTON, D. C„ sau- 
šio 22. — Jungt. Valstijų vie
šosios sveikatos tarnyba ap
skaičiuoja, kad šaly esama ma
žiausia 117,000 visiškų neregių. 
Vyrų neregių nuošimtis dides
nis nei moterų. Tik 11 nuo
šimčių viso neregių skaičiaus 
yra samdomų.

Snukio ir Nagu Liga
YLAKIAI — šiame valsčių- 

je irgi pasirodė snukio ir na
gų liga. Ūkininkai labai susi
rūpinę.

pareiškė, jogei asmens negali
ma deportuoti vien dėl to, kad 
jis priklauso komunistų parti
jai.

Dabar Jungt. Valstijų gene- 
ralis advokatas Robert H. Jack- 
son įteikč? Vyriausiam šalies 
teismui rašytus argumentus, 
kurie jeigu svetimšalis priklau
so komunistų partijai, tai įsta
tymas reikalauja jį deportuoti. 
Laukiama Vyriausiojo teismo 
sprendimo šioj byloj. Strecke- 
rio byla, manoma, liečia -padė
tį Harry Bridges, kurs yra CIO 
unijų vadas Kalifornijoj.

Paskelbė sunkveži
mių streiką Michi- 

gan valstijoj
DETROIT, Mich., sausio 22. 

— Pereitą šeštadienį sunkveži
mių šoferių unijos prezidentas 
J. M. O’Laughlin paskelbė, kad 
nuo pirmadienio, sausio 23 d., 
prasidės jo vadovaujamos uni
jos streikas visoj Michigan val
stijoj.

šitas streikas paskelbtas 
dviejų Amerikos Darbo Fede
racijos unijų peštynių pasėkoj. 
Įveltos į kivirčą organizacijos 
yra Teamsters’ Union local 271 
ir Brewery Workers Union 
local 38.

Streikas jau prasidėjo perei
tą trečiadienį Detroite, kai tym- 
stęrių uąija nulaikė kai kurių 
bravorų alaus išvežiojimą. Pe
reitą penktadienį aludarių uni
ja išvaikė tymsterių pikietus. 
Taigi dabar, keršydami, tym- 
steriai ruošiasi paskelbti visoj 
Michigan valstijoj sunkvežimių 
šoferių streiką.

Meksika nusileido 
amerikiečiams

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, sausio 22.—Edgar Smoot, 
Jungt. Valstijų pilietis, turi 
2’0,000 akrų žemės Meksikoj, 
Pacifiko pakraščiu, Mazanillo 
miestelio uoste. Meksikos val
džia planavo įrengti Smoot’o 
žemėje laivynui bazę. Smoot 
iškėlė bylą Meksikos teismuo
se. Ir vyriausias Meksikos teis
mas, trimis balsais prieš du, 
palaikė jo pusę. Smoot įgijo 
sakytą žemę pirm negu Mek
sika priėmė 1917 metų konsti
tuciją.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu Ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
•u gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo ii- 
riunČiame pasiuntimo 

x kvitai ir pinigų pasiun
timo ratai.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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Kritika it Polemika

Kokių santykių stt Roittos popiežium 
“Draugas” nori?

Gruodžio 23 d. 1938 metais 
“Draugas” pravirko graudžio
mis ašaromis dėl to, kad bitk 
Lietuvos tautiriihkiį valdžid Vis 
dar nesunormucijahtl Lietuvos 
santykių su Romos katalikų 
bažnyčia, kitaip sakant, Sti Va
tikano kataliufn popiežium 
Piuin XI. Perskaitęs tą “Drau
go” editorialą kiekvienas pama
nys, kad dabartinis LietuVbS mi- 
histras pirtninihkds yra kbks 
nors baisus bedievis arba lais
vamanis. Tačiatf patyrinėjęs sti- 
ras, kad jis y ta tikras romiš
kos katalikų bažnyčios kunigas. 
Bet apie tai “Draugas” beprisi
mena, matyti, nori padaryti į 
savo skaitytojus įspūdį, kad vi
si dabartines tautininkų parti
jos valdžios ministrai yra be
dieviai.

“Draugas” suranda, kad “tau-

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

Ligas
Taipgi — Artritis, Rheuma- 

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

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

vakare

Michigan Avė. Clinic
Telefonas Calumet 4178 

33-čia ir So. Michigan Avė.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina
LIETUVOS AERO KLIUBd 

NAUDAI.

tiškoji srovė” visad buvusi nu
sistačiusi prieš romiškąją baž
nyčią, tddėl SušUnkd sekančiai: 
“Kam hera žiribiild, kad tduli- 
hinkų vyriausybė per dvyliką 
metų neigė Bažnyčios interesus, 
trukdė jbš telkimą. Tiesa, ji 
štidarė kohkbbdatą su Vatikanu, 
bet netrukus jį sulaužė. Bažny
čias veikimui daiig pakenkė pri
vatinių katalikiškųjų organiza
cijų ir jų veikėjų pcršekiojimas, 
katalikiškdš spaudos griežia 
ccnzlira, ktinigiį areštai už pa
mokslus bdžnyčiose, ištrėmimas 
iš Lietuvos šv. Tėvo atstovo, 
heleidiihas atidaryti Katalikiš
kojo Universiteto ir daugelis ki
tų hktų, kuriais trukdyta ( Baž
nyčiai normaliai veikti Lietuvo
je.”

IŠ viršihinėtos citatos matosi, 
kad “Draugas” labai norėtų ne- 
riobtos laisvės daryti, ką tik jie 
panorės vien tik Romos kata
likų bažnyčiai, arba geriau sa
kant, Lietiivoš krikščionių de
mokratų partijai. O apie kitas 
partijas arba sroves, tai “Drau
gas” nė neprisimena. Išrodo, 
kad tik vargšai tie romiški ka
talikai yra baisiausiai tautinin
kų valdžios persekiojami, o jau 
visos kitos srovės arba partijos 
lai turi pilniausią laisvę veikli 
ir siekti savo programų. Aišku, 
jei Lictbvos romiškai katalikų 
bažnyčiai ir krikščionių demo
kratų partijai butų suteikta lai
svė, daryli, ką tik jie nori, tai 
apie kitas sroves ir partijas jie 
nenorėtų nū prisiminti. Ir ki
toms partijoms romiški katali
kai nepripažintų jokios laisvės.

Iš sakytos citatos matome, 
jUd ten “Draugas” skundžiasi, 
kįog tantininkų vyriausybe per 
12 metų neigusi ir trukdžiusi 
Romos katalikų bažnyčiai veik
ti. Na, paeiliui pažiūrėkime į 
tuos kaltinimus, ar taip iš tik
rųjų yra, kaip “Drailgas” kalti
na. Pirmiatisia, ar teko kam 
girdėti per praeitus 12 metų/ 
kad dabartine tautininkų vy
riausybe butų stabdžius arba 
trUkdžiuš lietuvius romiškus 
katalikus eiti Į bažnyčias, mels
tis jose, eiti išpažinties, priini-

NaUjiėnh-Acme Telephoto
KANSAS CITY, MO. — Teisėjas Allfeh C. Southern, 

k tiri b patvarkymu prasidėjo gembleriavirho įstaigų tyri
nėjimas.
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ktiš, imti šlitibUš, drbd laidoti 
numirėlius su bažnytinėmis ap
eigomis? Iki šiol hiekas apie to
kius persekiojimus negirdėjo. 
O tokie darbai^ tai yfra kiekvie
nos tikybos prikldūsahti veiki
mo dirva.

Dar daugiau, — iki šiol nie
kam neteko girdėti, kad tauti
ninkų vyriausybė butų neleidu
si stalyti naujų bažnyčių, steig
ti vienuolynų, Įsigyti žemės plo
tus tam tikslui ir 1.1. Bet daug 
sykių buvo girdeli, kad ta tau
tininkų vyriausybė net skyrė 
dideles sumas pinigų pataisy
mui ar pastatymui romiškų baž
nyčių. Moka visiems kunigams 
algas už lyg tai atlikimą valdiš
kų priedermių, paliuosavo jų 
žemes nuo valstybinių mokes
čių ir galybes kitokių lengvatų 
suteikė. Kas bent kiek atsime
na krikščionių demokratų par 
lijos viešpatavimo laikus, tai

lb. kėietaš btivo štihi'feštUdli, pa
ltai! l< Ii tėišmah, liubaūsti. Su
prantama, kada taip tautininkų 
valdžia buvo priversta RbmoS 
popiežiaus “lietuviškus” konšii- 
iiis sudrausti, nurodyti tikras jų 
tikybines pareigas, tai tdda ir 
buvo apšaukta tautininkų val
džia kaipo bedifeviška, sulaužiu
si konkordatą su Romos popie
žium, Vatikano svietišku kara
lium.

Apie uždarymą draugijų
Toliau “Draugas” skundžia

si, kad Bažnyčios (Romos) vei
kimui daiig pakenkė privatinių

katalikiškiįjų organizacijų ir jų i 
veikėjų persekiojimas. Kiek y- 
ra žinoma, tai katalikiškųjų pri
vatini^ Organižabijų uždarymas < 
nebuvo ir nėta išskirtas iŠ ki
tų pasaulinių ..organizacijų. 
Taipgi tokių orgahizacijtį vadai 
nebuvo ir nėra persekiojami 
tiktai dči to, kad jie buvo ka
talikiškų organizacijų vadai. 
Toks dabartinei tautininkų vy
riausybes persekiojimas nebu
vo krbipidhltlš vlbn Į kdtdiikiš
kas bfrganizacijdš: Jis pdlibtė vi
sas privatines organizacijas ir 
dbdtigijdš. TdČidil “Drdtigdš** dėl 
kiltį pdkHiptį bkgahižaėijiį įibr- 
sekibjimo nė hbprisimeiia. Pa- 
gdl j6 logiką jbi btitiį leista to- 
iniškohis khtalikiškoiiis di’gdhi- 
zacijbms ii’ drhttgijbihs, gyvuoti

'Vbikti, lai tdda viskas Biitią 
gerai ii- tvarkoje.

R jei kadd krikščionių dbnlo- 
kraitj partija paimtų į savb rdn- 
kas Liėttivds vdldžiį, tai Hera 
hiažiatišios abejonės, kad k. D. 
t*. vaddi iižddi’^tiį visas kilūs 
nept’ikiaitšdhčidš Somos khtdli- 
kų tikybai organizacijas ir 
draugijas ir tdip uždarę laiky
tų ant visados.

Apie ddbaf’tihę Spaudos cen
zūrą galima irgi tą patį pasaky
ti kaip ir apie organizacijas ir 
draugijas, “braugas” čid ii-gi 
sktindžidsi vien tik’ dėl katali
kiškos spaudos griežtos cenzū
ros. O apie kitų partijų ar pa
kraipą kaip aiitai liaudininkų, 
socialdemokratų ir 1.1. “Drau
gas” neprisimena. Negali būti 
dviejų nuomonių, kad jei “D.” 
vienminčiai Lietuvoje paimtų 
valdžią į savo rankas, tai kitaip

mandntieihš ir kitaip tiUnHhrriš 
nebūtų jokios laisvės, — nei jų 
..pandai, nei jų draugijoms bei 
organizacijoms.

(Bus daugiau)

“NAUJIENŲ” 
jUUiLtEJINlS 
KONCERTAS
Ashland Blvd 

Auditorijoj

Kovo 12, 1939

čįds trukdymą “Draugas” čia 
kalba.

Apie konkordatą
Pakalbėkime apie tą bereika

lingą Lietuvai “konkordatą” su 
Vatikanu. “Draugas” pripažįsta, 
kad tauthlillkai jį sudarė, ta
čiau kada jis buvo sulaužytas, 
tai “D.” visai nepažymi, nepa
duoda jokios dalos. Tikrenybėje 
buvo taip. Augustinas Voldema
ras nuvykęs į Italiją ir atlankęs 
popiežių rugsėjo 27 d. 1927 me
tais sddarč su Vatikanu kon-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LA1DOJIM0 ĮSTAIGA

AMBULANCE, ...
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitag-e Avė.
4447 South Fairfield Avenue
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. Telefonas LAFAYETTE 0727
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Klausykite musų Lietuvių rUdte programų Sėštadlėnte vakarais 
t vai. vakaro iš W. Ū. fr. C. stoties (1420 K.)—Pranešėja*
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Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR
. , , (BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

--------- T , ,, „.. Į .. .......... .

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai ________________________________
Phone CANAL 6122 įKlU ' SFEClALlSTAlDR. S. BIEŽIS 1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Yards 5921

DK. BERTASH
' T5G West 33th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis pagal sutartį.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
Tel. Kenvvood 5107.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Marąuette Medical Building 
6155 Šo. Kedzie Avė.

I1EMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232
Dr. Waiter 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 Lė Van
GYDYTOJAS ifc CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akitį 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 
ou eiektra, parodančia mažiausias 
klaidas, bpeciaie atyda atkreipiama 
į moKyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedelioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Pnone 1ARDS 1373.

iUlAlAUClAl
~DK 1IERZMAN

iš Rusijos
Gerai lietuviams žinomas per 31 

melus 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. priejaisus. •»;> i

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

kordą tą. Spalių menesio 20 d. 
1927 Ui. valstybės prezidentas 
A. Smetona patvirtino tą kon
kordatą, o gruodžio mėnesio 8 
d. 1927 m. Vatikanas patvirtino 
jį su Lietuvos respublika. Td- 
čiati kad butų tas koiikordatas 
kada nors buvęs sldaiižytas, lai 
“Draugas” visai nepažymi jo', 
kios datos.

Vienok čia reikia pasakyti, 
kad patvirtinus tą konkordatą 
abiem pusėm, Lietuvoje romiš
ki kunigai visur pradėjo skelb
ti, kad jie patapo Vatikano ir 
Romos popiežiaus konsulai, kad 
jie hebereikalauja toliau klau
syti Lietuvos valdžios. Kad Ro
mos popiežius būdamas galva 
visos katalikų bažnyčios yra 
viršesnis ir už Lietuvos prezi
dentą, todėl visus įsakymus Ro
mos popiežiaus jie privalo pir
kioje vietoje stalyti it juos 
šventai pildyti. Stiprdntama, ka
da taip Lietuvos romiški kuni
gai pareiškė, pradėjo vykihti 
savo nusistatymą, pradėio vL 
sur bažnyčiose varyti agitaciją 
prieš valdžią. Savaime yra aiš
ku, nežiuriiit kokia valdžia bri
tų, ar tautininkų, ar socialde
mokratų ar liaudininkų, nė vie
na nebūtų pakentusi tokių vie
šų per bažnyčias kunigų nieki
nimą valdžios, raginimų ne
klausyti valdininkų, priešintis 
ir 1.1. Todėl tai buvo priversta 
ir tautininkų valdžia tokias kd- 
nigų agitacijas per bažnyčias 
sustabdyti. Suprantama, kaip 
kur reikėjo išsidrąsinusius kd- 
nigėlius pašaukti prie liesos sld-

Laidotuvių Direktoriai
NARIAi 
Čhifcagoš,
Cicero 
Lietuvių 
direktorių 
Asociacijos

AitihulaftCe 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

S. P. MAŽEIKA Yards 11$
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phorte Ydfdš 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 Sb. Westerh AVe. Phone Grovehili 0142
1410 Sdiith 49th Coiirt Cičeto Phone Cicero 2109

j. L1ULĖVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. j RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARbS 1411)

I. J. ZOLP
1646 Wėst 46th Street

Eltone Yards 0781
Yards 0782

Office and Res. Phone Calumet 7472
Office Houts: 2-4 p. m. 7-8:30 f), m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SlEDLINSKi
DENTISTAS 

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

Tel. Yards 0994.
Antrad-, Ketvirtad., Penktadieni
4143 Sb. Archer Avė.

Tel. Lafayette Š650

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: VARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930

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

4 ir 7 iki 9
Pirtnadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Tėlefonas HEMLOČK 6111 

DR. C. ZrVEŽĖL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ašhland Avė. 
arti 47 Street 

tat taras 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phonfe MIDVVAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

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

A. A. SLAKIS
advokaIas

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”
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Apie bažnyčių vienybę
Romos katalikiški laikraščiai 

praneša apie bažnytinės vieny
bės oktavų, kuri visame pasau
lyje prasidėjo sausio 15 d. ir 
baigsis sausio 25 dieną. Okta
vos intencija yra šaukti viso pa
saulio visokius eretikus, netikė
lius, pagonis, žydus ir 1.1. į Ro
mos katalikų bažnyčią. Tam 
tikslui laikomos tam tikros pa
maldos ir sakomi pritaikinti pa
mokslai. Pamaldos įvykta ne 
kiekvienoje bažnyčioje, o tik 
kiekvienos vyskupijos katedro
je. Pamokslai sakomi apie grį
žimą į Romos katalikų bažny
čią pravoslavų, anglikonų, liu
teronų, nutolusių katalikų ir 1.1. 
Tokia oktava šiuo laiku/ įvyks
ta kas metai.

