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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

PERPIGNAN, Francuzija, 
sausio 29. — Francuzijos val
dininkai praneša, kad 75,000 
ispanų pabėgo į Francuziją per 
paskutines 24 valandas. Pabė
gėlių tarpe buvę apie 10,000 lo
jalistų kariuomenės.

Nepatvirtinti pranešimai kal
ba apie paniką lojalistų valdi
ninkų tarpe. Sakoma, užsienių 
reikalų ministeris Julio Alvarez 
dėl Vayo pastatęs lojalistų ka
riuomenę prie rubežiaus, kad 
neleisti valdininkams bėgti i 
Francuziją.

Lojalistams pasitraukus iš 
Barcelonos manyta, kad sekan
ti jų apsikasimų linija businti 
nuo Arenys dėl Mar į vakarus. 
Bet sukilėlių generolo Yague 
maurai jau palikę užpakaly 
Arenys dėl Mar. Kita sukilėlių 
kolumna pasiekė ir paliko Gra- 
nollers — penkiolika mylių va
karuose nuo juros.

Sukilėlių armijos žygiuojan
čios pirmyn po astuonias my

Senatas paskyrė 
$725,000,000 WPA 

darbams
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 29. — Pereitos savaitės ga
le Jungt. Valstijų senatas už- 
gyrė bilių, kurs reikalauja pa
skirti WPA darbams, iki birže
lio 30 d., $725,000,000. Prezi
dentas Rooseveltas prašė pa
skirti šitam reikalui $875,000,- 
000. Administracijos šalininkai 
davė suprasti, kad prezidentas 
pasirašys asignavimą.

Senatas taipgi priėmė sena
toriaus Hatch sumanymą skau
džiai bausti pašalpos teikimo 
pareigūnus ir samdinius už da
lyvavimą politikoje.

Dėl žemės drebėji
mo žuvo 50,000

SANTJAGO, Chile, sausio 29. 
— Llaimo ugniakalnis išsiver
žė. Ugniakalnis randasi 150 
mylių į pietus nuo Chillan, ku
rį sugriovė žemės drebėjimas 
pereitą savaitę.

Raul Cuevas, Chile žinomas 
žurnalistas, sugrįžęs į Santia- 
go iš žemės drebėjimo zonos, 
pareiškė, kad iš 40,000 Chillan 
miesto gyventojų gal 25,000 žu
vo. Nelaimė, ištikusį miestus 
San Carlos ir Parral, kurių 
kiekvienas priskaitė po 10,000 
tūkstančių gyventojų, yra taip 
jau didelė, kaip ir Chillane. Ne
oficialiai apskaičiuojama, kad 
kiekis žuvusiųjų dėl žemės dre
bėjimo gali pasiekti 50,000 
žmonių.

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

Daugiausia apsiniaukę; šal
čiau ; saulė teka 7:06 v. r., lei
džiasi 5:01 v. v. 

lias į dieną. Jos jau esančios 
2'0 mylių į šiaurę nuo Barcelo
nos.

Sukilėlių pranešimais, res
publikos vyriausybė Kataloni- 
joj turėjo 300,000 karių. 68,- 
400 tų karių — apie trečdalį 
— sukilėliai paėmę nelaisvėn.

Francuzijos vyriausybė įsake 
savo pasienio sargybai neleisti 
į Francuziją ispanų kareivių. 
Bet tūkstančiai pabėgėlių susi
grūdusių prie rubežiaus sulau
žė įsakymą. Keletą šimtų Ispa
nijos kareivių Senegalijos ka
reiviai nuginklavo ir paliepė 
jiems grįžti į Ispaniją. Bet ne 
vienas jų negrįžęs. Vietoj to jie, 
kartu su civiliais pabėgėliais, 
išvyko į Francuzijos gilumą.

Dešimtys tūkstančių pabėgė
lių pergyveno sunkią naktį į 
sekmadienį, be pastogės, šal
tam lietui lijant. Sekmadienio 
rytą pagiedrėjo, tačiau ir sek
madienį buvo šalta. O greta 
to pabėgėliai buvo alkani.

Laukia ką pasakys 
Hitleris pirma

dienį
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 29. — Pirmadienį naciai 
minės šešių metų jų režimo Vo
kietijoje sukaktį. Adolfas Hit
leris Reichstage pasakys svar
bią kalbą. Jo kalba pirmadie
nį, manoma, bus ypatingai reik
šminga todėl, kad atrodo, jogei 
naciai suka savo politiką nuo 
rytų į vakarus ir į Afriką. Nu
matoma taipgi, kad Hitleris sa
vo kalboj palies Jungt. Valsti- 
jų-Vokietijos įtemptus santy
kius.

Jungt. Valstijose 
padaugėjo darbo

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 29. — Tarptautinis Darbo 
Biuras praneša, kad 1938 metų 
gale Jungt. Valstijose buvo be
darbių 10,374,741. Biuras nuro
do, kad per paskutinius 1938 
metų tris mėnesius Jungt. Val
stijose darbo gavo 969,489 as
menys. Tačiau per tuos tris me
nesius 1938 metais bedarbių 
Jungt. Valstijose buvo daugiau 
2,668,535, negu tuo pačiu lai
kotarpiu 1937 metais.

Ruošia bilių paten
kinti tuos, kurie 

nori mirti
NEW YORK, N. Y., sausio 

29. — Euthanasia Society of 
America ruošia bilių, kurs lie
čia sergančius neišgydomomis 
ligomis ir kurie nori mirti. Pa
gal tą bilių, sergančiojo neiš
gydoma liga daktaras galės at
silankyti į teismą ir prašyti jį 
paskirti komisiją pacientui iš- 
ekzaminuoti. Jei komisija už- 
girs, tai daktarai galės atimti 
gyvybę asmeniui, kas nori mir
ti. Tačiau bilius dar neįteiktas 
jokiai legislaturai, ir nežinia, 
ar New Yorko ar kuri kita le- 
gislatura jį priims.

ACME-NAUJIENŲ Telepnoto
Lėktuvo “Cavalier” įgulos 10 žmonių, kurie buvo išgelbėti nuo mirties. Lėktuvas nukrito į jurą ir nu 

skendo. Kartu su juo nuskendo ir 3 žmonės. t

Diskusuoja ką dary
ti su italais

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 29. — Užsienių reikalų mi
nisteris Bonnet padarė prane
šimą Francuzijos ministerių ka
binetui apie tarptautinę padėtį 
ryšium su sukilėlių laimėjimais 
Ispanijoj. Kabineto posėdis dis- 
kusavo klausimą, ką daryti, jei
gu italai pasiliks Ispanijoje, 
nors sukilėliai ir bus laimėję 
karą. Bonnet kabineto narius 
painformavo, kad Francuzija 
ir Britanija artimai stebi Is
panijos įvykių raidą ir, reika
lui esant, imsis akcijos ben
drai. : .•

Martin ir Thomas 
kalbės vienoj plat

formoj
DETROIT, Mich., sausio 29. 

— Automobilių darbininkų uni
jos Chrysler lokalo 7-to susi
rinkime sekmadieni buvo ruo
šiamos įdomios prakalbos. Kal
bėtojai buvo kviesti Homer 
Martin, senasis unijos preziden
tas, ir R. J. Thomas, Martino 
priešų išrinktas laikinas prezi
dentas. Reiškia, lokalas lauke 
žymiausius priešus kalbant. 
Martin ir jo šalininkai šaukia 
unijos konvenciją kovo 4 die
ną, o Thomas ir jo šalininkai 
šaukia kitą konvenciją kovo 
27 d.

Chamberlain Įspėjo 
Hitlerį ir Mussolinį

LONDONAS, Anglija, sausio 
29. — Kalbėdamas juvelirų są
jungai pereitą šeštadienį Bri
tanijos premjeras Chamberlain 
įspėjo Hitlerį ir Mussolinį, kad 
jie nesistengtų dominuoti pa
saulį spėka.

Chamberlain pareiškė, kad 
jis sutinka derėtis su Hitleriu 
ir Mussoliniu, kaip lygus su 
lygiais, ir patenkinti pateisina
mus reikalavimus, kurie nėra 
priešingi kitų teisėjus. Pareiš
kė pasiryžimą kovoti užsimoji
mus dominuoti pasaulį jėga. 
Bet taipgi pasakė, kad, jo ma
nymu, ir sunkiausias problemas 
galima išrišti pasitarimais ir 
derybomis, remiantis deklara
cija pasirašyta jo, Chamberlai- 
no, ir Hitlerio Miunchene.

Hopkins ketina per
organizuoti preky
bos departamentą
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 29. — Naujas Jungt. Val
stijų prekybos departamento 
sekretorius, Harry Hopkins, 
planuoja perorganizuoti tą de
partamentą. Perorganizavimo 
tikslas esąs toks, kad valdžios 
ir biznio santykiai butų glau
desni. Hopkins norįs įvesti to
kią daugmaž tvarką, kokią 
praktikuoja žemės ūkio depar
tamentas. Šioj šakoj valdžia 
siunčia žemės ūkių ekspertus 
į farmas. Farmeriai turi pata
rimų, o valdžia patiria apie f ar
mėnų reikalus, v

Fordo kompanija ne
patenkinta Darbo

Tarybos atstovu
WASHINGTON, D. C., sau

sio 29. — Fordo Motorų kom
panija įteikė Darbo Santykių 
Tarybai prašymą panaikinti vi
sus liudymus, kuriuos gavo Ta
rybos atstovas John T. Lindsay 
ryšium su automobilių darbi
ninkų pastangomis organizuo
tis. Kompanijos advokatai sako, 
kad Lindsay slopinęs liudymus 
palankius kompanijai.

Žemės drebėjimas 
Įvyko Sicilijoj

MESSINA, Sicilija, sausio 29. 
— Panika apėmė Lipari salos 
gyventojus, kai anksti šešta
dienio rytą įvyko žemės drebė
jimas, kurs tęsėsi penkias se
kundes. Drebėjimas sužalojo 
kai kuriuos namus. Jis jausta 
taip Sicilijoj, kaip ir artimose 
jai .salose. Lipari yra sala, į 
kurią Mussolinį siunčia politi
nius nusikaltėlius.

Popiežius atsišaukė 
i Franco

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 29. — Francuzijos diploma
tiniuose rateliuose kalbama, 
kad popiežius Pijus atsišaukė 
į gen. Franco, Ispanijos suki
lėlių vadą, prašydamas jį pa
rodyti susimylėjimo pabėgė
liams iš lojalistų Ispanijos, ku
rte gali patekti į sukilėlių ran
kas.

Kinija stato reikala
vimą Jungt. Valsti
joms ir Britanijai
HONGKONG, Kinija, sausio 

29. — Neseniai Kinijos vyriau
sybė pareikalavo, kad Jungt. 
Valstijos ir Britanija pasisaky
tų, kurioj pusėje jos stovi — 
Japonijos ar Kinijos. Nuo atsa
kymo į šitą reikalavimą pri
klausys Kinijos laikysena. Ji 
gali pasiduoti Japonijai ir įsto
ti į totalitarinių valstybių są
jungą. Ji gali pasilikti, kaip iki 
šiol kad buvo, demokratijų pu
sėje. Ji net gali toliau Sovietų 
Rusijos pusėn pakripti. Ji lau
kia ką pasakys Jungt. Valstijos 
ir Britanija.

Pareiškė, kad neleis 
Mooney kalbėti

GRASS RIVER, Cal., sausio 
29. — Kaip sekmadienį buvo 
pakviestas kalbėti šiame mie
stely, masiniame darbininkų mi
tinge, Thomas Mooney. Bet jau 
iš anksto miestelio meras John 
R. Thomas pareiškė, kad jis 
neleis Mooney kalbėti. Dabar
tiniu laiku Mooney ir Harry 
Bridges kartu važinėja po Ka
liforniją su prakalbomis.

Pakeitė Britanijos 
ministerius

LONDONAS, Anglija, sausio 
29. — Premjeras Chamberlain 
paskyrė laivyno admirolą, lor
dą Chatfieldą, šalies apsaugos 
derinimo ministerių. Sir Tho
mas Inskipą, kurs buvo iki šiol 
apsaugos ministerių, paskyrė 
dominijų ministerių. W. S. 
Morrisoną paskyrė Lancaster 
provincijos kancleriu, o Sir 
Reginaldą Hugh Dorman- 
Smithą pakėlė į žemės ūkio mi- 
nisterio vietą.

Naciams duota pilna 
teisė veikti Čeko

slovakijoj
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 29. — Oficiali Vokietijos 
žinių agentija praneša, kad 
Čeko-Slovakijos vyriausybė su
tiko leisti naciams nekliudomai 
veikti Čeko-Slovakijoj pagal 
įsakymus iš' Vokietijos.

Pailgins Dies komi
teto veiklą

WASHINGTON, D. C., sau
sio 29. — Atstovų rūmų kon
servatyviųjų demokratų ir re 
publikonų vadai pereitą šešta
dienį susitarė dar asignuoti 
$100,000 anti-amerikoniškos 
veiklos tyrinėjimo komitetui, 
kuriam pirmininkauja Martin 
Dies. Komiteto veiklą numato
ma pratęsti vienus metus laiko. 
Prez. Rooseveltas yra priešin
gas Dies komiteto darbuotei.

Darbo Taryba davė 
Fordui 30 dienų pa

siteisinti
WASHINGTON, D. C., sau

sio 29. —■ Nacionalė Darbo San
tykių Taryba penktadienį įspė
jo Fordo kompaniją, kad ji, 
Taryba, po 30 dienų įsakys 
kompanijai priimti atgal į dar
bą 29 pavarytus darbininkus, 
atlyginti jiems nemokėtą algą 
ir paliauti kliudžius darbinin
kams stoti į automobilių uni
ją, — jeigu į tą laiką Fordo 
kompanija neįrodys, kad ji ne
kalta dėl skundų daromą prieš 
ją..

Kaltina žymų 
teisėją

NEW YORK, N. Y., sausio 
29. — Prokuroras Thomas E. 
Dewey paskelbė, kad jis įtei
kė Jungt. Valstijų atstovų rū
mų teisių komitetui kaltinimus 
prieš United States Circuit 
Court of Appcals teisėją Mar
tin T. Manton. Teisėjas Manton 
yra kaltinamas tuo, kad per
daug artimai buvo susijungęs 
su įvairiais bizniais ir nedera
mai pavartojęs teisėjo prestižą 
biznio interesuose.

Prašo pagalbos Is
panijos gyventojams

PARYŽIUS,, Francuzija, sau
sio 29. — Francuzų organiza
cija teikti pagalbos Ispanijos 
(lojalistų) civiliams gyvento
jams atsišaukė į prez. Roose- 
veltą prašymu suteikti pašalpos 
iš Amerikos. Organizacija sako, 
kad ispanai kenčia badą ir šal
tį tose šalies dalyse, kurios pri
klauso respublikai.

No. 24

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

• WASHINGTON, D. C., 
sausio 29. — Prof. Felix Frank
furter bus prisaikdintas kaip 
Jungt. Valstijų Vyriausiojo tei
smo narys pirmadienį.

• WASHINGTON, D. C., 
sausio 29. — Amerikos Darbo 
Federacijos vykdomosios tary
bos suvažiavimas prasidės Mia- 
mi mieste, Floridoj, pirmadie
nį. Tarp ko kita Federacijos va
dai svarstys galimumus taikos 
su Industrinių Unijų Kongre
su. Kiti klausimai, kuriuos nu
matoma diskusuoti suvažiavi
me, bus Wagnerio Darbo San
tykių Aktas, algų-darbo valan
dų įstatymas, organizacinis Fe
deracijos vajus ir santykiai su 
užsienių darbininkų organizaci
jomis.

O LONDONAS, Anglija, sau
sio 29. — Pranešimais iš Pra
hos, čeko-Slovakijos sostinės, 
Vokietija ir čeko-Slovakija pa
darė sutartį, pagal kurią Vokie
tijos kariuomenė galės keliau
ti per čeko-Slovakiją iš vienos 
Vokietijos dalies Į kitą. Čeko
slovakijos ministerių kabinetas 
pripažino Ispanijos sukilėlių 
valdžią.

