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VIENA SUKILĖLIU DALIS BUVO TIK 10 
MYLIU TOLY NUO MIESTO

Jungt. Valstijų laivai pasiruošę gelbėti 
amerikiečius esančius Barcelonoj

HENDAYE, Francuzija, sau
sio 23. — Ispanijos sukilėlių 
vado, gen. Franco, armijos pir
madieni buvo jau prie Barce- 
lonos vartų. Viena dalis suki
lėlių radosi tik 14 mylių atstu- 
moj nuo miesto — apie trečių 
valandą popiet. Kita, miesto 
vakarų pusėje, buvo tik 10 my
lių toly.

Respublikos vyriausybė pa
skelbė karo stovį visoj šaly. 
Nors karas Ispanijoj tęsiasi 
jau pustrečių metų, tačiau ka
ro padėtis iki šiol nebuvo pa
skelbta visoj šaly. ,

Sukilėlių lėktuvai kart kur
tėmis mėtė bombas į Barce- 
loną.

Valdžios archyvai gabenta 
šiaurės link — į Francuzijos 
pasienį.

Jungt. Valstijų konsulas Bar- 
celonoje patarė 200-ins ameri
kiečių kraustytis iš miesto. 
Jungt. Valstijų karo laivai — 
kreiseris Omahą^ ir naikintuvai 
Badger ir Jacob Jonės — Fran
cuzijos pakrašty laukė paliepi
mo plaukti i Barceloną ir gel

z Sovietai baudžia 
“tinginius”

MASKVA, Sovietų Rusija, 
sausio 23. — Vasili Sergejevič 
Molokov, rusų eivilės aviacijos 
viršininkas, apkaltino 15 auk
štų pareigūnų aviacijos srity 
tuo, kad jie užtaria tinginius 
ir dizorganizuotojus. Vienam 
apkaltintųjų iškelta kriminale 
byla, kiti arba pavaryti iš tar
nybos, arba padėti į žemesnes 
vietas. Molokov, be to, įsakė 
pašalinti iš darbo tris lėktuvų 
vairuotojus, du oro technikos 
ir vieną aviacijos inžinierių. 
Jie įvardinti kaipo tinginiai.

Savo keliu Nikolai Ježov 
vykdo bausmes pareigūnams 
susisiekimo upėmis srity. Jo 
įsakymu keturi stambus parei
gūnai patraukti teisman. KaL 
tinamųjų tarpe yra laivams tai
syti dirbtuvių administratoriai 
Astrachany, Maskvoj ir Tagan- 
roge.

Bet gavo iš sovietų vyriau
sybės , kai kurie ir pagirimų. 
Tai 315 kolektyvių farmų ūki
ninkų gavo garbės ženklus už 
išauginimą gero medvilnės der
liaus.

Vėl nagrinėjama 
Hines byla

NEW YORK, N. Y., sausio 
23., — Pirmadienį vėl pradėta 
nagrinėti byla iškelta Tammany 
bosui James J. Hines.

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

Apsiniaukę; sniegas; kįlanti 
temperatūra; saulė teka 7:11 
v. r., leidžiasi 4:54 v. v.

bėti amerikiečius, jei pagalbos 
bus prašoma.

Sukilėlių pranešimai sakė, 
kad ne tik Katalonijos fronte 
jie žygiavo pirmyn. Estrema- 
dura fronte, pietų vakarų Is
panijoj, jie sulaužę lojalistų 
ofensyvą.

Pačioj Barcelonoj padėtis per 
paskutines dvi-tris dienas buvo 
nejauki. Nusimynę gyventojai 
namuose ir gatvėse. Patrankų 
dundėjimas atstumo j, o naktį 
pašvaistės ir ugnies aitvarai. 
Nuolatinės sirenos įspėjančios 
gyventojus saugotis oro atakų.

Ir kalbos žmonių: “Nevilto 
Chamberlain kaltas dėl to’r, 
“Šitaip atsitiks visoj Europoj 
neužilgo”, “Bombos ir patran
kos dabar, ne civilizacija.”

Bombų išraustos duobės — 
senos ir naujos — uosto pa
kraščiu. Moterys ir Vaikai tu
nelių stotyse, kur oras šiltas 
ir surūgęs. Daugelis jų — tai 
pabėgėliai iš vietų, kurias su
kilėliai paėmė pirmiau.

Pirmadienį Barcelonos padė
tis buvo rusti.

šešiolika laivų šau
kiasi pagalbos

LONDONAS, Anglija, sau
sio 23. — Audra užgavo Ang
liją sekmadienio vakare. Ji ne
siliovė ir pirmadieni, šešiolika 
laivai Atlante pasiuntė S.O.S. 
signalus — prašydami pagal
bos. Kai kurie jų buvo 100 ar 
poros šimtų mylių atstumoj 
nuo kranto. Tačiau vienas — 
Parklaan laivas — šaukėsi pa
galbos būdamas Atlanto vidu
ry. Vėliau jis pranešė, kad mė
ginsiąs pasiekti Azorus.

Vėjo smarkumas Anglijoj 
tarpais siekė 94 mylias per va
landą. Keletas žmonių mažes
niuose laiveliuose plaukdami 
paskendo. Davenporte vėjas su
griovė namą. Du vaikai už
mušti.

Prezidentas prašo 
kongresą užgirti 
sveikatos programą

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 23. — Pirmadienį prez. Roo- 
seveltas rekomendavo kongre
sui apsvarstyti valdžios paruo
štą programą šalies gyventojų 
sveikatai pagerinti. Raportas, 
kurį paruošė įvairių valdžios 
departamentų komitetas, tarp 
kita ko numato teikti medici
nos pagalbą beturčiams, staty
ti naujas ligonines, teikti pa
šalpą esamoms 'ligoninėms, mo
tinų ir vaikų priežiūrą, etc.

Senatorius Wagner (iš New 
Yorko) pareiškė, kad jis įteiks 
kongresui bilių sveikatos rei
kalų. IŠ karto bilius reikalaus 
išlaidų sveikatos programai 
vykdyti $50,000,000. Vėliau, pa
gal bilių, išlaidos bus keliamos, 
ir nuo 1949 metų šalies svei
katos biudžetas sieks $850,000,- 
000 kas metai. 
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ACME-NAUJIENŲ Telephuto
Ispanijos sukilėliai KataĮonitos fronte artinasi prie Barcelonos.

Japonai ruošiasi per- AMERIKOS ČEKOSLOVAKAI PROTESTUI 
kirsti kelią į Rusiją JA PRIEŠ ČEKOSLOVAKIJOS VALDŽIA 

---——————-*—• lt

Prašo vėl Francuzi
jos pagalbos

SHANGHAI, Kinija, sausio 
23. —- Japonijos garnizonai 
Mongolijoj stiprinami. Kasdien 
gabenama čia nauja kariuome
ne ir amunicija. Stebėtojai rei
škia nuomonę, kad japonai ruo
šiasi ofensyvui prieš plačią te
ritoriją j šiaurę nuo tikrosios 
Kinijos, kuri, jungiasi su Ru
sija keliais per Pakraščių Mon
goliją (Outer Mongolia). šitais 
keliais kinai gauna karo reik- 
menas iš Rusijos. Ir japonai, 
dabar atrodo, mėgins Kinijos 
susisiekimą šiais keliais su Ru
sija nukirsti. ■

Parinko 13 mokyklų 
aviacijos mokinti
WASHINGTON, D. C., sau

sio 23. — Gruodžio 27 d. pe
reitų metų prez. Rooseveltas 
užgyrė Civil Aeronautic Au- 
thority planą teikti 20,000 Ame
rikos mokyklų studentų avia
cijos pamokas kas metai.

Pradiniems bandymams iš 
National Youth Administration 
fondų paimta šiam tikslui 
$100,000. Bandymai numatyti 
padaryti trylikoje kolegijų ir 
universitetų.

Tie universitetai ir tos ko
legijos yra: Purdue University, 
University of Alabama, Uni
versity of Minnesota, Univer- 
sity of Washington, Massachu- 
setts Institute of Technology, 
Texas A. & M. College, Geor- 
gia School of Technology, New 
York University, University of 
Michigan, University of North 
Carolina, University of Kansas, 
San Jose State College ir Pono- 
ma Junior College.

Pirmutiniam plano išbandy
mui numatyta mokinti viso 330 
studentų. Jei bandymai pasiro
dys sėkmingi, tai bus prašo - 
ma kongresą paskirti $10,000;* 
000 mokymui 1939-1940 mok
slo metais viso 20,000 studen
tų skaičiaus.

Reikalauja, kad butų gerbiami respubli
kos Steigėjai ir demokratijos principai
NEW YORK, 1939 m. sau

šio 21 d. — (Prisiųsta laišku) 
Susivienijusios čekoslovakų 
Draugijos Amerikoje pasiuntė 
į Prahą “Memorandumą” čeko
slovakų Respublikos preziden
tui, ministeriui pirmininkui ir 
užsienių reikalų ministeriui ir 
Slovakijos prezidentui, reika
laudamos, kad nebūtų trempia
mi tie, laisvės ir demokratybės 
principai, kuriais buvo pagrį
sta nepriklausomos Čekoslova
kijos konstitucija.

Čekoslovakų draugijos pro
testuoja prieš spaudos laisvės 
varžymą, prieš Thomaso G. Ma- 
saryko atminties niekinimą ir 
Eduardo Benešo šmeižimą. Jbs

Audra sutrukdė ke
lionę laivo Esso 

Baytown 
------- 4---

NEW YORK, N. Y., sausio 
23. — Standard Oil of New 
Jersey kompanijos laivas alie
jui įgabenti (tankas), Esso Bay- 
town, šeštadienio vakare išgel
bėjo dešimtį žuvusio anglų lėk
tuvo Cavalier pasažierių. Lai
vas tikėjosi pasiekti New Yor- 
ką sekmadienio naktį. Dėl stip
rios audros ii’ subjurusios ju
ros laivas pranešė, kad jis at
plauks į New Yorką ne anks
čiau, kaip pirmadienį popiet.

Mussolini tebesiun- 
čia kariuomenę į 

Ispaniją
ROMA, Italija, sausio 23. —- 

Nors Ispanijos sukilėlių armi
jos jau randasi prie Barcelo
nos, tačiau pereitą šeštadienį 
Mussolini pasiuntė dar tūlą 
skaičių karininkų ir ekspertų 
j Ispaniją. <

protestuoja prieš politikos, 
sporto, tautinių ir religinių or
ganizacijų uždarinėjimą ir jų 
turto konfiskavimą ir prieš an- 
ti-semitizmą.

Savo memorandume draugi
jos įspėja dabartinius Čekoslo
vakijos valdovus, kad jie pra- 
žudys kraštą, jeigu jie ir to- 
liaus eis priespaudos ir religi
nės bei tautinės neapykantos 
keliu. Jos sako, kad, jeigu tie 
reikalavimai nebus patenkinti, 
tai Amerikos čekoslovakai bus 
priversti pasielgti panašiai, 
kaip Amerikos vokiečiai, griež
tai nusistatyti prieš dabartinius 
Čeko Slovakijos Valdovus ir vie
šai juos pasmerkti.

Paliepta kreiseriui 
Omaha plaukti Į

Barceloną
PERPIGNAN, Francuzija. 

sausio 23. — Pirmadienio va
kare Jungt. Valstijų kreiseriui 
Omaha paliepta plaukti iš Fran
cuzijos vandenų į Barceloną, 
Ispanijos respublikos sostinę, 
kuriai grūmoja sukilėliai. Oma
ha, jei reikės, suteiks pagalbos 
200-ms Jungt. Valstijų piliečių 
esančių Barcelonoj.

Barcelonos civiliai gyvento
jai bėga iš miesto.

Automobilių unija 
suskilo

DETROIT, Mich., sausio 23. 
— Suspenduotieji automobilių 
darbininkų unijos, pildomosios 
tarybos nariai paskelbė, kad 
jie išsirinko nauju unijos pre
zidentu R. J. Thomasą. Martin 
betgi nerezignavęs iš preziden
to vietos. Taigi kovojančios uni 
joj frakcijos jau turi du “pre
zidentus”.

Iš Lietuvos
SEIMUI PATEIKTI SEPTYNI 

NAUJI ĮSTATYMŲ PRO
JEKTAI.

KAUNAS, sausio 20 d. — 
Valstybės prezidento aktu Sei
mo nepaprastosios sesijos dar
botvarkė papildyta septyniais 
įstatymų projektais.

KLAIPĖDOS VOKIETININKAI 
MOKYSIS NACIZMO VOKIE

TIJOJE.

KLAIPĖDA, sausio 20 d. — 
Šiomis dienomis 50 vokietinin
kų smogikų išvyko į Vokietiją 
pasimokyti nacių kovos ir pro
pagandos metodų.

KLAIPĖDOS KRAŠTE PLE
ČIAMAS NACIONALSOCIA- 

LIZMAS.
KLAIPĖDA, sausio 20 d. — 

Gyvulių gydytojas dr. Neuma- 
nas darbininkų susirinkime pa
reiškė, kad Kulturverbandas 
perims funkcijas, kurios Vokie
tijoje yra atliekamos nacional
socialistų. Neumano partijos 
smogikai propaganda plėšią 
krašte nacionalsocializmą.

SUDAROMA TAUTIŠKŲJŲ 
ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA

KAUNAS, sausio 20. d. — 
Lietuvos- tautiškosios (ar tai 
reiškia tautininkų? — Red.) 
organizacijos sudarys sąjungų 
sąjungą, kurios vyriausion val- 
dybon įeis organizacijų vadai.

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 23. — Julio Alvarez dėl 
Vayo, Ispanijos užsienių reika
lų ministeris, pirmadienį turė
jo pasikalbėjimą su Francuzi
jos užsienių reikalų ministeriu 
Bonnet. Vayo tikrino Bonnėta, 
kad lojalistų pasiryžimas ka
riauti prieš sukilėlius pasilieka 
taip stiprus, kaip buvęs, ir pra
šė duoti lojalistams skubios pa
galbos.

LIETUVOS PASIUNTINYS
ROMOJE p. ČARNECKIS PER

KELIAMAS Į KAUNĄ.

Prezidentas prašo 
$850,000,000 pašal

pos darbams
WASHINGTON, d. c., sau- 

šio 23. — Po konferencijos su 
nrez. Rooseveltu senatorius 
Barkley pareiškė, jogei prezi
dentas mano, kad $725,000,000 
WPA darbams neišteks. Taigi 
senato pilnaties posėdy bus iš
keltas reikalavimas pakelti kon
greso komitetų nukapotą sumą 
iki prezidento reikalaujamos 
sumos, būtent $850,000,000 do
lerių.

Užgyrė Hopkinso 
paskyrimą

WASHINGTON, D. C., sau
sio 23. — Jungt. Valstijų se
natas pirmadienį popiet užgyrė 
58 balsais prieš 27 paskyrimą 
Harry L. Hopkinso prekybos 
departamento sekretorium. Pra
eity Hopkins buvo WPA admi
nistratorius.

Sukilėliai paskandi
no britų laivą

BARCELONA, Ispanija, sau
sio 23. — Ispanijos sukilėlių 
lėktuvai pirmadienį mėtė bom
bas į penkis Britanijos preky
bos laivus šiame uoste. Vienas 
laivas paskandintas. Du laivo 
jurininkai užmušti.

KAUNAS, sausio 20 d. — 
Lietuvos Pasiuntinys ir Įgalio
tas Ministras Italijai p. Čarnec
kis perkeliamas į Užsienių Rei
kalų Ministeriją.

ŠAUKIAMAS PIRMASIS LIE
TUVOJE GYVENANČIŲ AME

RIKIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS.
KAUNAS, sausio 20 d. — 

Lietuvių Amerikiečių Draugija 
ruošia pirmąjį Lietuvoje gyve
nančių amerikiečių suvažiavi
mą sausio 24 d.
1939/1/21 d.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir Telegrama už 
prieinamą kalną. Siun
tėjui pristatome kvitą 
■u gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILK
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

Kokių santykių su Romos popiežium 
“Draugas” nori?

(Tęsinys)
Apie romiškų kunigų areštus 

tiek galima pasakyti. Nė viena 
valdžia, kokios partijos jinai 
nebūtų, negali leisti, kad kokios 
nors tikybos kunigai galėtų lai
svai niekieno nevaržomi varyti 
šlykščią propagandą po tikybos 
pamokų priedanga prieš esamą 
valdžią arba jos atsakoiningus 
valdininkus. Visiems protaujan
tiems piliečiams yra savaime 
aišku, kad valdžios ir jos valdi
ninkų kritika turi būti laisva 
nuo bent kokio iš valdžios pu-! 
sės trukdymo. Tačiau ir val
džios kritika turi būti konstruk
tyvi, budavojanti, pataisanti įsi
gyvenusiu negerumų stovį. Vie
nok nėra galima leisti, kad to
kios valdžios kritikos butu to- v
Žėruojamos kokios nors tikybos 
maldos namuose. Maldos namai 
yra dėl maldos, ir tokiais jie

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. Glinic
Telefonas Calumet 4178 

33-čia ir So. Michigan Avė.

turi pasilikti, nežiūrint ar jie 
butų save apsišaukusios neklai
dingos, kaip tai daro Romos 
katalikų bažnyčios, ar nepri
klausomų katalikų, pTavoslavų 
katalikų, proteslonų ar kokios 
kitos tikybos.