ši oktava, vadinasi, taip sa
kant, yra didelė Romos katali
kų bažnyčios žvejonė. Yra tai 
popiežiaus ištiesimas rankos vi
siems nekatalikams.

Nesykį popiežius yra viešu 
tiesioginiu budu ištiesęs savo 
ranką eretikams. Bet jie nesi
skubino jos griebti. Įpuolusius 
į visokeriopas bėdas Rusijos 
pravoslavus Romos bažnyčią y- 
pač bando pasigauti. Bet jie ne
siskubina pasiduoti Romos po
piežiaus kontrolei.

Kadangi tarp pravoslavų ir 
Romos katalikų bažnyčios dog
matinių ir sakramentinių skir
tumų nėra, tai Romos katalikų 
bažnyčios vadai stebisi kodėl 
pravoslavai negriebia popiežiaus 
jiems ištiestos rankos? To prie
žastis panagrinėsime truputį vė
liau. O iš pradžios atsiminkime, 
kad praėjusiais metais, kai Lie
tuvos Romos katalikai minėjo 
550 metų nuo krikšto priėmimo 
sukaktuves, tai rusų pravosla
vai minėjo 950 metų savo krik
što sukaktuves. Lietuvos rusai 
pravolavai krikšto priėmimo su
kaktuves iškilmingai minėjo 
praėjusiais metais rugsėjo pa
baigoje. Vyskupas P. Bužys, po
piežiaus skirtas vilioti Lietuvos 
pravoslavus prie vienybės su 
Roma, tąja proga apie Lietuvos 
pravoslavus šitaip rašė;

“Į Lietuvos katalikų išteistą 
ranką (rusai pravoslavai) ne
žiūri ir į kvietimą vienytis krik
ščionims, kad suderinus abe
jiems savo jėgas, išvien kovoti 
su gresiančia bedievybe, griež
tai atsako: ne!

“Mums liūdna matyti, kad 
brangioji krikščionių vienybė 
nebranginama. Dar skaudžiau 
darosi girdint, kad tas vienybės 
neigimas stiprinamas šv. Vladi
miro atmintim. Čia jau pasireiš
kia istorijos ir jos tiesos neger
bimas. šv. Vladimiras vedė Ru
siją prie krikščionių artyn, o

jo atminties gerbėjai bando ją 
vesti tolyn. Lietuvos pravoslavų 
vadovybė tą daro savo noru.’’

Ar reikia stebėtis, kad rusai 
pravoslavai nežiūri į popiežiaus 
ištiestą ranką? Ar reikia stebė 
tis, kad į popiežiaus ištiestą 
ranką nežiūri nei anglikonai, 
nei kitokie protestonai? Visai 
ne. Butų keista, jei jie į ją žiu 
retų. Argi pravoslavai ir protes
tonai nemato, kad popiežius ne 
nuo to galo eina prie vienybės? 
Argi jie nemato, kad vienybės 
ir meilės seniai nėra pačių Ro 
mos katalikų tarpe? Ar rusai 
pravoslavai nemato, ką lenkai 
Romos katalikai daro lietu
viams Romos katalikams, ką 
jie daro ukrainiečiams, čekams 
ir kitoms mažumoms?

Vyskupas P. Bučys prikiša, 
kad pravoslavai nesivienija su 
romiškais katalikais kovai su 
bedievybe ir, esą, liūdna, kad 
brangioji krikščionių vienybė 
nebranginama. Per veidmainy- 
bę ar per aklybę vysk. Bučys 
nemato, kad Romos katalikų 
tarpe tos vienybės nėra, kad 
Romos katalikai nemato bedie
vybės gresiančio pavojaus ir 
smaugia vieni kitus. Pirmųjų 
krikščionių laikais pagonys sa
kydavo apie krikščionis: “Ve 
kaip jie myli vieni kitus“. O 
šiais laikais pagonys, eretikai, 
žydai, pravoslavai apie Romos 
katalikus sako: “Ve kaip jie 
smaugia vieni kitus!”

Dabar grįžkime prie minėtos 
Romos katalikų bažnytinės vie
nybės Oktavos. Yra tai tuščios 
pastangos. Tos jų maldos už 
vienybę ir pamokslai apie vie
nybę — tai tik burnos aušini
mas.

Šios tiesos šviesoje iš naujo 
skaitykite vysk. Bučio viršuje 
paduotą citatą ir pamatysite, 
kokia negraži veidmainybė ten 
kyšoja. Visi vysk. Bučio daromi 
priekaištai pravoslavams grįžta 
jam atgal.

Romos katalikų bažnytines 
vienybės vykinimas prasidėjo 
ne nuo to galo. Romiečiai iš 
pradžios turi įvykinti vienybę 
savo tarpe. Popiežius turi iš
tiesti ranką ne pravoslavams, 
ne žydams, ne eretikams, ne pa
gonims, o lenkų persekioja
miems Romos katalikams lietu
viams, gudams, ukrainiečiams, 
čekams.

Tik tokiu budu, tik aktuališ 
kais pavyzdžiais meilės, broly
bės ir vienybės tarp jau esan
čių romiečių katalikų, Romos 
katalikų bažnyčia tegali tikėtis 
patraukti prie savęs kitaip ti
kinčius ar manančius krikščio
nis. —Agnostikas

CHICAGO. — Patricia Larrisseys žiuri į lemono 
medį, kurį užaugino Joseph Pircllo savo kirpykloje.

Lietuvos Padangėje
KLAIPĖDOS ŽYDAI 

KELIASI J DIDž.
LIETUVĄ

• Klaipėdoje buvę apie 6 000 
žydų. Kai pastaraisiais laikais 
vokietininkai pradėjo žodžiais 
ir veiksmais grąsinti žydų as
mens ir turto saugumui, žydai 
pradėjo likviduoti savo pramo
nes, prekybos įmones ir kito
kius biznius, ir trauktis į Lie
tuvą. Iki šiol apie du trečdaliai 
Klaipėdos žydų jau persikėlė į 
Didžiosios Lietuvos miestus, čia 
paaštrindami butų krizę. Ir li
kusieji žydai stengiasi iš Klai
pėdos išsikelti.

Žydų staigus iš Klaipėdos iš
vykimas atsiliepė neigiamai į 
krašto ekonominį gyvenimą. 
Žydai esą atsiėmę tiktai savo 
indėlių iš Klaipėdos bankų apie 
20 milijonų litų, tuo‘sudaryda
mi ^didelių sunkumų kredito 
įstaigų veikime.

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halited Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
TeL Canal 8500

Džiaugsmai ir Vargai
PAŠVITINYS — Pereitą va

sarą čia buvo iškilmingai pa
šventinta pradžios mokykla, 
šia proga buvo džiūgauta, di
džiuotasi. Kur gi nesididžiuos! 
Išorinė rūmų išvaizda didin
ga. Viduje 8 klasės erdvios, 
šviesios. Vieną sienelę išėmus, 
gauni didelę salę susirinki
mams, iškilmėms. Erdvė kuo 
plačiausia, oro pilni laukai, 
netoli nuo miškelio, beveik 
per kilometrą nuo miestelio. 
Džiaugėsi ir miestelyje gyve
ną mokytojai: -sakė, turėsią 
rytais ir priešpiečiais sveiką 
vaikščiojimą.

Rudeniui atėjus, ėmė aiškė
ti nepatogumai. Mokiniams ir 
mokytojams iš miestelio tenka 
eiti negrįsta gatve. Čia už pa
rapinės sales purvo ligi blauz
dų. Toliau eina Žeimelio men
kai žvynuotas vieškelis.

Visi laukė pašąlant, bet su 
šalčiu, juk eina sniegas, pus
nys. Šiaurės vakarų vejai per
eitą žiemą buvo supustę gilius 
pusnynus. Suaugusiems einant 
sniego ligi kelių ir lipa į au
lus. Tikras vargas vaikams pi
pirams, kurie čia pravardžiuo
jami šiukšlėmis. Dažnai gali
ma matyti, kaip tėvai ryte su
sodinę kokius 10-12 vaikų, lyg 
puodų, nuveža į mokyklą, o 
apie 13 vai. parveža. Nepaten
kintas ir mokyklos sargas, ku
ris kasdien klasėse bei korido
riuose turi paskui mokinius 
išskusti purvus. Nepatenkintos 
organizacijos, kurios susirin
kimams bei pramogoms nega
li panaudoti mokyklos salę.

Kai kas tikisi, kad rūpes
tingoji vietos savivaldybė iš
grosianti gatvę, sutvarkysianti 
vieškelį, o gal ėmusi pavyzdį 
iš Meškuičių padarysianti ir 
šaligatvį vaikučiams mokyklon 
nubėgti. O gal pakelę dar ap
sodins medeliais.

Pašalpos nuke n t ė j tu
siems nuo audrų 

ūkininkams
KAUNAS. —- Pašalpų skyri

mu rūpinasi prie Vidaus rei
kalų ministerijos sudaryta ko
misija. ši komisija sprendžia 
visas iš apskričių agronomų 
gautas bylas ir skiria pašal
pas. Iki šiol komisija išspren
dė 15,000 bylų ir nukentėj il
siems ūkininkams išmokėjo 
2250,000 Lt pašalpų. Bet dar 
nevisos bylos išspręstos, yra 
daug bylų užvilkintų dėl vals
čiaus viršaičių nesugebėjimo 
laiku sukviesti nuostoliams į- 
vertinti komisijas, o taip pat 
ir dėl nevykusio įvertinimo. 
Taip pat ir ūkininkai, kurie 
šiais metais nukentėjo, bet ne
buvo susipažinę su pašalpų 
gavimo tvarkA, praleido parei
škimams paduoti terminus ir 
dėl to negalėtų gauti pašalpų. 
Bet vyriausioji komisija, atsi
žvelgdama į tai, kad įstaty
mas veikia pirmus metus, 
daug padarė nuolaidų ir taip 
griežtai įstatymo netaikė. At
einančiais metais tokių nuolai
dų nebus daroma ir todėl rei
kia žiūrėti įstatymo, kad dėl 
savo neapdairumo neturėtu
me nuostolių. Įstatymą išsiaiš
kinti ir kitų informacijų gauti 
galima vietos savivaldybėse 
ir pas agronomus.

Konkurencija

MARIJAMPOLĖ — Mėsinin
kai skundžiasi, kad esanti di
delė nelegalių mėsos prekiau
tojų konkurencija. Tie žmonės 
perka gyvulius, juos piauna 
namie, nesirupiųdami jokiais 
leidimais ir gydytojų pažymė
jimais, ir slaptai išnešioja po 
butus. Prieš šventes tokių iš
nešiotojų skaičius nepaprastai 
padidėjo. Kadangi jie mėsą 
pardavinėja žymiai pigiau, ne
gu mėsos parduotuvėse, suvar
žytose įvairiais mokesčiais, 
nuomom, darbininkų atlygini
mams ir kt, tat kai kurie to
kie paskiri nelegalus mėsos 
pardavinėtojai daro ne mažes
nę apyvartą, kaip mėsos par
duotuvės.

Bedarbiai

ROKIŠKIS — Gruodžio 15 d. K •
apie 50 bedarbių btivo nuėję 
pas burmistrą prašyti darbo 
arba pašalpos. Sutaupų iš vasa
ros neliko, nes turi dideles 
šeimas. Besiaiškinant, kilęs 
triukšmas. Keletas darbininkų 
sulaikyta, Kitą dieną vėl bu
vęs susipietęs būrelis darbi
ninkų. Miškų darbams bedar
biai neturi tinkamo apavo ir 
drabužių.

Trumpos Ž’nios
TAURAGĖ. Ilgus melus 

čia veikę “Allanliko” kino te
atras dabar jau parduodamas. 
Be šito čia dar vra šauliu ki
no teatras. Gaila, kad abiejų 
kinų bilietai perbrangus.

—Tauragėje kasmet žiemos 
metu atsiranda daug beturčių 
reikalingų pašalpos. Dalį bied- 
nucmcnės šelpia miesto savi
valdybė, bet daug yra visai 
iš niekur jokių pašalpų negau
nančių.

—Del šalčių Tauragėje pa* 
skutimai turgui buvo labai 
menki. Del to ir visa eilė mais
to produktu turguose žymiai 
pabrango.

—Trukumas kuro Tauragė
je šiemet pradėjo reikštis vos 
pirmiesiems šalčiams pasiro
džius. Sandėliuose malkų visai 
nebegalima gauti. Iš kaimo at
vežtas vienkinkis vežimas kaš
tuoja net 15-17 Lt.

Tv.rčs Taupom.—Skol.
Kasą

MARI.JAMPOI.fi — Marijam- 
polės miesto savivaldybes tar
nautojai įsisteigė taupomąją- 
skclinamąją, kasą. Kasos val- 
dybon įeina vice buriu. P. 
Natkevičius, i už. Bielskus, p. 
Vyšniauskas, p. Holeinanas. 
Kasa pradės veikli nuo Naujų 
melų.

Tik ką Gavome 
iVAŪJĄ Numeri 
IULTUROS' No. 12

TURINYS:
Inžiąierius S. Kairys—L. Purėnie- 

nė.
Jei gyventi-V-D. Pumputis.
Visuomenininko St. Kairio 60 m. 

amžiaus sukakčių proga — 
P. Bugailiškis.

Atsiminimai apie Inž. St. Kairį — 
A- Povylius.

Iš Praeities Dokumentų —A. Po
vylius.
Eilės—Apžvalga ir t. t.

KAINA 45 CENTAI 
Galima gauti 

NAUJIENOSE

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENA IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Te!. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.) 
Phonc LAFAYETTE 0161
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai* pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

KAD NET 
NISSITI ESTI 

NEGALIU.

01/01/ MAN TAIP 
SKAUDA

Į PAKENTĖK TRUPUT] IKI AŠ 
VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠTRIN
SIU SKAUDAMĄ VIETĄ 
SU PAIN-EKPE LLERIU 
PAMATYSI, KAIP 
ŪMAI SKAUSMAS 

PALENGVĖS (

Išmokoj om 
už padėtus 

pinigus 4%

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

Lietuviški rekordai nupiginti trumpam 
laikui po 48 centus vienas

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deuosit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSGCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.16071 

16073 
16128 
16141 
16146 
J 6150 
16169 
16152 
16186 
16191 
16192 
16195 
16197 
16190

— Karvutė — Doleris A. Vanagaitis
— Reikia ter>t, dalys I ir II A. Vanagaitis
— Nakties (Valcas) — Meilės abejonės
— Gul šiandiena, Sveikas Jėzau Butėnas
—; Linksmas amerikietis, šalčiai ir merginos Ork.
— Pavasario Sveikinimai, čigonės meilė orkestras
— Kar tas šaltinėlis, Prirodino seni žmones M. Petrauskas
— Man tik rodosi, Pasaulis stovi A. Vanagaitis
— Liudvikas (polka). Vilkas pilkas (polka) J. Dirvelis 
—• Tamošiaus polka, Panelės patogumas, (polka)
— Ėio Mikas (polkai, Trauk Simniski (polka)
— Vestuvių valcas, Nauia gadvnė J. Dirvelis
— Merginų bėdos, Vaikinų bėdos J. Olšauskas
— Vyrai, moters, Pauras. Kad pavasaris ateina

16200 — Eiva boba, pupų kult, Seni, duok taboko J. Butėnas
16204 —- Polka “Jovalas”, Armonika—1,2,3, Brr Kupletai
16212 — Augo miške baravykas, Punų senis
16214 — Marseliete. Sudie, nanaitelė
16239 — Tyliai, tyl’ai, Dziedukas
16247 — Dumblas (dialog.), Šis-tas (dialog.)
16945 — $irfiele rtann. Tavu saldžiu myliniu
16250 — Lietuvaitė (fokstr.l, Leisk man (fokstr.)
16257 — Vasaros grožybė, Atsiskvrus su mylimąją
16258 — Šarkis gailintas, Skudutis
16960 —• Amerikos lietuviu priėmimas, Nuovadoje 
16951—Svo+’ma padangė, Studentų sannas
16962 — Užaugau Lietuvoj. Oi. atmink
16963 — Vargonininkas. Atbulinis

J. Butėnas
S. Pauras 

Vyru Oktetas 
V. Dineika 

Ork. 
Ork.