O RIGA, Latvija, sausio 29. 
— Transliuotos pereitą šešta
dienį per radiją iš Maskvos kal
bos sakė, kad dar galima išgel
bėti Ispanijos respubliką, bet 
Rusijai, Francuzijai, Britanijai 
ir Jungt. Valstijoms reikia su
sivienyti bendrai akcijai prieš 
diktatorius.

Nusižudė liudininkas 
Hines byloje

WHITE PLANES, N, Y„ 
sausio 29. — George Weinberg, 
vienas svarbiausių liudininku 
Tammany vado Hines bplojc, 
nusižudė sekmadienį, nutvėręs 
detektyvo revolverį. Prokuro
ras turėjo Weinbėrgą kaipo liu
dytoją prieš Hinesą.

Weinberg, kartu su trimis 
kitais liudininkais Hines bylo
je, pavalgė pietus ir ruošėsi pa
sivažinėti automobiliu. Juo.; 
saugojo detektyvai. Eidamas 
namo koridorių Weinberg įki
šo į detektyvo ploščiaus kiše
nę ir iš jos ištraukė revolverį. 
Įėjęs į maudynę, jis nusišovė.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
tu gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo ii- 

siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St 

chicago. ill.

f
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J. J. Lazdauskfls

Adv. Skipitis lankėsi Pietų 
Amerikoje

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

Pietų Amerikos lifetUVidi 
ir Lietuva

(Tęsinys)

“Naujienų” korespondentė 
laiškas DŪLU fcirhlirtihkiii

Kadahgi prdkhlbų hietu kdl- 
I)ėjo kiti tautiečiai, tai p. Skipi
čiui išvažiuojant parašiau tokio 
turinio laiškų, kurį skaitau pra
kalba iš publikos:

“Didžiai gerb. DULB Pirmi
ninke:

Kelionės į užsienį šiandieną 
visose valstybėse visuomenes a- 
kyse nėra labai populiarus da
lykas. Kam, sako, vežti valiutą 
į užsienį, kad ir savoj šalyj ga
li gyventi, ilsėtis ir gydytis... 
Nuomonė — ne be pagrindo. 
Tačiau dėl to negalima dar da
ryti išvados, kad niekas neturė
tų keliauti į užsienį ir dėl to 
bet koki ryšiai su užsieniu tu
rėtų būti nutraukti, šiandieną

ATIDARYMO PRANEŠIMAS 
Michigan Avė. Klinikbs 
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 ilr Moterų 

Ligas
Taipgi — Artritis, Rheuma- 

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

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

vakare

Michigan Avė. Clinic
Telefonas Calumet 4178 

33-čia ir So. Michigan Avė.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

jokia valstybe, nors ir labai 
varžydama iškeliavimą į užsie
nį, ryšių su užsieniu neatsisa
ko, ypd'č h'egali atsisakyti Litetd- 
va, tutėtlaina užsieniuose ne
mažą savo tautos dalį išeivijos 
pavidaite. O tų ryšių Lietuvai y- 
ra dadgybės visokių: ekonomi
nių, kultūrinių, etc. Tam tikra 
ryšių šušliprinimų tarp viso pa
saulio lietuvių turėjo reikšti 
Draugijos Užsienių Lietuviams 
Remti sUotegėnižavimUs, ir Tam
stos, kaipo tos draugijos ilga- 
metinib pirmininko ir ktttejo, 
lankydamasis po lietuvių kolo
nijas šiaurės Aiherikbje ir šian
dien Pietų Amerikoje. Tamstos 
tikslas^ laukaiti Užsienio lietu
vius, buvo ir tebėra atvaizduo
ti mūšų išeivijai pasiekią me
no, kultUtoš ir ekohOmijoš pa
žangą Lietuvos gyvenime, tame 
laikotarpyje, kUėį vadiiiame ne
priklausomu mUšų tautos gyve
nimu, nutrenkusiu Svetimųjų 
priespaudos jungų ir hotinčių 
gyventi be jokio iUilgO... Tams
tos paskaitomis bUvb sutrauk
tos žymiausios mtišU išeivijos 
masės, kad tos paskaitos pa
siektų savo tikslą. Norėčiau 
manyti, kad ne kitaip bus ir 
Lietuvoje, Tamstai atvaizduo
jant Pietų Amerikos lietuvių 
pasiekią pažangą meno, kultū
ros ir ekonominio įsitvirtinimo 
srityse. Tai bus ne kokie nors 
“kelionės įspūdžiai iš lango”, 
bet kur kas tikresni pasakoji
mai.

Per visas Pietų Amerikos lie
tuvių kolonijas važinėjant su 
prakalbomis, Tamstai teko ma
tyti tą ypatingą kultūrinės vei
klos “stilių” ir tas priežastis, 
dėl kurių tas “stilius” taip ap
gailėtinas . . . išaugo be Tamsios 
ir rndsų išeivijos blogos valios, 
tikriau sakant, per didelį pasiti
kėjimą vieniems ir per mažą 
antriems. Vieni gavo algas ir 
“dirbo”, o kiti nieko negauda
mi ir nereikalaudami idealiai 
tebedirba bendriesiems musu c 
tautos tikslams — iš pasiauko
jimo kelti lietuvių išeivių kul
tūrinio susipratimo lygį, visai 
nesapnuojant apie kokius nors 
ordinus bei politinius užvėjus.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
LOS ANGELES, CAL. —r 

Išradėjų kongrese demons
truojamas naujas prietaisas 
muilui laikyti vonioje.

LIETUVIŲ—ĖSTŲ BYLA 
TARĖTAUtlNtAM 

TRIBUNOLE

Viena Estijos geležinkelių 
bendrovė patiekė Lite'tUvoš vy
riausybei apie 14 milijonų litų 
pretenziją už siaurąjį Panevėžio 
—Saldu tiškf o geležinkeliuką, 
kuris prieš karą buvęs tos bteįi- 
drbvės nuosavybė. Lietuvos vy-

iš vokiečių bkupaciiiės valdžios, 
kaip vaicliškų turtų. Bagal tai
kos šiilavlį šit Sbv. Rti'sija, Lie
tuva pėVČiiie l)ė jokio atlygini
mo visą buvusį rusų valdžios 
tu V tų bėi įrėhgihltiš, kUVi’e biivO 
pasilikę Lieluvos leVitorijojė. 
Už lai Lieluvd alsišakė VeikŠti 
bet kokias ptelfehžijaš į Šbv RU-

i'di Lietuvos išeivių clėihokValų ĮMjų Už rusų eUro vdMži'Oš Liė- 
obalsis. žodį “demokratas"’ ihes tuvdi phddVytUs HUOštoliUs karo 
galime iv neininėti, bet jokiu hfelli. Udhašių šularlį LiėluvH 
blidU mes ncgaliiHe iie pdhiihė- padavė iV šti Voki'ėlijU 1925 bite
li tOs tiesos, kulia dehioktatal tais. Vokietija atšišdkė hiib at- 
vadovalijdsi savo veiklbjte. lygiiiiHio Už jds paliktų LitelU- 

Tamstai, p. Skipiti, kaipo ad- voje tūrių, b Lietuva pasižadėjo 
vokalui, geriau žiiioma negU hėreikalauli atlyginimo tų nuo- 
hiaii, žuVnalislui, kad “įšUty- štolių-, khriuos padhre Litetuvai 
htai, pagrįsti UisihgUtHU ir ibi- vokiečių Okupacinė bei kaVihė 
se, įgalina taikų, perteklių, tvar- valdžia.
ką ir laisvę, saiigoja šteiftids ži- Rusai ir vokiečiai yra padarę 
’dihį, prekybą, ttiokslų ir aftia- LictUvai žyiniai didesnių nuo- 
tUs.” stolių, negu yVa velti jų palik-

Jeigu šiandien tarp Lietuvos tieji Lietuvoje turtai. Bet Lie- 
iV jos išeivijos ir net pačioj iš- tuva padarė sau nepalankias su- 
eivijoj ir pačioj Lietuvoj nėra tartis, nes nebuvo įmanoma ki- 
taikos, jeigu cenzuolas mokyto- taip atsiskaityti su vokiečių ir 
jas važinėja tramvajaus kon-|rusų valdžiomis.
dukloriu, o šiaiičius mokytojau
ja lietuvių mokykloje, tai reiš
kia, kad tokiu įstatymu Drau
gija Užsienio Lietuviams Rem
ti iki šiol nesivadovavo, lygiai 
kaip, kad juo nesivadovauja šių 
dienų Lietuvos vidaus santvar-

ri rinito pagrinde; abejotinos 
estų bėhdroveš į lą geležihkelį 
eisės; bendrovė geležiHkėlį il- 

g'esiiį laiką jau nevdklū, b Lie- 
uta jį perėinė iš vokiečių oku
pacinės valdžios, kaip buvusį 
rusų caro valdžios turtą. Tačiau 
estai iškėlė savo pretenzijas, ir 
pyla dabar atsidūrė net tarp- 
aūtihiam Ilaagos tribunole. 

Byla btls svarstoma Ilaagoje 
antboje sausio liiėn. pusėje.

Lielitvai atstovausią šioje by
loje vyriausybės teisių patarė
jas prof. Mandelštamas, juris
konsultas proi. Petkevičius, do
centais dr. Ktivičkis ir užsienių 
reikalų ministerijos patarėjas 
Montvila. Be to, teisėjų sąstate 
btis Lietuvos uhivėbsiieto rekto- 
Htis prof. Mykolas Boemeris.

LIETUVIŲ Moėslo iv 
LeTO.IŲ DRAUGIJA 

VILNIUJE

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

FOCAHONTAS Mihe Run $7.50
(Screened) Tonas ................................ ■

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

Perkant toną ar daugiau .............
į.~įM< i">  " ".'■"■y ui ii i ■ y—
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Pasidėk nors mažą dilelę saVb uždarbio i L1THU- 
ANIĄN BUILDjNG. LOAN AND SAVINGS ASSO- 
CIATION (Naujienų 8pulką)-----

BEDARBE BŪS NEBAISI
NELAIKYK SAVO PINIGŲ BE NUOŠIMČIO

NAUJIENŲ 
SPULKA

naujiėNV spųLka išmoka pinigus 
ANT PAĖElKALAVlMO.

Naujienų Spulkoje visi indėliai yra apdrausti Federa-
(ėj Apdraudos KbrpoiįAcijoj.
Kas pasidės pinigus iki 16 d. Šio riiėnesio, nuošimtis 
skaitysis nuo 1 DIENOS SAUSIO.
Naujienų Špulka atidara nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

LITHiJANIAN BDILDING, LOAN 
and SAVlNGS ASSOGIATION 

(NAUJIENŲ SĘULKA) . .
1739 SO. HALSTED STREET

1
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Lietuva, Lietuva tėvynė mu
sų, mes dėl Tavęs pešamės ir 
plaukus nuo galvos vieni ki
liems rauname. Duok mums į- 
slalymą, pagrįstą teisingumu ir 
teise, kuris įgalintų, taiką, per
tek Iių, tvarką ir laisvę...

Kol lokio įstatymo Draugijo
je Užsienių Lietuviams Remti ir 
pačioje Lietuvoje nebus, tol 
mes tarp savęs pešimės, ir los 
peštynės bus neprivilegijuoto 
lietuvio kova su. privilegijuotu 
savanaudžiu, ieškančiu politinio 
užvėjo ir prabangiško gyveni-

tautinio-

Lielu- 
liek Lie-

nigai ir save vadinantieji “pir
mos rūšies patriotais” 
kai.

Draugijos Užsienių 
Viams Reliili veikimas
luvoje liek ir jos išeivijoje, ne
įtikint arba netoleruojant tokio 
įstatymo, yra lygus anam gra
žiam gyvenam ui namui be lan
gų, kuriame lietuviai tamsoje 
tarp savęs pešasi ir dantimis 
griežia vieni kitų ieškodami.

Tamsta, naudodamasis šių 
kraštų laisve laisvai dėstyti sa
vo mintis, savo prakalbomis 
sukvietėi į vieną ar kitą salic
ilą tuksiančius lietuvių, su skir
tingais politiniais įsitikinimais, 
kurie Tamstą nors ir kritikavo, 
bet nemušė ir nesušalidė... Man 
tos prakalbos sudarė gerą pro
gą susipažinti ir suseili į arti
mesnį kontaktą su Tamsia, ir 
pasiųlyli savo bendradarbiavi
mą su Draugija Užsienių Lietu
viams Rėhiti, jeigu 
radarbiavimas jai 
tihas.

Šia proga dėkoj ii
imi Tamstos pasakytos Mbnte- 
video radio stotyje CX6 kalbos 
tekstą, kurį pasiimčiaii “Argen
tinos Lietuvių Balsui” ir Chica
gos lietuvių dientaščiUi “Nau
jienoms”.

Linkėdamas laimingai pasiek
ti Lietuvą, prašali perduoti ma
no nuoširdžius 'linkėjimus visai 
Lietuvos spaudai iV jos darbuo
tojams.

Pasilieku Taništai reiškias pk-

tokis bend- 
pageidali Ii-

už sut'eiki-

J. J. Laztlauskas
Montevideo, UrugUay.

(GALAS)

SPECIALISTAI

LIETUVIAI

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI

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:

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLV

Tel. Kenwood 5107.

kitokį turtų. Pagaliau lietuviai,
I po eilės pasitarimų, nutarė Vil
niaus vaivadijos pasiūlymą pri
imti.

Dabar iš Vilniaus gauta ži
nių, kad tenykščiai lietuviai su
darė komisiją, kuri jau paren
gė naujos mokslinės įstaigos į- 
status ir juos įteikė Vilniaus 
vaivadijai patvirtinti,
tuos įstatus Vilniuje steigiama 
Lietuvių Mokslo Mylėtojų Drau
gija, kuri perims Lietuvių Mok
slo Draugijos turtą ir tęs jos 
ddVbą. Naujosios draugijos įsta
tus pasirašė 15 jos steigėjų.

©Iki šiol Vytauto Didžiojo uni
versitetas Kaune jau yra išda
vęs 3111 diplomus aukštąjį 
mokslą baigusiems asmenims 
Daugiausia yra baigusių tarpi 
diplomuotų teisininkų ir eko 
nomistų.

Kiti Lietuvia^^

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St. 
ei. Went 1612 — Res. Yards 3955 
ifiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser. 

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

~Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

MY-

niaus liėtUvių mokslo draugiją, 
los draugijos valdyba darė įvai
rių paslaugų, kad tai senai ir 
turtingai lietuvių mokslo įstai
gai būtų leista toliau veikli. Il
gai tokios pastangos buvo be 
vaisių. Vėliau, besinormuojant 
lietuvių — leiikų santykiams, 
lenkai darėsi huolaidesni. Bet 
jie neleido draugijai veikli -se
na tvarka. Buvo pašildyta lietu
viams įsteigti naują draugiją,

GYDYTOJAI Iii DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutar 
Rez. 6631 So. California Aveni 

Telefonas Republic 7868

Estų pretenzijos į Panevėžio rytosios draugijos biblioteką 
— Saldutiškio geležinkelį neld-1archyvą, mokslinius rinkinius ii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBUIvANCE, 
L DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

- - 1 • koplyčios visose

Klausykite muSų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais 
T vaL vakaro U W. H. F. C. stoties (1420 KJ—Pranešėjas 

t. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,: 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambillance 
Patarnavi
mas Dieną 
ii* naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

L J. 1ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 4feth Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanika Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd PlAce Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ėast 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDElKIS
4704 So. Wėstern Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

j' i Y • . < •/ i > . . / . H . . . • :

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wėst'ėrh A Ve. 
1'410 South 49lh CoUrt

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LlULEVIČlUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tel.: Prospect 1930

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DK. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland A ve. 
arli 47 Street 

tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

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

Joseph V. Mockui Jr.
ATTORNEY AT LAW 

CHICAGO, ILL.
1664 West Madison St.