Už tatai, kada Lietuvoje ro
miški klebonai po sudarymo 
konkordato su Vatikanu pradė
jo šaukti, kad jie dabar yra Ro
mos popiežiaus “konsulai” ir 
aebereikalauja klausyti Lietu
vos valdžios, o vien tik turi bu- 
a ištikimi Vatikano karaliui — 
popiežiui, tai, suprantama, Lie
tuvos valdžia turėjo imtis griež
ių priemonių, kad tokius įsi
karščiavusius klebonus nuramin 
i. Tą padare Lietuvos tautinin

kų valdžia. Dėl to, kad jai esant 
valdžioje tokius šposus romiški 
Kunigai pradėjo krėsti. Bet ne 
kitaip butų pasielgusi ir bile 
vienos kurios kitos Lietuvos 
partijos valdžia, jei jinai butų 
mivusi valdžioje. Todėl tas kal
tinimas yra be pamato, bepras
mis ir neturintis nieko bendro 
su laisvės ar nelaisvės principu.

Kodėl popiežiaus atstovą 
išvarė

Žodis kitas reikia tarti dėl iš
trėmimo iš Lietuvos šv. Tėvo 
atstovo, čia “Draugas” taip sa
kydamas pralenkia visas ribas 
hipokrizijos. Juk visiems yra 
žinoma, kad tas šv. Tėvo at
stovas buvo tikras Lenkijos šni
pas, tik prisidengęs popiežiaus 
atstovo vardu. Jis atvirai šnipi-

■ nėjo po visą Lietuvą važinėda
mas neva tikybiniais reikalais, 
o surinkęs tokias žinias, kokių 
rejkalavo lenkų valdžia, siuntė 
j^s į Varšuvą. Tikrai susekusi 
tokį judošišką to šv. Tėvo at
stovo darbą, Lietuvos valdžia 
pasielgė' peršvelniai. Jį reikėjo 
neištremti, o tiesiog pasodinti į 
kalėjimą už tokį šnipinėjimo 
darbą. Žinoma, Lietuvos valdžia 
tik dėl to jam nekabino kilpos 
ant kaklo, kad jinai būdama 
maža nenorėjo užerzinti galin
gesnį savo priešą. Bet tas šv. 
levo šnipas, prisidengęs atsto
vo vardu, tokios bausmės pil
nai užsitarnavo.

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
Iš kairės į dešinę: William Martin, Dale Stamphill, Rufus McGain ir Henri 

Youngj plėšikai ir žmogvagiai, kurie bandė pabėgti iš Alcatraz salos. Stamphill 
ir Barker liko nušauti, o kiti pasidavė.

Kas link neleidimo atidaryti 
Katalikiško Universiteto, tai ga
lima tiek pasakyti. Lietuvai te
turint tik pustrečio milijono gy- 
cntojų pilnai dar užtenka vie

no universiteto. Nes vis viena, 
?ei tie save vadiną katalikai ir 
z u tų įsteigę kitą universitetą, 
kad ir romiškos katalikybės 
vardo, tai vistiek Lietuvos vai-

Antradienis, sausio 24, 1939

JUOKAI
BLOGAS SUJUNGIMAS

— Ar kas skambino, kai ma
nęs namie 
šeimininkė

nebuvo, — klausia 
tarnaitę?'
miela ponia, skam- 
pasiuntinybė.

— Taip,
bino viena

— O kokia garbė! Ir ką 
pasiuntinybės pasakė.

■— Pasakė, kad ne tuo 
meriu paskambino.

iš

nu-

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES'

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

rba šelpti pinigiškai. Tai kokis 
,.di čia būti ekonomiškais iš- 

fokavimais mažai valstybei 
steigti kitą universitetą, daryti 
bereikalingas išlaidas, kad iki 
šiol pilnai užtenka vienos aukš
tojo mokslo įstaigos?

Yra visiems žinomas faktas, 
kad “katalikiškos” gimnazijos, 
kurias buvo įsteigusi “Saulės” 
draugija šiendien visos yra Lie
tuvos valdžios pinigais užlaiko
mos. Nes jos negalėjo savo lė
šomis tęsti toliau mokslą. Jas 
visas turėjo valdžia šelpti pini
gais, kad jos galėtų teikti visuo
menei šiokią tokią naudą. O jei 
valdžia turi šelpti, tai savaime 
suprantama, kad tada, kokia 
valdžia nebūtų, jinai turi teisę 
jas prižiūrėti, kontroliuoti, čia 
yra valstybės pirmesnė prieder
mė,. negu kokios ten tikybos 
uzurpuotos teisės, savo busimus 
piliečius taip auklėti ir šviesti, 
kaip jai geriausiai tinka. Lietu
vos valstybė negali prileisti, kad 
įsisteigtų valstybė valstybėje, 
nors tai butų pasivadinusi sa
ve “neklaidingos” romiškos 
bažnyčios vardu. Užtad šian
dien dabartine Lietuvos valdžia 
gerai ir daro, kad neleidžia Ro
mos katalikų bažnyčios kuni
gams paversti musų seną tėvy-

dos praeityje ir dabar Lietuva 
nėra susilaukusi nuo tų “Drau
go” peršamų romiškų popiežių.

Tie neklaidingi romiški po
piežiai neužstojo už lietuvius 
Katalikus baudžiavos laikais, ne
užsistojo nei lenkų jungo arba 
unijos laikais,'neužsistojo rusų 
vergijos laikais, neužsistojo jie 
nei dabar. Dabartinis popiežius 
Pins XI neužstojo už Lietuvą 
nei lietuvius Vilniaus krašto ka
talikus, kada gen. Želigovskis 
užgrobė trečių Lietuvos dalį. 
Tegul “Draugas” nurodo, kada 
ir kur dabartinis popiežius, dėl 
kurio jis taip sielojasi, butų ką 
nors sakęs, perspėjęs, ar suba
ręs Lenkiją, kad ji kaipo kata
likiška šalis neturi teisės taip 
žvėriškai elgtis prieš lietuvius 
katalikus?

Praeitą vasarą buvo taip va-

dinamas Ragaišinis (Eucharis
tinis) kongresas Budapešto mie
ste, Vengrijoje. Savaime aišku, 
kad tokiame kongrese, kurį šau
kia neva viso pasaulio Romos 
katalikų bažnyčia, turėtų būti 
išklausyti įvairus skundai iš 
skirtingų šalių delegatų kaipo 
tos pačios bažnyčios narių. Ten 
dalyvavo keletas lietuvių Romos 
katalikų bažnyčios kunigų iš A- 
merikos ir, be abejones, kelios 
dešimtys kunigų iš Lietuvos. 
Na, o ar kas girdėjo, kad jie 
butų išnešę bent kokią rezoliu
ciją arba protestą prieš lenkus, 
lokius pat Romos katalikus, ku
rie baisiausiai persekioja Vil
niaus krašto lietuvius? Niekas 
to negirdėjo. Nieko musų lietu
viai romiški katalikai kunigai 
ten gero nepadarė.

(Bus daugiau)

ŠKOTAS IR SKĘSTANTIS
Škotas stovi ant tilto ir žiu

ri, kaip baidare plaukia žmo
gus. Staiga baidarė apvirsta, 
žmogus įkrenta į vandenį ir 
pradeda skęsti, škotas jam šau 
kia:

jOH

■r?

IM

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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

EudeikisJohn
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite musų Lietuvių radie programų Šeštadienio vakarais
7 vaL vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjai 

P. ŠALTIMIERAS.

KltiLietuvialDaktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

— Kai tamsta nuskęsi, ar 
aš galėsiu pasiimti baidarę?

LIETUVIAI

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
'"'00 So. Halsted St.

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

KIŲ SmlALlbTAl

Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 29 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrivally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos sKaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su eiektra, parodančia mažiausias 
klaidas, Speciale atyda atkreipiama 
l mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

K11A1AUC1A1

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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.

Phone MIDVVAY 2880.

V

Laidotuvių Direktoriai

ADVOKATAI

8

9

V.

Garsinkitės “N-nose

i

Miesto
Kamb.
Namų

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

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

Seredoj pagal sutartį.

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 ik) 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

AR

Ai Hh-.i:.

JOSEPH J. GRISU 
• LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001.
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St/ 
Telephone: Republic 9723.

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

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.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230.

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Dr. V. E. SIEDLINSK]
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

CRANE COAL COMPANY 
>332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run
'Screened) Tonas .................... Į

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
3LACK BAN Tonas > <tq cn 
Perkant toną ar daugiau *^55“ v

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

BEDARBE BUS NEBAISI
NELAIKYK SAVO PINIGŲ BE NUOŠIMČIO

NAUJIENŲ 
SPULKA 
MOKA 4%

NAUJIENŲ SPULKA IŠMOKA PINIGUS 
ANT PAREIKALAVIMO.

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

LITHBANIAN BUILDING, LOAN 
and SA/INGS ASFOGIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA) 
1739 SO. HALSTED STREET

siką ar Austriją.

“Draugas” nori unijos su 
popiežium

Pagaliau “Draugas” suranda, 
kad geriausias Lietuvai išsigel
bėjimas esąs — lai visiškas par
sidavimas Romos popiežiaus 
vergijon. Jis ten sako: “Šiuo 
momentu yra labai svarbu, kad 
Lietuvos santykiai su Apaštalą 
Sostu tuoj butų sutvarkyti. To 
reikalauja Lietuvos gerovė. To 
aukia ne tik Lietuvos, bet ir 

jos išeivijos katalikų visuome 
aė. Sureguliuoti Valstybės san
tykiai su Bažnyčia (Romos) 
..ymiai sustiprintų tautos vie
ningumą, ir Lietuva susilauktų 
daugiau palankumo visame 
krikščioniškame pasaulyje.”

Taigi, dabar pažiūrėkime, ar 
įbai stiprus tie “Draugo” ar- 

jumentai, ar jie gali atsilaikyti 
nors prieš menkiausią kritiką? 
Aas yra nors kiek skaitęs Lie
tuvos istoriją, las patyrė, jog 
Lietuva ir jos žmonės nuo pat 
savo apsikrikšlijimo dienos 
1386 metais buvo labai paklus
nus Romos popiežių vaikai. Mo
kėjo metines duokles popie
žiams, pasninkavo, plakė save 
neva už savo nuodėmes ir ki
tokias nesąmones darė vis tai 
liepiami ir raginami Romos ka
talikų bažnyčios neklaidingų 
kunigų. O ką už tai Lietuva ir 
lietuviai katalikai gavo nuo to 
neklaidingo popiežiaus? Kokį 
užtarimą ir kada Lietuva ir lie
tuviai romiečiai katalikai susi
laukė nuo tų popiežių? Jokio už
tarimo, jokios pagalbos nieką-

ii
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NARIAI
Chicagos 

irrro
Lietuvių
I lirektorių
Asociacijos

Imbulanct* 
Patarnavi
mas Diena 

naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
1704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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



Antradienis, sausio 2.4, 1939 NAUJIENOS, Chicago, tll.

Naujienos
DRAUGIJŲ ATSTOVU SUSIRINKIMAS DĖL 

MINĖJIMO LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES SUKAKTUVIU

IS DRAUGIJŲ VEIKLOS
Lietuvių Piliečių Draugijos Moterų Pagalbinė 

Draugija (Ladies Auxiliary) išsirinko naujų 
valdybą.

UV ĄI 
greitai ir patogiai musų populiariais g 

laivais:BREMES • HJMJPA I 
, COLUMBUS | 

mVMmK • HAMBUHG I 
BMSA • BBUTSEHLMB

Greiti traukiniai prie pat laivų BREMENir EUROPA 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę i Kauną

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremen 
ar Hamburgo.

t Pakvieskite savo gimines iš Europos aplankyti jus 
| Amerikoje.

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE

Susirinkime dalyvavo 27 draugijos su 59 delega
tais. — Sudarytas bendras komitetas. — Ne
priklausomybes šventėje bus 3-jų srovių 
kalbėtojai ir vienas nuo jaunuolių.

PITTSBURGH- PA. — Sau- 
šio 15 d. Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėje įvyko 
Pittsburgho ir apylinkės drau
gijų atstovų susirinkimas, ku
ris buvo sukviestas per SLA. 
3-čią apskritį dėl pasitarimo 
apie Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuvių minėjimą.

Susirinkime dalyvavo 27 
draugijos su 59 delegatais. 
Iš stambesnių draugijų reikia 
paminėti šias: Lietuvių Mok
slo Draugija, Lietuvių Pilie
čių Draugija iš S. S. Pitts- 
burgho dalies, Sūnų Lietuvos 
Draugija iš .North sidės, Lietu
vių Pašalpinė Draugija iš Mc- 
Kees Rocks, Pa., Lietuvių Pi
liečių Draugijos Moterų pa
galbinė Draugija (Ladies Au- 
xiliary), keletas SLA. kuopų, 
galima sakyti visos Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
kuopos ir keletas kitokių dr- 
gijų. žodžiu sakant, visos žy
miausios Pittsburgho draugi
jos.

Draugijų atstovų susirinki
mą atidarė SLA 3-čio apskri
čio prezidentas J. P. Milleris* 
paskirdamas į mandatų komi
siją: J. Virbicką, Kazį Millerį 
ir Kastantą Šinkūną. Dienos 
tvarkos vedėjas buvo išrink
tas Povilas Dargia pirmininku 
ir Juozas Virbickas sekreto
rium. .

Pirmiausia nutarta rengti 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių minėjimą vasario 
19 d. Lietuvių Mokslo Drau
gystės svetainėje. Bet beda
rant šį tarimą pasireiškė ir

nepasitenkinimo dėl iniciaty
vos šio draugijų susirinkimo 
šaukimo. Komunistinių drau
gijų delegatai reiškė nepasi
tenkinimą, kad šį draugijų su
sirinkimą šaukė SLA. apskri
tis, o ne Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyrius.

Bet J. K. Mažukna nurodo, 
kad SLA 3-čias apskritys jau 
per daugelį metų vis ima ini
ciatyvą šaukti draugijų atsto
vų susirinkimus ir jam ge
riausiai pavyksta visokių pa
žiūrų draugijas suburti. Tuo 
tarpu Amerikos' Lietuvių Kon
greso skyriui vargu tai pavyk
tų. nes į jį yra žiūrima kaipo 
į bolševikišką organizaciją.

Tuo ir buvo likviduotas tas 
nepasitenkinimas dėl inicia
tyvos. Einama prie aptarimo 
kokioje formoje apvaikščioti 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuves. Daroma visokių 
pasiūlymų, bet po visapusio 
apkalbėjimo nutariama dau
guma balsų, kad nepriklau
somybės šventė butų apvaikš
čiojama su prakalbomis ir 
muzikaliu programų-

Nutariama, kad komisiįja 
butų išrinkta iš 9, bet darant 
šį tarimą F. Rodžeris pareiš
kia pageidavimą- kad šis su
sirinkimas turi viską nutarti, 
o komisijai butų pavesta tik 
nutarimai vykdyti. Išrodo, 
kad reiškiama busimam ko
mitetui lyg ir nepasitikėjimas, 
nors komisija kol kas neišrin
kta.

— Reporteris.
(Bus daugiau)

PITTSBURGHIŠKOS PASTABOS
Teisybę Pasakė

Vytautas Sirvydas pasakoja 
tautiškuose laikraščiuose, kad 
Sandaros principai yra geri. 
Bet niekas nė nesako, jog tie 
principai yra blogi- tik vargas, 
kad sandariečiai jų nepildo-

Kad sandariečiai pildytų 
savo principus ir reikalautų 
Lietuvoje latsteigimo demo
kratiško Seimo priimtos kon
stitucinės tvarkos, tai čionai 
tarpe Amerikos lietuvių jie 
užimti! net vadovaujamą vie- 
t?-

Deja, sandariečiai daug kal
ba apie Lietuvos meilę ir ki
tus dalykus, bet kad Lietuvo
je butų atsteigta laisvė ir de
mokratija, tai jie bijo ir pri
siminti.

Tautininkai sako, kad Lie
tuvos dabartinės valdžios rei
kalus reikia palikti patiems 
Lietuvos žmonėms, bet kaip 
tik to ir reikalaujame mes, 
kad butų sugrąžinta Lietuvos 
žmonėms jų teisės, kurias 
jiems buvo suteikęs Steigia
masis Seimas. O tada Lietu
vos žmonės išsirinks tokią 
valdžią, kokią jie norės.

' —A. V.

“Gražiausi Ir Prakil
niausi” Komunisto 

Darbai
Sausio 15 d. prieš Draugijų 

atstovų i susirinkimą L,MD. 
kliube- delegatams besikal
bant tarpusavyje, teko girdėti 
vieną seną komunistų darbuo
toją kalbant ir tvirtinant, 
kad “kas tik yra gražiausio 
prakilniausio ir geriausio, tai

vis yra komunistų darbas.”
Apie kokius tuos “prakil

niausius ir gražiausius” ko
munistų darbus kalbėjo tasai 
mano senovės draugas, nete
ko įsigilinti. Tačiau turiu pa
sakyti, kad tas komunistų 
darbuotojas kalbėjo iš savo 
širdies gelmių ir jisai taip 
yra įsitikinęs.

Kokie tie prakilnieji ir gra
žiausieji komunistų darbai 
neteko detališkai patirti iš to 
buvusio mano draugo. Vis 
dėlto įdomu, kokiais tais dar
bais komunistai gąli taip did
žiuotis ir kuo komunistai pa
sižymi?

Ar galima priskaityti prie 
tų “prakilniųjų” darbų komu
nistų tėvynėje tuos garsiuo
sius teismus, mirties nuo
sprendžius, šaudymus, viso
kius prisipažinimus? Bet to
kiu “prakilnumu” vargu ir 
patys komunistai didžiuojasi- 
nors jie viską užgiria, užgi- 
ria ir juodžiausius darbus, ku
riuos Maskva atlieka.