S. Pauras
V. Niekus 

Dolskis
S. Pauras 

A. Vanagaitis 
V. Niekus

15070 — 'T'iirku vestuves. Rytu dama T-iet. Vie«b. Ork.
1597.8 — Kaukazo vaizdelis, dalis I ir II Liet. Viešb. Ork.
15074 — E’«ni įranki nesakysiu. Bernužėli nesvoliok, M. Petrauskas
I5ma — Pėda, kad giltinė neėda. Vasaros naktys Sinavičiutė 
16193 — Netur piečio. Gieda gaideliai A. Vanagaitis
96nn4 — Pastorius (soeas), Kauno Benas. Juokai
96003 — Kas bus (noIkaL šitas šokis dėl visų Benas
96692 — Sveikas Jėzau gimusis. Linksma giesmę užtrauksim
96693 — Gul šiand’ena, Atsiskubino Be+]eiun
96696 — Dul-di\l-delė, Bernužėli, nesvolink K. Petrauskas
9669fi — Josiu inrnarkelin. 'T'eka unė per beržyną J. Butėnas 
96099 — Nepagelbės mergužėle gailios ašarėles. Sėdžiu po langeliu 
96O40 — Nnverk brangi. A. Sodeika, Arija iš “Rigoletto” Petrauskas 
26045 — Blusa, Pusiaunaktį musus baugiai P. Oleka
26652 — Pirmo pėstininkų nulko maršas, Senas draugas Benas 
26656 — Sesutė (valcas), Visiems tinka (polka) Kaimo ork.
26660 — Leliia (valcas), žvirblelis (soras) šokių Ork.
96659 žvaigždutė (nne steni, Mano brangioji( valcasl Kauno ork. 
96056 __ Kn-zbek. Sus^odnieu aš godeles J. Babravičius
96656 — Pai-rai ratai. Gerkim verkim A. Vanagaitis
95656 __ E’<sirn grybauti (ono Karvelėlis (valcas i Kauno or.
95671   Klainėdos vairas. Gai’dvs (neikei Kar. Penas
96674  Pas malūnėli (valcas). Ant kiemelio (nnlkal Kar. Benas 
96677 — Kam šėrei žirgeli, K. J. Kraučiunas, Iš rytų salelės
26078 — Plikas kaip tilvikas (2 step) Armonika solo, Panemunės 

valcas
26060 — Urėdas maišė. A. Vanagaitis. Godeles K. J. Kraučiunas 
26082 — Suktinis. J. Olšauskas ir E. Rakauskienė, Tai gražumas 

dukrelės
96659 — Greitas žirgelis (nolkg), šokių ork., Neskubėk, ork. 
9660R — Tė'inmės nnlka. Kuku vairas Tarntaut. Orkestrą
9A6A5 — ■Rnčkio valcas. Nauia nnlka Okeh Orkestrą
966^7 — Sibiro tremtinys. Bnrnužėl, nevenk pačios J. Olšauskas 
966«8 — Kur Nemunas ir Dauguva. Smuklė! .vainikėlis O’sauskas 
96601 — l inksmas jaunimėlis (polka), Agotėlės valcas Šov’U ork. 
96609, —. Prirodino seni žmones, Ant marių krantelio J. Butėnas 
96604 — Ganėm Aveles. Oi, čia, čia M. Strumskieni ir P. Petraitis 
96005 — Levendrėl’s, Grvbai. M. Strumskienė ir P. Petraitis
96007 — Gagnadinė Rozalija, Jonas pas Rože, St. Pilka ir Žema’taitč
96008 — Barborytė nnsi trina, Alutis ir žemės rojus S. Pilka
26009—Obuolys. Amatininkų daina P. Petraitis
26100'— Ant laivo, Busiu vyru, J. Uktveris ir Adele Zavistaitė 
26102 — Kerės laiku polka, D’dmiesč’o polka Juoz. Sasnauskas 
26104 — Noros polka, Bernelis( polka), P. Sarpaliaus ork.
96105 — Angelai g’ed danguje, Tyliąją nakti į P. Petraitis
26106 — Mano tėvelis (valcas), Ar žinai, kain gerai( pol.) P. Sarp.
26107 — Džiaugsmo valandos (mazurka), Kraic( polka) P. Sarp.
26108 — Žalioji girelė, J. Sarsevičius, Senelis ganė aveles (valcas)

P. Sarpalius
Panešamas Victor Gramafonas už .......   $9.75
Siunčiame rekordus į kitus miestus. Prisiuntimas kainuoja: 2 re
kordai 25c. 6 rekordai už 40c. Be šitų viršminėtų rekordų Budriko 
Krautuvėje kiti lietuviški rekordai, kurių kaina yra 65c.

Jos. F. Bud r ik
3409-21 So. Halsted Street

Chicago, Illinois

Budriko Krautuvės leidžiamas žymus programas nedėliomis 5:30 
vakare iš Stoties WCFL, 970 k.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE”

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

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

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

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

Adresas_______ „________________

Miestas_____ ____________________

Valstija.... ..—___

MARI.JAMPOI.fi


NAUJIENOS, Chieago, III Pirmadienis, sausio 23, 1939

HAUJiENIOS
The Lithuanlan Daily News

Published Daily Except Sunday b>
The Lithuanian Ncws Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chieago
H8.00 per year in Chieago 
3c pėr copy.

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metama ----------------- ---
Pusei metų -_________
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ___ ——___
Savaitei ..
Mėnesiui

Suvleitytosė

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

... 3c 
. 18 c 

75c

Valstijose, ne Chieagoj, 
paštu t

(Atpiginta)

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Offtče 
cf Chieago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

$5.00 
. 2J5 
. 1.50 
.. i.to

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Ralsted St.» Chičagb. 
Oi Teldfohas danai 8500.

Metams .... . ......
Pusei metų ........
Trims mėnesiams
Dviem nlSnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ............................... $8.do
Pusei metų ............ -............ 4.00
Trims mėnesiams ................ 2.50
Pinigus reikid siųsti pašto Mondy 

Orderiu kdrtu su užsakymu.

ir pabrėžti, kad LietuVa rifcittralurttą išlaikys visais 
šimtu procentų.”
Jau pirmiau panašų, kaip Lietuvos, neutralumo įsta

tymą buvo priėmusios Latvija ir Estija. Jos visos trys 
yra sudariusios Baltijos valstybių sąjungą. .

Taigi neutralumas ne būtinai reiškia “izoliaciją”, 
kaip publiką gąšdind musų koiiiunistai, kurie dar vis 
rnndo agituoti Už Lietuvos “bloką” su Rusija.

Butų tiesiog kvailystė, jeigu Amerikos lietuviai mė
gintų Lietuvai įkalbėti kokius ten blokus; kuomet Lietu
va jau yfa aiškiai savo nusistatymą pareiškusi ir sufor
mulavusi įstatymo formoje.

Raibasis Lietuvos gyvenimas
Tautininkai nenori kitų partijų legalizuoti. — Per dvy

lika metų tautininkai nepajėgė įsigalėti. — Daro tai, 
ką Varšuva diktuoja. — Skaudi irortija. — Jau atsi
randa tokių, kurtė bevelytų Klaipėdos išsižadėti. — 
Kas buvo galinta Klaipėdoje padaryti. — Užsispyri
mas virsta pilnu ištižimu.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Dr. Schacht mauro rolėje
“Mauras atliko savo darbą, mauras gali eiti!” !
Šitas ispaniį posakis tapo pritaikytas garsiajam Vo

kietijos finansininkui Schachtui, kurį šiomis dienomis 
pašalino iš reicho banko prezidento vietos Hitleris.

Atstatyti yra taip pat banko Vice-prezidentas, Frie- 
drich W. Dreyse, ir direktorius Erhst Huelse. Juodu abu 
buvo Schachto šalininkai. Tai reiškia, kad “fiureris” pa
dare Vokietijos banke tikrą “čistką”.

Dr. Hjalmar Schacht buvo vyriausias nacių patarė
jas finansiniuose ir ekonominiuose reikaluose. Patapęs 
Vokietijos diktatorium, Hitleris paskyrė jį valstybės ban
ko galva ir ekonomijos ministeriu. Nuo pradžios 1933 me
tų ligi dabar jisai tvarkė Vokietijos finansus, — nors 
pereitą vasarą, beje, jisai jau nebėjo ekonominio minis- 
ferio pareigų.

Užsieniuose į Dr. Sihachtą buvo žiūrima, kaip į la
bai gabų ir patikimą biznio žmogų. Jisai turėjo ypatin
gai gerų ryšių su Anglijos banko vedėjais. Apie jį sako
ma, kad jisai “išgelbėjo Vokietijos markę”. Kol jisai 
tvarkė reicho finansus, kitų šalib kapitalistai dUr vis ti
kėjo, kad naciai “atvirs į sveiką protą” ir Vokietija pa
taps kapitalistinio biznio tvirtove.

Bet staiga Schachtas gavo “saktį”. Jisai pasidarė na
ciams nereikalingas. Užuot grįžę į “sveiko” kapitalistinio 
biznio kelią, rudieji Vokietijos diktatoriai toliau vis la
biau krypsta visai į kitą pusę. Jie leidžia milžiniškas su
mas apsiginklavimų^.užkrovė nepakeliamą mokesčių naš
tą žmonėms ir tuos mokesčius nuolatos didina, ištuštino 
visą aukso atsargą ir dabar prekybą su kitoms šalihiš ve
da jau ne pinigais, bet mainais; ir kadangi kai kurias 
medžiagas vistiek reikia pirkti užsieniuose, o aukso ne
bėra, tai naciai pradėjo tiesiog plėšti savo gyventojus, 
konfiskuodami žydų turtus.

Toliau eiti šituo keliu su naciais Schachtas nebega
lėjo. Jisai pareiškė Hitleriui, kad valdžia turi sumažinti 
išlaidas karo reikalams, o jei ne, tai su vokiečių marke 
atsitiks tas pat, kas buvo su ja atsitikę Ruhro okupacijos 
laikais. Už tai Hitleris jį išmetė iš banko prezideilto Vie
tos.

Mauras savo darbą atliko, mauras gali eiti!
Dr. Hjalmar Schacht pkdarė tą pačią klaidą, kaip ir 

kiti Vokietijos kapitalistai ir dvarininkai. Jie įkėlė Hit
lerį į diktatoriaus sostą, nogėdami jį panaudoti, kaip įna
gį darbininkų judėjimui sutriuškinti. Bet jie apsigavo. 
Litleris dabar triuškina ir juos pačius. Prieš keletą mė
nesių nacių “liaudies triburiolas” pasmerkė 20 metų į sun
kiųjų darbų buv. konservatorių vadą grafą Westerpą ir 
skaudžiai nubaudė 70 kitų tos dvaVininkų partijos vadų. 
Dabar jisai meta lauk iš finansinių krašto įstaigų stam
biojo kapitalo agentus ir ima į savo kontrolę didžiąsias 
pramonės įmones. Jie daugiau nebėra šeimininkai savo 
bizniuose, bet yta tik iifacią toleruojami pastumdėliai.

Taigi mauro rolę suvaidino naciams ne tik Schach- 
tas, bet ir Visa Vokietijos kapitalistų klasė ir junkeriai- 
dvariniflkal; Dabar jie, be abejonės, gailisi. Bet jau per 
vėlu.
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Lietuvos neutralumas

r

DR. KARVELIS SKALDO 
MALKASDėl neramumų Lietuvoj, įvykusių gruodžio mėnėsį, buvo sUareštubti ir nubausti kai kurie krikščionių demokratų lyderiai. Vienas tarp jų buvo Dh Karvelis. Tautininkų valdžia jį išgabeno į darbo stovyklą, kur jisai dabar tenai skaldo malkas. Spaudoje apie tai pasirodė tokia žinia:“Dr. Karvelis tebėra darbo stovykloje. Dirbti ten esantiems tenka (kaip rašo ‘L. Aidas’) 8 v. 30 min., kitas laikas skiriamas poilsiui, valgiui, Susitvarkyti, patikrinimui ir k. Knygos ir laikraščiai skaityti bei klausytis Radijo leidžiama sekmadieniais ir šventadieniais. Draudžiama dienos metu gulti ii' sėdėti ant lovos, darbo ir nakties poilsio nletu kalbėtis. Lankyti gali artimieji giminės — tėvai, žmona, broliui. Laiškais susirašinėti leidžiama su žinia stovyklos viršiilinko. Taip pat su stovyklos viršininko žinia leidžiama pirktis maisto. Dabar darbo stovykloje yra apie 80 žmonių, otaigi susikimšimo nėra. Nubaustieji paskirstyti pagal darbo rūšis. Dr. Karveliui tenka skaldyti malkos; ne lauke, d pastogėje.”Po gritodžio 1926 iii. perversmo, kuriame kr.-dem. ėjo išvien sli tautininkais, Dr. Karvelis buvo finansų ministetis Voldemaro kabinete, 6 Smeto- žinoma, prezidentavo.ha,

GĖDA, GĖDA

Lietuvos seimas, kaip jau buvo pranešta, priėmė ne- 
utrąlumo įstatymų. Mes Žinome, kad tas seimas yra su
darytas iš vienos tiktai partijos atstovų ir viso krašto va
lios neišreiškia. Bet neutralumo klausime jo priimtas 
įstatymas sutinka su plačiosios Lietuvos visuomenės nu
sistatymu.

Vai. liaudininkų “Lietuvos žinios”, pa v. seniai yra 
pasisakiusios už neutralumą. Sausio 5 di jos dar kartą 
pareiškė: ‘

“Šia proga tenka pabrėžti dar Viehas dalykas — 
tai Lietuvos neutralumas. Jis yra suderintas šu vi
sos Baltijos santarvės neutralumu. Baltijos valstybės 
tikrai gi nieko daugiau nenori, kaip tiktai neutralu
mo.

žihOhių; sugriovė ir užėlhė vi- sds Kinijos tiostiis ir didmies- čiliS ir šitą piešimo karą japonui vedu su aiškiu, tikslu pavergti visą kinų tautą.Bet sovietų Kusi j U Kinijos neapgina; nors ji pėi' metų Olėtus skelbėsi esanti geriausias Kinijos liaudies draugas ir užtarėjas. Kiek aukų Maskvos Ko- mihtėrnas yra per savo sekcijas surinkęs “Kinijos liaudies gynimui”! It lietuviai komunistai tam tikslui kolektavo aukas. O šiandien Maskva nėra pasiuntusi nė vieno armijos pulko padėti kinams apsiginti. Visa, ką ji daro, tai duoda (ar parduoda) aeroplanų ir ginklų Čian KaišekUi. Bet tokią pagalbą suteikia Ir Fhmcdžija Ispanijos respublikos valdžiai.O sovietų Rtisija juk yra hiilžinaS, palyginti su Kinijos užpuolikais, jdpohais. Mtisų ko- ttitlilištai niekuomet nepraleidžia progos pasigirti, kad Sovietų Sąjunga apirha “šeštą dalį žemės paviršiaus” ir turi didžiausią pdšaUlyjė ariniją. Tai kodėl ji leidžia tiems plėšikams Kiniją tėrioti?
ITodėl bešališkumas reikalauja, kad butų pesmerkta ir sovietų RusijaiGėda sbvietų valdžiai, kad ji neapgina Kinijos nuo japoiių! Gėda Maskvai, kad ji laidžia Mikados plėšikams žudyti Kinijos žmones b

NAUJA PARTIJA ANGLIJOJE 
PRIEŠ CHAMBERLAINĄ

kad“LaisVe” labai piktinasi, Francuzija ir Anglija nepadeda Ispanijos rėšpUblikai dtsigihti nuo fašistų ir net neleidžia jai gauti ginklų iš užsienio. Ir sako: “Gėda pasaulio demokrdti- jai, kuri leidžia Italijos ir VOkiėtijbs fašistams žudyti Ispanijos žmones!. Gėda db- niOkrdlijOs politikai, kuri uždarė kėlius Ispanijos liaudžiai gduti ginklų!”Bet kodėl čia smerkiama lik demokratija? Juk sovietų diktatūra irgi neapgiiid Ispanijos.Be to,kad darbininkai ir kiti demokratiniai nusiteikę žmones Anglijoje ir Francuzijoje reikalauja, kad tų šalių valdžios Ispanijos respublikai padėtų; Vadinasi, tie dėlhokhatija leidžia fašistus sniąugti Ispaniją, bet kapitalistai Hėmokratinėse šalyse. Tai kapitalistus “Laisve” ir turėtų gėdinti.