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

So. Boston, Mass.
Antanas .1. Kupstis svar

bioj federalės valdžios 
vietoj kaipo namų įkai- 
nuotojas.

Plačiai žinomas musų apylin
kėje veikėjas, Real Estą te agen
tūros biznierius ir buvęs “Tar
pininko” leidėjas, Antanas J. 
Kupstis, liko paskirtas į atsa- 
komingą federalės valdžios 
darbų kaipo namų įkainuoto- 
jas prie Federal Housing Ad
ministracijos. Jis dabar eina 
įkainuotojo pareigas prie nau
jojo namų statymo projekto 
So. Bostone, pajūrio distrikte, 
kur valdžia ruošiasi pastatyti 
eilę moderniškų namų, pana
šiai kaip neseniai buvo pasta
tytas Old Harbor Villagc prie 
City Point.

Paskyrimas A. J. Kupsčio 
šiam darbui duoda lietuviams 
pripažinimų ir garbę, nes jis 
yra vienintelis lietuvis, dabar 
einantis tokias pareigas. Ir rei
kia pažymėti, kad tai yra labai 
svarbios pareigos, nes jos yra 
tampriai surištos su namų ver
tės žinojimu, praktišku prityri
mu, sąžin iškurnu ir teisingumu. 
Išperkant senas nuosavybes, 
valdžia nori apsaugoti save ir 
apsaugoti tų nuosavybių savi
ninkus nuo pelnagrobystės bei 
kyšiavinių. Todėl būna paskir
ti tik tokie asmenys, kurie at
laiko labai atsargų valdžios ty
rinėjimų, ir kurių daugelio me
tų darbo rekordai parodo juos 
esant vertais tokios pozicijos.

A. J. Kupstis buvo paskirtas 
todėl, kad jo rekordai Real 
Estate agentūros darbe per su- 
virš 20 melų parodė jį esant 
pilnai vertu šios pozicijos. Jis 
yra ekspertas šioje srityje. La
bai daug namų Bostono apylin
kėje yra jo atremontuota bei 
atnaujinta. Jis gerai žino viso
kių namų vertę. Jo teisingumas 
ir sąžiniškumas yra neabejoti
nas. Todėl jis yra pilnai tinka
mas būti įkainuotoji!.

Šiemet Mass. valstijos lietu
viai iš tikrųjų gali pasididžiuo
ti panašiais paskyrimais musų 
tautos žmonių į žymesnes val
džios vietas. Pavyzdžiui, d-ras 
Budreckis, iš Montello, liko pa
skirtas kaipo County Medical 
Examiner, d-ras P. J. Jakima
vičius, iš South Bostono, pa
skirtas Valstijos Sveikatos Ko- 
misionierium, ir eilė kitų į ki
tokias vietas. Už paskyrimų A. 
J. Kupsčio reikia padėkoti nau
jai išrinktam Mass. valstijos 
senatoriui John J. Kerrigan, 
kuris nuoširdžiai pasidarbavo 
šiame reikale. Jis visuomet bu
vo ir yra didelis lietuvių bičiu
lis. Daugelis dabar jau numa
to jį busiant Bostono majoru. 
Šia proga reikia pažymėti, kad 
minimi lietuvių atsiekimai da
linai yra pasekmė didesnio lie
tuviu piliečių susidomėjimo A- 
merikos politika ir jų aktyviška 
veikla valdžios rinkimų metų. 
Pereitais rinkimais lietuviai 
ypač pasirodė veikliais daly
viais ir gavo už tai tinkamų 
pripažinimų.

Linkėtina musų broliams ge
riausio pasisekimo eiti savo pa
reigas atsakomingose valdžios 
vietose kad rekordai jų darbo 
butu dar didesnė garantija di
desniems laimėjimams ateityje.

J. F. Borisas.

I ACME-VAUjr ' ii ph..t

Graikijos princas Andre ir princesė Alexandra 
leidžia atostogas St. Morilz, Šveicarijoje. Princesė Alex- 
andra yra vienatinė buvusio Graikijos karaliaus Alex- 
andro duktė.

Lietuvos Nauiienos
BALTIJOS KRAŠTUOSE 

NORI ĮRENGTI ŽY
DAMS “KARAN

TINĄ”

Užsienių spauda skelbia ži
nią, kad Baltijos kraštuose da
bar lankosi Amerikos žydų de
legacija, rabino Cohno vado
vaujama. Toji delegacija ve
danti pasitarimus su Suomijos, 
Estijos ir Latvijos vyriausybė
mis Vokietijos žydų reikalais. 
Vėliau ji atvyksianti ir į Lietu
vą.

Delegacija norinti, kad šios 
valstybės leistų laikinai apsigy
venti iš Vokietijos ištremia
miems žydams, kol jie busią ko
lonizuojami užjūrių kolonijose. 
Žydai Baltijos kraštuose apsigy
ventų laikinomis kolonijomis, 
kuriose kartu ruoštųsi naujam 
gyvenimui numatomose jų nuo
latinėse kolonizacijos vietose. 
Laikino žydų gyvenimo Balti
jos kraštuose išlaidas žadą ap
mokėti Amerikos žydai. Tuo 
tarpu nėra žinių, kaip vyksta 
amerikiečių žydų delegacijai de
rybos, bet tenka abejoti, ar Bal
tijos kraštai panorės tapti, kad 
ir laikinu ištremiamiems žy
dams “karantinu”.

VILNIEČIŲ LIAUDIES 
UNIVERSITETAS

Vilniaus lietuvių švietimo 
‘Kultūros” draugijos valdyba 
nutarė gruodžio 28 d. — sausio 
1 d. suorganizuoti savo nariams 
ir apskritai kaimo lietuviams 
liaudies universitetą. Paskaitas 
skaityti pakviesti šie asmenys: 
Br. Untulis “Lietuvių tautinis 
sąjūdis”, inž. M. Kraužlys “E- 
konomine Lietuvos geografija”, 
inž. M. Čibiras “Vilniaus kraš
to ekonominė pažanga”, inž. J. 
Jankauskas “Kooperacija”, J. 
Astaška “Teatras ir kultūros 
pažanga”, V. Čepulytė “Savi
švieta”, gyd. J. Markavičius 
“Dabarties Lenkija ir Lietuva”, 
St. Šulija “Protinio darbo tech
nika”, V. Žilėnas “Spauda ir jos 
reikšmė visuomenės gyvenime” 
ir J. Cicėnas “Lietuvių valstie
čių istorija”.

Vilniaus storaslija šiam uni
versitetui nedarė jokių klinčių. 
Laisvomis valandomis liaudies 
universiteto dalyviai lanko Vil
niaus miestą, bibliotekas ir k t.

© Lietuvos seimas priėmė įsta
tymą, kuriuo steigiama Vytau
to Didžiojo aukštoji karo mo
kykla (karo akademija).

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 

KONCERTAS

Ashland Blvd.
Auditorijoj

Kovo 12, 1939

LIETUVIU LAIMĖJIMAI 
VILNIJOS SAVIVAL

DYBĖSE
Lenkijoje ir Vilniaus krašte 

pasibaigė seniūnijų tarybų rin
kimai. Netrukus įvyks valsčių 
tarybų ir viršaičių rinkimai.

Nusižudė Klaipėdos ap
skrities seimelio sekre

torius

O Vyriausiom tribunolo proku
roro padėjėjas Karolis Zaikaus
kas sunkiai serga.

KLAIPĖDA. — Iš Klaipėdos 
praneša, kad vakar Klaipėdos 
kapinėse rastas nusišovęs Klai- 

šiuosc rinkimuose pirmą kartą pėdos apskrities seimelio sek
retorius Kristupas Klossas.aktingai dalyvavo ir lietuviai 

kaimiečiai, kurie anksčiau savi
valdybių rinkimus boikotuoda
vo. Berods, nepavyko visur lie-

lyvauli rinkimuose. Ištisi lietu
viški valsčiai' nepajėgė pasireik
šti. Tam buvo eilė priežasčių 
bei kliūčių. Rinkinius organiza
vo lenkai savivaldybininkai ir v
valdininkai. Jie darė įvairių 
trukdymų, kad lietuviai nepa-

didatų sąrašų. Daugelyje atsiti
kimų lietuviams teko telegra
momis kreiptis į Varšuvą, kad 
pašalinių vietos valdžios parei
gūnų statomas kliūtis. Ir pavyk
davo jas pašalinti. Palys lenkai 
stebėjosi, kad lietuviai kaimie
čiai neturėdami savo organiza
cijų ir inteligentingų vadovų,

jimo . dalyvauti rinkimuose. 
Daugelyje seniūnijų lietuviams 
pavyko sudaryti savo kandida
tų sąrašus ir išrinkti seniūnijų 
tarybininkų daugumą. Be to, 
lietuviai daugelyje seniūnijų 
statė savo kandidatūras ir len
kų sudaromuose sąrašuose, ir 
buvo išrinkti.

Jeigu butų palankesnės sąly
gos lietuviams vilniečiams daly
vauti rinkimuose, tai daugumo
je savivaldybių lietuviai butų 
pilni šeimininkai. Bet ir dabar
tinėms aplinkybėms daugelyje 
seniūnijų lietuviai turės savo 
atstovų daugumą. Yra vilties, 
kad lietuvių daug bus taip pat

savo viršaičius. Kaig pirmą kar
tą dalyvaudami* Savivaldybių 
rinkimuose, neturėdami patyri
mo ir organizacijų, lietuviai yra 
pasiekę rinkimuose labai žymių 
laimėjimų. Tuo tarpu trūksta 
smulkesnių žinių, kiek kur lie
tuviai turės savo i atstovų ir 
koks bus jų procentas bendra
me savivaldybininkų skaičiuje.

PASIRINKIMAS,
. . . LINKSMA KOMBINACIJA \sumaisy- 

mas) amerikoniškų ir turkiškų tabakų 
į Chesterfield kuri suteikia milijonams 
daugiau rūkymo malonumo.

Chesterfield suvienyja puikiausiame 
laipsnyje kokybes kokias jūs rasite nei 
viename kitame cigarete. Į Chester
field jūs rasite gaivinantį lengvumą... i 
geresnį skonį... daug malonesnes aro- 
mos. Jo nenukopijuojamas sumaišymas | 
... kombinacija pasaulio geriausių ci
garete tabakų . . . išduoda kiekvieno 
tabako puikiausias kokybes.

Kuomet juos pabandote jūs žinosite 
delko Chesterfields suteikia milijo
nams vyrą ir mot erą daugiau rūkymo 
malonumo... dėlko JIE PATENKINA

.. TIKRA KOMBINACIJA pasaulio
geriausių cigarete tabakų

lių
va

Latvijoje pasirodžius gyvu- 
snukio ir nagų ligai, Lietu- 
sustabdė gyvulių įvežimų į

NERVAI, SILPNAS, 
KULNYS IŠTINĘ

Prie nervingumo daug pri*ddeda riiK&ėltj Ir 
nuodų perviršis, knn paHldnro dėl InkMų 
piiKlėH negero veikimo. Tai gali būti prlefcan- 
timl nakties isbudlmo, deginimo apsireiškimų, 
hi)narių Ištinimo, nugaros skausmų, juodymių 
apie akis, rugšfių perteklius perviršio,, kojų 
gėlos ir svaigulio. Paprastai Jau pirmoji do
žą padeda inkstams kraujų išvalyti ir tuoj 
pasijausti vėl kaip naujas. Po pinigų grųftl- 
nlino garantija t'ystex turi patenkint pilnu
moje arba jums niekas nekainuoja, (sigykit 
Cystev (ssis-tex) šiandien. Pas vaistininkus 
doza tik 3e, o garantija apsaugoja jus.

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITEIr
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

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

i KAD NEGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

< AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI TŲ MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 
PAIN-EXPELLERlS! GERAI IŠSITRIN KITĘ 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS. 4192 S. ARCHER AVENUE

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

Ar Ieškai
Paskolos

• Namo Statymui
e Pirkimui ar p
• Morgičio Atmokė-

jimui ■

(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%

nuo 1 iki 20 metų mažaisDuodam paskolas 
mėnesiniais atmokoj imais arba 5 metams be jo
kių mėnesinių almokėjimų. Paskolų reikalai 
atliekami greitai ir atsakomingai-

Savo paskolos reikalus apkalbėk su mumis 
asmeniškai. Kreipkis į:

gi ĮtsĮMBomAUKANTOj?

ImDERAL Savings
»AND LOAN ASSOCIATION 

y OF CtilCAGO

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

Chicago, III.

TAUPYTOJAMS /* CO-
DIVIDENDŲ

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

Washington, D. C.

Copyright 1939. Ltgcitt fc Mm* Tobacco Co,

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Remkite 'uos, kurie 
garsinasi

\ A i ’.iTENOSE'

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

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

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

Vardas.—..... -..... _.... a.-------------- j;

Adresas..........—---- -------------------

Miestas...............................................

< Valstija.----------------------------------
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Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 

. 1.50
.75

f Baltoskandijos kraštus
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Iš Lietuvos

$8.0o
$5.00
$8.00
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per
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year
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Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metama _____________
Pusei metų __________
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams ...... ....
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus!
Viena kopija ___ ___________  3c
Savaitei ..................... ............ .... 18c
Mėnesiui ______ __ ..______ ... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metams ................
Pusei metų -------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
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PASIKĖITĖ “AMERICAN
MERCURY” REDAKCIJA Bet Italija yra “nesikišimo 

komiteto” narys!

$5.00
2.75

.. 1.50

.. 1.00

Draudžia politiką viešuose darbuose
J. V. senate, svarstant viešųjų darbų finansavimo 

klausimą, du kartu paeiliui laimėjo konservatoriai. Vie
no balso dauguma (47 prieš 46) senatas nutarė paskirti 
WPA $725,000,000, t. y. $150,000,000 mažiau, negu reika
lavo prezidentas Rooseveltas. Paskui senatas priėmė pa
taisą prie apropriacijos viešiems darbams: kad WPA ne
būtų panaudojamas politikai. Jeigu kuris WPA viršinin
kas politiniais sumetimais žadėtų kam nors darbą arba 
mėgintų iš darbo pašalinti, tai jisai galėtų būti nubaus
tas kalėjimu ir pinigine pabauda. Draudžiama taip pat 
rinkti aukas politinei kampanijai iš tų žmonių, kurie 
gauna pašalpą.

Prieš šituos draudimus negalima nieko pasakyti. 
Kas žmonių vargą panaudoja politiniais tikslais, tas pri
valo būti nubaustas. Apgailėtina, kad WPA administra
cijoje politika buvo vartojama, ką viešai pripažino ir bu
vęs jos direktorius Hopkins.

Kitąsyk buvęs labai gyvas 
žurnalas “The American Mer
cury”, kai jį redagavo H. L. 
Mencken, vėl perėjo į kitas ran
kas ir dabar jį redaguos talen
tingas žurnalistas Eugene Ly- 
onsį. Jisai per keletą metų bu
vo United Press koresponden
tas Maskvoje; buvo karštas ko
munistas ir labai tikėjo į “le
ninizmą”, bet, pažinęs sovietų 

Į “rojų’* iš arčiau, sugrįžo į A- 
meriką ne tas žmogus.

Eugene Lyons parašė įdomią 
knygą apie sovietų Rusiją, “As- 
signment in Utopia”. Be abejo
nės, bus įdomus ir jo redaguo
jamas žurnalas “The American 
Mercury”.