Dalykas, tur būt, bus ki
toks su tais prakilniausiais ir 
gražiausiais komunistų dar
bais. Iš viso komunistai labai 
lengvai duodasi pagaunami 
ant meškerės visokiems atža
gareiviams.

Kiek laiko atgal esu girdė
jęs tą patį komunistų darbuo
toją ir dar keletą kitų komu
nistinės vieros sekėjų didžiuo- 
jantis, kad prezidentas Roose- 
veltas savo naujos dalybos 
darbuose imąs pavyzdį iš Ru
sijos komunistų- Ir kaipo pa
rėmimui savo tokios kvailos 
nuomonės pasakoja, kad ang
liški laikraščiai taip rašą.

S. S. PITTSBURGH, PA. — 
Sausio 10 d. Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainėje) laikė 
metinį susirinkimą šios drau
gijos moterų pagalbinė drau
gija arba kaip kad angliškai 
vadinasi “Ladies Auxiliary,” 
kur buvo renkama nauja val
dyba.

Renkant naują valdybą ir 
vėl buvo išrinkta: B. Pivaro- 
nienė prezidente, A. Mar- 
čiulailicnė vicc-prezidente, A. 
Keldušienė protokolų raštiniu 
ke, Ona Guląuskicnė turto 
raštininke, Sophia Janulevi- 
čienė iždininke.

šioji moterų organizacija 
nors dar nėra seniai susiorga
nizavusi, bet jau turi apie 83 
nares ir jau spėjo pasižymėti 
labdaringais darbais. Prieš 
Kalėdas šios moterų organi
zacijos rūpesčiu buvo sušelpti 
ir palinksminti Pittsburgho 
miesto prieglaudos lietuviai 
senukai ir ligoniais. Kaip ten
ka girdėti- tai šioji moterų 
organizacija ruošiasi aplanky
ti ir kauntės prieglaudos lie
tuvius senukus ir ligonis, nes 
ir tenai yra musų tautiečių-

a n n
Lietuvos Sūnų Draugijos Pre

zidentas J. Kizis Pasimirė

N. S. PITTSBURGH, PA. — 
Sausio 9 d. staiga visai nesir
gęs pasimirė senas North Si
dės gyventojas ir draugijų 
darbuotojas J. Kizas. Velionis 
Kizas gruodžio mėnęsio Lietu
vos Sūnų Draugijos priešme- 
tiniame susirinkime buvo iš
rinktas prezidentu, ir neištar
navęs net nė vieno menesio 
prezidentu pasimirė. Sausio 
15 d. Lietuvos Sūnų Draugijai 
prisiėjo rinkti naują prezi
dentą. Buvo išrinktas A. Jan
kus į vietą velionio Kizo.

Velionis J. Kizas buvo 56 
metų amžiaus. Sausio 12 d. 
buvo palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis šv. Kazimiero 
kapinėse- Paskutinį patarna
vimą teikė vietos lietuvių Į 
Dangų Žengimo' ^parapijos 
klebonas kun. J. Misius. Lai
dotuvėmis rūpinosi lietuvis 
graborius Adomas Marčiulai- 
tis.

Laidotuvėse dalyvavo gana 
didelis būrys vietos lietuvių.

SLA kuopos balsavi
muose dėl parinkimo 
centrui vietos pasi'sako 

vienbalsiai už Pitts-

lis, turto rašt., J Varnagiris- 
organizatorius A. žemaitis, iž- i f 
do globėjais Slanciauskienė ir 
p-lė Agnės Kuizinaitė, iždinin
kas—Albina Brazauskienė.

□ □ n
N. S. PITTSBURGH, PA. — 

Sausio 7 d. SLA 86 kp. laikė 
savo metinį susirinkimą Sūnų 
Lietuvos svetainėje, kur buvo 
rinkimas kuopos valdybos ir 
balsavimas Centrui vietos. Už 
'Pittsburghą buvo pasisakyta 
vienbalsiai 45 balsais, nes tiek 
susirinkime dalyvavo.

□ c a
BRIDGEVILLE, PA. —Sau

sio 7 d. SLA. 90 kp. laikyta
me savo susirinkime vienbal
siai 25 balsais pasisakė už 
Pittsburghą balsuojant Cent
rui vietą.

—Korespondentas.

Iš Cietuvos
Tremtinių Kaime Di
delis Vieningumas ir

Pažanga
GUDŽIŪNAI.— Sugrįžusiems 

iš Rusijos buvusiems 'tremti
niams, kurie negalėjo atgauti 
savo turtų, buvo duota iš Te- 
respolio dvaro žemės. Tas nau
jasis kaimas nuo- tremtinių ir 
buvo pavadintas* Tremtiniais. 
Jie čia visi gyveno labai vienin
gai, sutartinai, jokių nesusipra
timų, bylų šiam kaime nieka
da nekyla. ‘ Daug» jaunuolių ve
da tik sa^o kaimo mergaites. 
Kaimas yra padaręs labai dide
lę pažangą: išsistatęs gražius 
namus, gražiai apdirba laukus. 
Svarbesnes mašipąs įsigiję ko- 
operatyvinių budu;

Sulaikyta kontrabanda
'Pas Kauno pirklį F. Buser- 

maną sulaikyta didelė kontra
banda kotiko kailių. Pirkliui 
paskirta per 7,000 Lt bauda, o 
kailiai konfiskuoti.

Be to, pastebėta, kad iš už
sienio grįžtą keleiviai daugiau
sia ponios, stengiasi per sieną 
pergabenti brangių kailių, šil
kų ir kt. vertingų prekių, ku
rioms į Lietuvą įvežti reikia 
mokėti aukštus muitus’ Dau
giausia mėginama kontraban
dos budu prekių įvežti į Lie
tuvą per Lenkijos sieną. Čia 
nemaža ponių įkliūva.

Tik ką Gavome

DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

^nedaliai žemos ekskursijų kainos važiuojant 
^Europosnuo balandžio 3 iki balandžio2 u 
nūn birželio 26 iki liepos 23. Amerikoje icidžiama būti keturias savaites.į

klauskite pas vietinį agentą arta

AMBUBG-RMtMCAH UW, 
MNORTM BIRMAI!M" w. ItANDOEPH ST., CHICAGO,

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokėjom 
už padėtus 

pinigus 4%

16071
16073
16128
16141
16146
16150
16169
16152
16186
16191
16192
16195
161Q7
16190
16200
16204
16212
16214
16230
16247
16945
162.50
16257
16958
16960
16961—Svetima padangė. Studentu saunas 

~’ Užaugau Lietuvon Oi. atmink
— Vargonininkas, Atbulinis

Turku vestuvės. Rv+u daina 
Kaukazo vaizdelis, da]is I ir JI

A.
A.

M.

Vanagaitis
Vanagaitis

Butėnas 
Ork. 

orkestras 
Petrauskas 
Vanagaitis 
J. Dirvelis

Lietuviški rekordai nupiginti trumpam 
laikui po 48 centus vienas

— Karvutė — Doleris
— Reikia tent, dalys I ir II

- Pavakario S-os

— Liudvikas (polka), Vilkas pilkas (polka)
=
— Vestuvių valcas. Nauia gadvnė P a) ■
- Mereint) bėdos, Vaikinų bėdos , A, V,S
~ JVrab ,motOTS' Paura<!- Ka<’ navasaris ateina ' Olsauskas
= Butėnas

Augo miške baravykas, Pūdu senis
■ Marseliete. Sudie, nanaitelė

— Tyliai, tyliai, Dziedukas
- ,Dumblas (d’alog.), šis-tas /'dialoe )
—. Širdie uano. Tavu saldžiu mvlnniv
— Lietuvaitė (fokstr.), Leisk man (fokstr.)
— Vasaros grnžvbė, Atsiskvrus su mylimąją
— Šarkis gairintas. Skudutis
—• Amerikos lietuviu nriėmimas. Nuovadoje

J. Butėnas 
S. Pauras 

Vyru Oktetas 
V. Dineika 

Ork. 
Ork.

Pauras 
Niekus 
Dolskis 
Pauras

Vanagaitis 
V. Niekus 

Liet. Vinčb. Ork. 
Liet. Viešb. Ork.

S.

S.
A.•16963 

16970 
1697.8 
16274 — Eisiu mamei nasakysiu. Bernužėli nesvnliok, M Petrauskas 
16108 ----- ’ -
16123 
26004 
26003 
26022, 
90093 
9Rnog 
96098 
96030 
96040 
26045

— Bėda, kad šiltine neėda. Vasaros naktys
— Net.ur nlecio. Gieda saideUai
— Pastorius /'soras), Kauno Penas. Juokai
— Kas bus /'noikab šitas šnkig dėl visu
— Sveikas Jėzau gimusis. Linkima giesmę i
— Gili Šiandiena. A+si^ubino Befloiun 
—— Dul-dnl-delė. Bpr^užėli, nesvnliok
— Josiu inmarkplin. T«ka unė nėr h^ržvna
— Nenacrelbės mereužėjo gailios ašarėle. Sėdžiu no langeliu
— N’overk brangi. A. Sodeika. Arija iš “Rigoletto” Peirau-<kas
— Blusa, Pusiaunaktį musus baugiai p. O’eka

Sinavič'iitė
A. Vanagaitis

Benas 
užtrauksim

K. Pptrauąlrąs
J. Butėnas

96052 — Pirmo nėstininkų nulko maršas, Senas draugas Benas
26056 — Sesutė (valcas), Visiems tinka (polka) Kaimo ork.
26060 — Lelija (valcas). žvirblelis (socas) šokių Ork.
26063 žvaigždutė tone sfen). Mano brangioji( valcas) Kauno ork.
26065 — Kazbek, Susgodniau aš godeles J. Babravičius
26066 — Rai-rai ratai, Gerkim gerkim A. Vanagaitis
26068 — F.’sim grybauti (one sten), Karvelėlis (valcas) Kauno or.
26071 — Klainėdos vairas. Gaidvs (nolka) Kar. Benas
96074 — Pas malūnėli fvn1rn<?). Ant kiemelio fonika) Kar Benas
96077 — Kam Šėrei žirgeli. K. J. Kraučiimas. Tš rvtu salelės
96078 — plikais Vain tilvikas <2 sten) Armonika ^olo. Panemunė'

valcas

Duodam Pr<?ko1*s ant 1-mų 
Morgičių

Safety Dcnosit 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 ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

Prcsident
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Remkite ’uos, kuru 
garsinasi

A r J IENOSE”

burghą.
S. S. PITTSBURGH, PA.— 

Sausio 4 d. SLA 104 kuopa 
laikytam savo susirinkime 
Lietuvių Piliečių svetainėje 
vienbalsiai (35 balsais) pasi
sakė už Pitsburghą balsuojant 
dėl parinkimo Centrui vietos.

Valdybos rinkimai buvo at
laikyti gruodžio mėnesį prieš 
metiniame susirinkime. Visa 
senoji valdyba pasiliko seno
ji; nebuvo daryta jokių per
mainų. Būtent, pirmininkas 
J. Lazauskas, rašt. V. Burdu-

Matyti, vargšai komunistai 
labai lengvai duodasi ant me
škerės paganami Hearsto gel- 
tonlapiams, kur visokie atža
gareiviai visai sužiniai prezi
dento Roosevelto naujajai da
lybai prikaišioja komunizmą, 
kad galėtų pagąsdinti Ameri
kos publiką.

O musų komunistinės da
vatkos tokiais atžagareivių 
prasimanymais šventai tiki.

—Stasius Potašius.

NAUJA Numeri
KULTŪROS No. 12

TURINYS:
Inžinierius S. Kairys—L. Purėnie- 

nė.
Jei gyventi—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

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę 

z
Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolų ant ilgų 
metų.

1739 So. Halstėd St.
CHICAGO, ILL.

96OR0 — jTrėdas maišė. A Vanava’tis Godeles K. J. Krauč’unas 
26082 —. Suktinis. J. O^auskas ir E. Rakauskienė, Tai gražumas

dukrelės
96/183 — Greitas žirgelis fnolka), šokių ork., Neskubėk, ork
26085 — Tėvvnės polka, Kuku valcas Tarptaut. Orkestrą
26086 — Bučkio valcas, Nauja nolka Okeh Orkestrą
26087 _ Sibiro tremtinvs, Bernužėl, neverk pačios J. Olšauskas
26088 — Kur Nemunas ir Dauguva. Smuklė! vainikėlis O^auskas 
96noi    T.inksmas jaunimėlis (nolka), Agotėlės valcas šokiu ork. 
96009   Prirnd'on seni žmones. Ant mariu krantelio J. Butėnas
26004 — Ganėm Aveles. Oi, čia, čia M. Strumskieni ir P. Petraitis
26005 — Leverdrėl’S, Grybai. M. Strumskienė ir P. Petraitis
26007 — Gasnadmė Rozalija. Jonas nas Rože. St. Pilka ir žema^Pė 
96008 __ Barborytė nesi trina. Alutis ir žemės rojus S. Pilka
96Ooq—Obuolvs. Amatininkų daina P- Petraitis
96100 __ Ant laivo, Busiu vvru. J.xUktveris ir Adele Zavistaitė
96102 _  Karės laikų polka, Didmiesčio polka Juoz. Sasnauskas
26104 — Noros polka, Bernelis( nolka), P. Sarpaliaus ork. 
9610,5 — Angelai gied danguje, Tyliąją nakti 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 uz .......................  $9«75
Siunčiame rekordus į kitus miestus. Prisiuntimas J
kordai 25c, 6 rekordai už 40c. Be šitų yirsminetų rekordų Budnko 
Krautuvėje kiti lietuviški rekordai, kurių kaina yra 6oc.

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

Chicago, Illinois

t

Budrike Krautuvės leidžiamas žymus programas nedaliomis 5:30 
vakare iš Stoties WCFL, 970 k.

GARSINKITĖS ■■NAUJIENOSE’-

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

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

k
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Subscription Ra tęs:
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of Chicago, Iii, under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III.. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštą:

Metams ----------------- ---
Pusei metų ---------------w
Trims mėnesiams ____
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui ..........

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija —— ________  3c
Savaitei ..................... . .............. 18c
Mėnesiui ___ ...............--------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ................  $5.00
Pusei metų ...—........—-------- 2.75
Trims mėnesiams -------------- 1-50
Dviem mėnesiams __ ....-------  1.00
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Metams $8.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money
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Lietuvos spauda pagerbė inž. St. Kairį
Demokratinė Lietuvos spauda pagerbė inžinierių 

Steponų Kairį, plačiai paminėdama jo 60 metų sukaktu
ves. Žurnalo “Kultūra” pereitų metų gruodžio mėnesio 
numerio beveik trečdalys turinio susideda iš straipsnių 
apie jubiliatų.

Steponas Kairys gimė 1879 m. sausio 2 d. (o pagal 
senųjį kalendorių 1878 m. gruodžio 20 d.). Per 40 metų 
jisai dalyvavo visuomenės judėjime ir, dąr jaunas būda
mas, pasidarė vienas žymiausiųjų to judėjimo vadų. Per 
visų tų laikų jisai savo įsitikinimais buvo ir šiandien te
bėra socialdemokratas.

Smulkesnių žinių apie drg. Kairio gyvenimų ir vi
suomeninius darbus mes pateiksime rytoj. Čia paminėsi
me tiktai keletu ryškesnių faktų. Steponas Kairys buvo 
Didžiojo Vilniaus Seimo (1905 m.) prezidiumo narys ir 
daugumai to seimo sesijų pirmininkavo. Jisai beveik visų 
laikų pirmininkavo Vilniaus Konferencijoje (1917 m.), 
kuri įsteigė Lietuvos Tarybų, ir jisai buvo tos tarybos 
narys. Daugiausia jo pastangų dėka, į Lietuvos Nepri
klausomybės Deklaracijų (1918 m. vasario 16 d.) buvo 
įdėtas pareiškimas, kad Lietuvos valstybė bus sutvarky
ta “demokratiniais pamatais”.

St. Kairys griežtai kovojo prieš Lietuvos Tarybos 
daugumų, kuri buvo nutarusi kviesti vokiečių kunigaikš
tį Urachų į Lietuvos karaliaus sostų. Paskui jisai buvo 
ministeris antrame Lietuvos kabinete, buvo Steigiamojo 
Seimo ir kitų trijų, sęimų' narys, o trečiame seime buvo 
viee-pirmininkas. Jisai redagavo socialdemokratų laik
raščius “Naujųjų Gadynę”, “Skardų”, “Žarijų” ir “Dar
bo Balsų”. Jisai per kokius 30 metų buvo Lietuvos social
demokratų Partijos pirmininkas. Kaipo inžinierius, jisai 
vadovavo Kauno kanalizacijos ir vandentiekio statymo 
darbams.

Taigi ir “Naujienos” nuoširdžiai sveikina tų didį Lie
tuvos visuomenininkų, sulaukusį 60 metų amžiaus, ir lin
ki jam dar ilgus metus gyventi ir vaisingai darbuotis Lie
tuvos ir jos darbo žmonių labui.

SULAUKĖ 60 METŲ AMŽIAUS džiojo “radikalus” -prokuroras 
Palmer. 1

Kai žmonės prisigeria šito
kios dvasios, lai iš jų galima 
tikėtis visko. Ir iš tiesų, Leo- i 
nas Pruseika parodo, kad jisai 
moka nukalbėti ne blogiau, 
kaip musų senieji klebonai, ku
rie drausdavo “vierniems” pa- 
rapijonams skaityti “bedieviš
kus” laikraščius. Jisai sako apie 
“Naujienas”, kad —

“Laikraštis pasidarė ne- 
skaitytinas.”
Esą, “neskaitytinas” dėl to, 

kad jame (t. y. “Naujienose“) 
“paškudinama” bolševikai, ki
taip sakant, dėl “bliuznijimo” 
prieš Pruseikos, Bimbos, And
riulio ir k. skelbiamą “vierą”.