“Elta” praneša, kad Londbiie įsisteigė nauja politinė grupė, kurios uždavinys bus kovoti prieš Chdmberlaino pataikavimo diktatoriams politiką; Jos pirmininku išrinktas Churchil- l’o giminaitis, Dunkanas Sendiš. Į valdybą įėjo ir Athol’o kunigaikštienė, kuri neseniai buvo rezigiiavuši iš parlamento, protestuodama prieš valdžios nuolaidas Hitleriui, ir paskui vėl statė savo kandidatūrą, bet rinkimuose pralaimėjo. Ši grupė

” žino gerai;

ihunisttj dt’gdnas yi’a taip jautrus IšpahijUS liaudies vafganis, tai kodėl jisai Įliek o nesako apie Kiniją?Kinija Jra daug didesnė šalis, iiėgu Ispanija, ir klhija yra itž- ptiltd japonui KUdnifet ispimijo* je sukilo dalis žmonių, kuriedis svetimos valstybės atėjo j pagalbą, jsikišdamos į vidujinį karą, tai į Kiniją įsiveržė visai atvirai. Jie išžudė šiiiitliš tuks- laiičių, gal biil, nei milionlis

ashiehų, ir Savo programe ji Skelbia, kadphsaulib taika nėgali biili išlaikyta hdolaidomiS ar fizinės jėgos grdsihinlti. Reikia sukurti bendrą taikingųjų tautą frontą, kuris pasižadėtų priešintis bet kokiam užpuolimui;”Grupė mano, kad subiii'ihlds pasaulio taikus apgynimui priklauso pii-hiiatlsia nuo Didžiosios BrlIdilijos elgesio.Tai yra teigiamas reiškinys Anglijos politikoje. Bet reikia neužmiršti, kad šilo naujo politinio judėjimo vadai yra kapitalizmo šdljnihkai. Jie mato, kad Chanibėrlaino politika veda į pragaištį britų imperiją, ir jie supranlb, kad imperijos Žlugimas ir Anglijos kapitaliž- ihui pakirstų jėgas; Taigi jie nori išgelbėti imperiją ir kapitalizmą. jVisai kitokie tikslai yra Aii- glij ps Darbo Partijbš. Ji, paėmus vąldžią į savo rankas, pakeis ekonominę ir socialinę

Gal bent kiek nusistebėsite, laikais, kaip kas nori pamiršti dėlko taufininkai nenori suda-jvisas ambicijas ir eiti su tauti- ryti koalicinę vyriausybę juo la- ninkais bendradarbiauti, kad tik biait, kad opozicijos partijos, padėjus krašto būklę išvesti į arba tikriad tartis; buvę baudi- tikresnį kelią, įlinkų ir krikščionių demokra- Be to, tikimasi, tų partijos kartu su voldema- bendradarbiavimas išlygins vi- rininkais ryžtasi visai nitošir- sUs nesklandumus džiai sii tautininkais bendrhdar- tuo keliu įeidami įveiks tauti- blatlti? ninku užsispyrimą. ,Dėlko tautininkai yra linkę Taigi, tautininkai atsisakyda- lik asinenų koaliciją daryti? Ži- mi sudaryti koalicinį ministrų noma; gera ir asmenų koalici- kabinetą gelbsti tik savo sąjun- ja, taip vadinami darbo minis- gos padėtį, kuri paskutiniu metrų kabinetai, kurie daug kur tu pusėtinai yra pašlijusi, nes ir yra sudaromi. Matote darbo mi- pačių tautininkų tarpe pasireiš- nislrU kabinetai, arba kitaip kė daug nesklandumų ir tarpu- dar vadinami specialistų minis- savių nesusipratimų.Irų kabinetai sudaromi tenais, , . ........ (, . ..... i , Jautresni tautininkai įausiekur parlamentarine tvarka, kur . v. . . ... ... ... .., . . . . , t ... jaučia, kad reikia ieškoti kitųveikia lygiomis visos partijos, 4 ’ . ... . v ., . . . ... , . stigyveninio kelių, naujų uzsi-kur eina tarp tų partijų laisvos .. ii vvi ™ . i • . . A mojimų, kad pagaliau visosvaržybos, lai kai visos tos pat- . . ... f . .J krašto kūrybines pajėgos butųtiios tarp Savęs dėl ministrų ka- .. ... . . . i ,. , . , • .... įkinkytos į bendrą krašto klibinėto sudarymo nesutaria, lai1 paprastai sudaromas toksai ministrų darbo kabinetas, kurį pasižada visos krašte parlamente, suomene dabar pergyvena jaut- icmti, lai uva tuome su ai y- momentą ir visi susirūpino tas tOkša. asmenų koabdjos nu- kajp .. Į[)s padgyes jšeHi Ypag 11 s ilj <a metas. jautriai į visų tai reaguoja Klai-Lietuvoje tautininkai nenore- pėdos krašto lietuviška visuo- daini prarasti visų mbnopoliriių menę. Čia visi be jokių pažiu- savos sąjungos lengvatų dabar rų skirtumo, net ir tautininkai spiriasi nedaryti srovinio koali- reikalauja koalicinio ministrų ei jos ministrų kabineto. Jei ku- kabineto.rios nors srovės dabar įeitų a t- čia santykiai liek paaštrėjo, stovais į ministrų kabinetą, tuo kad vielos daugelio šaulių sky- pačiu reiktų toji srove legali- rių viršininkus tautininkams te- zuoti, kitaip tarus, greta lauti- ko pakeisti sau žymiai patiki- ninkų turėtų veikti legalizuotai mesniais asmenimis.dar kita, ar kilos politinės slo<’ • Vilniui Vaduoti Sąjungos už- vės. Ino budu jau tuo pačiuLjat.ymas lygiai neigiamai pavei- taulininkai atsidiutų su kita po-L- y.g^ Lietuvos visuomenę, litine srove lygioje padėtyje ir Juk šioji Sąjuriga tUrėjo arti prasidėtų varžytinės dėl įtakos K dešimts penkis tūkstančius krdšte. nariu, tai yra du kartii tiek,Tautininkai, nepaisant dvyli- kiek visa tautininkų sąjunga it, kos metų savo valdymo, vis dėl- be to, Vilniui Vaduoti Sąjtinga to krašte ne pajėgė tinkamai į- turėjo 70,000 narių rėmėjų, tai sigalčti ir įsigyti gyventojų pa- yra veik Lietuvos gyventojų sitikėjimo. Juk tautininkų są- trečdalys šią sąjungą rėmė, junga turi lik dvylika tukslan- Tai patsai uždarymo faktas čių narių, tuo niclu kaip dabai nėgalėjo visame ktdšte taip sau- neveikiančios partijos ainio ine- (ylomis praeiti nepaveikęs neitu jų turėjo^ po keletą dešimčių giamaĮ neabejotinai nuoširdžius tūkstančių narių. Jei dar ture- k fetuVos pattiotus. Juk faktas siiiie galvoje, kaip visuomet ii' fakm pasilieka, kad toji sąjurt- visur į valdžios partiją dange- ne pa£į savo valia, savo įši- lis stoja dėl karjeros ir pirma įjkinjmu užsidarė, bet uždaryta proga jie tokią partiją tdoj dp- prievuMos budu ir kas liudniau- leidžią, lai tautininkų tasai dyy- ka(j jį įdaryta ne vidaus lika tūkstančių barių jau nėra pOiĮ(jkos vienais ar kitais sume- likt’Umojc toksai stiprus orga-1 (jmais, bet Varšuvai pareikald-viis.Tupėkime galvoje ir tai, kad Vilniui Vaduoti Sąjunga pačių tautininkų buvo visais budais ppiitėkuojahia, palaikoma ir tos Sąjungos nario bilietas lyg ir thrnavo patikimu tautininkams ženklu. Ir štai taip staiga šioji thulininkų akyse garbinga Organizacija administratyviu bu- dii prieš sąjungos vadovybės uotais tapo uždaryta!Kalėdų šventėms tos sąjungos organaš “Mtisų Vilnius” paSiSa- ko, kad jau daugiau nebeišeisiąs ir įdeda Vidaus reikalų ministro phi'ėdynią, kad sąjunga Lietuvoje su visais jo pagalbi- hiais vlšllfn laikui itžtlafbihd.Uždafoiiih loji Sąjįtnga; kilti

liizuoldš vienetas.Tautininkai šitą savo silpnybę gerai žino ir tiek riiisintario;tą politinę srovę jų narių skai-

kad toksaiir pagaliau

šame paimta buvo gera, tiesi ir neklaidinga...Nežinau, kaip jausis jūsų patriotai tokią naujieną išgirdę, kurią berods bene busiu aš pirmas jiems seniau išpranašavęs. Manau, jie tuomet pyko ir keikėsi, kad visokius gandus sklei- džiąs, bet štai jie anuomet neva buvę gandai dabar jau virto tikrove.Ką veiks jūsų “Amerikos Lietuvis” Vilniaus klausime išsi- spėcializavęs ir jo šefas net Gedimino ordinu už tuo nuopelnus apdovanotas?Kadangi tatitininkų sąjunga sudaryta klusnumo pagrindais, lai dabar tie vyrai turėtų klusniai tylėti ir... Vilniaus išsižadėti. Žinoma tai ironija ir skaudi ironija. Bet juk jei jie ir tol- liati veiks Vilniaus Vadavimo dvasioje, tai veik biis lygu Lietuvos tautininkams pagalių kai- 'šioj imu į ratus, kurie jau ir taip

tiniame forume padėties stiprinimą.

santvarką Anglijoje tuome pavojus iš fašizmo pusės išnyks

f lūkimuose jie višuoiilet ptakiš- tų.Tai yra pagrindinis ar kertinis tautininkų akmuo, nuo kurio jie nieku budu nuslysti nenori.Tiktai šitais sumetimais tautininkai ir nenori sudaryti srovinį ministrų kabinetą, nors ir los srovės yra visai pasiryžę su iąutiiiinkais širdingai bendradarbiauti užmiršdami visai netolimą praeitį ir išsižadėdanii kada nors suvesti visokias sąskaitas.Kitas reikalas kai sudaro asmenų koalicinį kabinetą, tuomet atpuola reikalas legalizuoti ir kitas poli tinęs sroves. Ar kitų politinių srovių atstovai sutiks į lokį asmenų kabinetą įeiti, ddbar butų sunku spėlioti.Bet kiek tenka patirti, rodos, kad ir J tokius kombinacijas kitą srovių atstovai yta linkę į- ėiti. Mat, šiais Lietuvai sunkiais

taip jie girgžda, kad už kelelių r varsnų girdėti, ir dėjimų jokiomis dabar nepaslėpsi!Ką veiks jūsųpruseikininkai,taip seniai susimetė Vilnių vaduoti. (Bus daugiau)

jų tų girgž- priemonėmis
bimbininkai, kurie dar ne

thnkiu, lojaliausi Vyriausybei organizacija.Ji dirbo tiktai kulturinį darbą ir rūpinosi Vilniaus krašte lietuviais. Nuoširdiems Lietuvos patriotams liti labui škaiidits shiugis ir visai netikėtas ir nelauktas.Čia jau ir gražiausiais žodžiais visko neišaiškinsi if neįrodysi; kad tautininkų linija vi-

Iš Lietuvos
Blogi metai cukraus 

gamybai LietuvojePastačius antrąjį cukraus fa- * friką Pavenčiuose, ties Kuršėnais, Lietuva keletą metų pasigamindavo tiek cukraus, kiek jo suvartojama — apie 25,000,- 000 kilogramų. “Cukraus” bendrovė, fabrikų valdytoja, stengėsi cukraus gamybą taip re-dauginei permažai. Su ūkininkais sudarydavo sutartis, kiek jie cukrinių runkelių gali auginti. Keletą metų tokie apskaičiavimai gana gerai pavyko. Bet cukraus reikalų tvarkytojai lyg užmiršo visagalinčių gamtą, kttri gali visus apskaičiavimus suardyti, šiemet kaip tiktai taip ir atsitiko. Dėl nepalankių oro sąlygų, cukrinių runkelių šiemet gauta apie 17% mažiau, be to, jie menkesni irjo, kad cukraus bus galima pagaminti tikt apie 20,000,000 » gi tarpu cu- ins krašte pa- Ir tokiu budu ateinančiais me-kraus snvąrt kilo apie 22 visai netikėta> tais savo cukrau* neužteks. Bus jo suvartota apie 30,000 tonų, o pagaminta apie 20,000 tonų. Taigi teks pirkti užsieniuose apie trečdalį krašte suvartojamo cukraus. Šitas dalykas cuk- rininkams sudarė rūpesčio. Jau dabar imamasi priemonių, kadtų. Uklhiilkttinš leista daugiau auginti cukrinių runkelių, nors esamieji fabrikai jati nedaug legali didinti gamybą. Mat, cukrahs fabrikas gali dirbti liktai apie 3 menesius — nuo spalių mėn. iki Naujųjų Metų. Jei ilgiau užtęstų darbą, tai sugestų runkeliai. Jau vėl kalbami! apife trečiojo cukraus fabriko statybą, kurią norėta atidėti dar keleriems metams.žodžiu, šių melų cukrinių runkelių menkas derlius; ir cukraus suvartojimo padidėji- mas sudarė “cukraus krizę”.
NusiskandinoŠIMONIAI, Pan. — Gruodžio 17 d. Alėtų kaimo 15 metų vaikinas Augustas Puzihas, gerai išgėręs Šimonių miestelyje, grįždamas namo nusiskandino. Alėtos upelyje pra- siiintšė ledą ir palindo po ledu. Pastebėję praeiviai ištraukė; bet jau buvo negyvas.
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Kai dėl Lietuvos, tai ypatingai tenka pasakyti
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Mr. S. B. komaiko, (left) in a lovely disčiissiori with Dr. P. Gri
gaitis, Editor in Chief of “Nauj^ėnbš’,, fltirihg thė Secbnd Lilhiiahian 
I>ay at the Uentury of Progress. (See “A Carnation for Komaiko”),
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A* S. Vaivada

TO SHAPIRO & DASKAL, our official florists: A CHI- 
CAGOESQUE CARNATION to S. B. KOMAIKO, in recognition 
of his years of unselfish serviefe in behalf “of the other fellow." 
To enurtierate, S. B.’s communal affiliatiohs and aętivities would 
take almost a page. To enumetate the honors which hdve bbeii 
bestowed on him by pec-ple, rirganizations, local officials, and 
yes, even foreign governmentš, would take ihuch, too much 
space in a journal already hard-pressed for šame. Most people 
are fond of this handsome, graying, pleasant, mild-mannered 
journalist, Talmudist, writer, insurance execiitive, communal 
worker, philosopher, father, husband, and friend. For the past 
four decades he has contributed his time, energies, abilities, 
talents, and funds in behalf of communal achievehienf and ad- 
vancement. Of late, he has rather retired from the spotlight 
of publicity būt not from the arc-light of service. Yesterday, 
he was in the midst of almost everything. Today, he štili man- 
ages to lend a helping hand whenever and wherever he’s called^ 
būt for the most part has rather enccuraged his son—Charles J. 
—to step in and carry on. On the other hand, his present sym- 
pathies seem to be with the B. M. Z. the old people’s home, which 
may or may not be signifieant. Anyway, few men in our com- 
munity have lived fuller and richer Ii ves than has S. B. Ko
maiko—and because he does possess such an enviable reeord 
of service to mankind, we felt that he was justly desėtVing of 
our treasured token of recognition—the Chicagoesque Cdrrtaiidn 
—because he has served long and served vvell—this country of 
our! Congratulations, S. B., we trust you will accept tliiš feeble 
gesture of ours, as a token of the esteem in which ydtl are held 
by our community. We know only too well, that hoiiors Or ho 
honors, the joy and satisfaction that is yours becahse Of the 
many assignments you have fulfilled and fulfilled well—iš itt- 
definitely greater than any tribute that any could pay you. 
Yours is a great glory—justly earned and richly deserved!

* i
' Just a tiny little flovver, from one of the numerous and gorgeous 

bouquets that comęose the beautiful service which Mr. 
Komaiko so generously renders in the 'various fields of 

A cultural, philanthropic and patriotic activities.
Feeling as we do, that Mr. Komaiko is very much of a Lith

uanian at heart (for do not his deeds speak lodder diid 
much more convincingly than any \vords that I may 
utter?) we join the niultitudes of friends and admirers 
in wišhing Mr. Komaiko a long life, 
health, happiness and success.