NEBLAIVI “VADO IDEO
LOGIJA

Ir sandariečiai gavo praneši
mą iš Lietuvos, kad tenai “vieš
patauja neblaivi ‘vado ideologi
ja’,” kuri neleidžia kraštui su
jungti savo jėgas kovai prieš 
pavojus iš lenkų ir hitlerininkų 
pusės. Vienas asmuo rašo ši-

Švedų, suomių spauda labai 
palankiai sutiko SSSR su Len
kija padarytą nepuolimo sutar
tį. Čia visi pažymi tą faktą, kad 
tasai susitarimas galiosiąs iki 
1945 metų, tai yra vienus me
tus ilgiau, negu panašus susi
tarimas dabar veikiąs tarp Vo
kietijos ir Lenkijos. Vokietijos-

. yra daug blogybių vidu- 
valdančioji par- 

prašalinli: pir- 
yra įsigalėjęs fa- 
su karjerizmu,

ROBOTAI

Katalikų bažnyčia ir gen. Franco
Aukštoji katalikų bažnyčios dvasiškija Amerikoje 

remia kaip įmanydama Ispanijos maištininkus. Šitame 
dalyke ji seka paskui Romos papą, kuris pačioje sukili
mo pradžioje viešai pasisakė už gen. Franco, pasižadėju
sį atsteigti “krikščionišką civilizaciją” Ispanijoje. Ameri
kos klerikalai, Romos katalikų bažnyčios galva ir Ispa
nijos klerikalizmas trokšta, kad Ispanijos respublikos 
priešai laimėtų.

Bet jie susilaukė keistų talkininkų. Visų pirma mau
rų, kurie yra mahometonai. Paskui Italijos fašistų. Galų 
gale Vokietijos hitlerininkų. Ar katalikų bažnyčios vadai 
gali gryna sąžine sakyti, kad šitie'gen. Franco sąjungi
ninkai tikrai yra krikščionybės gynėjai?

Vokietijoje Hitleris vis labiau ir labiau spaudžia ka
talikų bažnyčią. Nacių propaganda atvirai skelbia kovą 
ne tik katalikų dvasiškijai, bet ir pačiai krikščionybės 
idėjai. Romos papa jau buvo priverstas tą “pagonizmą” 
pasmerkti viešai. Bet šiomis dienomis buvo paskelbta, 
kad Hitlerio valdžia padarė “kultūros” sutartį su gen. 
Franco valdžia Ispanijoje.

Pagal šią sutartį, bus pasikeičiama studentais ir pro
fesoriais tarpe Vokietijos ir Ispanijos universitetų; vo
kiečių mokyklose Ispanijoje bus vartojami nacių “auklė
jimo” metodai; į Ispaniją turės būti įleidžiama nacių li
teratūra, taigi ir nacių filosofo Rosenbergo veikalai, ku
riuose skelbiama kova krikščionybei.

Tai kokioje padėtyje atsidurs katalikų bažnyčia Is
panijoje, jeigu gen. Franco laimės karą sąjungoje su 
Mussoliniu ir Hitleriu? Ir kaip tuomet jausis Vatikanas 
ir Amerikos kardinolai bei vyskupai, matydami, kad gen. 
Franco apsieina su katalikų bažnyčia ne geriau, kaip 
Hitleris ?

Bet jie vistiek remia Ispanijos maištininkus ir smer
kia teisėtąją tos šalies valdžią ir jos rėmėjus. Jie neturi 
moralinės jėgos pasukti iš to kelio, į kurį jie įstojo Is
panijos karo pradžioje. Tuomet jie manė, kad gen. Fran
co ūmai nuvers “raudonąją” respublikos valdžią, ir ka
talikų bažnyčiai bus vėl grąžintos jos senosios privilegi
jos. Bet išėjo visai kitaip. Karas užsitęsė. Ir dabar, juo 
toliau, juo darosi aiškiau, kad katalikų bažnyčia, remda- 
ma maištininkus, pati kasa sau duobę.

Komunistai tai, kaip tas me
chaniškas žmogus “robotas”: 
juda, mosuoja rankomis, — bet 
smegenų nevartoja.

Prieš keletą dienų pasirodė 
spaudoje žinia, kad Britanijos 
Darbo Partija pašalino Cripp- 
s’ą, kuris, laužydamas partijos 
nusistatymą, agitavo už “liau
dies frontą” su konservatorium 
Edenu, liberalais ir komunis
tais. Vyriausias Amerikos ko
munistų .organas parašė, kad 
Darbo Partijos vadai, kurie jį 
išbraukė, esą “dešinus”, “Reak
ciniai” ir t.t., ir tuojau ėmė tai 
kartoti mūsiškių komunistų 
laikraščiai.

Pakako tik knypkį spustelėti, 
ir prasidėjo robotų judėjimas.
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Jinių, kuriu 
lija nemoka 
moję vietoje 
voritizmas
kazyriavimas iš pinigų ir po- 
kyliavimai, o per tai ir eik
vojimas* ar vagiliavimas vie
šojo valstybės turto. Visokio
se įstaigose — žiūrėk — ne
pritekliai ir valdininkų nusi
žengimai! Iš aukšto pavyz
džiai siekia žemumas: nėra 
veik tarno ar tarnaitės, kurių 
nagai nebūtų per ilgi! Nebė
ra Lietuvoje etikos... Griebia

ATEIVIAMS PAŠALPOS
BUS ATIMTOS

NE-

“TėVynės” redakcija sakosi 
gavusi žinią, kad pašalpos at
eiviams nebus atimtos. Jei bu
vo pranešta iš Washiiiglono, 
kad pašalpų negaus liktai tie 
ateiviai, kurie įvažiavo į šalį ne
legaliai ir kurie neišsiėmė pir
mųjų pilietybių popierų iki bir
želio 21 d. 1938 m. SLA orga
nas sako:

“Tai yra jau didelis page
rinimas. Ir senatorių komisi
ja tą pagerinimą padarė po 
to, kai kiekvienas senatorius 
perskaitė jiems pasiųstą Tė
vynės editorialą, užtariant 
visus ateivius. Tai buvo svar
biausias veiksnys, nes iš kitų 
ateivių organizacijų 
riai 
jo-” 
Kad

gena to-
tokių straipsnių neturė-

“Tėvynės” straipsniai 
įspūdį NVashingtone, 

matyti iš keleto kongreso narių 
laišką, kuriuos redaktorius Kl. 
Jurgelionis paskelbė pereitos 
savaites “Tėvynėje”.

Taigi SLA organo redakto
riaus pastangos nenuėjo nie
kais* Jisai atliko naudingą ir 
konstruktyvį darbą, Už kurį 
jam priklauso padėkos žodis 
ne tiktai nuo Susivienijimo na
rių, bet ir nuo visų lietuvių.

2,657 ITALŲ ŽUVO ISPA
NIJOJE

Neduoda pasauliui nurimti
Šiandien sukanka šeši metai, kai Hitleris įėjo į val

džią, ir šita proga jisai, sušaukęs savo reichstagą, pa*- 
sakys svarbią kalbą. Apie ką jisai kalbės, niekas nežino. 
Europoje yra plačiai pasklidus baimė, kad Vokietijos 
“fiureris” vėl paskelbs koki nors agresingą planą, kuris 
iššauks naują tarptautinę krizę. Todėl įvairių šalių minis- 
teriai, diplomatai, armijų viršininkai ir parlamentų na
riai ištemptais nervais laukia, kas čia bus.

Gal būt, Hitleris pareikš, kad jisai remia Mussolinio 
reikalavimus prieš Francuziją, arba jisai pareikalaus,

Iš Londono pranešama, kad 
Ispanijoje jau žuvo daugiau ita
lų, negu Etiopijos kare: 2,657 
italai buvo užmušti Ispanijoje 
(iki to laiko, kai šis apskaičia
vimas buvo daromas), o Aby- 
sinijos kate — 2,313. O tų ka
rų išlaidos buvo tokios:

“Ispanijos karas Mlissoli- 
niui kaštavo bilioną dolerių, 
tuo tarpu kai Etiopijos karui 
buvo išleista $600,000,000.”

Lietuvos piliečių tur
tai užsieniuosegriežtai neigiamą atsakymą.

Kiek šitos žinios tikros, nesi
imu tvirtinti, bet Suomijoje 
man teko jas nugirsti ir tvirti- ' 
no, kad tai esąs neginčijamas 
faktas. Tas žinias teko patirti 
iš vienos valstybės’ diplomato, 
kuris reziduoja Suomijoje.

Lietuvos valstybės ministrų 
tarybos pirmininko kun. Miro
no pasakyta kalba seime, ku- 

Vokietijos kai kurie atšakiu- rioje jisai palietė Lietuvos-Len- 
gi užsienio politikos pareigūnai kijos santykius, Suomijoje įver- 
neneigė to fakto, kad ši sutar- tinama kaip atgijusią Lietuvoje 
tis veiksianti tik iki 1944 metų, Jogailos dvasią. Tai yra Lietu- 
o tuomet busią iš naujo per- voje atgimstanti unijos šalinin- 
žiurėtos Lenkijos sienos ir tuo kų dvasia. Tai sprendžiama iš 
pačiu išsirisiąs Klaipėdos kraš- Lenkijos spaudos. Mat, Lenki
te likimas. Vokiečių politikų jos spauda, rodos, ne visa su- 
tarpe vyravo tekia nuomonė minėjusi Lietuvos vyriausybės 
arba gal ir dabar jie pasilieka galvos kun. Mirono kalbą, ją 
tos nuomonės, kad 1944 m. vi- įvertino kaip Jogailos politikos 
sai griežtoje formoje iškilsiąs dvasios atgimimą. Tai pabrė- 
lenkų koridoriaus klausimas, žiama todėl, kad Lietuvos vy- 
Reikia spėlioti, kad šie kursuo- riausybė net ryžosi uždaryti 
ją gandai, o kartu dėtos pastan- Vilniui vaduoti sąjungą, kuri 
gos turėti bendrą sieną su Ven- Lietuvoje buvusi labai populia- 
grija nesuradusios iš vokiečių ri, skaitė tuksiančiais narių ir 
pusės ne tik pritarimo, bet gana aktingai darbavosi. Jei 
griežto pasipriešinimo verste vis dėlto Lietuvos vyriausybė 
privertė Lenkiją galiniai grei- ryžosi tokį žingsnį padaryti, 
čiau sudaryti nepuolimo sutartį lai reiškia, kad šios Lietuvos 
su SSSR. vyriausybės sudėties tarpe esa-

x ..... „ ... . nia tikrų Lietuvos-Lenkijos su-Svedijoic ir Suomijoje tarp ._ . cv .. . . .. , ,. . tv . . si tarimo salininkų. O kadangi
politikų teko išgirsti nuomonę, Lenkijos vyriausybė tvirtai yra 
kad šios sutarties dėka Euro- nekartą pabrėžusi, jog Vilniaus 
pos politinis horizontas turįs niekuomet Lietuvai neužleis, 
žymiai pragiedrėti ir kartu reiškia, Lietuvos dabartinė vy- 
Lictuvos padėtis sustiprėti. Esą, riausybė pasuko mažiausia pa- 
Lenkija turinti sutartį su Pran- sipriešinimo linkme, ir tuo ke- 
euzija, kurios neišsižada, o da-|]iu eidama ieško glaudžių san- 
bar reikia tikėtis, kad 
bendradarbiavimas su 
žais dar labiau sustiprės, 
to, 
taip pat veikia nepuolimo iri lenkų spaudos dalis turi pa- 
glaudesnio bendradarbiavimo grindo manyti, kad Lietuvoje 
sutartis. Lietuva su SSSR irgi jau atsirado Jogailos politikos 
savo senos sutarties nėra išsi- šalininkų. Švedijos ir Suomijos 
žadėję. Taigi tokių veikiančių spauda tą faktą padavė be di- 
ir naujai sudarytų sutarčių aki- dėsnių komentarų-paaiškinimų. 

toje Lietuvos padėtis ypač t .,, Dabar dar sunku numatyti, 
.. . . . ------ įkuria linkme ruluhuosis Lenki

jos ir SSSR santykiai ir kodėl 
jie gyvai lies Lietuvos reikalus.

{I Daug čia priklausys jr nuo Vo- 
. kietijos tolimesnės laikysenosspėliojama, ... „ .., Vienas Suomijos politiku ais-SSSR susitardama su Len-1 

savo senus bičiulystės ry- 
su kitomis valstybėmis, ta- 
skaičiuje su Lietuva, bus

metais.

Bet Lietuva katalikiška,^ tai, 
rodos, turčių pasižymėti dory
bėmis. Tas korespondentas ta
čiau sako, kad “moralybės sar
gyba — kunigai — neišsiskiria 
iš visuomenės”.

Korespondentas teisingai sa
ko, kad “viena partija negali 
monopolizuoti krašto valdy
mo”

2,701,349 NAUJŲ DARBŲ

J. V. Darbo Parupinimo biu
ras WasliĮiVgtone pažymi savo 
metiniame raporte, kad per 
1938 metus buvo aprūpinti dar
bais 2,701,349 naujų darbinin
kų. Iš to skaičiaus 1,885,744 be
darbiai gavo darbą privatinėje 
pramonėje.

Margumynai
Šakniavaisių daržai ju

ros dugne
Visi rūpinasi savo tikiu ga-

dar labiau negu kiti tuo reika
lu yra susirūpinusi. Svarbiau
sia, kad karo metu nepritruk
tų maisto išteklių. Todėl kai 
kurie anglų ekonomistai ir ty
rinėtojai pradėjo galvoti, ar 
Anglija neturėtų savo maisto 
išteklių juros dugne. Tuo la
biau, kad visa Anglija yra iš

juros dugne auga įvairus šak
nų vaisiai.

Dabar, kaip anglų laikraš
čiai praneša, pasiekti to ban
dymo įdomus vaisiai. Pasiro
dė, kad tik vienoje Cardinge- 
nos įlankoje aptinkama apie 
50 rūšių juros augalų šaknų. 
Jos visos yra galimos vartoti 
žmogaus maistui. Nuo kai ku
rių juros augąlų yra gauti ver
tingi vaistai, o kiti tinka tam 
tikroms medžiagoms gaminti. 
Dabar jau konstruojama tam 
tikra mašina, su kuria galima 
bus surinkti juros dugno auga
lus. Kai kurie augalai yra be 
galo dideli ir siekia net 50 
metrų aukštumo. Todėl auga
lų gamtininkai tiki, kad juos 
veisiant bus galima užauginti 
reikiamą kiekį tų išteklių, ku
rių gali pritrukti karo metu.

Be to, gamtininkai tvirtina, 
kad tie augalai yra sveikiau
sias žmogui maistas. Todėl ma
noma, kad su laiku juros dug
ne augiai užveis tam • tikrus 
augalų ir jų šaknų daržus.

kad Vokietijai butų grąžintos kolonijos, arba praneš ko
kį nors visai netikėtą savo sumanymą. Bet pasaulis nesi
tiki išgirsti iš jo nieko gero.

Kol tas diktatorius Vokietiją valdys, tol jisai neduos 
žmonijai nurimti.