Lygiai, kaip klerikališko fa
natizmo skelbėjai, taip ir Pru
seika, nebando tą savo vierą 
apginti faktais ii’ argumentais, 
net nepaaiškina, kas gi tokio 
“striošno” buvo prieš tą vierą 
pasakyta, bet tik sušunka: 
“Bliuznijimas”, ir liepia savo 
avelėms to bedieviško organo 
neskaityti.

Tai yra galutinas proto ban
krotas.

Pruseikos, Andriuliai, Bim
bos, Mizarai ir kiti komunistiš
kos vieros skelbėjai ne tik ne
pasistengia savo avelių pain
formuoti apie tai, kas sovietų 
Rusijoje darosi; jie ne tik sle
pia faktus apie darbininkų al
gų kapojimą sovietų pramonė
je, apie Vokietijos ir Austrijos 
tremtinių neįsileidimą į Rusi
ją, apie Stalino diplomatų de
rybas su Hitlerio diplomatais, 
ir t. t. Jie bijo, kad jų “parapi- 
jonai” apie šituos dalykus ne
patirtų iš “Naujienų”.

Todėl Pruseika liepia komu
nistams “Naujienų” neskaityti!

Musų laime, kad gyvename 
dar ne staliniškoje “demokrati
joje” — kitaip mums butų 
riesta. ■'

Inž. Steponas Kairys.

Apžvalga
h , ~ i,. i i ...—-.......-.... - ■■■■ i-

KAS SUARDĖ ALK. BROOK- 
LYNO KONFERENCIJĄ

Prie pareiškimo, kurį pada
rė pasitraukusių iš ALK Brook
lyno skyriaus konferencijos de
legatų komisija, “Keleivio” Re
dakcija pridėjo pastabą, kad—

“Amerikos Lietuvių Kon
gresas yra įkurtas rūpintis 
tiktai demokratinės tvarkos 
Lietuvoje atsteigimu. Sovie-

kija neįeina jos provincijon 
ir todėl neturėjo būt velia
mos į konferencijos rezoliu- 
cijas.
Tai visai teisinga pastaba. 

Bet kas Rusiją, Rumuniją ir 
Lenkiją į tos konferencijos re
zoliuciją vėlė? Komunistai ir 
tam tikri “bepartyviškumo” 
“progresyviškumo”) kauke 
simaskavę jų šalininkai, 
reiškia, kad komunistai su
savo šalininkais ir buvo kalti, 
kad konferencijoje kilo berei
kalingi kivirčai, privedusieji 
konferenciją prie skilimo.

ap- 
Tai 
tais

GAL BŪT, TURĖTŲ LOŠTI 
PINAKLĮ?

Bet kas daryti, kad tokių 
konfliktų, koks kilo Brooklyno 
konferencijoje, butų išvengta? 
“Keleivis” savo aukščiaus pa
minėtoje pastaboje sako:

Nori Lietuvos nepuolimo sutarties su 
Vokietija

Šioje vietoje jau ne kartų buvo nurodyta, kad beveik 
visų srovių žmonės Lietuvoje stoja už Lietuvos neutralu
mų, t. y. kad ji nedarytų jokių karo sutarčių su kitomis 
valstybėmis. Reikia pridurti, kad šitokiam Lietuvos nu
sistatymui pritarė ir sovietų Rusija. Lietuvos (ir kitų 
Baltijos respublikų) neutralumui sustiprinti ji dagi bu
vo pasiūliusi Vokietijai garantuoti visų trijų Baltijos 
valstybių savarankiškumų; bet į šitų pasiūlymų Maskva 
negavo atsakymo.

Apsisaugojimui nuo galimų agresingų žygių prieš 
Lietuvą iŠ Vokietijos pusės, dabar kilo kitas sumanymas: 
kad tarp Lietuvos ir Vokietijos butų sudaryta nepuolimo 
sutartis. Kauno “Lietuvos žinios” rašo, kad pats Hitle
ris prieš kiek laiko buvo pasisakęs už “dvišakę nepuoli
mo bei draugingumo sutarti su Lietuva”. Ir vai. liaudi
ninkų dienraštis pareiškia:

“Dabar, kai tiek daug 'kalbama apie taikų ir jos 
pastovumų, gali būti atėjo laikas, kai Vokietijos kan
clerio Hitlerio pažadas sudaryti su Lietuva nepuoli
mo sutartį gali būti realizuotas.”
Ar tokia sutartis galės būt sudaryta ir ar ji Lietuvų 

(ir ypatingai Klaipėdos kraštų) nuo nacių agresijos ap
saugos, sunku pasakyti. Bet yra aišku viena, tai — kac 
Lietuva gali išlikti tiktai tol, kol Vokietija nelaikys jos 
savo priešu. Jeigu Lietuva stotų į kokių nors priešvokiš- 
kų koalicijų ar blokų, tai Vokietija jų kaip bematant su
naikintų. Čekoslovakijos likimų visi atsimena. Labai liūd
na, kad susidarė tokia padėtis Europoje, bet ji yra ir su 
ja tenka skaitytis.

Todėl agituoti už Lietuvos dėjimųsi į bet kokius 
prieš-vokiškus arba anti-naciškus blokus, kaip kad daro 
musų komunistai, gali tiktai tie, kuriems nerupi Lietuvos 
nepriklausomybė.

kiau, jeigu konferencijoms 
nebūtų brukamos tos nelai
mingos rezoliucijos. Jos nie
ko pasauly nepakeičia, bet 
triukšmo beveik visados pri
daro. Ar nebūtų šiandie 
brooklyniečiams sveikiau, jei
gu jie tų rezoliucijų nebūtų 
rašę?” 1
Tiesa, kad rezoliucijų rašy

mas kai kam yra pavirtęs tik
ra manija. Kai kupė žmonės 
mano, kad juo daugiau rezoliu
cijų, juo didesnė susirinkimo 
svarba. Bet visai atsisakyti nuo 
rezoliucijų, tai butų irgi ne-

budu konferencija, 
iš įvairių organiza-

praktiška.
Kokiu gi 

susidedanti 
ei jų atstovų, gali pareikšti sa
vo nusistatymą tais klausimais, 
kuriuos ji susirinko svarstyti? 
O gal nereikia ir jokių svarsty
mų? Tuomet konferencijos da
lyviams beliktų, susirinkus, su
lošti pinaklį ar kitą kokį “gč- 
mį” ir išsiskirstyti.

TAMSYBĖS apaštalai

Besirisdami į pakalnę, musų 
komunistų lyderiai taip toli nu
dardėjo, kad dažnai jie savo 
“Idėjas” jau semia iš tamsiau
sios reakcijos pelkių. Štai Leo
nas Pruseika ir Antanas Bim
ba neseniai išreiškė pasididžia
vimą tuo, kad Rusijos sovietų 
valdžia išmokino kilų šalių val
džias gaudyti šnipus! Taigi tie 
komunistų vadai ieško savo “i- 
dealo” tuose laikuose, kuomet 
vaike nelemtasai “espionage” 
(šnipinėjimo) įstatymas ir me-

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

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

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Padėtis dar skaudesnė, nes 

juk Maskva dabar Varšuvos są
jungininkė! Čia, broliukai ma
no, jau pagalių į ratus nekiši! 
O jei kiši, tai tie pagaliai kitu 
galu taip gali nugarų aptvanoti, 
kad nei kaulų nesurinksi!

Tai Lietuvos'gyvenimo suku- 
riavimai netiesioginiai paliečia 
ir jūsų kompatriotus. Neužvy- 
džiu jūsų tautininkų padėčiai,

Neužvydžiu ir jūsų kompat- 
riotų vingiuotiems keliams.

Visų šitų faktų akivaizdoje 
Lenkija Lietuvai dabar rodo sa
vo koketingą veidą. Lenkija jau 
daug rūpesčio rodo ir Klaipėdos 
reikalu. Jie susimetė įrodinėti, 
kad lasai kraštas yra būtinas, 
kaipo gyvybinis šaltinis, kaipo

M argumynai
Kas Yra Baltijos Jura
Baltijos jurų yra 385,000 kva
dratinių kilometrų dydžio (be 
salų). Jų supa 9 valstybės — 
Lietuva, Latvija, Estija, Rusi
ja, Suomija, Švedija, Danija, 
Vokietija, Lenkija ir laisvasis 
miestas Dancigas, Lietuvai pri
klauso 95 kilometrai. Kiekvie
na valstybe, kuri prieina prie 
Baltijos, taigi ir Lietuva, turi

turtų, tik 5.3 km platumo ruo
že. Nuo kranto toliau kaip 5,3 
km prasideda jau tarpvalsty
biniai juros plotai.

Baltijos juros vidutinis gilu
mas yra 60 metrų. Musų pa-

10 metrų vietos prasideda nuo 
kranto tik už 2 kilometrų. Gi
liausia vieta tarp Lietuvos ir 
Švedijos yra 100 metrų. Lie
tuvos, Latvijos, Lenkijos ir 
Vokietijos pakraščiai gausus 
plačiomis seklumų juostomis. 
Pats juros dugnas labai nevie
nodas. Vietomis stūkso smėlis, 
vietomis akmenų plotai. Ties 
Palanga akmenų juosta prasi
deda už 35 metrų nuo kranto 
ir yra 20 kilometrų platumo.

Apskaičiuojama, kad kas
met į Baltijos jurų įteka apie 
450 kubinių kilometrų gėlo 
vandens. Dėl to ji ir nėra labai 
sūri. Vandenynuose paprastai 
būna drusko .3.6%, Baltijoj ties 
Palanga jos yra vos 0.66%. Del 
mažo sūrumo Baltija turi dar 
daugiau galimumų užšalti, ta
čiau užšąla jis į siauras ruo
žas ir tai tik esant dideliems 
šalčiams. Vidutiniškai imant, 
jura užšalusi būna ties Klaipė-

dienų, Suomijos pakrantėse— 
apie 4 mėnesius. Aukščiausia 
vidutinė temperatūra musų pa
jūryje pasitaiko liepos men. ir 
siekia 18 laipsnių. Gilesnių vie-

cĮugno temperatūra palieka pa
stovi (3.5-4 laipsniai šilumos) 
beveik ištisus Alėtus.

tania, Lenkija geriau velytų, 
kad tasai kraštas priklausytų 
silpnesnei Lietuvai, negu stip
resnei Vokietijai. Lenkijos kori
doriaus klausimas taip pat juk 
nėra amžiams išrištas. Vokieti
ja niekada ir niekur nėra už
tikrinus, kad Lenkija jį amži
nai valdys, tai Lenkija ateities 
planų masinama turi viltį, kad 
galėtų Klaipėda kada nors atsi
griebti.

Mažutę Lietuvą visuomet bus 
lengviau paspausti, negu galin
gesnę Vokietiją. Vokietija savo 
darbų programoje dabar pir
moje eilėje įtraukusi Lenkijos 
apkarpymo klausimą taip pat 
nelabai linkusi Lietuvą ir 
Klaipėdos kraštu erzinti, 
ji dar nesiskubino šito 
žemes gabalėlio klausimą
rišti ir spaudžia Lietuvą kiek į- 
manydama padaryti ją visais 
atvejais klusniu tarnu.

kitus 
todėl 
mažo 
ūmai

ūkininkai aplinkybių verčiami 1 
sulindo į vokiečių bankus ir da
bar turi šokti pagal jų dūdelę.

Klaipėdos visa eilė įmonių bu
vo prasiskolinę Lietuvos ban
kuose, kai kuriose tose įmonė
se savininkai tik iš formos bu
vo tikrieji savininkai, o pilni 
šeimininkai buvo Lietuvos ban
kai, bet tie bankai nemokėjo tų 
įmonių visai j savo rankas pa- 
glemšti ir tenai lietuvių admi
nistracijų sudaryti.

Pirmoje eilėje visi celuliozo 
fabrikai yra sulindę į Lietuvos 
bankus, o vienok tų įmonių ad
ministracija pasiliko vokiška ar
ba žydiška.

Vokiečiai savo darė ir štai tie 
fabrikai tai ir yra nacionalso- 
cializmo lizdai! O žydai pir
mam vėjui pūstelėjus Klaipėdos 
miestų apleido ir savo vietas ati
davė!

Tautininkai rūpinosi tik ad
ministracijos stiprinimu, bet 
mažiausiai leido šaknis į vie
tos ūkį, ir dabar štai tos politi
kos turime liūdnas ir labai liūd
nas pasėkas! Čia jokia cholera 
nebuvo reikalinga, o tik reikėjo 
visų laikų turėti vienų mintį gal
voje, kad Klaipėdos kraštas y- 
ra reikalingas stipraus atlietu- 
vinimo, kad vokiečių valstybė 
kada nors atkus, kad ji 
savo teises pareikš ir 
jai įprastoje brutalioje 
je.

Juk viso gyveninio 
das, — tai ūkiškame gyvenime 
įsigalėjimas, o ne vien tik ad-

rie niekus pliauškia, kad reikia 
Klaipėdos krašto išsižadėti ir 
pradėti šventosios uostų kurti, 
kad tureli kitų išėjimų į jurų. 
Tokie pliuškiai įpratę gyvenime 
ristis mažiausio pasipriešinimo 
linkme ii’ savo krautuvėlę Iš
saugodami ir dabar jau besidai- 
ro į kurių pusę teks linktelti, 
iki žemės nusilenkti, kad tik 
krautuvėlę išsaugojus. Jie jau 
visa gerkle kalba, kam mums 
tasai Klaipėdos kraštas, geriau 
susirūpinkime šventosios uostu.

sakomybę. Tai ko jau, rodos, 
daugiau reikia, juk tai butų pil
ta tautos pajėgų konsolidacija! 
Anglai, prancūzai tokia opozi
cijos paslauga tik džiaugtųsi ir 
didžiuotųsi savo tauta, kuri 
sunkiui krašto valandai išmu
šus moka bendrai dirbti.

Lietuvoje šito paprasto daik
to ne tik nemoka suprasti, bet 
net įvertinti. Bet skaudžiausia, 
kad net jūsų padangoje atsiran
da tokių žlibių, kurie gyvendą- v-
mi laisvės krašte nesugeba auk
ščiau pakilti Kauno diriguoja
mi. Tai labai nesavarankųs vy
rai, tai skaudžiai apgailėtinas 
reiškinys. Užsispyrimas, tai nė
ra stiprios valios pažymys, tai 
yra tik silpnybės reiškinys. Už
sispyrėliai laikosi tik iki tol, iki 
jaučia galią, reikia tik susvy
ruoti ir jų tasai užsispyrimas 
virsta pilnu ištižimu!

Lietuvos gyvenimo šių dienų 
įvykiai, o ypač užsienių politi
koje kaip tik šitai visa pilnu
moje patvirtina.

Pasidairykite, šaltai kritiškai 
pagalvokite ir šituose žodžiuose 
rasite daug tiesos.

Ir vistiek tikėkime gera Lie
tuvos ateitimi!

Tikėjimas kalnus varto! Tu
rėkime vilties, kad musų tauta 

. yra pribrendusi staigiems, neti
kėtiems įvykiams ir mokės, su
gebės viską nugalėti!

—Keistas
XII—27.

(GALAS,

Iš Lietuvos

tuomet 
pareikš 
formo-

pagrin-

Jei ūkiškai lietuviai Klaipėdos 
krašte butų įsigalėję, šiandien 
mes Klaipėdoje jokio vokiške 
klausimo neturėtume, nes ne
būtų kas tą klausimą kelia.

Visos Lietuvoje buvusios po
litinės srovės arba tų srovių at
sakingi asmens šitas padarytas 
tautininkų klaidas dabar gerai 
žino ir todėl tų srovių atsakin
gi vyrai dabar reikalauja suda
ryti koaliciniais pagrindais vy
riausybę, kad daugiau tokių 
klaidų nepasikartotų.

Juk tik tenka pagalvoti, kad 
Lietuva išgyveno dvylika metų 
be jokios kritikos, veik be vie
šos visuomenės nuomones!

O juk sąmoninga kritika yra 
būtinas ir privalomas kiekvie
nam darbui reikalas. Jei butų 
buvusi kritika, tai šiluos klausi
mus savo laiku butų iškėlusi 
opozicija ir net patys tautinin
kai butų galėję savo laiku tokią 
kritika pasinaudoti ir visų tų 
klaidų jie butų išvengę.

Juk kaip keista, bet Anglijo
je taip yra, kad opozicijos ly
deriai algas gauna iš valstybės 
iždo, nes vyriausybė tenai tiek 
supranta, kad kritika yra būti
nas kiekvieno rimto darbo pri
valumas !

Toksai Anglijoje yra papro
tys, gal mums visai nesupran
tamas, bet tonais taip yra.

Ir kas gi? Ar Anglijos vals
tybe nuo tokios kritikos silpnė
ja, ar vyriausybė tonais bijosi 
tos kritikos, ur konservatorių 
valdžia dėl šilo nukenčia? Ro
dos, ir tautininkai turėtų pripa
žinti tų faktą, kad Britų impe
rijos vyriausybė savo veiksmuo
se yra laisviausia vyriausybė!