^Birutė
• Winter greetings with the beauti

ful snow flurries which have hit Chi
cago ih the lašt few days! I know it 
brings a little cheer to your hcarts to 

snow 
bush- 
knotv 
while,

see the beautiful scenery that 
makes when it hits the trees and 
es of your home and parks. We 
it’s winter again for a short
with the snow as a blanket covering 
all of nature’s beauty to keep it warm 
and protect it for the coming Sprlng 
— to make this world more beauti
ful for us to enjoy.

all of you friends and mem-
Birutė enjoy 
and in your
Winter, stiek

this vvonderful 
spirit, as the 
by Birutė and 

another success-

filled with good

Nora G.

came through ih great

AMERICAN FIRST - LITHUANIAN AlAVAYS

SUNDAY- JA N U AR Y 2S, 1939
TWO GOOD FRlENbS

PIRMYN
SHAftPB ANO FLATS

S !» v ;? į
EB š

• The chorus 
style and had the people applauding 
:or encores, and under the leadership 
of our beloved teacher, Mr. Byanskas, 
the evening turned out to 
Birutė's success.

• It seemed that Sunday 
to be a blue Sunday, for 
giri in the chorus worė 
blue govvn and sure made
turesųue. The chorus was brightened 
by the different hues of blue that the 
girls wore.

be anothet

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Zwelg On Mortai Beings and Immortal Art
-------------------------— ■

— By Weiietta -

J.1M

Feeling that it can reach a greai- 
er number of individuals to’ whom 
it can be of assistance, the L. U. C. 
is contemplating incorporating an 
ADVISORY BOARD whose capačity 
vVill be to aid students interested 
in hlgher learning. lt vvill be the 
ftihctidh of this board to pass on 
edittailotlrtl guidance to students 
štili in high school būt considet'ing 
cntėriiig cbllege. The members c f 
thė L. U. C. having themselves at- 
tbiidėd fcolleges or universities, are 
brtpably qualified to speak fronrt 
pėksOtidl experience about the rc- 
ąuirements necessary for cntranccj 
curriculum, comprehcnsive examin- 
ations, fees, etc. This assistance is 
intended not only for the persona 
štili inhigh school būt also for tho 
students embdrking upon the un-

turned out 
every otber 
a beautiful 
things pic-

• Nice 
hitting that

Well, 
you

going, girls, nothing likę 
bąli of sticcess for Birutė.

event, let’s 
in sleds, if

Satt-

till the next 
see you all come down 
necessary, to reheatsal Friday, at 
dara Hali, at 8:00 P.M.

you

dergratluaie coui’ses incdllegė and 
desit-ing futthėr guidahcė. Iri this 
manner the L.. U. C. feels it vvill 
be able tb assist a great number of 
individuals Ihat it cali 
hbri<3 to do tlibdugli its 
fUnd.

pošsibly 
schodlarship

the interest 
C. in estab-

• For two years follovvers of Pitmyri 
have thrilled to the beautiful voice of 
Victor Bender. They have laughed and 
cried with him in “Elisier d’Amore” 
and “Cavalliera Rusticana”.

» » »
In eonneetion vvith 

displayed by the L. U. 
lishing Lilhuanian language classes
in the curriculum of the Chierigo 
high schools, a meeling vvas held at 
the home of Corisul Driuzvardis 
vvhere this prohlem was discussėd 
at length.

Meanwhile as discussions on the 
recognitioh of the Lithuahian Įau
gdavę ih the public schools vverė 
going on a text book fdr the tise 
of Lithuanian classes in the L. U; 
C. under the direction of Bcrnice 
Piliponis was under cohsiderationj 
no choice having been made as yėti

Plans are in progress for a bunco 
party to be held at the Interna
tional House ddring thė latter part 
of February; The Sočiai Committeė 
is likewise workihg on the plaus 
fot' thė SĮiririg' Daricb vvhich \V111 
take place in Api'il. —J. Racliens.

Treasure Undergroimd — In Illinois!
Released by the State Cjeologial Suryey 

through the Illinois Uhrihibėr of Comnierce.

Time Marches Slowly
Ekcept for sudden cataclysms, 

such as earthąuakes, volcanic erup- 
tions, hurfičanes and floods, the 
forces of nature are slow in their 
action—su slow that most of us do 
not realize that the face of the 
earth is changing today just as it 
has been changing throughout the 
millions of years of its past history. 
Mountain rangės have been raised 
up; the seas have invaded the con- 
tinents and been drained off again; 
high lands have been levelled by 
erosion and new rock strata have 
been deposited. These processes 
are active at the present time, and 
they vvill coritinue to operate in the 
future, in Illinois as in other partš 
of the world. So far, the net re- 
sult 
been 
here 
tion
sponsible for much that we have: 
our mineral resources, our fram 
lands, our - Industries; in fact, our 
own existence here, where the earth 
furnishes the environment and 
materials necessary for life and 
progress.

in this particular region has 
constructive, and we have

in our State a vast accumula- 
of earth materials that is re-

Soil From the Sky

Ali have felt his magnatic person- 
ąlity on the Concert Stage. 
čbrtie

He has 
into their homes through the 

magit df radib and iri eyėry vvay 
himseif an ihtegral part of the 
baniari mlisical vvorld.

niadė
Lith-

SiėFan Zvtfėig, hdtėd ViėhHėse author 
bf itiėh blhgtaphks as Marie
Atiiditiiitė; hiit'ry, tjuėen bf Scotland 
tthd thi Ė t oi tn ui of tlotterdam;
dhd 1rhė of ihė Sėas, špoke
it Ojthfcitti HiH iiH TUHday eveninfe 
bh “MbHal Beings ahd Immbrtal Art.”

i
Havėh’t ybu dftkh vvbhdHėd,” asked 

Mr. ZWeiĮ», “WHy it iš that one per
šok living, spėakihg and sėeing thė 
sathe 
dud
thė HiUMHiH iVitH d liHHtėd scale of 
H8tH, thė palHtėt iVilh thė sėVen colors 
of the speetrum, the poet vvith thou- 
šands of vvbtds bėfore him, vvill select 
such a combination is to produce a 
masterpiece? Hovv does the perishablė 
artist produce an imperishable vvork?”

Mr. Žvvėig cbnfėsšed thaf this Creat
ive įeit tari bė tlesctibėd būt not ^x- 
[iiairiėd. The artišt hiriiself cannot ex- 
plajri his actions; he cannot observe 
his ovvn psychology vvhile creating and 
so cannot explain his otvn mind. He 
is 'Sjriside himseif ih a statė of ecstacy, 
(thė Greek vvbrd ecstacy medns “obt- 
side briė’s self”). Hė is iri a hėrmet- 
icdlly sealed sphere of concentration.

This atmosphere of concentration is 
ėssėritial vVhethėr riiotivated by ihspir- 
ation or labor, raptbre or patience, 
delight or |»ain. Taking tvvo extreme 
exampies, vvhether it be Bach or Mo- 
žart vvbo effortlessly produccd great 
vVotks during ihspitcd hours or Edgar 
Allėn Poe vvho calculated and man-

ufactured his compositions idea for 
idea, the atmosphere of concentration 
is tssential.

The time necesslty for the creation 
of immortal works is indeterminable. 
VanGough in his later years painted 
at least tbree canvases a week. On the 
otHer hand it is said da Vlnci spent 
ftom one to three years painting his 
MoHd Lisa. Hahdel tdniposed the Mts- 
siah Ih sixteeH days. Wagnet for five 
years couldn’t write a single note and 
one testless tvening, beari n g the mur- 
miir of a įlėatby btook, the inspiration- 
al theme of “The Ring” came to h m 
and sėt him to his lifc’s greatest crea- 
tibhs. Goėthe spėnt 
ing his Fatist.

Artiitic eyėš are 
ing in firmamthts
mušt be ability. Not only ability būt 
the power of utter concentration — 
to lose the real vVord to a world of 
the artist’s creatioh.

Mr. Zweig conduded that we tan- 
not underStand works of art by ob- 
serving the finished produet. We mušt 
know them in their development. As 
tht šeientists of astronomy have not 
marred the beality of thė stars by their 
inalyses and mtasuttments būt made 
them even niort fascinating. we, like- 

analyzing the 
vvorks vvill not 
of the eestatie 
vvill appreciatc 

pro-

ovėr

nbt
of

f

70 years vvrit-

roll-coristantly 
tireams. Thtre

vvise, in learnnig and
grovvth of the masters’ 
niar the shcer beauty 
vvbrlds ’ they lived būt

and dceperthėm with greitet 
foundness.

We at Pirmyn are fortunate to 
him as .our*-.ovvn. . . ’'

claim

It wa§ at our Lithuahian versiori 
of / “Elisier d’Amore” that the Lith- 
uanian public accorded the acdaim 
tVhich h® had to earn among others.

The public kriovvs Victor Bender, 
the Eithuanian. singer, būt we at Pir
myn kpow 
guy” who 
— a smile

Vic the man; the “svvell 
has a smile for everybody 
that is real and friendly.

We have i 
ribntdriiihe and gust humor.

cnjoved his anecdotes, his 
, In every 

Way Wė have rctėivėd pleJsure of his 
jpiesehtt.

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

Arms to spain

Armš to Loyalist Spain immedi- 
ately — that is todity the most 
urgent task facing America. For 
free religion, self-goVernment, and 
faith in intei'natioual agreements 
in the New WoHd is vitally tied

“sinothering” a 
fighting desper-

gress poined i n 
fellovv democracy 
ately for its very existencc against 
the Blatk International. Yet, 76% 
of us Ambricans favor Loyalist 
Spain, according to the Gallup Poli 
of December 30, 1938. Even 42% 
of American Catholics favor the 
Spanish republieans, vvhile 83% of 
our Protestams are for that side.

Why, then, is the arms embargo 
on Spain kept, if, as President 
Rooscvelt pointed out in his address 
“On The State of the Union”, that 
embargo aids the aggressors and 
hurts the vietim? That arms em
bargo is kept, in the face of 76%

♦ So, 
bers of 
vveather 
spirit of
see Birutė go through 
fui season vvith your co-dperation and 
in the Summer enjoy the happy me- 
mories of the past doings of Birutė.

° Ritutė staged another successfnl 
triumph lašt Sunday. January 15, at 
the Llth. Auditorium, vvhere an eve
ning vvas sponsorsd by the “Jauhųjtį 
Lietuvi!} Klubas”. The operetta “Svei
kam LigQ Nejkalbėsi” proved to be a 
success agiin. It has thus far be:h 
ptesented in vatious parts of U. 3. 
six times. Which proves that ahything 
Birutė puts through alvvays is a suc
cess.

Till then, 1’11 be sleighing 
to rehearsal.

As ever,

vvith

The great dust storms of recent 
years are būt minor illustrationš 
of the ability of wind to transport 
soil material f tom place to place: 
A spectacular demonstration of 
wind work on a really great scalė 
is to be seen here iri Illinois, whetė 
we have found that more than half 
the State is covered by wind-blowri 
dust so thiek that it not only fdrrris 
the surface soil, būt in some of thė 
counties along the Mississippi Ri- 
ver reaches a thickness of more 
than fifty feet- These deposits wėrė 
laid down during the Great Icė 
Age. The work was done, hovyever, 
not by the glaėiers themselves, bui 
by strong winds, which picked up 
dust from the silt-choked rivet 
Valleys rind deposited it liko great 
blankets ovfer the uplahd areas. 
These dust deposits are alhiost sole- 
ly responsible for the fėrtility. of 
thousands ot Illinois farms, recail- 
ing the old adage that “It is ari iii 
wind thdt blows no one gbod,” no 
matter how many thousands ( of 
years may hdve passed since the 
vvinds did theit vvork.

Bdt as the arident axiom reads, “All 
gddd thingš mušt čdriie td an end”, 
$o mušt bur plėasant relitlonšhip. Op
portunity has opened a vvay for Vic 
vvbich may iėad him to as high a 
musical position as is held by our 
ovVn, Arina Kaskas.

On fceb. 6, Vic vvill ieave for Lith- 
iiahid he šfrlll študy irriusic and
perhaps apfcėar ori thė stafee of the 
Lithuanian Opera.

Thė riiusic patlbns df Lithuania 
vvere so impresed by his šihgihg du- 
png Pirmyn's tour df Eutdpe, 
they offėred him a 
kįtUnaš.

As a parting gift, Pirthyn is stag- 
ing a Farevvell Concert for Vic, du- 
rihg vvhich his friends may come and 
hėdt hirii šing tHė songs hė has madė 
fartiiliar to ėfery ohe;

The concerf vvill be held in 
Hali, Jacksbh Jnd tVabash, 
Fėb; 5, at 8:00 P. M. and

As usual
program.

that
sčhblarship at

mission is 
will assist

$1.00.
during the

vvill be the 
in America,

Kimbali 
Sunday: 
the ad- 
Pirmyri

finai appearance 
all his

As this 
of Vic 
should embrace this opportunity 
him fareWdl.

fricndš 
to bid

With this in mind reserve 
for the hrošt pleasant musical 
of the sbasdn.

Fcb. 5
treat

• .The beJtitlfUl dūet dhd attlhg of 
Centvitve Giedraitis And Anthtiny Ka- 
trinskas pieased the audience very much. 
the comedy roles were great and well 
Jcted by Mr. Miller, who made the 
public roar in the vvoman’s costunic 
be wore. And that Lamberth Walk ot 
vvhateVer you call it, sure was sorrie 
dince. the people really enjoyed it.

• “Dvylika metų” Brooks 
through as usual in his comedy 
of the falher-pecked son.

carrte
role

I
 •■****■ All V14C 1 v VI t VJ

of the American public, cliiefly b?- 
uom in opuin. icause the Catholic hicrarchy is

battling to keep It. Būt in doing so, 
that hiearrchy is going against tln 
true interest of Gatholicism. For 
the triumph of fuscism in Spain 
moans the destrdetion of Christian- 
ily there, crovvtling it to the wa’l 
in Frahce and England, and streng- 
thening its foes in the Nevv Workl. 
FasCisrii and nazism, tw0 children 
of the šame parent, 
mentally contrary to 
spirit and doetrine.

The Pope realizes Ibis, He noxv 
maintaihs a representative in Ca- 
talonia, Alsgr. Rialt, vvith the Utie 
of aposlolic visitor. Bis lloliness’ 
nevvspaper, L’Ossėrvatore Romane, 
recently praised American acconip- 
lishments at Liiria, vvhcreas Italy’s 
fascist-controlled press belittlcd 
'bose acconipiishments and con- 
demned the United States for in- 
terfering in South America.

Cardinal Muhdelein, too, is vvork- 
ing vvith the President to form a 
religious front against dietatorship. 
Ihcbėasihgly, 
Britain, 
coming 
Franco 
for his 
and the delivery of Spain to the 
anti-demoeratie statos — Germany 
and Raly”, according to Edgar 
Ansel Movvrer.

Let American 
this: that from 
can štili dravvs 
nnce. What a 
country if that 
heroine faseistic. 
Rapublican Spain 
oracy’s strbgglė. In the 
of Ga'alonia the dest ny of the 
\Vorld is being decided.

Ifywe are true to our own 
’ntercsts, vvė \vill lift the 
embargo on I-oyalist Spain!

Spain’s stRigfele is democracy’s 
struggle; her defeat is demochacy’s 
defeat; and lier vietory is demo
cracy’s vietbry. The Spanish insur- 
gOnts are būt to tfestroy both frce- 
dom df religioh and sfclf-govern- 
ment. Foi', as Rdi^ar Ansel Movvrcr, 
dean of Afherican fororeign correli- 
pondehts, rightly says, “hebei Geh- 
eralissimo Fbrihsisco Franco ih- 
ęreasihgly reprėsents Roicliruėhrer 
Adolf Hitler, \vho certainly is one 
of the hvo gi'catest living enemies 
of thė Christian religion.”