Neseniai buvo paskelbtas 
Lietuvos vyriausybės parėdy
mas, pagal kurį visi Lietuvos 
piliečiai, kurie turi nejudo- 
mąjį turtą (namus, vilas, fa
brikus) užsieniuose, privalo 
apie tą turtą suteikti žinias 
Lietuvos Bankui. Užsieniuose 
turinio nejudomojo turto re
gistracijos laikas nustatytas 
iki šių metų sausio mėn. 7 
dienos. Keli šimtai Lietuvos* 
piliečių, nelaukdami termino 
padavė Lietuvos Banko pra
nešimus apie savo turimą 
turtą užsieniuose. Iš paduotų 
pareiškimų aiškėja, kad Lie
tuvos piliečiai daugiausia ne- 
jadomojo turto turi kaimynėse 
valstybėse — Vokietijoje, La
tvijoje ir Lenkijoje. Labai 
daug turto Lietuvos piliečiai 
turi Palestinoje. Yra piliečių, 
turinčių nejudomojo turto 
Prancūzijoje, Šveicarijoje, J. 
Amerikos Valstybėse ir kito
se šalyse. Atsirado ir tokių, 
kurie norėjo užregistruoti sa
vo paliktą nejudomąjį turtą 
Sov. Rusijoje. Bet šitas turtas 
neregistruojamas, nes Sov. 
Rusija nepripažįsta savo ša- 

. lyje jokio svetimšalių nejudo
mojo turto.

tasai tykių su Lenkija. O Lenkijos 
prancu- visuomenės dalis tuos santy- 

Be kius ateityje įsivaizduoja kaipo 
tarp SSSR ir Prancūzijos Lenkijos-Lietuvos uniją. Todėl

negalima manyti, kad SSSR su
darydama sutartį su Lenkija 
butų išsižadėjusi savo senesnių 
bičiulystės ryšių su Lietuva ir 
Prancūzija. Net 
kad 
kija 
sius 
Ine
pabrėžusi) užakcentavus. Tai iš 
Lenkijos pusės Lietuvos atžvil
giu agresija turi ne tik sušvel
nėti, bet net visai dingti. Tai 

su Lenkija atsiduria 
Toji 

ir SSSR sutartis turi 
neigiamai paveikti Vo- 
ekspediciją. Todėl toji 

Europos politikoje 
labai reikšminga, o ji

lygio partnerio . rolėje.
Lenkijos 
žymiai 
kietijos 
sutartis 
esanti
ypatingai svarbi visiems Balto
skandijos valstybėms, nes jos 
galės būti žymiai atsparesnės 
prieš Vokietiją. Čia esama to
kių gandų, kad žymėtina, jog 
SSSR su Lenkija susitarime 
aktingai nedalyvavęs lenkų už
sienio ministras Bekas. Ir tai 
suprantaiųa dėlko. Esą Lenki
jos užsienio ministras Bekas 
jau buvo linkęs su Vokietija į 
mainus. Jisai planavęs veik ko
ridoriaus dalį keisti į kitas te
ritorijas* Jau jisai buvęs susi
pratęs su ta nuomone, kad Vo
kietija atsiimsianti Klaipėdos 
kraštą ir pareikalausianti lenkų 
koridoriaus dalies. Todėl Bekas 
mėginęs teirautis Latvijoje, 
kaip jie žiūrėtų į lai, jei lenkai 
okupuotų Lietuvą, jos rylų 
šiaurės dalį užleisdami Latvi
jai, bet užtai Lenkija pasiimtų 
Liepojaus uostą, Daugapilio vi
są rajoną iki Estijos sienos. 
Buk lenką ministras* Bekas ši
tuo reikalu mėginęs susižinoti 
ir su Estija. Jiems buk žadėjo 
užleisti Valko teritoriją, kurią 
dabar Latvija valdo. Ką Latvi
ja atsakiusi į (uos Beko planus, 
žinių neturima, bet faktas, kad 
jisai su Estijos politikais pana
šiai kalbėjos ir lenais gavęs

kino man, kad tai visa nėra 
prieš gerą. Visai esą galimas 
daiktas, kad dabar Vokietija 
aštrins Lenkijos tautų santy
kius, o ypač gyvai pa laikys uk
rainiečių judėjimą, kuris neabe
jotinai esąs gyvas. Šioks Vo
kietijos elgesys neabejotinai 
gali iššaukti atvirą konfliktą. 
Jisai man kaipo gryną faktą 
tvirtino, kad SSSR ir paskutinę 
minutę Čekijos nenorėjo apleis
ti. Esą, iš SSSR pusės Čekijai 
jau Miuncheno sprendimui įvy
kus buvo aiškiai duota supras
ti, kad čekai vokiečiams nenu
sileistų ir pradėtų karą. Buk iš 
SSSR pusųs buvo pažadėta vi
siška parama ir buk buvo sa
kyta, kad dėl SSSR geriausia 
proga dabar Vokietiją pulti ir 
vargu ateityje tokia gera pro
ga busianti. Bet reikalas tas, 
kad kuomet Prancūzijai buvo 
praneštas toksai SSSR nusista
tymas, tai Čekijai buvo aiškiai 
pasakyta, kad Prancūzija ir 
kartu Anglija ne tik lame kare 
nedalyvausiančios, bet net jo 
neparems, todėl Čekija pasku
tinę minutę susvyravo ir leido 
būti Vokietijos karpoma. Buk 
kai kurių Čekijos politikų tar
pe SSSR tokie žygiai ir paža
dai buvo suprasti greičiau kai
po politinis manevras, bet ne 
tikras pasiryžimas.

Kiek tos žinios tikros,
imu tvirtinti, bet lasai Suomi
joje gyvenąs politikas man tai 
įrodinėjo kaipo gryninus j fak
tą. Esą šiuos faktus turint gal
voje ir dabar SSSR stengsis su
eiti su Lenkija į (ikrus bičiu
lystės ryšius ir ją alitraukt iš 
Vokietijos įtakos. Todėl čia ir

nesi-

Nuotykinga “Pane
vėžio” pirmoji ke

lionė į Klaipėda
Lietuvos Llovdo bendrovė 

neseniai nupirko Norvegijos 
jurų prekybos naują laivą, 
kurį pakrikštijo vardu “Pane
vėžys”. Laivas 1680 brutto to
nų- taigi didžiausias dabarti
niam Lietuvos juros preky
bos laivyne. Norvegijos sosti
nėje Oslo “Panevėžys” iškėlė 
Lietuvos vėliavą ir lietuvių 
jūreivių vadovaujamas, gruo
džio mėn 12 dieną išplaukė į

josi per dvi dienas. Tačiau dėl 
didelės audros laivui teko 
ieškoti prieglaudos Bernholmo

eigą, norėdamas pasipildyti

truko kuro dar už 80 kilomet
rų nuo Dancigo. Ir “Panevėžį” 
pradėjo bangos ir juros sro
vės nešti savais keliais. Laive, 
bangų blaškomam, pritruko ir 
niais. “Panevėžys” per radi
ją pradėjo šauktis pagalbos. 
Bet pagalbą suteikti buvo sun
ku, nes juroje dar nebuvo nu
rimusi audra. Pagaliau vien
am vilkikui pavyko “Panevėžį” 
pririšti. Vilkikas nelaimūs iš-

ne į Dancigą, bet į Swine- 
muendes uostą, nes teko plau
kti pa vėjui. Čia “Panevėžys” 
buvo paremontuotas, pasiėmė 
anglių ir maisto atsargą- bet 
turėjo dar laukti, kol atsiųs 
iš Klaipėdos pinigų šiems ma
lonumams apmokėti, nes kapi
tonui pritruko ir pinigų.

Ir po visų nuotykių “Pane
vėžys” laimingai pasiekė Klai
pėdą tiktai Naujų Metų išva
karėse, tuo budu išbuvęs pir
mojoje savo kelionėje į Klai-

Klaipėdoje paėmęs lietuviš
kų javų krovinį, “Panevėžys” 
išplaukė į Antverpeną, tuo

juros prekybos laivyne.

O Kaune gyvenantieji klaipėdie
čiai lietuviai valdininkai, stu
dentai ir kili steigia klaipėide- 
čių draugiją.
________ l------  ---- .

mų pradžia.
Tokie (ai tarptautinės politi-
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Lietuvos Valstybės Teatras
By C. V. Liūtas, Kaunas, Lithuania

Since my arrival in Lthuania 
many topies have absorbed a great 
deal of interest. One topic which 
leaves me vvith an unusually good 
impression is the Valstybės Teatras, 
especially the section dealing with 
drama. This department as well as 
the Bailei and Opera is backed by 
the government. This is an import
ant fact and will have bearing on 
what vvill be written furthcr.

Some are humorous. 
presented for an un- 
story. From the lislcd 

at least three have 
personai serutiny. The 

a Lithuanian creation.

Mr. O‘Neill expresscs his opinion 
strongly. The expression of this 
opinion vvas not censored by the 
Valstybes Teatras, therefore it was 
grand to šit in a theatre filled with 
peoplc who accept Christianity as 
their eode of morals. It was grand 
because the reactions of such in- 
dividuals could be Avatched. It was 
grand because a n American dra-
matist was expressing himself as an 
American to a group of Lithuani- 
ans. It was grand too, that an 
American Lithuanian was able to 
follovv the effects the dramatist’s 
sermon had on the Lithuanian 
audience. The dramatist had in- 
fhience and this influence was felt, 
proving the translation was good. 
The play moved smoothly. Only. 
momentarily during the course of 
the play was a negative moment 
felt. The audience became disgust- 
ed with the Romanized Marco Po
lo. Some sųuirmed in their seats. 
Some 
made 
stand 
pen.
O’Neill succeeded in vvorking this 
group from various angles.

His American view seemed diffi- 
cult to grasp, būt Mr. O’Neill suc
ceeded in winning his audience be- 
fore the finai eurtain dropped. The 
applause xvhich followed confirmed 
the satisfaction derived from hav
ing the Valstybės Teatras present 
a play which develops a dceper 
understanding.

A good number of people cxprcss-: 
ed disgust with such an American 
point of view; hovvever the gene- 
ral conclusion may be creditcd as 
a vietory for American drama in 
Lithuania. More plays by Ameri- 
cans and translated as xvell as 
Marko Milijonai are awaited.
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CONTESTANTS*

an-

the 
any 
flag

Out of the entries that wcre 
wilhin the contest regulations 
and were eligible for prizes, 
the judges cast their votes for 
two as being worthy of
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šįz'-į;
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Senasis Kaunas Nemuno ir Neries santakoje. Čia kai kurie pastatai statyti dar Vytauto 
Didžiojo laikais. VDV foto

THE W0RLD AT 
A GLANCE

mistake in conclud- 
is vvorthvvhile, be- 

the actors and act-

At times 
presentation hearty 
heard. Momcnts pass- 
audience were deeply 
urged to think. Some 

būnging tears to

At the theater a variety of dra
mas are presented. Some dramas 
are Lithuanian creation and others 
are translations from Russian, Ger- 
man, Polish, English, etc. Some are 
patriotic. 
Others are
usually good 
combinations 
come to my 
first was
The second vvas a translation from 
the Russian. And the third vvas a 
translation from the Etnglish. Brief- 
ly each vvill be summarized:

Atžalynas is a five act play by 
K. Binkis. This Lithuanian creation 
has a simple plot and the charact- 
ers are being of a contemporary 
Lithuanian sccne. In a largo city 
of Lithuanian high school life gives 
the author the major part of his 
play and the remainder of it af- 
fords the author an opportunity to 
take a humorous būt gentie slap at 
the poniutės.

There is no 
ing the drama 
cause through
resses the author succeeds touching 
the audience’s emotions. 
during the 
laughter vvas 
ed vvhen the 
touched and
scenes succceded 
the eyes of many in the audience. 
In the lobby after the shovv many 
thoughtful comments vvere heard 
proving again the author’s success, 
and hencc the drama’s success.

Pelninga Vieta is a translation 
from the five act play by A. Os- 
trovsky. This Russian play has a 
heavier plot, and the characters 
are produets of an old Czarist Re
gime. The play is a comedy in 
vvhich the antagonist dies from a 
heart attack, after the people vvho 
suffercd from his grafting caught 
u p vvith his method of living. In 
thie play there is a deeper eurrent 
vvhich for the sake of simplicity 
may be called charactcr study. One 
character i n this play seemed a 
stcal from David Copperfield. 
trovsky’s
logubov and 
Uriah Hcep
The moral of the play 
Kyšininkystė 
should

Os- 
character is named Bie- 

is very similar to 
of Charles Dickcns. 

suggcsts
pay and it 
to.

doesn’t 
not be resorted

The found this
ap-

chevved their nails. Others 
forccd efforts not to under- 
the truth of the dramatist’s 
Others vvere just bored.

by Dr, E. G. Peters

From the foregoing summaries 
the follovving facts are conclusivc; 
The Valstybės Teatras is acęomp- 
lishing a good job in intellectual 
criticism. Courageously the theater 
presents dramas vvhich knock go
vernment injustice. The theater 
also presents dramas vvhich intend 
to educate a population as long as 
the pupulation possesses the means 
and the faciŲtics to go to the 
theater. The theater endeavors to 
be frank vvith its public. And it is 
evident the public has been pleased 
vvith the efforts of the Valstybės 
Teatras.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

—.................................. ■ ■ ■

ABOLISHING TAX-EXEMPT
SECURIT1ES

Civil Service 
Examinations

Reading the articles submit- 
ed for the contest proved to 
be a very interesting task. It 
was a bit disappointing, how- 
ever, that a number of the 
entfies had to be adjudged 
ineligible for the prizes, ac- 
cording to the rules and re
ąuirements definitely stated 
in the numerous contest 
nouncements.

As you may recall, 
subject niatter was to be 
amblem, coat-of-arms’ or 
that stood for soincthing dear 
to Lithuanians and the articlc 
submittcd for this contest was 
to tell somclhing about the 
significancc, 
tory of such 
arms, etc.

A number 
ants wrote

mcaning, 
cinblem,

of our 
about

or his-
coat of

Abolishing tax-excmpt seeurities, 
one of the greatest means of tax 
evasion by the vvealthy, has result- 
ed from recent decisions of the fc- 
deral Supreme £ourt, especially 
from the dccisiori in the Port of 
Nevv York Authority case. Hence- 
forth, the seeretary of the 
is empovvered to tax all 
from government jobs, and 
much more important, to
incomes from government seeurities.

treasury 
incomes 
vvhat is 
tax all

from vvhatevcr

from tax-exempt
important that it

major 
Hard- 

Roose- 
to tax

just a day or two remain- 
the calendar for January it 
as vvell to look ahead Into

out as the 
the Big Three 

birthday of Lincoln, the 
of Washington, and the 

PARTY o f the L. U. C. O f 
the Bunco Party is the 

of the three from 
fu n.

the In-
are 35c

The United States Civil Service 
Commission announces open com
petitive examinations for the 
follovving positions:

ASSOCIATE AERONAUTICAL 
INSPECTOR ...... - $3,500 A YEAR

ASSISTANT AERONAUTICAL 
INSPECTOR ......  $3,200 A YEAR

LINK TRAINER OPERATOR— 
DISTRUCTOR ......  $2,900 A YEAR

ASSOCIATE AIRCRAFT IN
SPECTOR .......... $2,900 A YEAR

Applications mušt be on file 
with the United States Civil Ser
vice Commission at Washington, 
D. C., 
1939.

not later than February 20,

contest- 
different 

myths. In itself, Lithuanian 
įnythology is a fascinating and 
almost inexhaustible subject 
and would undoubtedly be a 
wide field for any contest- 
purposes. Bul, this particular 
contest vvas of anolher nature-

awards.
The first prize goes to Miss 

Venta Kartonas, 2555 W. 69th 
St., Chicago, III. Sbe will re- 
ceive tiic beautiful “Vilnius” 
album, which contains excel- 
lenl photographs1 colorful lith- 
ographs and fine drawings re- 
presantative of ancient and 
somewbat more recent Vil
nius. Copies of this volume 
are becoming fevver and fewer 
and we are indecd happy and 
proud to be able to present a 
copy of this precious album 
to the winner.

Miss Auna Dishus, 1012 W. 
Cullerton St., Chicago, .111., is 
the other \vinner and will be 
presented xvith “The Daina”, 
an anthology of Lithuanian 
and Latviai! folksongs, that 
can be read and re-read with 
new joy each time. An histo- 
rical introduelion eontributes 
additional value to this book,

entire audience
interesting. Often loud
xvas heard afler a vvisc re- 

mark concerning graft. The intellec- 
tual discussions on man or on wo- 
man brought forth applause like- 
wise. The humorous (piestion of 
the importancc of man or vvoman 
in society gavę the audience bits of 
good laughtcr. Only the men apc 
plauded when thcy were presented 
as the more important. Of course 
only the xvomen applauded vvhen 
thcy svėre presented the more im
portant. It appeared as though a 
game was being played betwcen the 
opposite scxes, būt at the end the 
opponents left contented. In the 
lobby again fevorable comments 
werc heard plūs some caustie ones 
and p’.us some merry laughs. Ano- 
ther play was presented by the 
government theater and the audi
ence svalked away pleased.