Štai ir dabar Lietuvoje kai 
kurios opozicijos sroves net tiek 
toli nųžjo, kad sutinka su tau
tininkais visais klausimais ir 
visais atsitikimais bendradar
biauti, tik vieno jos reikalauja 
— savo atstovus turėti vyriau
sybėje. Atseit, jos sutinka vals-

Klaikus kontraban 
(liniukų nuotykis 

Klaipėdoje
Prieš pat Kalėdų šventes į 

Lietuvos pajūrį buvo atsibastęs 
kontrabandininkų laivelis “Po
lio” su šventinėmis “dovano
mis” — 3000 llr. spirito ir ki
tomis prekėmis. Tačiau Lietu
vos pasienio policijos laivai 
nuolat slankioja juroje, žval- 
gydamies “svečių”. “Polio”, 
matyti, pastebėjo policijos sar
gybą, nes ilgą laiką nesiartino 
į pakraštį, kur turėjo sutar
tiems asmenims prekes per
duoti. Pagaliau “Polio” neteko

jis negalėjo ilgiau juroje plū
duriuoti. Tada jis ryžosi drą
siam žygiui: nakties metu 
įsprukti į uostą, Čia iškrauti 
prekes ir pasiimti kuro bei 
maisto. Žygis tačiau baigėsi 
liūdnai. Laivas nakties tamsoje 
susidūrė su ledais ir prasimušė 
dugną. Pasuktas į krantą, “Po
lio” tuojau pradėjo skęsti. Ja
me buvę trys vyrai kontraban
dininkai šoko į vandenį, lai
mingai išplaukė į krantą ir pa-siduoda ir Vilniaus Vadavimo 

sąjungos uždarymu ir išsižada 
Vilniaus, apie kurį dar vaka
rykščiai tiek daug deklamuoto 
deklamavo. Jūsų vienos rųšies 
pliuškiai taip pat’ ironizuodami 
į mano vieną laišką atsiliepė, 
girdi, o kas buvo galima Klai
pėdos krašte padaryti, negi vo
kiečius cholera apleisti...

O Klaipėdos krašte štai kas 
buvo galima padaryti. Reikėjo 
iš vokiečių savo laiku išpirkti 
dvarus. Buvo daug progų tuos 
dvarus likviduoti ir gana pa
lankiomis sąlygomis.

Klaipėdos krašte visų dvarų 
likvidavimas butų atsiėjęs ne 
daugiau šimto milijonų litų, ši
tokią pinigų sumą buvo lengva 
sukelti! šiandien Klaipėdos kra
šte kaime visai vokiečių neturė
tume !

Be to, vietos lietuvius ūkinin
kus reikėjo stipriau materialiai 
paremti, jiems suteikiant leng
vomis sąlygomis Lietuvos ban
kuose paskolas, kad jiems ne
būty reikėję skolintis dvarinin
kų vokiečių vedamuose ban
kuose. Juk faktas, kad lietuviai 
ūkininkai vielos vokiečių ban
kuose gavo dviem procentais 
pigiau paskolą, negu Lietuvos | tykūs naštą bendrai pasidalinti skerdimas, kuris yra labai žiau- 
centro bankuose. Tai lietuviai ir kurtu nešti už viso krašto ai- rus ir kurį norimu uždrausti.

tuojau sučiupo. Suėmė ir vienų 
lietuvį, kuris tos kontrabandos 
laukė. Niekas nematė nei kur, 
nei kaip “Polio” paskendo, nes 
sugautasis kontrabandininkas 
gynėsi nieko nežinąs. Po poros

rado nuskendusį “Polio” ir jį 
ištraukė į krantą. Laive rasta 
3000 litrų kontrabandinio spf- 
rito ir kitų prekių. Trys laivo 
įgulos žmonės buvo estai, 
tebėra pasislėpę, o vienas 
sėdi kalėjime.

du 
jau

vai-9 Pienocentras stato didelį 
šių sulčių fabrikų, kuris kaš
tuos apie 900,000 litų. Imbri
kas suteiks sųlygas daugiau so
dų vaisių sunaudoti krašto vi
duje.
O Kaune įsisteigė meškeriotojų 
draugija. Draugija rūpinsis ne 
tiktai pagerinti meškeriojimo 
sąlygas, bet imsis priemonių ir 
Lietuvos vandenų žuvingumui 
pakelti.
q Lietuvos rubinai daro žygių 
valdžios įstaigose, kad nebūtų 
uždraustas ritualinis gyvulių

rus ir kurį norimu uždrausti.

r
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

K. KAIRIS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. AUGUSTAS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

IŠ CHICAGOS UETW DRAUGIJOS^
PRAEITIES

VII 
1925 metai

Valdyba išrinkta: Julius Mic- 
keviius prez., K. Rugis vice- 
prez., X. Saikus prųt. sekr., V. 
Briedis fin. sekr., J. Degutis iž
dininku, A. Vilis kont. sekreto
rius, Ign. Černauskas ir J. Ra- 
dišauskas iždo globėjais, J. 
Dauginis maršalka, Dr. A. Mon- 
tvidas daktaru kvotėju.

Rengė pirmų kontestų nau
jiems nariams gauti.

Pabaigoje tų metų draugija 
turėjo 478 narius ir $10,146.93 
turto.

1926 metai
Valdyba išrinkta visa senoji. 

Pabaigoje tų metų draugija tu
rėjo 703 narius ir $12,243.16 
turto.

1927 metai
Valdyba išrinkta visa senoji. 

1927 metais buvo pataisyta 
konstitucija. Naujojoj konstitu
cijoj reformų buvo mažai. Tai
symas daugiausia ėjo vien tuo 
sumetimu, kad senos konstitu
cijos knygelės buvo išsibaigu
sios, reikėjo spausdinti naujas. 
Todėl vienas bei kitas netikslu
mas konstitucijoje buvo patai
sytas.

Paskirta Šerno Fondui $15.
Pabaigoje šių metų draugija 

turėjo 700 narių ir $16,387.94 
turto.

1928 metai
Valdyba išrinkta sekanti:
J. Mickevičius prez.
K. Rugis vice-prez.
X. Šaikus prot. sekr.
P. Indrelė fin. sekr.
J. Kaulinas iždininkas
N. Smalelis kont. sekretorius
J. černauskas ir J. Radišaus- 

kas iždo glob.
J. Dauginis — maršalka.
Pabaigoje tų metij draugija 

turėjo 714 narių ir $16,123.01 
turto. .

1929 metai
Valdyba išrinkta visa senoji. 

Pabaigoje tų metų draugija tu-

JUBILIEJINIS
KONTESTAS 

Chicagos Lietuvių Draugijos 
jubiliejinis kontestas prasidės 
su vasario-February 1 diena 
šių metų ir baigsis balandžio 
30 d. 1940 metais. Draugijos 
narius kviečiame apsiimti daly
vauti konteste, kad šių draugi
jų butų galima išauginti dar 
didesnę, negu ji yra šiandien. 
Tik su visų narių pagalba gali 
draugija augti ir klestėti. Lauk
sime iš jų pritarimo ir įsirašy
mo į kontestantų eiles.

Norintieji likti kontestantais 
malonėkite išpildyti žemiau 
spausdinamų blankų ir prisiųsti' 
mums.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
1739 So, Halsted St., Chieago, III.

Contestant Registration Card
Contestant’s Name .............................................. ....................

Street Address ..........................................   ...............
City ..............................................   State .... ...........................
Contestant’s signalure ............................................................
Date ....................... 1939

rėjo 717 narių ir $16,788,88 
turto.

1930 metai
Valdyba išrinkta sekanti:
J. Mickevičius prez.
K. Rugis vice-prez.
X. Šaikus prot. rašt.
V. Mankus finansų sekr.
J. Kaulinas iždininkas
N. Smalelis kont. sekretorius
J. Radišauskas iždo globėjas. 
Jurgis Mitskus iždo glob.
J. Dauginis maršalka.
Pasveikino Sus. L. Am. sei

mų, įvykusį birželio 16, 1930 
su auka $10 Našlaičių Fondui.

Pabaigoje tų metų draugija 
turėjo 736 narius ir turto $21,- 
146.54. >

Dr. Montvidui atsisakius, 
daktaru kvotėju liko išrinktas 
Steponas Biežis. Legaliu patarė
ju adv. Grigai.

1931 metai
J. Mickevičius prez.
P. Galskis vice prez.
X. šaikus nut. sekr.
V. Mankus fin. sekr.
J. Kaulinas kasierius
N. Smalelis kont. sekret.
J. Mitskus ir V. Pačkauskas 

iždo globėjai ■
J. Dauginis maršalka.
Pabaigoje tų metų draugija 

turėjo turto $20,050.19.
Daktaru kvotėju liko išrink

tas Dr. St. Biežis. Legaliu pa
tarėju K. Gugis. Tais metais 
pradėtas geriau organizuotas 
pirmas vajus gavimui .naujų 
narių.

įsteigtas Draugijos nariams 
Pagelbos Fondas, iš kurio turi 
teisę narys pasiskolinti pinigų 
nario mokestis užmokėti.

1932 metais
J. Mickevičius prez.
P. Galskis vice-prez.
X. šaikus nut. rašt.
J. Kaulinas kasierius
V. Mankus fin. sekr.
N. Smalelis kont. sekr.
J. Mitskus ir V. Pačkauskas 

iždo glob., advokatu K. Gugis, 
o daktaru kvotėju St. Biežis.

Rezignavus J. Kaulinui iš 
kasieriaus, jo vieton išrinktas 
J. Degutis.

1933 metai
J. Mickevičius prez.
P. Galskis vice-prez.
J. A. Jankus nut. rašt.
J. Degutis kosierium
V. Maukus fin. sekr.
N, Smalelis ir J. Mitskus iž

do glob.
\

Draugija dalyvauja surengi
me Lietuvių Dienos ^Pasaulinėj 
Parodoj liepos 16 d.

Draugija nutarė legalizuotis 
Illinois valstijoj.

Valdyba savo susirinkime nu
tarė, kad, draugijos pirmininkas 
laikytųsi griežtai draugijos nu
statytų konstitucijos taisyklių, 

kad galėtų palaikyti tinkamų 
tvarkų susirinkimuose. Na
riams darant obstrukcijas su
sirinkimuose ir neklausantiems 
pirmininko įspėjimo turi atim
ti balsų. Jei pirmininkas patai
kautų keliantiems betvarkę, tai 
didžiuma valdybos narių .pasi
laiko sau teisę spręsti apie pir
mininko kompetentiškumų pa
laikyme tvarkos.

Narių -susirinkime šis tari
mas buvo atmestas.

Padarytas tarimas, kad ei
nančius į draugijos susirinki
mus patikrinti ar jie yra drau
gijos nariai.

Tais metais draugija įsteigė 
pastovų ofisų.

(Bus daugiau)

Harvey, III

skaičius, 
pirmiausia 

ir priimtas 
taip pat li- 
raportai.

Harvey Lietuvių Kultūros 
Draugijos metinis susirinkimas 
įvyko sausio 13 d. šematavi- 
čiaus svetainėje, 15609 South 
Halsted St. Nors nariai ir bu
vo atvirukais šaukiami, tačiau 
atsilankė nedidelis 
Kaip ir paprastai, 
buvo perskaitytas 
protokolas. Priimti 
ko valdybos narių

Buvo pakeltas sumanymas, 
kad draugija prisidėtų prie 
“Naujienų" jubiliejinio numerio 
išleidimo. Pirmininkas ' tam 
griežtai pasipriešino, tad su
manymas liko atmestas.

Į draugijos valdybų liko iš
rinkti šie asmenys: pirminin
ku J. Izbickis, vice-pirmininku 
P. Stonis, nutarimų raštininku
A. Lemerk, sekretorium iždi
ninku A. L. Skirmontas, iždo 
globėjas A. Ambut ir Z. Putra- 
mentas, maršalka St. Ruzgis.

— A. L. Skirmont.

Cicero, III
Cicero Lietuvių Kultūros 

Draugijos ‘metinis susirinki
mas įvyko sausio 20 d. Kadan
gi tas susirinkimas buvo šau
kiamas atvirukais, o be to, ir 
programa buvo sudaryta, lai 
narių atsilankė gana gausiai: 
Liuosybes mažoji svetainė bu
vo prisigrūdusi.

Pirmiausia liko atlikti drau
gijos paprasti reikalai. Vadi
nasi, išduoti valdybos ir ko
misijų raportai. Nemažai kal
bėta apie paskutinį parengi
mų. Nariai tuo parengimu jau
tėsi lyg ir suvilti. Daugiausia 
reiškė nepasitenkinimo dėl 
programos, kuri buvo labai su
vėlinta. Tačiau tai įvyko ne 
dėl rengimo komisijos kaltės.

šiaip vakaras davė apie 20

Susirinkime buvo pakeltas 
klausimas pasveikinti “Naujie
nas’’ 25 metų gyvavimo proga. 
Perskaitytas buvo ir laiškas iš 
“Naujienų’’ administracijos. 
Nors draugija, taip sakant* 
dar neprasigyveno, bet vis dėl
to nutarė paskirti $5 jubilieji
niam “Naujienų" numeriui. 
Vadinasi, už tų sumų pinigų 
bus pasigarsinta-

Kultūros draugija, matyti, 
palaiko labai draugiškus san
tykius su kitomis organizaci
jomis. Vienos tokios organiza
cijos buvo skaitytas laiškas 
su pakvietimu dalyvauti jos 
parengime. Kulturiečiai nuta
rė parengime dalyvauti su 
penkiais doleriais ir išrinko, 
taip sakant, penkis savo ofici
alius atstovus, n*-

Tai tikrai gražus bičiuliško 
sugyvenimo pavyzdys.

Einama prie valdybos Hn- 
kimo. šiems metams valdyba 
liko išrinkta iš šių asmenų: 
pirmininku K. P. Deveikis, 
vice-pirmininku Juozas Bala- 
kas* nutarimų raštininku Juo
zas Cinikas, finansų raštininku 
K. Yokubka, iždo globėjais 
Ambrose ir Mike Gusčius. Li

ko taip pat išrinkta komisija 
piknikui surengti.

Kai pasibaigė oficialus susi
rinkimas, tai prasidėjo pro
grama. Dr. E. Giryotas, kuri 
pernai liko priimta į pagar
sėjusių Amerikos chirurgų 
draugijų, padarė įdomų pra
nešimų apie vėžio ligų. Ji sa
vo įdomių kalbų iliustravo pa
veikslais. Būtent, kaip toji li
ga prasideda, vystosi ir kaip 
ji pasiduoda gydymui, kada 
laiku susigriebiama*

Dr. Giryotas priklauso 
turos draugijai.

Trumpai dar kalbėjo A, 
Ambrose apie bazarų* o taip 
pat K. Augustas apie bazarų ir 
kontestų.

Pagaliau po programos at
silankę nariai buvo pavaišin
ti;

kul-

SERIJŲ PLATINTOJAI

Paėmė platinti bazaro seri
jas šie Chicagos Draugijos na
riai :

K.

P. Jonaitienė 
A. Kasevičius 
A. Kuzma 
J. J. Žukas 
Lapinskas 
N. Bacis 
J, Petrauskas 
C. Matekonis 
J. Jokubauskas
J. Kazlauskas

Radišauskienė 
Zekienė 
Sakalauskas 

Sidaravičia 
Steponavičius 
Žukas 
Rulis 
Walskis 

Mr. Gerčiuš
A. Maskoliūnas 
Ė. Mitchel i,;
K. Chepulevičius 
Mrs. Jokubkienė
B. Abrot 
Petronėlė Miller 
Mr. Ųraka^kas. * 
Chicagos Draugijos

kurie dar neturite paėmę baza- 
ro serijų platinti, malonėkit at
eiti į draugijos ofisų, 1739 So, 
Halsted St.,1'pasiimti serijų 
išplatinti tarp savo draugų 
pažįstamų.

M.

nariai,

ir
ir

NAUJI NARIAI, KURIE ĮSI
RAŠĖ Į CHICAGOS LIETUVIŲ 

DRAUGIJĄ :

Veronika Rukštelienė
Agneska Piorus
Peter Piorus
Paul Wirbickis
Patricia Laskey
Kazimieras F. Lesčiauskas
Kasimir Chapski
Agnės Pivarunas
John Bartkus
Ellena Marcinkevich
John Kweder
Marijona Yotkus
Sofija Auksorikė

(Bus daugiau)

X • ■' »' • ’

Chicagos Lietuvių Draugija rengia 
£1 JI T A K ABAZAKA

4

MOKSLEIVIŲ STIPENDIJOS FONDUI IR KITIEMS LIETU
VIŲ KULTŪROS REIKALAMS.

Kovo-March 25 ir 26,1939
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 SOUTH HALSTED STREET
Kiekvieno Chicagos'*’Lietuvių Draugijos nario yra pareiga paimti nors vienų 

serijų ir išplatinti tarp savo pažįstamų. Kreipkitės į ofisų.

IŠ METINIO DRAUGIJOS SUSIRINKIMO
Chicagos Lietuvių Draugijos 

Savitarpinės Pašalpos metinis 
narių susirinkimas įvyko sausio 
10 d,, 1939, North West Maso- 
njc Temple svetainėje, 1547 N. 
Leavitt St, Chieago, III.

Metiniai susirinkimai svarbus 
visiems nariams tuom, kad čia 
yra pateikiama metinės draugi
jos finansinės sųskaitos; išduo
damas Balsavimo Komisijos ra
portas apie išrinktus direkto
rius sekantiems metams; išren
kama visos pastovios komisijos; 
nubalsuojama visiems metams 
susirinkimams vieta; išrenkami 
grabnešiai; sprendžiama nauji 
įnešimai ir 1.1.

Kadangi į susirinkimus atsi
lanko tik maža dalis narių, o 
kitiems, toliau gyvenantiems 
taipgi svarbu žinoti apie drau
gijos veiklų, tad čia nors su
trumpinto j formoj paduosime 
svarbesnius tarimus.