In the receht teftihc fighting on 
the CAtalėh frbrit, General FTahco 
has madė largo gains for two rcas- 
ons: botause he has h&d the aid of 
at lealt 50,000 crack Italian troops 
sent bV Mussolini, and because he 
has many ilmės more cannon and 
airplancs than the Loyalists. The 
rebels have their immcnse superio- 
rity iri ihlinitibris bdėaUse they can 
get all thoy Can ūse 
and Mussolini, vvhile 
eans are “smothercd” 
lion-intOrvOntibn. EVėry
sėt up, ilon-intervention has \vork- 
ed against the Loyalists and has 
played into the hands of the Span
ish fascists, who are now the tool 
of Hitler and Mussolini.

are funda- 
the Christian

froiii Hitler 
the republi- 

by farcical 
sin’ce it was

Catholics of Great 
France, and Belgium are 
to realizc that “General 

has used religion as a cloak 
fundamentai Fascist aitris

Unforlunatcly, by putting an cm-
Raskey lluey. bargo on arirs to Spain our Con-BJB

BUDINGAS LIETUVOS KAIMO VAIZDELIS, ŠIAULIŲ APSKRITY. VDV fotd.
«(■'

Catholics remembor 
Spain Lat;n Ameri- 
its cultural susten- 
tragedy for ths 
susenancc shoubl 

Th e strdggle o f 
is today demo- 

fa-1 “icsses

“NAUJIENŲ” 
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Lietuvos Šauliu Sąjun
ga Įvertino Vincą 
Stulpiną

Gerb. Vincui Stulpinui pa
gerbti buvo suruoštas pokilis 
sausio 18 d., 811 W. 33rd St., 
kuriame jam buvo įteikta 
Lietuvos Šaulių Sąjungos žvai
gždė. Susirinkus skaitlingai 
publikai, pokilio ruošėjai sve
čius pakvietė prie stalų, aptar
navo gerai paruoštu maistu ir 
po to pokilio vedėjas p. Ba
landa širdingai pasakęs įvadi
nę kalbų, perstatė kalbėtojus.

Kalba adv. p. Bračiulis, il
gametis lietuvių veikėjas- įro
dinėja reikalingumų socialūs 
darnos, kuri vienybėje laikytų 
lietuvių tautų ir apibudinęs p. 
Stulpiną ir jo nuopelnus, lin
kėjo, kad jis ištvermingai ir 
toliau dirbtų musų tautai ne
baigtus darbus.

J. E Ark. Geniotis savo rim
toj kalboje sako, kad toji 
žvaigždė, kuria šaulių Sąjun
ga per Lietuvos atstovą Dr. 
Daužvardį šiame pokilyje už- 
žibėjusi ant Vinco Stulpino 
krutinės neužgęstų, bet kad jo 
veikla butų naši kaip ir iki 
šiol kad buvo širdinga, darni 
ir teisinga. Jis taip pat pasa
kė, kad laisvė yra branginti
na, kurios Lietuvoje dabar 
dar nėra ir kad dėl jos kovoti 
tegul žvaigždė nesulaiko. Pub
lika jam pritardama gausiai 
plojo.

“Naujienų’ kor. p. Ambrose 
kalbėdamas pažymėjo- kad 
praeitis, nors ir glaudžiai yra 
susirišusi su asmenybe, bet 
ateitis taip jau yra svarbi ir 
turėtų, būti planuojama iš an
ksto. Jis Vincui Stulpinui lin
kėjo, kad jo ateitis taip pat 
butų gausi nuveiktais darbais. 
Visi dalyviai jam pritardami 
gausiai plojo.

Suimtas Už Žmonos
Mušimą — Pasikorė

Racinc nuovadoj pasikorė 43
.netų northsidictis Antbony Szy-

maniack, 1535 Nortb Paulina 
St. Pereitų šeštadieni jisai bu
vo suimtas už tai, kad mušė 
savo žmonų, sudegino jos suk
neles ir nukirpo visus plaukus. 
Jis buvo girtas.

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

MOKAME 4%
DIVIDENDŲ Už TAUPOMUS PINIGUS

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

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

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

Atmokėjimais
;P-ia Žalpienė įdomiai api

budino Vinco Stulpino praeitį, 
ji labai vertino jo ištvermin
gumų ir sumanihgumų visuo
menės darbuose. Ji primine ir 
vertino p. Stulpiną kaipo pir
mų lietuvį ir pasižymėjusį 
Lietuvos eksporto srityje ir 
socialius darbus musu tautai.C

Tai pat širdingai ir įdomiai 
kalbėjo p. J. Petrauskas, kun. 
Liūtas, p- Berčerienė, p. Vai
dotas, etc.- etc. Visi kalbėjo 
gyvai ir širdingai ir vėlino p. 
Stulpinui ilgo amžiaus, laimės 
ir sėkmingumo jo visuose kil
niuose darbuose.

Po pareikštų kalbų ir linkė
jimų p. Balanda perstatė kal
bėti p. Daužvardį. Jis sako, 
kad šis pokilis oficialiai ir 
asmeniniai jam davė didelio 
malonumo ir kad toks širdin
gumo ir darnos virpėjimas 
esąs nepaprastas. Jo kalba bu
vo švelni ir glaudžiai rišanti 
visų kitų kalbėtojų kalbas. Ji
sai žvaigždę prisegė ant Vinco 

' Stulpino krutinės.

COPR. .<>3», NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

PEASANT MOT1FS PATTERN 1939

No. 1939 — Kryžiukais išsiuvinėti motyvai. Galit bile kur 
išsiūti — ant abrusų, užvalkalų, servetkėlių ir tt.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., ^0. 1939 I
I 1739 So. Halsted St, Chicago, III. |

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...............
I I
I Vardas ir pavardė ..........„..................................................... (

Adresas

Miestas ir valstija

Musų Vincas nuo širdingų 
kalbų ir jam įteiktos dovanos 
iki ašarų susijaudino, bet su- 
sistiprinęs pasakė gražių kal
bų ir dėkojo Šaulių Sąjungai, 
jos atstovui ir visiems daly
viams už pasakytas širdingas 
kalbas.

Po kalbų ir apeigų buvo ir 
akrobatiški šokiai. Gepovaitė 
Sakalauskaitė ir Genovaitė 
Bružai lyte šoko gražius ir įdo
mius lietuviškus šokius. Joms 
šokant pianu lydėjo p. Ro- 
maldas Sakalauskas, šios šo
kėjos, jaunuos mergaitės, bu
vo vadovystėje p-ios A. Daugi
nienės-

Pokilio dalyviai visi buvo 
pasitenkinę, tik gaila- kad salė 
buvo permaža, daug kad ir ti
kėtus iš anksto nusipirkę ne
betilpo ir turėjo grįžti namo.

— Šiaulių Ona.

Surprise .
Birthday

Sapsio 14-d. p. Gailienė <su 
draugais suruošė “surprise 
party” savo krikšto sunui Al
bertui Griciui, 2034 S. Union.

Svečių/ buvo daug susirin
kę, kai Albertas iš kažkur grį
žo, ir tikrai jis buvo nuste
bintas.

Albertas jaunas, čių gimęs 
ir augęs, bet tikros lietuviškos 
dvasios, gražiai lietuviškai 
kalba- skaito ir’ rašo.

Jis buvo linksmas, nes tai 
buvo pirma tokia party jam 
surengta.

Jo motina ir sesuo Justina, 
kuri užlaiko beauty shop, pa
gamino gardžių valgių ir gė
rimų. Prieš piaunarįt “kek
sų’’, buvo sudainuota Happy 
birthday ir Ilgiausių metų.”

Taip ir ūžė svečiai iki 4 vai. 
ryto, linkėdami Albertui link
smai sulaukti kitos gimimo 
dienos. —Klajūnė.

Klaidos
Atitaisymas

Gerbiama Redakcija:
Tariu šimteriopai tamstoms 

ačiū už mano rašto patalpini
mų (sausio 16 d. numeryje), 
bet bukit malonus atitaisyti 
klaidų, kuri ten įvyko. Man 
gali būti didelis nesmagumas-

Tamstos į dėjot, kad aš esu 
biznierka. Aš nesu jokia biz
nierka dabartiniu laiku. Esu 
namų šeimininkė ir gyvenu 
nuosavoj rezidencijoj ir turiu 
labai plačių pažintį su visais. 
Tai matote kame dalykas. Aš 
už tos klaidos pataisymų' tam
stoms visuomet busiu dėkinga.

—Mrs. Osinskienė.” 
Daytona Beach, Fla.

Sunkiai Serga 
P-ia Ramonienė

BRIGHTON PARK. — Išti
ko nelaimė p-o Jono Ramono 
šeimų. Smarkiai susirgo p-ia 
Ramonienė. Ji buvo išvežta 
skubiai į Auguslana ligoninę 
ir ten padaryta sunki vidurių 
operacija.

Kiek teko nugirsti ligonė 
jau baigia pergyventi kritiškų 
padėtį ir rodo stiprėjimo žen
klus.-

Jonas Ramonas jau pradeda 
turėti vilties, kad ir vėl turės 
sveikų neužilgo! savo mylimų 
žmonelę. Nemažai laukia ma
mytės sugrįžtant į namus jų 
sūnelis ir dukrelė. P*nui Ra
monui ir jo šeimai reiškiu gi
lių užuojautų jų’-nelaimėje.

-~-0na Vilienė,

INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į
wr

w j 1E D E R A L S A VIN G S
®:AND LOAN ASSOCIATION®iAND LOAN ASSOCIATION 

y OF CHICAGO

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

Chicago, III.

JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

NAUJIENŲ

išsiėmė Leidimus 
edyboms

.Chicago j)

Stanley Banaslv 28 m. Marie 
Smaniotto, 26 m.

Wiįliam Schullz, 30 su Miįd- 
red Juss, 25.

Išteisino Žinomą 
Gengsterį

Per kelias savaites Cook kri- 
minalio teimes ėjo svarstymas 
money orderių klastavimo by
los. Kaltinamieji buvo George 
“Bugs” Moran, Frank Parker ir 
Frank Hicbetts. Jie buk norėję 
išplatinti apie $62,000 suklas- 
tuotų American Express money 
orderių. Moran vienu laiku bu
vo Ghicagos gengsterių vadovu.

Teisėjo Fardy džiury, prieš 
kurių svarstymas ėjo, Moranų 
ir kitus du kaltinamuosius iš
teisino.

SU PAVEIKSLAIS

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir draugams į 
Lietuvų 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.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
PETER PEN

Victor Bagdonas !
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei Štarus. 
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

Bowling-Billiardai
20 Aslą — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4021-4022-2868

^]iiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiitiiiiiiiaiiiiiiiiiiii(^

I NEW SUBWAY I 
| DABAR ATDARA 
| Lietuvių Auditorijoj Į 
1.3133 So. Halsted St.1 
g

PIETAUK — ŠOK 
B0WL.

| Naujai įrengta | 
| Tel. Victory 9605 Į 
gJoe Ukrin Sam Kamber |
^iiiiiiiiiiiiiauiiiiiuiuDiiiiiuiiiiiaiiiHniiniaiiiiiiiiiiHaMiifitiuiidK

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.

.....—

Tarsinkitės “N-nose”
• LIGONINĖS— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI $10.50 
už ............................. ■ ■■

GYDYMAS $£<1.00
LIGONINĖJE .............. V U

RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 
diena Ligoninėje ... $ 15-00

REUMATIZMAS <--49.00
Greitai Palengvinama ... ■■ 

VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta 
mos rųŠies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas-

420 W. «3rd St 
Tel. ENG^ 5883-5840
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Atviras Laiškas

Draugijos Baliaus

iįįįįį

“Kėdžių Koncertai” Ir Kitokie Kuriozai

■,v*viitex

Išgirdęs, kad rengiama įkur
tuvių vakaras, ir aš nudūlinau 
ten. Įėjęs svetainėn išgirdau 
ginčų ir vienos “leidęs” riks
mų kaip griežlės rugiuose grie 
žinių. Na, sakau, kas-gi čia 
dar taip anksti, o jau solo dai
nuojama. Priėjus artyn matau 
būryje vienų trijų pėdų vėjo 
papučiamų leidę. Ji kad rėkia, 
tai rėkia: Pradėkime progra
mų! Nesvarbu, kad dar septin
ta valanda, nesvarbu, kad — 
ir nėra publikos ir daininin
kų! Nesvarbu! Turime pradė
ti ir gana.

Priėjęs prie būrelio žtnonių 
artyn, teiraujuosi kas nutikd. 
Tai buvo porų vyriškių ir trys 
ponios. Iš veidų pastebiu šyp- 
santies Onų Vilienę, M. Miliu- 
nierię, o ta įsikarščiavusi-

Kibusiu kas čia tokio nuti
ko, kad toji p-ia tokį triukš
mų kelia. Vilionė pradeda aiš
kinti, kad minėtoji p-ia neat
siklausus nė vieno komisijos 
nario, paėmė porų pildytojų 
programo, o šie, negali ilgiau 
užtrukti kaip ligi 7:30 vai. ir 
gana. O šių p-nių programas 
nustatytas tik nuo 9 vai.

Mums besikalbant, vėl šauk-

smas, riksmas. Aš pirmininkė! 
Manęs turi visi klausyti, aš pa 
kviečiau šiuos jaunuolius pro; 
gramui, tad jie turi manęs 
klausyti. Na, galų-gale aprėkia 
visus ta ponia it niekam nieko 
nesakius, pradeda paįi darbų 
su kėdžių statymu. Pamačiu
si tai, vakaro pirmininkė O. 
Vilienė vėl pastebi, kad nesta
tytų kėdžių, nes šio programo 
dalelė užtruks vos 10-15 minu
čių, ir nereikia to darbo ir 
triukšmo tiek menkai publi
kos dar yra, kad lengva bus 
visiems pakraščiuose sėdint 
programų išklausyti.
Teko pradėti programas 7:30 

vai., ir du jaunuoliai, matyti, 
brolis ir sesuo Shirley and 
Tex’s gražiai išpildė savo da
lį. Gaila, kad negalėjo sutvar
kyti ir pridėti prie viso pro
gramų šiuos jaunuolius. Sako 
rengėjos, jeigu ne šios užsi
spyrimas, ir savotiškumas, jei-

, ... I ACM E-N A U J1EN U Foto l

Generalis prokuroras Frank Miirphy (pb kairė!) ib 
senatorius Prentiss BrOwn iš Michigan.

— H. BEGEMAN — 
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
pskaičiavirnas—darbas užtikrin
ąs.

t—4184 Archer Avė.—'

gai laukti programo pradžios 
tai butų buvę galima jiems 
vėliau sugrįžti ir programas 
pabaigoj dalyvauti.

“Matot, Manęs Neklauso“

Teko programų pertraukti 
vėl kol publika susirinko ir 
dainininkai atėjo. Ir tos per
traukos laiku tėmijau kaip ši 
moterėlė lakstydama po salę 
rėkia: “Matote, gerbiamieji, 
kaip jie manęs neklauso, jie 
tokie ir kitokie,” ir pradėjo 
savo ausinę išpažintį vyrams, 
nes tie jai atrodė daugiau 
“košer”-

MADOS

visi inCs suprantame, kad jei

kadangi tdi buvo draugijos 
įkurtuvių vakaras, lai turbūt 
davė draugijai, lik gal jos

Atsilankius dainininkams, 
pradėta antra dalis programo, 
apie 9 vai. vakaro. Pirmieji, 
Vincas Ascila ir p-ia Gunaus- 
kienė, akompanuojant p-lei 

labai

pirmininkas Jonas Ramonas 
atidarė programų pratarda
mas keletu žodžių, ir perstatė 
vakaro pirmininkę Onų Vilio
nę tvdrkai vesti. Šiai pratarus 
kad programas prasideda- ir 
dainininkams pasirodžius sce
noje, ta žmonele net pradėjo 
kėdžių orkestrų, iško visa pub
lika labdi piktinosi, ir, matyt, 
tvarkvedei ūpų sugadino.

Po dainų pratarė keletu žo
džių Dr-jos- organizatorius, 
pirmas sumanytojas ir sutvė
rėjas šios organizacijos, tai 
Valinskas. Jis pabrėžė, kad S. 
Draugija bus kultūrinė, pro- 
gresyvė- niekelio' neišnaudoja
ma ir tt.

Po Valinsko pasakė keletu 
žodžių p-as Valiukas ir p-as 
Matusevičius. šis darbštus 
draugijos narys-veikėjas, ku
ris Į trumpų laikų draugijai 
daugiausiai įrašė narių, rodoš, 
arti 20. Dėl jo žodžių, kuriuoš, 
matyt, ne visi suprato, kdi ku
rios narės nepasitenkino, bet 
reikia priminti, kad ne joms 
jie buvo laikomi- bet vienai 
triukšmadarei.

No. 4999—Mergaitei suknelė. Su
kirptos mieros 2, 4, 6, 8 ir 10 metų 
amžiaus mergaitėms.

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

JOHANNA VALIENĖ
(po tėvais Bartašaitė) 

Velionė gyveno po adr. 2237 
So. Oakley Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 19 d., 4:00 vai. popiet, 
1939 m., sulaukus 53 m. amž., 
gimus Raseinių apskr., Gir
diškių parap., Košių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nubudime 

sūnų Vladislovą, seserį Dorą 
Šileikienę ir švogerį Ipolitą, 
brolį Stanislovą Bartašių ir 
brolienę Juzefą, pusbrolius 
Juozą ir Kazimierą Jucius ir 
jų šeimynas, Lietuvoj 2 sese
ris Oną ir Marijoną ir jų šei
mynas.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioj, 2314 W. 23rd 
PI. Laidotuvės įvyks Antra
dienį, Sausio 24 d., 8:30 vai. 
ryto iš kopi. į Aušros Vartų 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į /šv. Kazimiero ka
pinės.