Marko Milijonai is a translation 
from the four act play by E. 
O’Neill. This American creation 
xvas the decpest of the three dra
mas viewcd. The story grows as 
Marco Polo buildg his million in 
gold. The comparison of the Ro
manized idea of Christianity xvith 
Kublai Khan’s idea of Buddism 
gives this play the depth the other 
two plays lacked. Mr. O’Neill takes 
a severe blow at the Romanized 
version of Christianity. Those who 
have read or seen this play in Ame
rica vvill understand what is im- 
plied.

• In opening we would likę to 
once more remind the followers 
and friends of Pirmyn chorus not 
to miss one of the greatest of Lith
uanian musical highlights of the 
season. That, in short, is Victor 
Bender’s finai concert in America. 
February 5th. On Feb. 6 Victor 
leaves for Lithuania, perhaps never 
to return again.

^he United States Civil Service 
Commission also announces open 
competitive examinations for the 
following positions of which appli- 
cations mušt be on file with the 
United States Civil Service Com
mission at Washington, D. C., not 
later than February 21, 1939:

A few others sent in des- 
criptions of this or that emb- 
lem or coat-of-arms; būt a 
mere description, even though 
it was accurate and detailed, 
did not fall within the seope 
of this contest. We have all 
seen pietures of cmblems’ 
etc., and could possibly des- 
cribe them, būt the purpose 
of this contest was to bring 
forth information as to the 
origin or significancc of such 
emblems, flags, etc.

of each and cveryonc of us.
Awards and Gongratul^- 

lions to the xvinners! Bctter 
luck next time to reinaining 
contestants! From the know- 
ledge gained in looking up 
Information to write any one 
of the articles submittcd, all 
contestants have gained some- 
thing valuablc.

In coming issue of this 
English Section we shall pub- 
lish some of tlie articles that 
have been sent in

eivsij.

Cravv-

graduated 
wcnt on, 
vvould be 
to have 
seeurities

• The finai concert vvill start at 
8:00 P. M. in Kimball Hali Jack- 
son and Wabash Avės. The admis- 
sion price is 75c (not $100 as an- 
nounced previously).

could
most

hold- 
like the 

Drexels are in

• The Goodman Theatre, the 
Lithuanian Auditorium, Sokol hall, 
the Ashland Auditorium, and the 
Amalgamated hall have all resoun- 
ded vvith Victor’s golden tenor 
voice.

• Those that have heard Victor 
sing Lithuanian and American 
ratic airs will not vvant to 
this concert.

ope- 
miss

ope-• Among the best known 
ratic airs and songs that vvill be 
presented vvill include “Mamytė” 
Arija from “l^rtha” by Flotovv, 
songs from Čavalleria Rusticana 
by Mascagni “That’s How Irelanc 
Was Born” and countless others 
that Victor vvill sing positively the 
lašt time in America.

• Let’s all be on hand that night 
to wish Victor a bort voyage and 
success in Lithuanian opera. Until 
then, long may Pirmyn’s Victor 
Bender thrill the Lithuanian au- 
diences with his golden voice.

Raskey Huey>

YEAR 
(WILD 
YEAR 
(WILD 
YEAR

PIRMYN GOES TO 
LITHUANIA!

With 
ing on 
is just 
the next month.

February stands 
month celebrating 
— the 
birthday 
BUNCO 
course,
most important 
the point of view of real

On February 17, the L. 
Holding a Bunco Party at 
ternational Ilouse. Tickets
each and may be securcd in ad- 
vance from any L. U. C. member. 
As vvith all L, U. C. affairs, plans 
have been mgde for the Bunco so 
that everyone vvill have a fine time 
and vvill pass a reali y enj'oyable 
evening. There vvill be prizes for 
each table, and a special one for 
the door prize — prizes that you 
vvill be proud to have.

So, for a lively evening in plea- 
sant surroundings and vvith good 
company, be Įsure to come dovvn to 
the L. U. C. Bunco Party. Wc*ll be 
seeing you there.

— o —•
To Winchell orchids, to

ford gardenias, and to the L. U. C., 
a birthday cake vvith one candle — 
in cclebration of the first anniver
sary of the L. U. C. NOTĖS. Jan
uary 29, 1938 saw the conseption 
of the L. U. C. eut vvhich is novv 
so familiar, a small plate vvith a 
dark background shovving a dip
lomą resting alonside heavy tomes, 
symbolism for the cnlightnicnt 
through the printed page. This eut 
has served to distinguish the L. U. 
C. columns from other columns at 
a glance, and to achieve a certain 
amount of individuality othcrvvise 
not possible. To the artist, Wenetta 
Grybas,
thanks; to 
brating its 
vvishes for

BIOLOGIST (WILDLIFE) 
$3,800 A 

ASSOCIATE BIOLOGIST 
LIFE) ................. $3,200 A

ASSISTANT BIOLOGIST 
LIFE) ................. $2,600 A

CHIEF TOPOGRAPHIC DRAFT- 
SMAN ................. $2,600 A YEAR

PRINCIPAL TOPOGRAPHIC
DRAFTSMAN ......  $2,300 A YEAR

SENIOR TOPOGRAPHIC 
DRAFTSMAN ......  $2,000 A YEAR

TOPOGRAPHIC DRAFTSMAN 
$1,800 A YEAR

ASSISTANT TOPOGRAPHIC 
DRAFTSMAN ......  $1,620 A YEAR

Further Information concerriing 
these positions may be had from 
the Manager, 7th U. S. Civil Ser
vice district, Post Office Building, 
Chicago, Illinois-

(Con’t. from lašt week)

a vote of 
onc-year-old cele- 

best
success.

By these recent desisions, made 
by a liberalized court, carlier deci
sions are practically reversed; and 
Gongress can novv exercise the 
povvcrs clearly granted to it by the 
IGth amendment, vvhich specifically 
statė that that legislative body may 
tax an “income 
source derived.”

Taxing income 
seeurities is so
has been advocated for nearly tvvo 
decades by leaders of both 
political parties. Presidcnts 
ing and Coolidge, Hoover and 
velt have all urged Congrcss
income from such seeurities. Sec- 
retaries of the treasury Andrevv 
Mellon and Ogden L. Mills both re- 
commended such taxation, accord- 
ing to Profcssor Dvvight L. Dumond 
in his book, “Roosevelt to Roose- 
velt”. In his report of .Tune 30, 
:.932, Seeretary Mills stated that 
$22,536,000,000 vvere i n tax-exempt 
seeurities; then he added signif- 
icantly, “A Progressive income tax 
at high rates and tax-exempt secur- 
ities cannot exist side by side.”

Cordell liuli also condemned 
such ėxemption as bound ultimatcly 
to destroy any system of 
income taxes. Then he 
“In the event of war, it 
an unspeakable tragedy 
lockcd up in taxexempt
40 to 70 billion of dollars, ovvned 
by a privilcgcd class vvhich 
not be reached even in the 
urgent emergency of vvar.”

Largc pats of the invisible 
ings of vvealthy famįlies 
Goulds, Hills, and
tax-exempt seeurities, according to 
Ferdinand Lundbcrg in his “Amc- 
rica’s 60 Famįlies”. He adds that 
much of the colossal fortūnos of 
George Eastman of Kodak fame and 
of Andrevv Carnegie, former steel 
mastei’, is invested in such sccur- 
ities. Tvvo persons vvith annual in
comes of over $1,000,000, according 
to Profcssor Dumond, received 
$4,344,491 in non-taxable income 
from tax-cxempt seeurities. The 
public is the loser. The failure to 
subject tax-exempt seeurities to 
the income tax, according to Pro- 
fessor Edvvin R. A. Seligman, tax 
authority at Columbia University, 
causes an annual loss of $30,0,000,- 
000 in revenue.

In the light of the above facts, 
abolishing tax-exempt seeurities 
Vvill confer these important sočiai 
benefits: It vvill bring bandly need- 
ėd revenues into federal and statė 
coffers; it vvill elose one of the 
biggest loopholes for tax evasion by 
the rich; and it vvill help to eut 
dovvn the stupendous fortūnos of 
Afnerica’s 500 richest families, 
failies vvhose trenicndous vvealth is 
a constant threat to our freedom 
and democracy,

wc extend
the
first anniversary, 
its continucd

— O —
has invaded

Birute
the rank.s 

Rutkauskas 
having alrcady 

and being very

i n

a t

Romdn.ee 
of the L. U. ( 
and John Balanda 
exchangcd vows
much that vvay about ’each other. 
Ann Skricus, vvearing an engage- 
ment ring from Dr. Wiliiam Charm, 
vvill probably be center-aisling 
the very near future likęvvisc.

— o —
At the monthly meeting held

the Grcat Northern Hotel January 
22, 1939, ,two new members were 
admittcd into the ciub, Edvvard Mc- 
ncika and Veto Baltrūnas. During 
this meeting, plaus tovering the 
entire year vvere discussed in vvhich 
the Sočiai) Educational SuFvey, and 
Publicity CommittceK, in particular, 
vvould be functionally active.

J. Rachens,

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.
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Kovo 12, 1939

The United States Civil Service 
Commission 
competitive 
position of 
the offices
which a vacancy exists or is about 
to occur.

also announces an open 
examination to fili the 
postmaster at each of 
hereinafter named at

DONGOLA ....................
INDUSTRY .................

MAZON ........................
SAINT JOSEPH ...........

VERSAILLES .............
WILLOW SPRINGS ....

$1900.
$1400.
$1800.
$1700.
$1400.
$1500.

The date for assembling 
petitors will be stated on 
mission cards sent applicants after 
the date for the elose of receipt 
of applications and will be about 
fifteen days after that date.

Furthcr Information concerning 
these positions may be had from 
the Manager, 7th U. S. Civil Ser
vice District, Post Office Building, 
Chicago, Illinois,

Maritime 
Examinations

The United States 
mission announces 
examinations:

of com- 
the ad-

Maritime Com- 
the following

FOR DECK 
ENGINEER

“EXAMINATION
CADET AND
CADET IN AMERICAN MER
CHANT MARINE”.

AVhcn vve finally arrived at the 
site of the Song Fcstival of Siau- 
iai, those of us vvho had vvalkcd 

briskly lovvard off the cold vvere 
dead tired, and the others vvere 
frozen. lt vvas an immensc field of 
about tvvo hundred yards in length, 
vvith a vine-decorated stage at one 
end, and rovvs of seats facing thseo, 
vvith a platform for the dignitaries. 
After an opening address by Pulki
ninkas Leonas, the program began. 
The chorus, vvhich vvas led by Mr. 
Griauzdė vvith much gesturing and 
waving of his arms, and coat-tails, 
flying, vvas a compasi'e of all the 
choruseg in the neighboring tovvns 
and villagcs. The result of these 
two thousand voiccs was good and 
loud.

men and vvomen drcssed in peasan 
fashion, camc out on the field, an ! 
did all kinds of prašant ftnd figure 
danuos, some of vvhich vvc had 
never seen before. During. the 
course of this dancing, vvc slipped 
out amidst tumultous applaucc and 
returned to tovvn for our farcueli 
banquet. Ib was a very nice ban- 
quet, because there vvere ortly five 
or six speakers, and tbe.r speeches 
vvere short. We had only a limited 
limo to (levo e here; our train vva . 
leaving shortly. It vvas grand 
ing “home” to Kaunas.

For the next few days \ve 
frce to do as 
of us delved 
the ^ity.

gct>

vvci e
manyvve pleased, and 

night-life ofinto the

the 
sing 
had

the h ugc song 
audience Pirmyn 
two numbers, būt 
to resort to the 

so that the peoplc 
bul had to allovv

Acclaimed by 
chorus and 
consenled to 
after seven
national anthem, 
couldn’t applaud, 
us to leave Ihe stage. Andy Norbut 
was rcųuestcd to ph>y a few num
bers on his accordion, and for the 
next half hour he obliged. \\’e were 
preud of Andy up there i n the 
choius leader’.s stand, bundled up 
in a topcoat, and playing number 
after number for these peoplc xvho 
liked his music so.

Later, some five hundred young

mission announces an open com
petitive examination to establish 
an eligible register of candidates 
for appointment as Deck Cadet or 
Engineer Cadet in merchant ves- 
sels vvhich are subsidized or own- 
ed by the U. S. Maritime Com
mission. Applicants mušt be be- 
tween the ages of 17 and 25.

Application for information and 
reąuirements for the examination 
should be addressed to the U. S- 
Maritime Commission, Washington, 
D. C. 

t

Formai applications should be re- 
ąuested of the Commission and 
filed not later than March 1, 1939.

hotels there
The best

There are 
that run 
kncvvn of these are the Mctropole 
as the Hotel de Lithuanic, and the 
Versaille 
are 
and 
the 
ron

Severai 
night-clubs.

featured the Le Ba- 
the States.
quite staid vvith its 
glistening ehandalies,

The floor shovvs of both 
usirilly imported from Russia 
l'rancc. During our stay there, 
Metropolc 
Trio from

The “Mot”, 
high ccilings, 
high-backed chairs, and other periotl 
furnishings is a cold and forma? 
place. The Club Versaillcs. on tbe 
other hand, is extremely nmdern- 
is ic, decorated in marocn and chro- 
miuin vvith black velvet vvall hang- 
ings, and very eozy. The frcquent- 
ers of this place are younger and 
gaycr, and just before the floor 
shovv, vvhen the indirect lighting is 
svvitchcd off, and before the spot- 
ligbts go an, Ihe spirit lamps on 
tilo tables vvhich keep vvarm samo- 
vars of coffce, are likę islands of 
light refleeting happy faccs, in a 
sea of darkness. Leading <lawn from 
the terraced rovvs of tables i s a 
circular dance floor vvhich revolves 
under ones fcet, creating quite a 
strange sensation. To one side i< 
a six-piece orchestra vvhich pluys 
American svving, English music, and 
vvhich features rumbas and 
from the Argentinos. The 
vvhich vvc had so deligently 
iced, vvas extened here.

TTo be continucd)

tangos 
polka, 
pract-

The United States Maritime Com-

Romdn.ee
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Siena Iš Dienos
Jau Pasveiko

MARQUETTE PARK.—Prieš 
pora savaičių buvo sunkiai su
sižeidęs auksorius R. Andreliib 
nas, bet dabar pasveikęs vėliai 
darbuojasi savo krautuvėj, ad
resu, 6324 So. Westem Avė.

Biznierius Andreliunas pernai 
minėjo 15 metų biznio sukak
tuves ir tais pačiais metais ve
dė veikėją Elžbietą Ogentaitę.

Jie turi gražią dukrelę An
geline.

Rep. X. N.

džiaugiasi šiltos saulės spindu
liais, o gal net maudosi gaivi
nančiam juros vandenyj. Jie 
atostogauja ir yra pasiryžę pa
stebėti visai žiemai Hollywoode, 
Floridoj. Chicagoj pp. Aushrai 
gyvena adresu, 6510 S. Albanj’ 
Avė. Jų adresas Floridoj yra 
1816 McKinley St., Hollywood, 
Fla.

Pavydim, bet linkim pp. Aus- 
hriems atostogas laimingai pra
leisti. J.

PALIKS TIK SENI NAMAI, NYKUS VAIZ
DAI IR ATSIMINIMAI “

Kaip Dabar Atrodo Pirmoji Lietuvių 
Kolonija Chicagoj

Pasidavė 
Operacijai

TOWN OF LAKE. — šiomis 
dienomis Atlas Fuel kompani
jos vice-pirmininkas, Victor 
Gapsewicz, 4913-19 So. Pauli
na St., išvyko į German Dea- 
coness ligoninę ir ten pasidavė 
operacijai, kuri, kaip žinia, ge
rai pavyko...

Iš 3-jų Gapsevičių brolių Vik
toras yra jauniausias.

Rep. X. N.

Gražina
Bizniavietę

RRIDGEPORT.—šiomis die
nomis Bridgeport Hardvvar* and 
Paint korporacijos, 3214 South 
Halsted St., kurios valdytoju 
yra Joseph Ramančionis, krau
tuvės viduj yra varomas remon
to darbas: veik visos patalpos 
yra pertaisomos ir grąžinamos 
patyrusio lietuvio meistro Wm. 
Novak priežiūroj.