Susirinkimų atidarė pirm. C, 
Kairys 8 vai. vak., dalyvaujant 
visiems valdybos nariams, ko
misijoms, medikaliam kvotėjui 
ir auditoriui. Šiam susirinkime 
pirmininkas paskyrė balsų skai
tytojais sekančius narius: A. 
Šimkų, X. Šaikų ir J. Staliorai- 
tį. Maršalkomis: M. čepulevičių 
ir Al. Ambrozevičių. Susirinki
mas užgyrė.

Paskiau pirmininkas perskai
tė vardus ir pavardes melų bė
gyje mirusių narių, viso 42 ir 
paprašė susirinkimo atsistoji
mu minėtus narius pagerbti.

Po to pirmininkas pakvietė 
Balsavimo Komisijos pirminin
kų A. Walskį už komisijų iš
duoti raportų iš direktorių rin
kimo referendumo. Raportas 
toks:

Balsavimo Komisija laikė po
sėdį sausio 7 d., 1939 m. Drau
gijos raštinėje, 1739 S. Halsted 
St., kur įvyko balsų suskaity- 
mas. Rezultatai toki:

1. Balotų buvo išsiuntinėta 
viso 5,400;

2. Pabalsuotų baliotų sugrįžo 
1,752;

3. Už kandidatus senojoj val
dyboj balsavo 814;

4. Maišytų balotų už visus 
kandidatus 920;

5. Sugadintų baliotų grįžo 18;
6. Sugrįžusių laiškų su balio- 

tais dėl nepataisytų antrašų — 
195.

Kandidatai gavo sekančius 
skaičius balsų:

Kastas Kairis ................1414
Kastantas Augustas ........ 1502
Vincas Mankus ............1559
Paul Miller ............ •..... 1563
Tonas Degutis ................1525
Petras Galskis ................1518
Paul Milaševičius ........ 1457
Fred Abękas.................. 635
J. Stalioraitis .............. 757
Išrinktais lieka pirmi 7 kan

didatai kaipo didžiumų gavę 
balsų.

Pasirašo komisijos nariai: A.

Walskis, K. čepulevičius, A. Yu- 
ris.

Komisijos raportas vienbal
siai užgirtas.

Pirmihinkas C. Kairis pateikė 
trumpų raštiškų raportų, kuria
me pažymėta kas buvo nuveik
ta per 1938 metus, kokie darbai 
yra užsibrėžti 1939 metams ir 
pareiškė pageidavimų kas turė
tų būti draugijos siekiniu trum
poje ateityje. Šis raportas tilps 
šiame skyriuje atskirai.

Toliau buvo vice-pirmininko 
K. Augusto raportas.

(Bus daugiau)

PASTOVIOS KOMISIJOS
Metiniame draugijos susirin

kime, sausio 10 d. 1939 m. N. 
W. Masonic Temple svetainėje, 
buvo išrinktos šios pastovios 
komisijos iš sekančių narių:
1) Balsavimo komisija;

A. Walskis 
K. čepulevičius 
A. Yuris

2) Algų komisija:
J. P. Varkala 
F. Prusis 
A. Rypkevičius

3) Biznio komisija:
J. Bočiunas 
A. Kedzel 
V. B. Ambrose

4) Laidojimo komisija:
Adomas Maskoliūnas 
Povilas Švelnys 
Petras Mankevičius 
Juozas Ascilla 
Apalionaras Palionis 
Juozapas Staugaitis 
Vincas Mankus 
Povilas Milaševičius 
Jurgis Černauskas 
Petras Grakauskas 
Jonas Milaševičius 
Mikolas čepulevičius.

Draugijos .susirinkimai 1939 
m. nutarta laikyti North West 
Masonic Temple salėje, 1547 N. 
Leavitt St., Chieago, III.

NAUJA VALDYBA
Ch. L. D. naujai išrinkti di

rektoriai laikė pirmų metinį po
sėdį sausio 17 d. draugijos raš
tinėje, 1739 S. Halsted St., 8 
vai. vakare. Tarp kitų svarbių 
nutarimų, svarbesni, ir supran
tama pirmoj vietoj, liko išrink
ta iš direktorių tarpo draugijos 
valdyba 1939 melams. Sųstatas 
toks:

C. Kairis — pirmininku;
P. Galskis — vicc-pinn.;
K. August — iždininku;
P. Miller — turtų raštininku;
V. Mankus nutarimų rašt.;
J. Degutis ir P. Milaševičius 

— iždo globėjais.
Adv. K. Gugis — legalis pa

tarėjas;
Dr. A. Montvidas — medika- 

lis kvotėjas;
J. P. Varkala — auditorius;

PASALINK 
RAUMENŲ SKAUSMUS!
Pasijausite geriau, kad Šildantis, 
paremiantis, raminantis John- 
son’s Red Cross Plaster veiki
mas pašalins raumenų skausmus 
gėlą ir aštrumus, švarus, pato, 
gus, lengvas vartoti. Ekonomiš
kas.

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėjų

RED CROSS
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

PARDUODAMAS VAISTINĖSE

Nesileiskite Žiemos 
Šalčiams Varginti

Gal ir tiesa, kad sniegas ir 
šaltas oras kai kuriais atvejais 
žmogui priduoda naujų gy
vybes jėgų, bet labai dažnas 
yra atsitikimas, Jcad jiedu ne
ša ir sunkias krutinės slogas* 
raumenų ir strėnų gėlas bei 
sustingimų.

Tačiau kaip ten nebūtų, su
sirgus, visgi, gydytis reikia. 
Štai kur ir norime padėti. Kai 
tik ;pirmų skausmų pajusi, 
tuoj nieko nelaukiant, pridė
kite prie skaudamos vietos 
Johnson & Johnson Red Cross 
plasterį. Tuoj pagelba ateis, 
nes Johnson & Johnson Red 
Cross plasteris yra puiki pa
gelba visuose virš kalbamuo
se atsitikimuose. Pridėjimas 
paprastas ir lengvas, — leng
vas jis ir nuimti, o šildanti ir 
švelninanti jo veikla pašalina 
raumenų gėlas* slogas ir reu
matizmų.

Tad, jei brangini sveikatų ir 
nori žiemos oro malonumais 
pasinaudoti, būtinai priimk šį 
patarimų — pavartok John
son & Johnson Red Cross plas
terį. Galima gauti visose vais
tinėse (Skclb.)

K. Augustas — kontesto ve
dėjas.

KOLONIJŲ NARIŲ ATSTOVAI
K. Jokubka — Cicero, III.
St. Jurčius — Roseland, III.
V. černauskas — Springfield, 

III.
A. L. Skirmontas — Harvey, 

III.
Z. L. Gabris — \Vaukegan, 

III.
St. J. Petrauskas — Rock- 

ford, III.
J. Padižunas—Melrose Park, 

III.
J Griciunas —St. Charles, III.
W. Stankus — Aurora, III. 
St. Mockus — Racine, Wis. 
Geo. Petraitis — Gary, Ind.
T. Pabarškienc — Kcnosha, 

Wsi.
V. žęlnis — DeKalb, 111.
J. Albauskas — Chieago 

Heighls, III.
Nutar. sekretorius V. Mankus

NEW TOOTH PASTt 
CLEANS DANGER 

AREAS EVEN WATER 
MAY NOT ENTER

Imagine a delightfully different tooth pa*to 
that foams Into a “bubble batb” fino enotigh 
to clean pita and eraeks so Uny ovea watcr 
iuay nok enter theml

> That’s e \actly what happens the losiant 
naliva and brush touch the NEW fortnula 
Literine Tooth Paat«, sujiercharged with 
amatin i Luetor-Foam aetergent. You 
wouldr t bolieve how it cleans. I>rightons, 
poUsbcs . . . leavos tho entlro mouth so 
much frosher and eloaner.

Ask for the big 25/ tubeor, better štili, tho 
double slze 40/ tube containing more than 
M poundof tooth pašte. Atany drugeounter. 
Lambort l’harmacal Co., St. Louls, Mo.

THI NEW FORMULA

LiSTERINE TOOTH PAŠTE



Disna'š Dienos
Gimtadienio ’
Sueiga

Juozas Žukauskas buvo pa
kviestas pas savo pažįstamų, 
Miss Helen Hanachek, 52 East 
102nd St. Ji rūpinosi surengi
mu jam 21 metų gimtadienio 
minėjimo. Tai buvo sausio 7 
diena. Juozas, nieko nežinoda
mas, atsilankė ir vos nenualpo 
kai visi pradėjo šaukti “Happy 
Birthday”. Po visų ceremonijų 
lošta visokie gėmiai, taipgi bu
vo užkandžių ir gėrimų. Vaišės 
nusitęsė iki 3 valandai ryto.

Wallace St., yra baigusi Rosc- 
lando ligonbutyje slaugūs kur
sus. Ji pilnai registruota slau
gė. Netrukus ji paliks žmona 
A. C. Kus’o, kuris gyvena Ro- 
selando kolonijoj. Vedybos 
įvyks vasario 11 dienų. Laimin
gos kloties! Apsivedė Miss Ma
ry Jane Tulys, kuri gyvena ad
resu 7446 Rhodes avė., ir Geo
rge G. Kelly, 5507 Lakwood av. 
Buvo šaunios vestuvės. Po ves
tuvių jaunavedžiai išvažiavo į 
Bermudų. Kai sugrįš į Chicagų, 
apsigyvens adresu 1255 Nori h 
State St. —B. S.

Ruošiasi
Vestuvėms

George Kairis, kuris gyvena 
2812 West Marųuette Road, ir 
Anna Kozak, kuri gyvena 246 
West 107th St., Roselando, ruo
šiasi vestuvėms. Diena dar ne
nustatyta.

Millie RusselI, 10521 South 
La Šalie St., sutarė apsivesti 
su Walter Uzunaris, kuris gy
vena adresu 7921 Maryland av.

Gimimai Tarpe 
Lietuvių

Mr. and Mrs. Christine Ku
lis, kurie gyvena adresu 10653 
So. Michigan avė., Roselando 
kolonijoj, yra labai linksmus 
susilaukę sūnaus sausio 8 d., 
Roselando ligonbutyje.

Mr. and Mrs. Charles Sebė- 
nas, 10826 Edbrooke avenue, 
džiaugiasi, kad sausio 1 d. gar
nys atnešė jiems dukrelę.

Mr. and Mrs. J. J. Grotaus- 
kas, kurie gyvena adresu 10616 
So. La Šalie St., irgi labai link
smi susilaukę sūnaus 7 dienų 
sausio, Burnside ligonbutyje.

Mr. and Mrs. Anthony Lupo- 
ta, kurie gyvena 11303 Ed
brooke avė., irgi jaučiasi lai-

•>(<

Oficiaiė 
Fotografiją

NAUJIENOS, Chicago, III.

Oficiaiė mero Edward J. 
Kelly fotografija, kuri bus nau
dojama laike kampanijos už jo 
išrinkimų meru naujam termi
nui. Nominacijos įvyks vasario 
28 d., antradienį. Kelly turi 
daugelio organizacijų ir šiaip 
žymių žmonių paramų.

Antradienis, sausio 2.4, 1939

Frances Evans, 11227 South

Naujiem] Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Cicero Lietuvių Respifblikonų klubo metinis susirinkimas įvyks 

trečiadienio vakare, sausio 25 d. parapijos svetainėj. Susi
rinkimai! kviečiami kaip vyrai taip ir moterys. Bus gardaus 

alučio, ir kitokių pamarginimų. Valdyba
Roselahd L. D. K. Vytauto Draugijos No. 2 susirinkimas įvyks 

trečiadienį, sausio 25 d. 7:30 v. v. L. D. S. svetainėje 10413 
S. Michigan Avė. Komisija turi paruošusi planus prie ko
kios draugijos prisidėti, be to, bus kontrolės komisijos pra
nešimas. Kviečia vienas iš komisijos. G. Kirkus

Lietuviški] Tautiškų Kapinių lotų savininkų ir Draugijų Atsto
vų visuotinas metinis susirinkimas įvyks ketvirtadienį, sau
sio (January) 26 dienų, Lietuvių Auditorijos svetainėje 
3133 S. Halsted St. 7:30 vai. vakare ant pirmų lubų. Tams
tų atsilankymas būtinas. Sekr. J. Zalatoris

Fran-

Helen

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

John Wysness, 28, su
ces Stipcevich, 20

Jce Navikas, 22, su
Frankovic, 22

Sigmund Shimalilis, 28,
Angeline Tuchowski, 20

George Kundrot, 23, 
phie Jendrzejczak, 23

Lavvrence Strasior,
Agnės Samulis, 50

Joseph Strungis, 25, 
Isdonas, 25

Reikalauja
Perskirų

May Pust nuo Edward

su

su

su

So-

su

Ann

Pust

5-------
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DAINUOS SABONIŲ ŠEIMY
NA, KVARTETAS, SOLISTAI,

— kas bus žingeidi! ir naudin
ga pasiklausyti.

Taigi, nepamirškite užstatyti 
savo radio minėtu laiku, ant 
stoties W.G.E.S., 1360 kilo- 
cycles. Rep. xxx

Tel. Victory 4965. i 
STOGDENGYSTfc IR BLfiKOS [ 
DARBAI. 35 metai bizny, tur l f 
pilną apdraudą už darbus- Leng Į 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND t 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

7tą va- 
regulia- 
progra- 

savo lė-

Išgelbėjo 12 Vaikų
Nuo Mirties

mingi. Sausio 8 d. jie susilau
kė sUnaus, Burnside ligonbu
tyje.

Mrs. Edvard Skrynski jau 
sugrįžo į namus iš Little Com- 
pany of Mary ligonbučio su 
naujagimiu sūnumi, kuris gi
mė 3 dienų sausio ir svėrė 6 
svarus ir 12 uncijų. Pavadintas 
Edvardas Allen. —B. S.

Smifhų Duktė
Jau Profesijonalė

BRIGHTON PARK. — Jau 
kuris laikas, kai plačiai žino
mų biznierių Paul M. Smithų 
duktė Stella, 4177 Archer avė., 
Illinois Univers’tete sėkmingai 
užbaigė vaistininkės (pharma- 
cy) kursų. Vadinas, dabar p-lė 
Smith jau profesionalas, šalia 
to, Stella turi- keletą gerų savy
bių ir patraukiančia “persona-

Brighton Parke 
Demokratai Tarsis 
Kandidatų Reikalu
Šaukia Specialį Susirinkimą 

Sausio 25 dieną,
BRIGHTON PARK. — 18-to 

Wardo Lietuvių Demokratų 
Organizacija šaukia specialį 
susirinkimų sausio 25-tų die
nų, tai yra trečiadienį, 8-tą 
vai. vakare, Yuškos svet., 
2417 W. 43rd S t.

šis susirinkimas buvo šau
ktas sausio 12-tai dienai, bet 
iš priežasties kito susirinkimo 
tų patį vakarų, valdyba turėjo 
atšaukti ir nutarė šaukti šį 
specialų susirinkimų.
Indorsuos Kandidatą į Alder- 

monus

šiandien, antradienį, 
landų vakare, pripuola 
ris antradienio radio 
mas, kurį transliuoja,
šom ir pastangom, Peoples Ben
drovės Krautuvės, šios dienos 
programo išpildyme dalyvauja 
Sabonių muzikali šeimyna, da
lyvaus kvartetas ir žymus so
listai, kurie padainuos rinktinų 
kompozicijų ir gražių liaudies 
dainelių. Prie to bus smagios 
muzikos ir svarbių pranešimų

Gaisras vakar sunaikino tri
jų aukštų triobėsį ties 510 S. 
Francisco avenue. Jame gyve
no dvyliką šeimynų. Visus 
žmones, kartu ir 12 mažų vai 
kų ugniagesiams pasisekė iš
gelbėti. Beveik visus išnešė iš 
degančių kambarių -kopėčio
mis.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS ln TAVERNS.

I ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

BUK SVEIKAS IR DŽIAUKIS GYVENIMU
U n T7 V DTTTUDC”

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

REX BITTERS COMPANY
Board of Trade Building, Room 1240

Reikalaukite tavernose ir vaistinėse 
Tavernų savininkai reikalaukite savo dealerių 

Tel. Wabash 4991-8

Leo Norkus Jr
Ambrosia & Nectar

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Nariai esate kviečiami skai
tlingai atsilankyti- nes, kaip 
jau buvo minėta, šiame susi
rinkime bus renkama nauja 
valdyba ir indorsuojama kan
didatas į 12-to wardo aldermo- 
nus. O be to, numatoma daug 
įvairių apsvarstymų apie be
siartinančius balandžio mėne
sio rinkimus.

Turiu pastebėti, kad svar
bu kiekvienam šio vvardo pi
liečiui už ką jis paduos savo 
parašų. Tam tikslui 'apsvars
tyti yra šaukiamas šis specia
lus susirinkimas, kuriame’ 
kiekvienam šios organizacijos 
nariui bei šio wardo piliečiui 
tas klausimas bus nuodugniai 
išaiškintas

Iki pasimatymo, sausio 25 
diena.

—S. Gurskis,
Korespondentas.

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

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

Urmo 
Visuomet 
patarnavimą-

(wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas, 
kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240 * •

y NEW SUBWAY 
DABAR ATDARA 
Lietuviu Auditorijoj 
3133 So. Halsted St.

PIETAUK — ŠOK 
B0WL.

Naujai įrengta
Tel. Victory 9605 |

ajoe Ukrin Sam Kamberš
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INSURANCE
(APDRAUDA)

askolos NAMŲ NUO

Lietuviai nuo 1 iki 20
Ligoninėse

turės

No. 1935

Miestas ir valstija .

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

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

tai buvo 
šeimynoje 

keletą mė- 
susirgo ir

scs-
Cook

r*

kad ji su- 
“gengę” ir

I Vardas ir pavardė •

I Adresas ....................