Visi a. a. Johannos Valienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Simus, Sesuo, Brolis, švoge- 

ris, Brolienė ir Giminės.
Laid. Dir. S. D. Lachdwicž 
ir Sunai. Tel. CANAL 2515.

Man Davė, Man Davei

Galiau perstatyta ir ta save 
vadinanti organizatore, kuri 
nusitvėrus gėlių pluoštų pra
dėjo tursuoti, linkčioti ir skųs
tis, kad jos širdis plyšta, aša
ros rieda, nežinia dėl ko. Išsi
traukė laiškų, kurį negalinti 
pati perskaityti. Prašo, kad 
atsirastų kas iš publikos tam 
laiškui perskaityti. Na, atsira
do vienas pilietis- kuris jos 
prašymų išpildė- to laiško ir 
vėl tas pats, kad davė—davė 
ir vėl davė gėlių jai. Aš nesu-

NAUJIENOS Pattern DepL
1789 S. Halsted SL, Chicago, HL

Čia {deda 15 centų k prašau

atsiųsti man pavyzd] No------------

Mieros  per krūtine

a Siunčiam GėlesLOVEIKIS ’S“
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Strėbt 
Tel. YARDS 7308

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Klastas ir ♦alitlja)

M
 Gėlės Mylintiėrtis 

Vestuvėms, Ban
kietams, La i d o- 
tuvėms. Papuoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Ąvenue 

Phone LAFAYETTE 5800

triukšmų kėlimų ar už stalui 
daužymų susirinkimuose?

Darbščiosios Nares.

Tvarka viso vdkaro buvo 
gdila pavyzdinga. Progbamų 
tvarkė O. Vilionė' ji tai tik
rai dirbo- bet nesigyrė; Vieni 
šaukia Onut! šndpso pritru
ko. Kiti—Onut! jdu alus bai
giasi. Kili vėl lemihddo pritru
ko. O musų Onute nėpaspėja 
visų šauksmus užpildyti, pra
šo ir šia save gerbiančia, b-ia 
pagelbėti, bet gailnd neigia
mų atsakymų, kad ji esanti 
piriniiiinke, tai peri b^stas 
“džiabUs”.

Kita garbė tenka hlušų dar
bščiai poniai, tai Magdalehai 
Miliuhienei, antrai vakabo ko
misijos narei. Ji bėga, dirba 
kur mato yra reikalas- visų 
veik vakarų snukiai pdsigblb- 
sli, lai prie užkandžių, tai 
prie drabužių priėmimo. Ji

biznieriais ten dabar randasi 
ddl* Mrš. l’dtiiiHsiš šti šavo duk
terie Mris. Barrbfi iš De Kalb, iii. 
laipgi, yblk kaidti atvyko ir 
iVlriš. brifilėti^, Belicatessen 
cridiitUveš šdviiiilikė iŠ Bridgb- 
ibrtb. žeidžiu šakaiit, jie visi 
ėdrtii dabtiri leidžia smaginusį 
tdkiį; 8 iiifeš člbhai Čhicagoje 
iirilhih liib įdribti lirdidžioti po 

šiiljikį sbibyą.
1 f81 Sbriitiį»Š Hllbslė esą apie 

3(j ttlkši. įtyvbHĮbjlį ii jie veb- 
čitiši išimiiiirii Iš llibislų, kurie 
livykšla ibškbil švblkatos.

—VBA

tiiHiigtiš ttli—fcldiiiylb:
JŲš 6Sat8 gbhdš; šusipratęs 

lietuvis. Ir tur bld trokštate, 
kad josit sūrius—duktė taip pdt 
ištikimas lietuvybei pasiliktų.

Jtįš diilyvdlijtilc Įvdibibšb lie- 
ItiyiU 8r|įdiiįždbij8šę ib vlbšdj 
vbiklbj. Nbdbbjojtt, kdt HbLtilii-

namuose, rodos, yistiš užkan
džius pagamino.

Taip pat ir kitom garbė, ku
rios dirbo lai prie užkandžių, 
tai ))i’ic gėrimų- O šita žmdhe- 
lė irgi buvo renginio komisi
joj, bet tikrumoj tai dirban
čioms kliudė. Kaip Onutė pa
stebėjo, sako, - riet visa mimo 
batelių kulnis nuinindžiojo 
paskui besekibdama su paiše
liu rankose- rodos, mane pa
mėgdžiodama, kad aš viską 
tvarkau.

Gerbiamieji! Draugijos na
riai žinokime ateityje su kuO 
turime reikalų, nemanykime, 
kad iš jos mums bus naudos.

Ar Norime Atsidurti pas 
^Kleboną?

Ji mėgina dangstytis ir mei
lintis prie progresyvių laik
raščių, kad (paslėpus likrųjį 
veidų. O /kaip, gaus daugiau 
šalininkų, tuomet visi atsidur
sime pas klebonų. Mums, ku
rie lankome Suvalkiečių Dr- 
jos susirinkimus, teko labai 
daug perkęštįjdci šios ypaloš 
nckulturinkumo. kartų pribė
gusi su kujaliu rankose, daužė 
stalų ir musų pirmininką ko- 
liojo, kam jis esųs pirminin
kas- o ne ji, kas jį rihko ir 
kam, o kodėl ne jų. Ji sako 
lakstė pet mimus ir narius 
rinko, bet ji nekalta, kad nei 

narys ne
atėjo. Tik visuomet tai karto
dama triukšmų kelia ir skun
džiasi, kad jos širdis plyšta.

Gerbiamieji, aš nuo savęs 
patarčiau susitvarkyti su to
kiais natiais, kol dar nevėli 
ir kol dar ttirime kantrybes, 
o kaip pritruksime kantrybės 
visi turėsime prasišalinti iš 
draugijos, O ji„ su savo traice 
ir dar daugiau susiradus drau
gų, pašiims itiusų sunkų dar
bų į kurią .parapijų iš ko nei 
tiems įiei kitiems nebus nau
dos.

vienas

noram*

situaTion wanted 
—— Ieško Darbo «■

PATYRĘS BUČERIŠ paieško dąr- 
bo bučernėj. Tel. Eriglewood 2116. 
Klauskit John.

FOR ŪENT—IN GENERAL
Rehdai—Bendrai

IŠRAUTUVfi RENDAi; su fikče- 
riais lunčruimiui arba Hamburger 
šapai—labai nebrangiai. Kreiptis 
1338 W- 59th St., telefonu po 6 vai. 
vakaro Englewood 2054.

K£AL EStAtfc FOR SALE 
' Namai-ženiė Pardavimai

PRAŠOME Į MUSŲ NAUJĄ VIE
TĄ. Gauriainė kožną dieną iš Rė- 
ceivėrių visokių didžių ir mažų 
namų ir ( parduodame pigiai. Per
kame, parduodame mainome ir ap- 
draudžiame visokias nuosavybes, 
visur. Apdrauda metams dykai su 
Riėkviehu namo pirkiniu. Notari- 
zuęjarrie visokias popiepas (raštus) 
dykai. . CŲAS. ŲRNICH (Kazimie
ras Urilikis), 2500 63rd St., An
tros lubos. Telefonas Prospect 6025.

! turi lik- 
__ apartmentų. 
$5750.00. Kairia

CO.

busiNess chances
_______

, PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
grosernė, gera vieta, gražus štoras 
-r-parduosiu pigiai. J. PATARABAS 
1538 So. 50 Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ tai
symo dirbtuvė geroj apylinkėj — 
nebrangia kaina. Tel. Armitage 
4147.

BUSINESS SERVICE 
_____Biznio Patarnavimas______

ĮSIUVAME Z1PERIUS į kautus, 
apsiaustus svederius ir tt. taipgi 
skeitus aštriname. James Shoe 
Shop, 3551 So. Halsted St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

J tisų uRHįįljdš* di’gdiiizabijas 
šibjliilt NoHiė, jtik, kad 
jis dri ji pdšiėitię dkiyvę i’olę 
ięšlŲ jii^iį briddėią dabbą.

Jiįš. dtiliįildiišidl kiillkilb (ibtu- 
^iškdi; dilgilškai jltliiš riči’ii pri- 
giiililii Ūbi dri Jiišiį šitiitlš-iiliktė 
kdlbH lldiig iibtliviškai? jibmš, 
HidRkildj dhyilį kdibd yht bri-

Jtįš ilbtllvitį išbivijdš bei 
LiČtMUš belktilliš škai- 

Ible liblliviškriš lalkbaščitts. Ar

1.8 šlj jtliiiišJiblitviškits Idikbaš- 
žitiš? Jei taip — raginkite juos 
ir toliau neapleisti jų. Bet, jei 
sįinuš-duktė lielitviškų laikraš
čių ilbskditO dėl to, kad, eSą, lie
tuviškai skaityti jiems sunkokh 
ar jau jie taip ii’ lieka be žinit] 
apie lietuvi ją bei Lielitvų?

Tokiam atvejy laikraštis 
“Jaunimas” ateina jums pagal- 
bbh. ^JUttiilnidš” yl’a aitgliškai, 
du kartu į menesį išeinantis bc- 

minties 
laikraštis: Janio jttsą sttiitts-dtik- 
te gdlėš šiiii dilgilškai sėk 11 vi- 
šb'š Abhet'ikpš libltivl jos; jb'š Jhu- 
iillib iri Libįįlvdš gyvėliibiį. 
fe “feliliftią” jllšą šilHUš-dtik- 
$ gtildš šdvb rdtlkd šokti lictu- 
viškb'š ybiklbš plilsą, b šti lai- 
ktt ■ dbridti šti Ui ^biklŪ štišlba-

partyviai lietuviškos

MORGIČIŲ BENDROVĖ 
Vieluoti katnpinius 13 ap: 
Metinės pajdmos 
tik $18,000. .$4,000 ęash. 
MlbDLE STATE MORTGAGE 

4027 . Crawford.
Tel. Independencė 6870

VEIK GĖEITA1!
6 kambarių plytinis, 5529 So. Mo-
zaft...............................   $5250

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

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

6 kambarių freiminis North West
Side ..................................... $2950.60

Kreiptis 5946 BELMONT,
Tel. Avenue 5577.

GRAND AVĖ. ŪKIS tęsiasi iki 
Uiversey, arti mokyklų ir buso, ge
ra žemė, tarpe Mannheim Road 
ir Wolf Rd. Aukoja už $975. $200 
pinigais, $10 mėnesy. Box G-16, 
1739 So. Halsted St.

TUOJ PRIE CICERO AVĖ., gyva 
šalikėlio Šeimos dydžio ūkis už
miesty, arti 147 gatvės, busas, elek
triką, labai derlinga žemė. Barge- 
nas už $375.00. $75 pinigais, $5 mė
nesy. Box L-18, 1739 So. Halsted 
Štreet.

„ 21£ AKRŲ ŪKIS arti Knollwood 
County Club, už Lake Forest ribų, 
buiki žemė, kaina $150.00 akras, 
tbrminai. Bok T-68, 1739 Sb. Hals
ted Street.

PUIKIAUSIS MIŠKAS, privatinė 
nuosavybė, į pietus nuo Palos kal
nelių. 10 akrų prie išgrįstos sek
cijos, arti transportacijos, kaina 
numažinta iki $150 akrui, greitam 
pardavimui, terminai atsakančiam 
pirkėjui. Box K-47, 1739 South 
Halsted Street.

forklauzerIų LIKVIDAVIMAS
3 FLATŲ PLYTINIS, GARO ŠI

LUMA, tik $500 įmokėti. Kaina 
tik ....        $5,000.00

6 flatų plytinis, garas, 6 kamba
rių plytinis, garažas, rendos $2700 
—$2,000 į mokėti tiktai....... 1 $12,000

Naujas,,,geltonų plytų, 10 metų 
šeriurrib, 9x4 kambarių aparttnen- 
tas, garias, refrigeracija, rendos 
$4,200. Tiktai $6,000 įmokėti. Kaina 

tik .. ............................... $17,000
Pėreihatnas kampas, 8 aukštų ir 

18 apartmentų, garas, rendos. $13,- 
OOO. Tiktai $10,b00 įmokėti. Kaįna

tik .........   $45,000.
FIRST STĄTE, MORTGAGE CO.

4752 FULLERTON 
Spauldirjg 1500

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

4
3

PAĖSIbUODA arba mainysiu 
fletiį mūrinį namą su storu — 
ir 5 kambariai, Visį įtaisymai.

2419 W. Marųuette Road.

2 j

Frank Woidatas
Nekandidatitoja

HIGGINS ROAD ŪKIS arti 10 
akrų, elektriką, tekantis upelis, tur
tinga A-l žemė; aukoja $4,000. 
$1,000 pinigais. Savininkas. B-27, 
1739 So. Halsted St.

PAGERINTAS ŪKIS prie didžio- 
jo vieškelio tuoj už Washington 
bulvaro, patogu į Oak Park, IV2 
aukšto naujas namas, 6 kamba
riai (reikalinga vidus taisyti), ga- 
šas, elektriką, plačiai išpiltas gyvas 
bulvaras, už miesto ribų, užtikrin
ti žemi mokesčiai, nėra asesementų, 
arti krautuvių, teatrų, mokyklų, 
transportacijos, yra sodnas ir pauk
ščių ūkis arti. Kaina $1975.00. $295 
pinigais, $25 mėnesy (su nuošim
čiais). Rašyti savininkui Box A-12, 
1739 So. Halsted St.

Atl'ros—TRUCRS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokal Pardavimui

Fratik Shemett 
Žiemos Nepaiso

Ldi^kdS iŠ ildt Šįjbidgš, 
Arkarisaš

Apib šdyditę Idiko atgal Į). 
Frank Šhėitiiiiet šit šdvb žftibnd 
ir p. iiėb Nbrktiš šit žįtibiid iš
vyko į Ėibt SpbiŪgš, Abkdūškš, 
sveikdtbš iėškbil. bdbdri dti'dšC 
laiškų; kitd jokįdš žititridš jib 
ten ndptilšb iri sdko, kgd Švbikd- 
tos gdtlš (Uit klfek iOškbjb.

ValgU Idbdi daitg, kūšdibhį 
maudbsi svfeikdtbs 'Vaiidfeiiyse iri 
kartu buldU Šdvo dVULĮ: Vadi
nas, ką hbi’čjb, tą ii’ dlrddU. Ab- 
sigyvdriU ba« b- Adąih 1’UlOČkd, 
431 PbUdgėfct AH., fidi SbHHįš, 
Arkarisds. Ldbdi džlatigldsi įid- 
togiaiŠ ktiiribariais ir blgkl liūd
ina.

Kartu su minėtais Chicagos

žlilę iri bdiys jbli šloii.
MatiMHįĮ”briFd^d ib Išieidžih 

bdiyš jduiiUdlldij loki kttib Jhsų 
šillitiš-diikiė. gerbšličš Į>a- 
žiliticš šit “Jitliiiiiiiti” iibate]8ju, 
kilti if jllštį štiiiiiš-dllklė bailės 
liiiii i'iišiiičlij jdiiih ijbiiubiidar- 
niiitilL

K'tbš” iidi'ėltliilb liitiiyli jtiš hž- 
l’dšiliil ‘‘htliliiiią” Šdvb šliliui- 
dtlklębel. Jis iiib’idniš kiUHtibja 
lik dtl dblferilil; o bj^d kitftu 
džšli’d^ibHiębiš bdšiUibibb šėbiy- 
/UIĮ Hi^Hfešiiį šiišibtiŽiiiiHib brc* 
nuiiierdių Už vienų dolerį.

Jėi hirihble; kad jdins yra 
verta išleisti vlbnaš dbleHs su
vedimui savo jaunųjų šeiihoš 
narių į artimesnius santykius su 
libtlivlškuojit gyveiilihlt, prašali 
iškirpti zėriiidtl telpantį kupo
nų, pridėti vieną dokrį (ghlitfe 
šitįšli cdsh, čekilis arba moiiey 
brdėritis išrašyltis “dauriihio” 
vHfdiij ir bd^iąsti “Jauriiihui”.

Laltkiii jiišų dišhkynto,
Su pdgarba, 

jiiOzdš toška, 
“Jdtiiiihib” leidėją vHbdii: 

(f^khb^iic šį kuįjoriį ir pdšiąskiie 
. “Jdtiflfaiiii”).