Kostumeris.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

James Kodonis, 28, su G^or- 
gia Salapis, 24

Frank Kantenis, 28, su Hed- 
wig Parlak, 25

Alger Briedis, 32, su Helen 
Phillips, 29

William Petrulis, 27, su 01- 
ga Slusnis, 23

Walter Zacharewicz, 24, su
Florence Majszak, 21

Anton Zubbrick, 25, su Voya 
Larson, 23

Frank Gudjonis, 28, su Mary 
Ražaitis, 23

Clarence Latouske, 34, su
Mary Stoker, 35

Reikalauja
Perskirų

Nellie Palash nuo Tony Pa- 
lash

Gavo
Perskiras

Virginia Stogen nuo Peter 
Stcgen

Atostoerauja
Floridoje

Chicagiečiai daugumoj ken
tės šaltį, sniegą, purvą, bet ne 
pp. Juozas Aushra ir Aushrie- 
nė. šiuos žodžius rašant jie

Platak Vėl 
Laimėjo

šeštadienio vakare Lake 
Shore Athletic Club rūmuose 
bridgeportietis Juozas Platak- 
Platakis, “handball” sporto 
čempionas, susikirto su kitu to 
sporto ekspertu, Paul Turner, 
iš St. Paul, Minu. Platak lai
mėjo. 21—11 ir 21—10. Turner 
yra Minnesota valstijos “hand- 
.;a.l” čampionas.

NORTH SIDE. — Gal įdomu 
kam nors bus žinoti, kad namas 
kur seniau buvo Smulskio — 
Norih-Western Bankas, lai bal
tas namas prie Milwaukee ir 
Division gatvių, o paskutiniu 
laiku Milvvaukee National ban
kas. (dabar šis bankas kraus
tosi iš to balto namo į buvusį 
lome banko namą). Nupirko 

..liestas ir šioje vietoje padarys 
požeminių traukinių stotį.

šios apylinkės vaizdai
Tarpe Halsted į vakarus iki 

Damen avė. ir nuo Grand Avė. 
iki Armitage avė yra labai daug 
apleistų namų. Daug jų nugrio
vė, daug jų dar griaus. Kas bus 
daroma su ten pasilikusia tuš
čia žeme dar nežinia. Milvvau
kee avė. biznis irgi labai pa
šlijęs. ypatingai į rytus nuo 
Ashland avė. Namai apleisti 
riogso, kiti jau baigia griūti. 
Nykus vaizdas, lyg po karo mu- 
v • SIU.

Senoji Lietuvių Buveinė
Prie NVabansia ir Paulina 

galvių, kur būdavo tirštai lietu
vių apgyventa, dabar lietuvių 
labai mažai beliko. Dabar dau
gumoj lenkai ir italai, ši kolo
nija irgi labai susmukusi. Na
mai apleisti ir daugumoj griau
nami.

Šioje kolonijoj ir lietuvių biz
nierių taip kaip ir nebėra. Jei
gu kuris dar ir laikėsi iki šiol, 
tai nori išleisti savo biznius, 
greičiausiai tie bizniai pateks 
.enkams ar italams.

PolitiRa
Lietuvių

i Demokratų Lyga 
Ruošiasi
Nustatė Veikimo Programą

Praeitą penktadienį, sausio 
20-tą dieną- Lietuvių Demo
kratų Lyga Cook apskrityje 
laike savo metinį susirinkimą 
antrašu 6912 So. Western avė. 
Šiame sutrinkime buvo išrink
ta nauja 1939 m. valdyba ir 
padaryta daug svarbių nuta
rimų dėl vasario “primary” ir 
balandžio mėnesio balsavimų.

Visų pirma, kadangi neatsi
lankė senasis pirm. Frank 
Woidat į šį susirinkimą, tai jo 
vietą užėmė vice-pirm. B. Ja
kaitis.

Kortų lošimo parengimo 
komisija raportavo, kad pa
rengimas atnešė šiek tiek pel
no su kuriuo padengta keletas 
mažų bilų, kurios buvo užsi
likę.

Priims Pavienius Narius

No. 1870 Lovos kapai išsiuvinėjimas. Išsiukit naturališ- 
kų spalvų siūlais, turėsit gyvų gėlių bukietą.
I---------------------------------------------------------- I
j NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1870
! 1739 So. Halsted St, Chicago, I1L I
I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.............. ’

I
( Vardas ir pavardė .................................................................................... |

J Adresas .......................................................................................................  '

i Miestas ir valstija ................ L..„............................................................... .
"«■» M* ■■ Ma* M* W M* M* W

PETERPEN ‘

Lietuvių bažnyčia, kuri nė 
nepanaši į bažnyčią, atsidūrė 
jau nebe lietuvių kolonijoj.

Tai šitaip yra su pirmąja lie
tuvių kolonija Chicagoj.

Praėjo laikai kada ši apylin
kė buvo šios kolonijos lietuvių 
tvirtovė. Kur tvėrėsi chorai, 
draugijos, kuopos, teatrališki 
rateliai, sąryšiai, knygynai ir 
1.1. Dabar liko tik atsiminimai.

Kas praėjo jau nebesugrįš.
K. č.

Ką Tie Septyni 
Našlaičiai Dabar 
Darys?

Prie Dolton, Ilk, neatsargus 
nežinomas automobilistas suva
žinėjo ir užmušė 53 melų ūki
ninką Frank Lot tino. Automo
bilio vairuotojas nesustojo. Pa
bėgo, o kadangi nebuvo liudi
ninkų,. lai nežinia koks yra au- 

miobilio numeris.
Velionis paliko žmoną ir de

vynis jaunus vaikus. Šeimyna 
yra neturtinga ir neturi iš ko 
gyventi.
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—Dr. J. Poška; Iš Humboldt 
Park —A. Shimkus; ir iš 
North-Wesl Side A. Bacevi
čius. Kilų wardų atstovai dar 
neišrinkti.

Pasibaigus rinkimams, bu
vo nutarta kitą susirinkimą 
laikyti toj pačioj vietoj, tai 
yra — Stankovich Real Estale 
ofise. Su p. Stankovich suti
kimu—Lyga atidarė savo 
Headąuarters jo ofiso, ir nu
tarė apie lai pranešti Cook 
County Central Commillcc, 
kad visokiais reikalais kreip
tųsi į Lithuanian Democralic 
League of Cook County Head
ąuarters, 6912 So. Western av.

Lygos k oresp., N. Gurskis.

Rado Gatvėj
Negyvą 74 Metų 
Seneli ■ fe

Praeiviai vakar rytą prie 
Acme viešbučio, 811 So. State 
street, po atsarginiais gaisrui 
laiptais rado negyvą žmogų.

Pasirodė, kad tai buvo to

Pažangi
Organizacija

Vienas žmogus “Naujienose” 
neseniai pagyrė North-sidės 
Morning Slar klubą, kaipo pro
gresyvią organizaciją, ir parašė, 
kad jisai išsirinko šiems me
lams gerą valdybą. Tikra tiesa, 
kad Morning Slar kliubas yra 
pažangus ir jo valdyba gera. 
Bet nereikėjo skirstyti klubo 
narius bei veikėjus į “ncw-dca- 
lininkus” ir “uveriecius”.

Klube jokių frakcijų nėra, o 
ypatingai negali būti kalbos a- 
pie kokius ten Hooverio šali
ninkus. Visi klubo nariai myli 
progresą ir demokratiją ir tarp 
jų viešpatauja pilna vienybė.

—Z. Z.

viešbučio gyventojas, 74 metų 
Charles Mitchell. Nežinia, ar 
jis nukrito nuo atsargos laiptų 
ar pats nušoko.

PER 3 DIENAS PUSĖ KAINOS UŽ
NAUJA RAD10

Tel. Victory 4965. i
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS j 
DARBAI. 35 metai bizny, tur • ' 
pilną apdraudą už darbus- Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. I 
BRIDGEPORT ROOFING AND .

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING 
°erkraustom forničius, pianus ir 
’isokius rankančius 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

J. Juozaitis davė įnešimą 
pakeisti metines duokles. Bū
tent, pirmiau kiekviena prie 
lygos priklausanti wardo or
ganizacija arba kliubas turėjo 
užsimokėti $5.00 metams, o 
dabar, vietoj $5.00, tereikės 
mokėti tik $300. Jie to, liko 
nutarta kreipti daugiau atidos 
į auginimą Lygos. Į Lygą galės
prisirašyti ir pavieniai asme
nys iš tų wardų* kuriuose nėra 
politinių kliubų bei organiza
cijos. Lyga numato, jogei Cook 
Apskrity, randasi daug lietu
vių warduosc, kuriuose be 
abejo reikėtų turėti savo orga
nizaciją ir su Lyga bendrai 
veikli.

Valdybos Nariai.

Toliaus sekė rinkimai val
dybos. Atidarius nominacijas, 
visų pirma, buvo perstatytas 
A. Kumskis 13-to wardo, C. 
Kairis nuo Humboldt Parko 
Kliubo, ir A. Gudaitis — lito 
wardo. Kadangi buvo nutaria 
pirmininkus rinkli iš trijų, 
taigi, be jokių diskusijų jie li
ko vienbalsiai išrinkti Al 
Kumskis, pirm.; C. Kairis* 
1-mas vice-pirm., ir A. Gudai
tis 2-ras vice-pirm.; J- Kamin
skas, unt. rast.; J. Stankovich, 
fin. rašt.; B. Jakaitis kasierius; 
adv. C. Zekas, teisių patarė
jas; S. Gurskis—koresponden
tas, ir S. Cibulskis—maršale 
ka.

Lygos Naujas Centras.

Toliaus wardų valdybos su
sigrupavusios, kiekviena sau 
išsirinko savo wardo atstovą* 
kuris atstovaus jų wardą Ly
goj taip vadinamam ekzeku- 
tyvėje komisijoje.

Iš 11-to wardo tapo išrink
tas A. Stasiulis; Iš 12-to tvar
do—W* Popeli, iš 13-to wardo

POTAM BUS VĖL REGULIARE KAINA

1939 Zenith Radio gražiame kabinete $99.95
Elektrikinė Victrola ir 12 lietuviškų rekordų $39.95 
Short wave aerial ir krėslelis $10.00

1939 Zenith Radio gražiame kabinete $99.95
Elektrikinė Victrola ir 12 lietuviškų rekordų $39.95 
Short wave aerial ir krėslelis $10.00

$149.90
Per tris dienas nuolaida už seną radio $74.90

Lengvais išmokėjimais ........... $75.00
Norge ir Universal Crown Gaziniai Pečiai 

verte $139.00 po $68.00
Ant užsakymo padarytos gražus Parlor Setas, vertas 

$10000, nuolaida už seną setą $51.00, — už $49.00 
Graži lempa dykai

Jos. F. Budri k1"'
3409-21 So. Halsted Street

TEL. YARDS 3088

Sudriko leidžiama Radio valanda iš WCFL 970 k- nedėliomis 
nuo 5:30 iki 6:30 vai. vakare Chicagos laiku.

TI-IIS

RILLING

S7O

KVBUL..

Bowling-Biniardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

•
Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S Halsted St.

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

po pietų

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI
UŽ ................

GYDYMAS
LIGONINĖJE .............

$12-so
*50-oo

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 
diena Ligoninėje $ 15-00 

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama “

VISAS LIGAS GYDOMA $*fl.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

t



Pirmadienis, sausio 30, 1939 NAUJIENOS, Chicago, UI.

DEDA PASTANGAS PALIKTI LIETUVIŲ 
AUDITORIJĄ PILNAI LIETUVIU 

RANKOSE
Bondholderių Nutarimai

Komitetas Prisipažino, Kad Nežinojo Kas 
Yra Daroma.

tuo laiku miesto taksų buvo 
nemokėta apie 11 tūkstančių. 
Jie betgi mokėjo po $200 per 
mėnesį ir nedavė taksams aug
ti. Betgi vėliau, kada kiti gas- 
padoriai atsirado, tai dabar 
miesto tdksdi užaugo iki 23 
tūkstančių dolerių. Pas namo 
gasphddrių dabar randasi aįiie 
$2,200, bet taksai nėra moka
mi.

Iš publikos kilo mintis, kad

BRIDGEPORT. — Pereitų 
penktadienį, sausio 27 d., buvo 
sušauktas visų Bond-holderių 
susirinkimas, kurie turi pirkę 
Lietuvių Auditorijos Namo 
bondsų. Susirinko atstovai iš 
apie 12 draugijų ir apie 14 pa
vienių asmenų. Susirinkimas 
buvo sušauktas senojo Bond
holderių Komiteto, kurio pir
mininku yra p. Juozas Rūta. 
Susirinkimas buvo atidarytas a- 
pie 8:30 vai. vakare. Jo tikslų 
paaiškino Pirmininkas p. Rūta, 
— “mes nerime sužinoti kaip 
dabar stovi Lietuvių Auditori
jos reikalai“. Jokių raportų ar 
atskaitų nebuvo išduota.
P. Šukys Prisipažino Savo ir 

Viso Komiteto Nežinojime
Paaiškinti visų dalykų stovį 

buvo perstatytas p. Šukys, ku
ris pasakė, kad Komitetas buvo 
pilnai atsidavęs savo advoka
tams, kuriais buvo pilnai pasi
tikėta, kad viskas bus padary
ta visų lietuvių naudai. Baigda
mas savo kalbų ragino visus 
pavienius bond-liolderius pasi
rašyti ant blankų už paduotų 
planų. Po p. Šukio kalbos, at
stovas iš Chicagos Lietuvių 
Draugijos paklausė, kodėl tas 
planas, 77-B, kai jis buvo pa
darytas, nebuvo perstatytas vi
sų bond-holderių susirinkimui

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

*—4184 Archer Avė.—z

apsvarstymui. Ar jis yra priim
tinas lietuviams ar ne? P-s Šu
kys atsakė, kad mes patys vis
ko nesupratome ir pasitikėjome 
savo advokatais, kurie viskų už 
mus sutvarkė!

Nubalsavo visUs dirbk torids 
lietuvius.

Planas Pakeistas
Kada paaiškėjo, kad teismds 

atmetė paduotų planų perorga
nizuoti Lietuvių Auditorijų, tai 
komitetas pasiūlė tų planų pa
taisyti, taip, kad jis butų lie
tuviams priimtinas. Ant. Zala
torius duoda įnešimų, kad visi 
direktoriai, kurie bus išrinkti, 
butų lietuviai. Įnešimas priim
tas vienbalsiai.

P-s Zalatorius duoda ir kitų 
įnešimų, kad penki direktoriai 
butų išrinkti iš penkių draugi
jų, kurios turi daugiausia bond
sų. Priimta vienbalsiai. Į tų 
skaičių įeina sekančios draugi
jos — SLA, kuris turi $15,000, 
Simano Daukanto draugija — 
$5,000, “širdinė’’—$5,000, “Vy
tauto” — $3,500 ir Teisybės 
Mylėtojų — $2,600. Iš šitų 
draugijų buvo nutarta išrinkti 
penkis žmones, kurie prižiūrės 
to plano pataisymų.

Kalba adv. Gugis
Kadangi stambiausias atsto

vas buvo adv. K. Gugis, kuris 
atstovavo SLA su $15,000, įdė
tų Lietuvių Auditorijoj, tai jis 
viskų išaiškino nuo pat pra
džios Auditorijos vargų. Jis pa
sakė, kad “kada bond-holderių 
komitetas pilėme namų valdyti,

pagal senų j į planų, svetimtau
čiai direktoriai būtų galėję Už
traukti skolų viehbHeftis me
tams ir po io atgal pasiimti Lie
tuvių AutlitbHjų kada skola ne
bus almbkėtia. Tdda tapo duo
tas kitas įnešimas, kad tie pen
ki llbiUViUi direktoriai išrinkti 
iš minėtų draugijų/ patys su
rastų Vokiu paskolų* kuri bus 
priellinkibiiiis sąlygomis (kibta 
ir kdd Libtiivių AtiditbHja ga
lėtų savistoviai pasilaikyti.