COPR. IW«, NEEDLECRAFT SERVICE. INC.

CROCHETED DOILIES PATTERN 1935

No. 1935—Stalui padengti servetkelės.

i|l Federal Savings
iiAND LOAN ASSOCIATION

1 Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

FOTOGRAFAS

Aliuli*:

Ji dabar pas tėvus leidžia žie
mines atostogas, o atėjus pava
sariui įsikurs nuosava vaistinę 
ir ims praktikuoti savo profe- 

. Gero Stelini pasisekimo.
Rep. X. N.

Petras Vespenderis, tėyas ga
bios dainininkės Elenos, dabar 
gulįs Cook County ligoninėj po 
opendioito operacijos. Sveiksta 
ir neužilgo bus namie.

Vcspenderio liga 
antra tokia nelaimė 
trumpu laiku. Prieš 
nėšių Elena sunkiai
buvo išvežta į Edward Sanato- 
rium, Naperville, kur dar

Kazimieras Matijošaitis 
tadienį buvo išvežtas 
Courity ligoninėn, kur daktarai 
nusprendė, kad jis turės išgu
lėti ilgų laikų. Kazimieras yra 
tėvas jaunuolio rašytojo, Bru
no Ray Mathews, kuris per ilgų 
laikų rašydavo straipsnius 
“Naujienoms” slapyvardžiu Ja- 
caues Grandmesnil”. —Rep.

PETER PEN

Norėjo Būti 
Rašytoja

Buvo Suimta Už Vagystes
Town Hali nuovados kalėjime 

sėdi keistas “piktadaris” — 14 
metų mergaitė Helen Zubor, 
nuo 3450 Fremont Street. Ji 
dėvėjo berniuko rublis, kai po
licija jų suėmė sekmadienio 
naktį. Kartu suėmė ir tris jos 
talkininkus.

Mergaitė aiškino, 
organizavo vagilių
darė plėšimus nprėdama juos 
panaudoti kaipo “medžiagą apy
sakų rašymui.” IJat, ji norin
ti būti rašytoja.

Su mergaite buvo suimti: 
13 metų John Divita, 847 Buck- 
ingham Place; Frank Rarey, 14 
metų, 826 Barry avenue, ir dar 
du.

® Namo
® Pirkimui

’® Morgičio 
jimui

metų mažaisDuodam paskolas 
mėnesiniais atmokėjimais arba 5 metams be jo
kių mėnesinių atmokėjimų. 'Paskolų reikalai 
atliekami greitai ir atsakomingai-

Savo paskolos reikalus apkalbėk -su mumis 
asmeniškai. Kreipkis į:

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

Raštinėje per •
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

^AND LOAN ASSOCIATION 
W Of CHICAGO

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

Chicago, III.

TAUPYTOJAMS A Cti'
MOKAME LV/O DIVIDENDŲ

Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti iki $5,000.00 
Federal Savings and Loan Insurance Corp.- 

Washington, D. G.

Kasime atdaru kas >aka 
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

rsinkitčs “N-nose”
LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

IONSILAI IŠIMAMI $19.50
UŽ ............................................ ■ "

GYDYMAS SCn.OO
LIGONINĖJE .............. wU

RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena
diena Ligoninėje   $ 15.00

REUMATIZMAS $0.00
Greitai Palengvinama .. ■■ 

VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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“Pirmyn” choro jubiliejiniam koncertui 
praėjus

Amerikos lietu
čiu priskaitoma,

vieninepastovus
kiti išvyksta: tai at- 
gimtinėn, tai į kitas 
dalis. Galima šaky-

Chicaga - 
vių sostinė, 
daug maž, 100,000 lietuvių. O 
kaip jie 
atvyksta, 
gal savo 
Amerikos
ti, kad vidurinėse bei vakari
nėse valstijose gyveną lietuviai 
didžiumoj savo laiku yra buvę 
chicagiečiais. Nedaug apsilenk
sime su tiesa sakydami, kad 
Chicagoj e ilgesnį ar trumpesnį 
laiką yra gyvenę apie milijo
nas lietuvių. Vienok laikotar
pis, palyginamai, labai trum
pas, apie 50 metų.

Ryškesnis, įvairesnis ir in
tensyvesnis lietuvių judėjimas 
čia prasidėjo tik paskutinį de
šimtmetį 19 šimtmečio. Pradė
ta organizuoti parapijos, pa
šei pinės draugijos, kliubai, cho
rai, teatralės grupės, susivieni
jimų kuopos, socialistų sąjun
gos kuopos, anarchistai, sindi- 
kalistai ir t.t.

Tai buvo lietuvių dvasinio 
atbudimo, kulturinimosi, švieti
mosi laikai.

— H. BEGEMAN — 
RR1GHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 

skaičiavimas—darbas užtikrin- 
’as.
—4184 Archer Avė.—'

■ 1 j / Siunčiam Gėles
, t* 1 A < Telegramų į

L U L S v’sas Pasaulio Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

MADOS

S i O A Gėlės Mylintiems 
D I K K ii Vestuvėms, Ban- V 11 U11 kietams, La i d o- 

tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

98

No. 4987—Mergaitei suknelė. Su
kirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų amžiaus mergaitėms.

Dalyvavo šimtuose Parengimų
Toje trumpoje Chicagos lie

tuvių istorijoje buvo lemta ir 
“Pirmyn” chorui suvaidinti la
bai svarbų vaidmenį. Nuo pat 
savo įsisteigimo, 1909 metais, 
šiam chorui teko dalyvauti 
šimtuose įvairiausių apeigų, 
maršavimų, parengimų,’ prakal
bų, piknikų ir kitokių sueigų. 
Perleista kelios stadijos.

Nuo pradžios buvo tik vyrų 
choras, vėliau mišrus, dar vė
liau dvilypis — vyrų ir miš
rus. Turėjo eilę mokytojų — 
šie kiekvienas turėjo savo tak
tiką, skirtingo pobūdžio dainas. 
Dainininkai vieni pristojo, kiti 
pasitraukė. Turbut ilgiausiai 
mokytojavo ir tebemokytojauja 
“Pirmyn” chorui Kaz. Stepona
vičius, turbut jau apie 10 me
tų. šiuo, paskutiniu dešimtme
čiu choras daugiausiai ir pasi
reiškė savo įvairumu, tobulu
mu ir darbštumu. Tame peri- 
jode dainininkai pasikeitė iš at
eivių čiagimiais jaunuoliais, 
kurie didžiumoje yra muzikos 
studentais ir jau turi pralavin- 
tus balsus, 
paruošti ir 
operetes ir 
kurinius.

Pasidarė lengvinus 
perstatyti įvairias 

sunkesnius muzikos

Visur Kviečiamas, 
Visur Gerbiamas.

cho- 
ant 
taip

Ir, štai, 1938 metais jau 
ras iškyla savo tobulume 
tiek, kad, kaip Amerikoje, 
ir Lietuvoje tampa pripažintas
geriausiu choru. Visur kviečia
mas, visur laukiamas, visur 
gerbiamas ir visur giriamas. 
Seniau turėta baimė, kad pa- 
senėjant ateiviams lietuviams, 
išnyks galimybė choro gyvavi
mui. Šiandieną džiaugiamės ma
tydami savo klaidingumą ir 
gauname vilties, kad “Pirmyn” 
choras, ir, bendrai, kiti pana
šus chorai, susilaukė naujos 
stadijos augimo, bujojimo ir 
tobulėjimo.

Jubiliejinis Koncertas.
.Praėjusį sekmadienį, sausio 

22 dieną, Lietuvių Auditorijoje 
“Pirmyn” choras apvaikščiojo 
savo 30 metų jubiliejų, pateik
damas žavėjantj koncertinį pro
gramą net iš 42 dainų, čia ne
įmanoma visus /numerius sumi
nėti ir atskirai įvertinti. Tai 
butų pasaka be galo, tik tie pil
nai gali džiaugtis, kurie turėjo 
progą ypatiškai chorą girdėti. 
Kiekviena daina skirtinga savo

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėli rnierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. lalsted St., Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattern Depu
1739 S. Halsted St-, Chicago, IR

čia įdeda *15 centų ir praAaa 
atsiųsti man pavyzdį No----------

Mienu  per krutinę

(Vardai ir pavardė)

(Adresas)

(Mtestas ir valstija)

i

i

Paprastai Lietuvos vardų ga
lima rasti angliškuose laikraš
čiuose tik tada, kai Lietuva at-

Skaitytojo Balsas Chicagos 
“Tribūne”

deals principally 
from Lithuania 
I am sure, many 
likę to -see more
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Paveikslų
Į CLASSIFIED APS. ]

PERSONAL 
Asmenų Ieško

IEŠKO BROLIO DOMININKO 
BAUBLIO. Girdėjau, kad gyveno 
Milwaukee, Wis. ir kad yra miręs- 
Kas žino apie jį, prašau atsišaukti. 
Atlyginimas. Antanas Baublis, 3952 
So. Rockwell St.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠA- 
PA arba renduoju iš priežasties, 
kad nesu kriaučius. — Našlė mo
teris. 5306 Princeton Avė.

Si

Helen D. Bartush
Helen D. Bartush yra pasižėmėjusi dainininkė. Trečiadienį, 

sausio 25 d., Kimball Hali, Jackson and Wabash avė., kaip 
8:15 vai. vakare jai yra rengiamas koncertas. Taipgi dalyvaus 
pianistė Cecilia Hyman. Visi dainos mylėtojai atsilankykite, 
tuomi paremsite dainininkę ir priduosite jai energijos tolinus 
darbuotis meno srityje. —B. S.

tonu, turiniu, pateikimu — pa
puošta su solistais, duetais, 
trios, kvartetais. Kiek teko nu
girsti, publikos opiniją, tai cho
ro dainavimas “Dunojaus Val
so” — Strauso ir Viktoro Ben- 
derio solo “Ne Margi Sakalė
liai” — Tallat Kelpšos, buvo 
labiausiai žavėjančiais. Publi
kos, ir tai rinktinos koncerti
nės publikos, buvo pilnutėlė 
svetainė ir 
palydėjo su 
dismentais.

kiekvieną numerį 
gausiausiais aplo-

linkėti “Pirmyn

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PARSIDUODA TAVERNAS — 
pigiai. Priežastis — liga. Gerai 
įrengtas—gera vieta. 1825 Waban- 
sia Avenue.

Nelaimės

Belieka
chorui ir jojo vedėjui Kaz. Ste
ponavičiui ilgiausių metų dar
buotis dainos pasaulyje ir link
sminti lietuvių širdis.

— Ateivis.

© Prie 43-čįos ir’ Damen 
avenue, Town.of Lake, į tele
fono stulpą įvažiavo keleivinis 
automobilis. Tasažierius An • 
drew Salmer, 136 metų amžiaus, 
nuo 3728 S.u Paulina avenue, 
buvo užmuštas. Policija suėmė 
automobilio, vairuotoją George 
Barzyk, nuo • 3520 Pershing 
Road. ?’! 1

pasi- 
Min-

Šiandien Paskutinė
Diena Registruotis -

© Apskričio ligoninėj 
mirė 28 melų mergina iš 
neapolis, Minnesota, Miss Lu- 
cille Kirschstein. Ji buvo mir
tinai sužeista, kai automobilis, 
kuriame važiavo, atsimušė į ki
tą prie 2216 Washington Blvd.

Kandidatams į Aldermonus

Šiandien baigiasi terminas 
užregistravimui kandidatūrų į 
aldermonus ateinantiems rin
kimams. Kas nesuspės šian
dien priduoti miesto rinkimų 
tarybai peticijų su parašais— 
tas negalės kandidatuoti-

Kandidatų iš visų wardų 
yra gana daug. Kiek išviso jų 
bus dar nežinia, bet vakar 
kai kur buvo net po penkis ir 
daugiau kandidatų iš kai ku
rių wardų.

Trokų-Gatvekarių
Nelaimės

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinas; “NAUJIENOSE”

Vakar rytą įvyko dvi trokų- 
gatvekarių nelaimės. Prie 51- 
mos ir State gatvių sunkus tro- 
kas išmetė gatvekarį iš bėgių 
ir užvarė ant telefono stulpo. 
Pats trokas apvirto ir užside
gė. Du žmones buvo sužeisti.

Panaši nelaimė įvyko prie 
40-tos ir Ashland gatvių kam
po. Ir čia trokas užsidegė. Gat- 
vekario motbrmonas Joseph 
Schultz buvo sužeistas gana 
sunkiai, bet troko šoferis ir 
gatvekario keleiviai išliko svei-

Lietuvą buvo žinių didžiuosiuo
se laikraščiuose kai Lenkija pa
siuntė Kaunui ultimatumą arba 
kai kilo krizė Klaipėdoj. Bet 
šiaip, kai viskas ramu, infor
macijų apie Lietuvą Amerikos 
spaudoj beveik nėra.

Bet atrodo, kad yra žmonių, 
kurie norėtų daugiau apie Lie
tuvą žinoti. Didžiulio dienraš
čio “Chicago Tribūne” “Skai
tytojų Balsų” skyriuj vakar til
po sekamo turinio laiškelis:

“Baltic Scenes.
“I wish to express my elation 

over seeing Donald Day’s pic- 
ture of an eik at the shore near 
Memel, Lithuania, which ap- 
peared i n lašt Sunday’s paper. 
Our Business 
with imports 
and we, and, 
others would
pietures and learn more about 
this sėklom publicized nation.

J. Bremcr.”

Nelaimingos
Vestuvės

Vos Nesudegti Dvi Moterys 
«

Dvi vestuvių puotos pereitą 
sekmadienį, Chicagoj, buvo 
labai nelaimingos. Viena puo
ta įvyko Evanstono First Me- 
thodist parapijos kambariuo- 

adresu

vietoje 
numetė

sc o kita viešoj salėj 
722 Taylor street.

Ir vienoj įr antroj 
du neatsargus svečiai
ant žemės neužgesintus ciga- 
retus. Nuo jų užsidegė dviejų 
vestuvių dalyvių suknios. Abi 
moterys vos nesudegė ir dabar

Nuo mirties pirmoj vietoj 
nukentėjusią moteriškę vienas 
svečias išgelbėjo išliedamas 
ant jos kelis galionus “pun- 
ch’io”, o kitur—svečiai užslo
pino liepsnas suvynioję mote
riškę į paltą ir kočiodami ją 
ant grindų.

Pirmoj vietoj skaudžiai ap
degė Mrs. George Washington 
Childs, nuo 850 Sheridan st., 
Highland Park, o antroj — 
Frances Giampa, nuo 1012 
Grcnshaw.

Įsigijo Modernišką 
X-Ray

T0WN OF LAKE. — Aną
dien įsikalbėjus su Dr. M. Stri- 
kol, 4645 So. Ashland Avenue, 
tarp kitko teko sužinoti, kad 
daktaras turi nusipirkęs mo
dernišką X-Ray. Tokiu budu, 
reikalui prisiėjus, jis galės tuo 
aparatu savo’ pacientus vietoj 
išegzaminoti.,..

Rep. X. N.

ACME-NAUJIJSNŲ Tclcphoto
Anglijos juros lėktuvas “Cavalier”, su kuriuo įvyko avarija už 250 mylių nuo Cape May, N. J. Iš L 

žmonių, kurie skrido lėktuvu, 10 liko išgelbėti.

Y ’ ’

IEŠKAU DARBO PORTERIO— 
arba karpenterio į rooming house.

3426 So. Wallace Street-

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA 23—35 
bendram namų darbui. Paprastas 
virimas, nėra skalbimo, $10.00.

Wellington 8687.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

IEŠKO SENO VYRO ūkės dar
bams. Darbas nuolatinis. Sąlygas 
sulygsime laišku. Mrs. A. Kimant, 
Boon, Michigan.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KAM PARANKU GYVENTI 
Clearinge- » Turiu parandavimui 
kambarį gražiam flate. 5811 W. 
64th Place. 2 lubos. Juliana Dam
brauskienė.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

KRAUTUVĖ RENDAI su fikče- 
riais lunčruimiui arba Hamburger 
šapai—labai nebrangiai. Kreiptis 
1338 W- 59th St./ telefonu po 6 vai. 
vakaro Englewood 2054.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

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

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Zemė Pardavimai

MORGIČIŲ BENDROVĖ turi lik
viduoti kampinius 13 apartmentų. 
Metinės pajamos $5750.00. Kaina 
tik $18,0b0. $4,000 cash.
MIDDLE STATE MORTGAGE 

4027 Crawford.
Tel. Independence 6870

co.

RENDON išdirbtas SHOE repair- 
ing krautuvė Marųuette Manor. 
Renda $30.00 į mėnesį. Apšildoma. 
Atsišaukite greitai. Chas Urnich, 
2500 W- 63rd St. antras aukštas.

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

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

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

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

Kreiptis 5946 BELMONT, 
Tel. Avenue 5577.

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 
senumo, 9x4 kambarių apartmen- 
tas, garas, refrigeracija, rendos 
$4,200. Tiktai $6,000 įmokėti. Kaina 

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

18 apartmentų, garas, rendos $13,- 
000. Tiktai $10,000 įmokėti. Kaina

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

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

PARDUOSIU LOTA 25x125 ant 
32 St. ir Lowe Avė. Su visais pa
gerinimais. Tik už $500. Šauk — 

NORMAL 6902.

PARDAVIMUI ARBA 
2 aukštų muro namas, 
tavernai ir restaurantui, 
gyvenamais kambariais, \ 
So. Morgan St.

GORDON REALTY 
809 W. 35th St.