“jĄUNi)viA$”
22dl Wėšt Gėrirridk Road, 
chlcdgb, iliihois.

įdedu yierią dąiėtį už kurį pra
šyti židritirtėii “JaUnithą” septynis 
itiėiiešlliš ščkdhčitl fidrėšd:

BRIDGEPORT. — Plačiai 
nomas lietuvis biznierius, 
Frank Woidal, pirmiaus buvo 
paskelbęs savo kandidatūrą į 
11 to Wardo Aldernionus. Bet
gi, pereitą Sausio 12 d., Lietu
vių Dėm. il-ib AVdrdo Orga
nizacijos susirinkime, p. Woi- 
dat’as viešai pareiškė, kad jis 
ištraukia savo kandidatūrą ii* 
dabar remsiąs dabartinį Alder- 
įnoną p. H. B. Čonnelly. P-š 
Woidat pranešė, kad p. H. B. 
Conneily pats prižadėjo indor- 
suoti ir remti lietuvi kandida
tų į il-to Wardo Aldermonuš 
kitam terminui.
Dabar Liko Tik Vienas Lietu

vis Kandidatas, Tai p.
Jtiozas Ažukds

Dabab, kada liko tik vienas 
liėtuVis kandidatas 11-tam 
Wdtde, tai p. Ažiikas turi leng
vesnę į)rbgą pdtfekti ant oficia- 
įib bdlioto. Datlg žmbnitj lan
kosi į. Ažtikb ofise ir klausia 
ar ddr gali pasirašyti po jo pe
ticija. — VBA.

Prašo Sugrąžinti 
Peticijas

ži •
P-

COOK COUNTY PASIŪLO AT
IMTŲ AUTOMOBILIŲ IŠPAR

DAVIMĄ, KOKĮ CHlCAGA 
ILGAI MINĖS.

UŽTIKRINAME, KAD SUTAUPY
SITE ŠIMTUS DOLERIŲ!

Virš 300 garantuotų karų. Yra 
visų išdirbysčių naujutėlių karų to
kiomis kainomis, kokių negalime 
niekur kitur rasti.

Dabar kaip tik laikas pirkti. Ne
laukite. Musų įstaiga yra didžiau
sia finansinė bendrovė Chicagoje, 
kuri karus pardavinėja publikai 
tiesiogiai.

Pirkite garantuotą karą, kuris 
tarnaus dau£ metų už tokią kainą, 
kokią išgalite mokėti. Męs duosime 
gerą kainą už jūsų senųjį, o likusią 
dalį galite išsimokėti per dvejus 
metus.

Musų du parodo? kambariai yra 
atdari kasdien, iki 10 vai. vakaro ir 
Visą dieną sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, nepralei
skite šios progos. Mus aplankykite 
pirma ir sutaupykite pinigų!

COOK COUNTY AUTO 
1TNANCE COMPANY

1310 Wcst 63rd Street
prie Loomis

2828 West North Avė
prie California

Ari^lyš—Malkoš—-Aiibjiig .
GAUKIT NAuboS maksimuma 

iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovo!’3 
yra geras kuro aliejus; Švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4300.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

r ' vardas, pavarde

adrėsds

riilbštdš, valstija

Kas užrašo
parašas

(škelb.)

šį pirifiridiėfiį tiėvėlidu anlra- 
liferild riUo, šditšlb 21 d., p. A- 
žiikds prdšd visų panašų rinkė
ju šiigrdžiHti pėdei jas su para- 
Šlilš Į J8 bfisą, 330Š Sb. Litua- 
iiica Avė., libš antradienį popiet

tbs luilkiliiii kbtrilsijoiiicriaus
dfišiiii. * —VBA.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

PAGARŠINKIT 
SAVO bahgenUs.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PASAUKITE MUS TUOJAUS 
CANAL 8500 

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerų nuolaidų.
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POLICISTAS MIRĖ, BET ALEKSAS 
GERULIS BUVO SUIMTAS

Policistui Pragaištingos Lenktynės 
Per Vidurmiestį ____

Prie Lake ir Dearborn gatvių 
kryžkelio trafiko policistas Ja
mes Moran sustabdė automobi
lį, kuriam važiavo du vyrai. A- 
bu jam pasirodė įtartini. Tai 
buvo bridgeportietis Aleksas Ge
rulis, 22 metų jaunuolis nuo 
3622 Parnell Avenue, ir Wil- 
liam Severą, 25 metų jaunuolis, 
nuo 3012 Parnell Avenue.

Palicistui pradėjus eiti prie 
jų automobilio, jaunuoliai “pa
spaudė” gesą ir nudūmė į pie
tus Dearborn gatve. Moran šo
ko į taxi ir liepė vytis. Bet taxi 
užkliuvo trafike ir turėjo susto- 
tt. Moran tada ėmė šaukti ki
tam policistui jaunuolius vytis. 
Policistas Leon Czajka, kuris 
dežuravo prie kampo Monroc 
ir Dearborn gatvių pasileido 
paskui jaunuolius kitam auto
mobilyj.

Prie Wells ir Monroc jaunuo
liai paliko savo automobilį ir 
pasileido bėgti. Paskui juos bė- 
go ir Czajko. Pasivijo juos ties 
219 West Adams. Jaunuoliai 
buvo bepasiduodą, bet kvapo 
netekęs policistas stai
giai sukrito ir mirė. Širdis su
stojo plakus.

Jaunuoliai tada vėl pasileido 
bėgti. Bet vienas praeivis, su
pratęs kame dalykas, pasiėmė 
mirusio policisto revolverį ir 
nudūmė paskui. Jam abu jau
nuoliai pasidavė prie Adams ir 
Franklin gatvių.

Pakeisto “vietininkas” buvo 
bedarbis Edwood Tuley, 23 me
tų, 23 metų, nuo 4120 Wilcox 
Avenue.

Automobilis, kuriam Severą 
ir Gerulis važiavo, buk buvęs 
pavogtas.

1933 metais Gerulis buvo nu
baustas $200 už “vedimą” ne
pilnamečių iš kelio. 1932 metais 
jis buvo nuteistas metams į 
Pontiac kalėjimą už vagystes.

IŠ MELROSE PARKO KOLONIJOS LIETU
VIU DARBUOTES IR GYVENIMO

S. L. A. Auga Nariais, Džiaugiasi, Kad 
Jaunuoliai Veikia.

Per 15-ką Metų 
Ištikimai Ėjo 
Policisto Pareigas

Dabar Sėdi Kalėjime
Philips E. Reiman, 45 m. 

evanstonietis nuo 1809 Central 
St., per 15 metų ištikimai tar
navo Evanstono policijos depar
tamentui. Kelis kartus, berods 
7-is, laimėjo pinigines premi
jas už pasižymėjimą tarnyboj.

Bet šiandien Reiman sėdi ka
lėjime.

Pereitą ketvirtadienį Jisai aoi- 
plėše krautuvę, Vim Sporting 
Goods Co., 1572 Sherman Avė- 
nue. Jis buvo paskirtas patru
liuoti distriktą, kurioj krautu
vė randasi, ir nakties laiku at
plėšė duris ir įsigavęs vidun iš
tuštino registerį.

Ketvirtadienį yra Reiman lai
sva diena. Pasigėręs dėl šeimy
ninių ir finansinių nesmagumų 
jis plėšimu manė užsidirbti 
šmotą pinigų. Bet nepasisekė.

Pildom
Income

Tax
Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Liet Moterų Lyga 
Irgi Prisideda Prie 
“N-nų” Jubiliejaus

Nutarė Dalyvauti Ir Platinti 
Bilietus Lygos Vardu

Liet. Moterų Piliečių Lygos 
Metinis susirinkimas įvyko sau
sio 11 d., Sandaros salėje.

Susirinkime buvo išduotas 
galutinis raportas iš buvusio va
karėlio, kuris įvyko spalio mėn. 
vakaras neperblogiausiai nusi
sekė, padaryta gero pelno.

Nares gavo* pakvietimų iš 
Lascaris Fur Co. atsilankyti į 
jų dirbtuvę, kurioj parodys 
kaip furkautai (filtrai) yra siu
vami. Aplankymas tos dirbtu
ves įvyks sausio 24 d. Narės ir 
nenarės, kurios norėtų aplanky
ti dirbtuvę yra kviečiamos prie 
ekskursijos prisidėti.

Buvo gautas kitas kvietimas į 
“Naujienų” Jubiliejinį vakarą 
Visos nutarė dalyvauti ir kad 
per pirm, bilietai butų platina
mi Lygos vardu.

Ruošia Du Parengimus
Narės davė įnešimą rengti 

Bunco party kovo 19 d., San
daros salėje. Išrinkta komisija 
tam tikslui iš sekamų narių: 
Phillips, Spirikavičius, Janušau
skiene, Maziliauskienė ir Zolpie- 
nė. Taipgi nutarta rengti išva
žiavimą geg. ar birželio mėn. 
iomisiją, kuri apsiėmė rūpintis 
išvažiavimu sudaro p-ios Daili- 
donis, Rumčiks, Vipnauskienė 
ir Maziliauskienė.

Nauja Valdyba
Įvyko ir valdybos rinkimai. 

Naujoji 1939 m. valdyba susi
deda iš sekamų narių: pirm. M. 
Zolpienė; 1-ma vice-pirm. — F. 
Spirikavičius; 2-rą vice-pirm. — 
Dailidonis; prot. rašt. S. Wod- 
man; finanšų rašt. — A. Janu
šauskienė; iždininkė — R. Ma
ziliauskienė; kasos globėjos — 
Schultz ir Puidokienė; maršal
ka — Orenčieriė; * direktorės: 
Phillips, Barauskienė, Yuknis, 
Bartkus, Vyšniauskienė, Bup- 
žienė ir Burbienė. S. Woodman 
rašt. Koresp. S. Wodman

Gavo 20 Menesių 
Kalėjime

šeštadienio “Naujienose” bu
vo pranešta, kad federalis tei
sėjas Sullivan nuteisė chicagie- 
tį Abraham F. Zimmerman’ą 
sėdėti 20 metų kalėjime už in
come taksų nemokėjimą. Turė
jo būti pasakyta, kad buvo nu
teistas 20 mėnesių, o ne metų.

NnŲjienų-Aeme Telephoto. .
ROMA. — Anglijos premjeras Chamberlain (antras iš dešinės) ir lordas Hali- 

fax (po dešinei) stovi užnugaryje permjero Mussolini. Jie stebi gimnastų pratimus.

. NEW YORK. — Valstijos sekretorius ( 
Amerikos konferencijos,

ACME-NAUJ1ENŲ Telephoto 
liuli ir jo žmona grįžta iš Pargrįžta iš Pan-

kuri įvyko mieste Lima, Peru.

lain

ACME-NAUJ1ENŲ Telephoto

B. (Cash) Chamber- 
iš Miiineapolis, Minu.

Jis buvo vairuotojas lėktu
vo, kuris nukrito ir sudužo 
netoli Milės City, Mont. Be 
jo, katastrofoje žuvo jo pa
dėjėjas ir du pasažierai.

3?8W

NAUJIENŲ-ACME Telephoto 

CHICAGO. — John' Quinn, 
kuris iš keršto nužudė 
Gordon E. Mordoff. !

Dr.

Nauja Ir Įdomi 
Organizacija 
Chicagoje
Rūpinsis Darbais Bedarbiams 

Virš 40 m. Amžiaus
Šiomis dienomis Chicagoj bu

vo įsteigia nauja įdomi organi
zacija, “Men Dver Forty Club”.

Grupės nariai yra buvę pro
fesionalai, tarnautojai, darbinin
kai, kurie dabar neturi darbų. 
Klubo viršininku yra 41 metų 
chicagietis Merriel Huniphrey, 
buvęs real estate agentas.

Svarbiausias organizacijos 
tikslas yra parūpinti darbus sa
vo nariams ir kitiems vyrams, 
kurie yra 40 iar daugiau metų 
amžiau. Tokio 'amžiaus darbi
ninkams darbaš yra gana sun
ku gauti, nes re'ta kuYi firma 
nori juos samdyti — visi ieško 
jaunų jėgų. Betl’šitic vyrai tvir
tina — ir kiekvienas su tuo su
tiks, kad 40 mėtų darbininkas

uis ir produktingesriis negu 
naujokai, kurie neturi patyrimo; 
ir neturi dideliu šeimyninių ir' 
kitų atsakomybių,' kaip (40 me
tų vyrai. ;

Nori Chicągo Madą 
ryti Aviacijos ;
Centru. .

Neseniai prezidentas Roose- 
veltas paskelbė U. S. karo avia
cijos padidinimo programą, šio
mis dienomis Illinois Manufact- 
urers’ Association susirūpino 
pasinaudoti prezidento progra- 
me minimu lėktuvų skaičiaus 
ladidinimu. Ta pramonininkų 
ąjunga žada atvilioti Chicagon 

kelias stambias lėktuvų statybos 
firmas ir Chicago padaryti U. 
S. aviacijos: centru. Chicagoj 
jau yra kelios stambios lėktuvų 
ir dalių dirbtuves, be to, yra ir

Šalčiai 
Chicagoj

Chicago miestą vakar aplan
kė oro biuro išpranašauta šal
čių banga. Temperatu buvo a- 
pie 5—10° virš zcro. šiandien, 
sako,* bus šalčiau negu vakar.

didžiausias pasaulyj airportas. 
Viso Illinois valstijoj yra apie 
500. airportų ir apie 44 aviaci
jos fabrikai.

19391914

savo gyvavimo sukaktį

KOVO 12 D

šiemet apvaikščiodamas

ASHLAND BLVD. 
AUDITORIJOJ

KAMPAS VAN BUREN IR ASHLAND BLVD

JUBILIEJINĮ

(cncerta

MELROSE PARK, III. —SLA 
125 kuopa darbuojasi, rengia 
šokių vakarą. Praėjusiam kuo
pos susirinkime, kuris įvyko 
naujų metų dieną, rengimų ko
misija pranešė, kad jau yra ren
giamas šokių ir pasilinksmini
mo vakaras, bendrai su Melro- 
se Parjc. Lietuvių Kultūros Dr- 
ja, vakaras įvyks subatoj, sau
sio 28 d., Eagles Hali, 147 Bro- 
ulway. Durys atsidarys 6-tą va
landą vakare. Bilietai pardavi
nėjam! visu stropumu, serijų 
pavidale, nuo 1 iki 10 centų. Su 
bilietais svečiai turės progą iš
laimėt! dovanų ir jie taipgi 
geri įžangai į svetainę.

Jaunuoliai Darbuojasi
Šį kartą SLA 125 kp. rengi

mo komisija susideda iš trijų

bus

Vaichunas Jr. ir Al šeštokas. 
Visi gabus ir energingi jaunuo
liai. Malonu prisiminti, kad mu
sų jaunimas ne lik kuopos val
dyboj užima svarbias vietas, 
bet ir komisijose darbuojasi. 
Valio jaunuoliai.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
“Naujienų” apie “Naujienų” 25 
metų jubiliejų. Laiškas priim
tas vienbalsiai. Svarstymas ati
dėtas sekančiam kuopos susi
rinkimui, kuris įvyks vasario 5 
d., paprastoj vietoj.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
SLA prezidento F. J. BagočiausJ” 
kuris sveikino SLA 125 kp. su 
žiemos šventėmis ir naujais me
lais. SLA 125 kuopa taipgi svei
kina SLA prezidentą F. J. Ba- 
gočių ir velinam jam geriausių 
ir laimingiausių 1939 metų.

Keturi Nauji Nariai
Tame susirinkime liko priim

ti 4 nauji nariai: Pranas ir Ka
trė Smigelskiai, tai yra links
mo ir malonaus budo lietuviai, 
seniai jie buvo musų pageidau
jami SLA šeimoj, šį sykį jie 
.špildė musų norą. Žadėjo ir sa
vo sūnūs prikalbinti prisirašyti. 
Valio draugai Smigelskiai! Tre
čias tai yra Juozas Padžiunas, 
fotografas, kuris turi puikiai į- 

malonus žmogus ir draugiškas 
su visais vietos lietuviais.

Ketvirtas — Stasys Yudis, 
jaunas vaikinas, pilnas energi
jos darbuotis draugijose. SLA 
125 kuo. kaip tik ir yra jam 
vieta darbuotis. Bendrai sakhnt, 
musų kuopa tik ir ieško tokių 
lietuvių bei lietuvaičių, kurie y- 
ra garbingi ir garbės verti lie
tuviai. Tokius mes ir kviečiame 
stoti į šią garbingą lietuvių or 
ganizaciją — Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoje. M. šeštokas