RENDAI 
tinkamas 
kartu su 

prie 364

CO.,

Išrado Naują Proce 
są Gasolinui 
Gaminti

garsus 
skelbia, 
procesą

Dr. Gusta'v Edloff, 
Chicagos chemikas, 
kad jis išrado naują 
su kurio pagalba galima leng
vai aliejų paversti gasolinu, ir 
ekonomiškai tiek daug to ga- 
solino pagaminti, kad viena 
Amerika galėtų aprūpinti visą 
pasaulį.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 

KONCERTAS 
Ashland Blvd. 

Auditorijoj 
Kovo 12, 1939

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

GRAND AVĖ. ŪKIS tęsiasi iki 
Diversey, 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 
Street.

2 te AKRŲ ŪKIS arti Knollwood 
County Club, už Lake Forcst ribų, 
puiki žemė, kaina $150.00 akras, 
terminai. Box T-68, 1739 So. 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.

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, 
aukšto naujas namas, 6 kamba
riai (reikalinga vidus taisyti), ga- 
sas, 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.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui
COOK COUNTY PASIŪLO. AT
IMTŲ AUTOMOBILIŲ IŠPAR

DAVIMĄ, KOKI CHICAGA 
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 daug metų už tokią kainą, 
kokią išgalite mokėti. Mes duosime 
gerą kainą už jūsų senąjį, o likusią 
dalį galite išsimokėti per dvejus 
metus.

Musų du parodos 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
FINANCE COMPANY

1340 Wcst 63rd Street
prie Loomis

' 2828 Wcst North Avė-
prie California

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

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

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Antradienis, sausio 24, 1989

Ką Veikia Musų 
DRAUGIJOS
Scenos Mylėtojai 
Senatvei Nenori 
Pasiduoti
Darbuojasi Su Eenergija Ir 

Pasiryžimu.

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio metinis susirinkimas 
įvyko 16 d. sausio. Nors Rate- 
liečių eiles kaskart retėja ir 
tie, kurie dar užsilikę, vis lai
psniškai slenka į senatvę* kuri 
kas minutę vis daugiau juos 
traukia pas save. Vienok rate- 
liečių energija ir tvirtas pasi
ryžimas veikti scenos srityje, 
suteikia jiems ištvermės ir ne
leidžia galutinai pakliūti po 
senatvės sparnu.

Taip ir metiniame susirin
kime daug svarstyta kaip sce
nos, taip ir bėgantis veikimas. 
Skaitytas laiškas iš “Naujie
nų” kur minima 25 m. jubilie
jus. Nors ratelis pinigiškai ne 
taip jau augštai stovi, nes, 
mat, viršminėto dol. liko užsi- 
dariusioį bankoj ir už $100.00 
yra pirkęs Šerų namo bendro
vės, vienok atjausdamas myli
mą dienraštį “Naujienas”, nu
sitarė 25 m. sukakties proga 
pasveikinti nors su $5.00.

—Stepukas.

Žagariečių Kliubas 
Sparčiai Auga 
Nariais ir Turtu

205. Naujų narių 1938 įstojo į 
Klubą — 16. Išbraukta 11. Per
eitais metais visi parengimai — 
piknikai atnešė gražaus pelno. 
Kaip valdyba, taip ir nariai pui
kioj kooperacijoj dirba. Už lai 
darbas gerus vaisius atneša.

Permainos Valdyboj
Finansų raštininkės Onos Už

kurą i tės raportas priimtas, taip 
pat ir jos pagelbininkės Emili
jos Ramašauskienės, iždininkės 
F. Ambrozienės, kasos globėjų 
J. Keturakio ir S. Nipriko. Val
dyboj įvyko permainų. Vice- 
pirm. — S. Niprikas vietoj p. 
Jasiunienės, nut. raštininkės 
kur, labai gražiai per keturis 
metus ėjo pareigas, liko išrink
tas Juozas Keturakis, veiklus 
draugas iždininkės p. Ambro
zienės vietą užėmė jaunuolis 
Jteponas Niprikas, iždo globėjai 
taipgi nauji — A. Mirovich ir F. 
Jovilaitis. Maršalka — vietoj 
W. Puirio — drg. Balčiūnas.

Ruošia Vakarus

Nuo komisijos įvyksiančio 
vakaro, vasario 19 d., Lietuvių 

iuosybės svetainėj Ciceroj, Ar
lauskas pranešė, kad visi nuo
širdžiai dirba, aktoriai, kurie 
mokinasi veikalą, daro po ke
lias repeticijas į savaitę ant vie
tos tam vakarui buvo išrinkti 
darbininkai. Taigi, visi su ne
kantrumu laukiame žagariečių 
čių parengimo. R. š.

(ACME-NAUJ1ENŲ Koįul

' /PHILADELPHIA, PA. — 
Eddie Mizer, 13 metų, ir 
Bobby Stewart, irgi 13 me
tų, turės studijuoti Ameri
kos istoriją. Tą bausmę 
jiems paskyrė teisėjas Lem- 
neck už tai, kad jie spaus
dino ir platino anarchistiš- 
ko turinio pamfletus.

rių susirinkimas įvyks trečia
dienį, sausio 25tą dieną, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Pradžia 8-tą vai. 
vakaro.

šiame susirinkime bus ren
kami nauji direktoriai, vieton 
tų* kurių tarnavimo laikas 
yra užsibaigęs, taip pat bus 
galutinas priėmimas naujų įs
tatymų-

Nuo šio susirinkimo pri
klausys šių metų Buto dar
buotė ir gerbūvis, taigi narių 
atsilankymas yra labai pagei
daujamas. Po Jsusirinkimo 
bus užkandžių.

—TV. B. Sebastian,
Publicity.

Triukšminga
Fašisto Kalba
Chic. Universitete

Pereitais Metais Pelno Turėjo 
$403.64

Pereitą sekmadienį, J. Viiškos 
salėj įvyko žagariečių klubo 
metinis susirinkimas. Narių į 
susirinkimą atsilankė daug. Pir
mininkui P. Arlauskui atidarius 
susirinkimą, buvo perstatytas 
naujas narys, John Pukinskas. 
Vienbalsiai jį priėmus, Sofija 
Ambrozaitc — Jasiunienė išrašė 
narinę knygelę ir įteikė ją tam 
daugeliui žinomam žagariečių! 
Jonui. Kaip tik supuolė, kad So
fija apleisdama sekretoriaus 
vietą, dar turėjo progos patar
nauti gerai pažįstamam buvu
siam draugui. O jis paačiavo 
už tai jai. Tai malonus prisimi
nimas iš netolimos praeities jau
nų žmonių pergyventų dienelių!

Klubo Turtas
Nuo knygų komisijos rapor

tavo R. šniukas (antras, J. Ba- 
lakas neatsilankė). Pasirodo, 
kad Žagariečių klubas per per
eitus metus paaugo $403.64. Vi
so turtas siekia $1,515.36. Nari
nių mokesčių šiame susirinki
me įplaukė apie penkiasdešimts 
dolerių. Narių geram stovyj

Upytės Dr. Kliubas 
Prisideda Prie 
Naujienų Jibiliejaus
Paskyrė atstovus Kishkuną 

ir L. G eilioti®

Upytės Draugiškas Kliubas 
laikė susirinkimą sausio 7 d., 
kuriame atsilanko daug senų 
narių ir taipgi naujų narių 
prisirašė. Buvo daug kliubo 
reikalų svarstoma ir nutari
mų padaryta. Buvo skaitytas 
laiškas nuo “Naujienų” apie 
Jubiliejų. Visų narių buvo 
priimtas. Nutarta dalyvauti 
Jubiliejuje ir paskirta $5.00. 
Atstovais išrinkti Juozapas 
Kishkunas ir Leon Giniotis.

Koresp.

Vaizbos Butas
Rinks Naujų 
direktorių
Trečiadieni Metinis Susirin

kimas.

Lietuvių Vaizbos Buto (Lit- 
huanian Chamber of Com- 
merce of Illinois) metinis na-

“Vokiečiai Labai Logiški 
Žmonės.”

Chicagos Universiteto Inter
national House periodiniai 
rengia paskaitas taikos ir ki
tokiais klausimais. Pereitą 
sekmadienį jie pakvietė Itali
jos konsulatą Chicagoje pas
kirti kalbėtoją, kuris nušvies
tų dabartinės Italijos valdžios 
nuomonę apie taikos prospek
tus. Konsulatas paskyrė profe
sorių Bruno Rosclli.

Salėj sekmadienį, laike pra
kalbų, vos neįvyko muštynės, 
o komunistai ir kiti studentai, 
priešingi fašizmui, demonstra
vo prie salės ir viduj nešda
mi plakatus “Šalin su Roselli”.

Bet prakalbos įvyko. Roselli 
pareiškė, kad Italijos valdžia 
nori taikos, o 'vokiečiai —yra 
logiški žmonės. Jie mato- kad 
Hitleris ekonominiai ir politi
niai jiems daug gero duoda, 
tad jam ir leidžia šalį valdyti. 
Jį nuversti akyvaizdoje nau
dos, kurią Hitleris neša Vo
kietijai, butų labai neprotin
ga-

Žmonių prakalbose buvo 
apie 700. Tokių, kurie sutiko 
su prof. Roselli nuomonėmis, 
buvo labai mažai. Retas kuris 
plojo, bet daugelis “buino”.

Naujienų-Acme . Telephoto.
Jungtinių Valstijų lėktuvas “Hali” rengiasi skristi į pagalbą Anglijos juros 

lėktuvui “Cavalier,” kuris nukrito į jurą už 250 mylių nuo Cape May, N. J.
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GALVESTON, TEXAS.— 
Mary Jane Cukovich, kurią 
Texas universiteto studen
tai išrinko karalaite.

Šiai Chicagietei 
Nepatiko Lietuvos 
“Ponija”

Sugrįžo iš Lietuvos 
U. Katauskienė

Neseniai sugrįžo iš Lietuvos 
Uršulė Katauskienė ir vėl gy
vena kartu su dukteria ir 
žentu p. Smilgiais po adresu 
4459 So. Halsted St.

U. Katauskienė Lietuvoje 
išbuvo apie 6 mėnesius ir iš
važinėjo įvairesnius miestus ,įr 
vietas. Keletą sykių buvusi 
Kaune, Palangoje ir Klaipė
doje.

U. Katauskienė pasakoja, 
kad jai Lietuva patikus, bet 
nepatikę Lietuvos ponai ir 
sako, kad ji norėtų Lietuvoje 
gyventi. Nors ten linksma* bet 
vis blogesnis pragyvenimas 
negu Amerikoj ir viskas esą 
brangu.

U. Katauskienė sako, kad ji 
norėjo net dar ilgiau pabūti, 
bet kad dabar tokie neramu
mai, tai ji gėriau sugrįžus-

Ji parsivežė daug visokių 
gražių namų darbo išdirbinių. 
Viena iš tų yra jos pačios 
prieš 30 metų, išausta graži 
balta .lininė drobė. Ją buvo 
išaudijįv jįriel;Jvąžiuojąnt A- 
merik'pį 30‘ pietų<_ atgal.

P*g>t).;; 'I^a’tąušįięnė yra pa
žangi; įį nidtjerįs.;’ir ilgą laiką 
yra':Lietuvių; Moterų Draugi
jos '“Apšvietos’^' veikli narė. 
Dabdt grįžus,'ji vėl dirbs jos 
eilėšeri U. Katauskienė sako, 
kad 'ji: jaučiasi daug geriau 
pasivažiriejus pt> Lietuvą ir 
prisikvėpavus tyru kvepiančiu 
Lietuvos orų, negu pirmiau.

. -r-Stasė V-t ė
t . ' • f •

PIRMYN CHORAS TURĖJO DIDELIO PASI
SEKIMO JUBILIEJINIAM KONCERTE

Rašo—NORA

Netankiai yra progos musų 
muzikalių parengimų lankyto
jams išgirsti koncertą, kuris tu
ri tiek įvairumo, parodo liek 
nuoširdumo kaip tasai, kurį 
Pirmyn Choras suteikė mums 
pereitą sekmadienį, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

Pakilus uždangai, scenoje pa
sirodė paveikslas, kaip ir ot pa
vasario gėlių darželio, ir anks
tybų gėlelių, kurios nevisai drą
siai, kaip ir su kokia baime, 
pražydę žiuri į pasaulį maloniai 
šypsodamos, ir rodos sakyda
mos, “mes atėjom iš musų mo
linos žemelės, kad papuošti pa
saulį ir žmonių gyvenimą, pa
daryti jį linksmesniu, paglostyti 
jų jausmus musų saldžiais kve
palais. Mes taip labai trokštam 
būti tinkamu atspindžiu to viso 
kilnaus ir gero, kuriam musų 
žemelė taip atsidavusi augino 
mus ...” O šis būrys Pirmyn 
jaunimo stovėjo scenoj, rodos, 
su lokiu pat troškimu širdyje, 
kad jų jausmai ir balsai pajėg
tų tinkamai perduoti mums 
klausytojams sentimentą tų 
Jaudies sukurtų dainelių ir de
ramai įkainuotų ilgų metų stu
dijas ir atsidavimą muzikai, ku
riuo pasižymi musų mylimi ir 
gerbiami kompozitoriai Sasnau
skas, Šimkus, Tallat-Kelpša, 
Karnavičius, Griauzdė, Banaitis 
ir kiti, taipgi ir Mascagni, 
Tschaikovvsky, Bizet, Donizetli 
ir kiti pasauliniai garsus kom
pozitoriai.

Ir tenka pasakyti, kad choras 
parodė, jog jis buvo tikrai rim
tai prirengtas savo ilgam ir 
labai daug reikalaujančiam pro
gramai, visą kurį jie supynė į 
girliandą, kuriam, rodos, apsu
ko tą skailmeningai susirinku
sią dailės mylėtojų publiką, iš
kėlė ir nunešė į dainos karalys
tę.
CHORAS ŽYMIAI 
NUPROGRESAVĘS

Choras pasirodė, kad per pas
kutinius metus padarė žymų 
progresą. Aiškiai jautei, kad į 
kiekvieną dainą buvo įsigilinta, 
pagauta kiekviena jos nuotaika 
ir ryškiai perduotas turinys. 
Choro vedėjas, Kazys Stepona
vičius, savo griežtais judesiais 
moka iš choro išgauti darnų 
dainavimą ir švelnius niuansus. 
Visos dainos kalbėjo į mus aiš
kia, nuoširdžia ir malonia kal
ba.

Choro repertuaras irgi turte-. 
ja, ypatingai musų lietuvių ku
riniais, kurie yra taip malonus 
ir brangus kiekvieno lietuvio 
širdžiai.
SOLISTAI

Nemažą rolę šiame koncerte 
lošė ir solistai, visi choro na
riai, išskyrus ponią Anelę Ste
ponavičienę, kuri yra Pirmyn 
vyriausia solistė. Ponia Stepo
navičienė, kaipo profesionalė- 
artistė — dainininkė, jau per 
daugel melų Chicagoje veikia 
muzikos srityje, turi išsidirbus 
tokią vietą muzikos mylėtojų 
širdyse, kad kiekvienas žino, 
jog jos dalyvavimas programe 
yra visuomet gerai apgalvotas, 
rimtai prirengtas ir skoningai 
pateiktas. Taip buvo ir šiame 
koncerte.

Buvo visa eilė choro narių— 
solistų. Vieni, turėdami dau
giau medžiagos ’r išsilavinimo, 
kiti mažiau, bet visi, rodos, tu
rėdami tą nuoširdumą savo dar
be, tą savybę, kuri greitai pa
sireiškia dainininke ir jaučiama 
klausytojų, prisidėjo prie pada
rymo šio programo tokiu įdo
miu ir pasekmingu, kokiu jis 
buvo. Tokiais solistais buvo 
Ona Skeveriutė, Viktoras Ben
deris, Algirdas Brazys, Kazys 
Pažarskis ir Jonas Rukštela. 
Dar su choru solo dainavo ir 
gan turtingą medžiagą parodė 
Estelle Galdikaitė. Stasė Rim- 
kailė ir Lillian Sluparaitė, kaip 
visuomet, švelniai išpildė savo 
di’^tą, ir mergaičių trio, Kriš
čiūnaitė, Kazlauskaitė ir Lilei- 
kaite, taip-gi ir Kaimiečių Kvar
tetas, Galdikaitė, Rimkaite, Ja
nulis, Namavičius, ir choro a- 
kordeonistas, A. Narbutas, taip
gi ir jaunas, bet gabus ir daiig 
žadantis smuikininkas, P. Ju
rai lis, prisidėjo prie paįvairini
mo programo. Nors tas progra
mas buvo dvidešimties septynių 
numerių (kiti su keliomis da
lims), tačiau kupinas įdomaus 
talento ir taip sklandžiai pildo
mas, jis palaikė klausytojų do- 
mę iki pačios paskutines choro 
gaidos.

. Gėrėjomės visu jaunimu prie 
šio choro suėjusiu, sveikinom 
jo mokytoją, Kazį Steponavičių, 
už jo tikrai pasigerėjimo vertų 
darbą ir taipgi choro preziden
tą, Antaną Vaivadą, kuris taip 
rūpestingai atsidavęs šio choro 
veiklai.

Bravo Pirmyn Choras! Pave- 
ykite mums sugrąžinti jums tą 
toastą, kurį sudainavote savo 
rėmėjams,—ilgiausių jums me- 
Ly! Lai jūsų meilė dailei ir no
ras puošti ne tik savo, bet ir 
kitų gyvenimą daina ir muzika, 
visuomet būna svarbi dalis ju- 
;U gyvenimo.

Ibimai Naujienose 
oda naudą dėlto,

1 nnčios Naujienos 
» naudingos

r\