I » . 4

Teko nugirsti, kad tie, kurie 
buvo pUsibašę planui pbiešiiitis 
neištrauks savo pasirašymo pa
kol tas planas nebus pakeistas, 
teisme, kaip buvo nutarta.

—VBA.

žinutės Iš Cicero
Lietuvių Draugijų
Veikimo

Prašė Nerfehgli Pikniką 
Birželio ii d.

CiCĖlU) — Draugystė 
vos Kareivių turės savo

LietU- 
pavii- 
d. bu

vusioje Danibi’a tiško farmoj, 
VVillo\v Sp^iUgšį Ilk Dabar nit- 
Įiirkb tą faHną Billds, eiccrie- 
iiis, kūHš užlaiko Liberty reš- 
tatiFani. l'-s Pilkis žada daug

Pikhikb reiiginib 
ptūšd kitų di’ūUgijų 
parengimų tą dieną 
kėlikli vienas kitain.

Cicėt’O Kareivių Draugija yra 
pavyzdinga, višiir dalyvauja, vi- 
slir prisideda kaip parapijos 

lACMk-fcAujifcNŲ Foto) reikaluose, taip ir draugijds 
Bryan Grover, anglų la- niekiibniel hbdtsisako paremti, 

kūnas, nuskrido į Rusiją* < . • h i
kad iš ten galėtų išgabenti Savininkai

komisija 
nedaryti

. M A D O S

No. 4972 — Motutei ir dukrelei gražios, pavasarinės suknelės. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 11L 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No............ .

Mieros .................. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

JEKctauv ./■■f rvi rmr— Mii irriiiriiMrtBmmMMLMMMrjancnnmaMUMi v■

CLASSIFIED ADS
PERSONAI.

Asmenų Ieško

IEŠKAU JULIAUS SWEETROS. 
Pirmiaus gyveno Chicagoje. Girdė
jau, gyveno kur tai ukėj, Michigan 
valstijoje. Man butų labai malonu 
susirašyti su savo senu jaunystės 
ir mokyklos draugu.

A- F. SWEETRA,
135 Newberry Street, 
LAWRENCE, MASS.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA lengvam namų dar
bui, kūdikiui prižiūrėti 

Kenwood 9155.
būti.

HfeLP VVANTED—MALĖ 
barbininkų. Ry .

REIKALINGAS senyvas ŽMO
GUS Už porterį restaurantui, kad 
žinotų visą darbą. 671 W. 14th St.

BUSINESS CHANCES 
• Pardavimui Bizniai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimui

KRAUTUVĖ IR 4-FLATIS — 
plytinis namas. Kaina $2500, leng
vus terminai. 3739 So. Wood St- 
Tel. Randolph 7383.

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.

"rendai 
tinkamas 
kartu su 

prie 3641

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

GORDON REALTY
809 W. 35th St.

KAMPAS CULLON AVENUE, 
13 apartmentų. 4x5, 8x4, 1 apart- 
mentas beismante; metinių paja
mų $5352. Kaina $21,500- $5,000 
C3SF1.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

4027 Crawford.
Tel. Independence 6870

CO.,

Taip, Ir Seniai 
Nenori Už Pečiaus 
Sėdėti
Tad “Naujos Gadynės” Choras 

Ir jų Neužmiršta
Jau buvo pranešta, kad 

“NaU-jos Gadynės” choras ren
gia “Annual Valentine Dance” 
arba Širdies karalaitės rinki
mus. Tai išrodė, kad tai bus pa
rengimas tik jauniems. O kas 
bus su suaugusiais? Ir jie ne
nori už pečiaus pasilikti?

Tai dabar turiu pridėti, kad 
“Naujos Gadynės” choras duos 
nepęrilgų koncertinę dalį. Tai
gi, ne tik jauni šoks, vakaro 
karalaitę rinks, bet bus muzi
ka lė programa. Kaip šokiai, taip 
programų mėgėjai turės sma
gų laiką nlivykę; Prie šokių 
“Queen of hearts contest”, pu
blika taipgi girdės gražių dai
nų, ištraukų iš bperos> kurią 
dabai’ choras mokinas. Ddr bus 
solų ir grupių pamarginimui.

ščšt.,-vasario (Fęb.) 4 d. liati- 
joje^ gražioje Marąuette Hali, 
5908 S. W'estern Avė., susirinks 
“Naujos Gadynės” choristai, jų 
rėmėjai bei simpatikai. Publika 
gerai pasilinksmins ir šokėjai 
gaus proga prie geros muzikos 
pasišokti, naujoje, gražioje 
.Vlarųuctte apylinkės salėje.

Reporteris

I + I
JAMES ISADORE KUYZIN I 
(gyveno adr. 4547 S. Marsh- 

field Avenue)
Persiskyrė su šiuo pasauliu

- Sausio 28 d., 4:45 valandą H
| popiet, 1939 m., sulaukęs 46 M 
Im. amž., gimęs Tauragės aps- g

krity, Šilalės parap., Vinge- gį 
ninku kaime.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Walter, dukterį Aldoną, 
brolį Juozapą ir jo šeimyną, 
pusbrolį Petrą Strauką ir jo 
šeirhyną, 2 pusseseres: p- Šim
kienę ir p. Zarolienę^ir daug 
kitų giminių, pažįstamų ir 
draugų. Lietuvoje paliko 4 
brolius ir vieną seserį.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eūdeikio kopi., 4605 S. Her- 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks

| Antradienį, Sausio 31 d., 8:00 
vai. ryto iš kopi. į Šv. Kry-

8 žiaus parap- bažnyčią, kurioje 
m atsibus gedulingos pamaldos 
■ už velionio sielą, o iš ten

bus nulydėtas (į Šv. Kazimie- B 
| ro kapines.

Visi a. a. James Isadore g 
a Kuyzin giminės, draugai ir B 
fl pažįstami esat nuoširdžiai 
g kviečiami dalyvauti laidotu- E 
| vėse ir suteikti jam paskutinį » 

patarnavimą ir atsisveikini- K 
H mą. Nuliūdę liekame:

Simus, Duktė, Brolis kitos k 
Giminės. jį

Laid. Dir. J. F.' Eudeikis, s 
I Tel. YARDS 1741- g

11 F) D B Gėlės MylintiemsB IK nll Vestuvėms, Ban-S w B 1O O kietams, Laid o-B 
tuvėms, Papuoši-ji

GĖLININKAS |
4180 Archer Avenue n

Phone LAFAYETTE 5800

savo žmoną (čia jos paveik- Cicero Lietuvių Namų savi-! 
šias). Iš pradžių jis buvo hihktj ir Pblilikos Klubas tutes 
suimtas, bet vėliau vis dėlto savo mėnesinį mitingą antrd- 
gavo leidimą išvežti savo dienįj vasario 14, Lietuvių Liuo- 
žmoną, kuri yra ruse. Jie Lybės svetainėj. Taip pat Namų 
apsigyvens Londone. | Savininkai turės “Bunco Pur

ly”, kovo 5, Lietuvių Liuosybės 
svetainėj. Žada turėti gražių 
prizų ir durų dovanų. Komite
tas užkviečia visus iš anksto al- 
silahkyli. Visi bus Užganėdinti.

Komitetas

TAVERNAS pilnai įrengtas — 
senai išdirbtas, žema renda, gera 
pardavimo priežastis. Kreiptis — 

2013 Canalport Avenue.

Keliaujantiems 
Per Francij ą 
Žinotina '

Šis Musų “Medelis” 
Gražiai Išaugo 
Ir Išbujojo

Nepaisė Nei “šalčių”, Nei 
“Sniego”

Whitc Stcir hiivti » * * -rv t • a

gavo pranešimą iš AtVykęS 1S luICtllVOSj 
valdžios, kad nuo Įeško Darbo

bendrove 
Fra ne i jos 
dabar iš keleivių1 keliaujančių 
per Francij ą, nebercikalaus 
tranzito vizų, o vietoj to1 įvė- 
dama tarptautinės tranzitoI Didžiai Gerbiamas 
kortelės. Korteles išduos į lai- Pone Redaktoriau:

Laiškas liedakcijai

Užpereilą sekmadienį, sausio 
22 d., seniausioj lietuvių kolo
nijoj, vadinamoj lietuvių širdy- 

lurinčioj

BOND HOLDERIŲ LIKVIDACIJA
3 flatų plytinis garo Šiluma, 2 

karų garažas. Kaina $5000—įmokėti 
$500.

6 flatų plytinis garo šiluma, 3x4 
—3x5 kambariai. Kaina $8,500 — 
įmokėti $1,200.

12 flatų plytinis, garo šiluma— 
rendos $6,500. Kaina $16,500—$5000 
įmokėti.

Pereinamas kampas 6 krautuvės 
ir 11 apartmentų. Tile frontas. Ga
ro šiluma. Rendos $8,100- Kaina 
dabar $24,500, įmokėti $6,000.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ plyti
nis, vi.škas ir beismentas, 2 karų 
garažas. 2524 Wcst 39th Place.

Tas korteles gaus visi turis- Maloniai prašau tamstos 
tai ir trečios' klasės keleiviai, hoiitsisakyti^ patalpinti lams- 
Už jas neitus nė mokesčių. los redaguojamam dienrašty 
Taigi, dykai leidimas per NAUJIENOSE šį mano as- 
Erancijų. Tačiau Jungi. Vals- ‘neniškii atsišaukimų j malo- 
tijų ir Sovrėtų Rušijos pilie- aius NAUJIENŲ : 
čiai' ta inaibnia pasinaudoti Jus- ■ ’ 
negalės. Gerbiamieji “NAUJIENŲ”

Kitas’ dalykas. Visi svetini- skaitytojai! Mieli tautiečiai 
šaliai, norintys keliauti Vokic- lietuviai! Šio sausio mėnesio 
tijos gclžkeliais, o taip pat 20 d- atvažiavau kaip Amcri- 
ir buvusios/ Austrijos, naudo- 1<OS pilietis i Jungtines Vals- 
jasi nuolaidu tcisėhiis, t. y. tyDes iš Lietuvos su liksiu čia 
leidimas 6() nuoš. nuolaidai apsigyventi. Tačiau be pažįs- 
iluo gelžkelių likietų duoti tanui ir draugų pagalbos yra 
pratęsiama dar vieniams Ine- labai «nnku susirast bent ko
tams. Pratęsimas galioja iki M pragyvenimo šaltinį—dar- 
1939 metų gruodžio 31 d. ,KF Todėl btangųs tautiečiai 

(Skclb.) lietuviai kreipiuosi į Jus nuo- 
širdžiai prašydamas -padėti 

ši ame reikale.

jc - 
erdviausia ir patogiausią sale 
Lietuvių Auditoriją, — atsižy
mėjęs choras “Pirmyn“ savo 
veikla ir tobulu dainavimu da
vė istorinį muzikos ir dainos 
koncertą.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Į RYTUS nuo Manheim kelio, į 
žiemius nuo Lawrence avė. 3 akrai 
nuosavybės 
kelias — elektriką. Kaina $875.00 
—Pinigais $175—mėnesy po $10.00.

Box S-45, 1739 So. Halsted St-

(Ėst.) Akmeninis

PETRAS GUDJONAS • 
(BENDER) '

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
feausio 29 d-, 6:20 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs senatvės 
amžiaus, gimęs Šilalės aps
krity, Pagramančiu parap., 
Tūbinių kaime.

Paliko dideliame nliudime 
moterį Julijoną, po tėvais 
Bakučikę, 3 sūnūs: Joną, Pet
rą ir Franciškų; 2 dukteris: 
Lucille Verbicki, žentą Otto, 
Helen Gudjonas, 2 anūkes, 2 
pusbrolius, .Antaną Chapą ir 
Izidorių Butkų; brolių ir se- 
šferš vdikūs' ir daug kitų gi- 
niihių.

Kūnas pašarvotas 3340 So. 
Lowe Avė. Laidotuvės įvyks 
Ketvirtad., Vasario 2 dieną, 
8:00 vai. ryto iš namų į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į 
miero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys it 

kitos Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138-

šv- Kazi-

Gudjonib 
pažįstami

■ AiiRigitA Siunčiam GėlesLOVE KIS™“iioDAlis. i
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankiėtams I 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street I
Tel. YARDS 7308

NAUJIENŲ” skaityto-

“Pirmyn“ choro “medelis“ 
buvo pasodintas Chicagos sode, 
1909 metais, ir jis augo - bu
jojo laimingai, nebodamas nei 
šalčių, nei sniego pūgų nei nuo
latiniai pučiančio užpuldinėji
mų šiaurinio vėjo, šiandien, po 
trisdešimts metų, tas vaisingas 
nledclis atrodo skarotas - ša
kotas ir labai malonius žiedus 
leidžia.

“Turėjo Daug Agronomų”
JO kvepėjimas dainavimas 

tiesiog stebina kiekvienų žmo
gų ir kas tik ji pamato, turi 
džiaugtis ir gėrėtis jo gražumu.

GRAŽUS 2 AKRŲ, kalnelis — 
ūkio geruma—tuoj nuo Sheridan 
Road—arti Beach Station. Kaina 
$375.00—$75 pinigais. $5.00 mėnesy 
(arti mokyklų). Savininkas Box 
L-23(, 1739 So. Halsted St.

GERIAUSIAS TRUCK FARM 
atsitikimas prie išpilto kelio arti 
transportacijos — elektriką. Geros 
mokyklos, žemi mokesčiai. Tuoj į 
vakarus nuo Mayvvood- Kaina $300 
—$60 pinigais -— $5.00 mėnesy. Sa
vininkas Box P-31, 1739 So. Hals
ted St.

OAK PARK — 
Gera 1 % aukš- 
sutvarkoma ir 6 
šeimos mieros

Esu 29 meili amžiaus, Lietu
voje baigiau keturias klases 
gimnazijos, moku žodžiu ir 
raštu lietuvių' vokiečių, rusų, 
lenkų ir kiek anglų kalbos. 
Esu dirbęs 5 melus restorane 
—saliune, gi paskiausiu laiku 
dirbau valdžios ofise Lietuvo
je. Tačiau esu pajėgus ir bet 
kokiain fiziniam darbui.

Iš anksto tariu širdingą 
ačiū.

—AntaRaš Rainis,

Chicago, III.
Tel. Lafayette 1583.

Reikalingas 
“Engineman”

Federalė Civil Service 
sija praneša “Naujienoms , 
valdžiai reikalingas:

Komi- 
kad

ASS1STANT ENGINEMAN 
(steam electric) — alga $1,800 
metams.

Aplikantai tam 'darbui tuvi 
pHdubti aplikacijas nevėliai! 
Vas. 2 d., U. S. Civil Service 
Skyriui, Chicagos Centraliniam 
Pašte.

(Platesnių ihformacijų apie 
Civil Service darbus rasite An
gliškam pūslapy j.)

Skelbimai Naujienose 
-1 r oria naudą dėlto, 
' -vi pačios Naujienos 
yra naudingos.

Šis visų žinomas choras per 
savo amželį yra turėjęs visokių 
“agronomų” ir “augintojų”, bet 
niekados savo vešlumo neparo
dė, kaip dabar, būdamas globoj 
gerb. K. 
idikas ir

Į RYTUS NUO 
York Road farma. 
to katedž. Lengvai 
kambariai, įeina 
farma prie vyriausio grįsto vieške
lio. Gasas, elektriką, arti transpor- 
tacijos, mokyklų. Nėra asesmentų. 
Žemi mokesčiai. Kaina $187500 — 
$275 įmokėti, $25.00 mėnesy. Savi
ninkas, C-409, 1739 So. Halsted St.

Slėponavičiaus. Tiesa, 
aplinkybės ir energiš- 
acija daug duoda je-

Praėjusių vasarų tas choras 
nuvyko į Lietuva. Patiko jam 
graži Lietuvos gamta, tykios — 
ramios šalies padangės:, nuo- 
širduihas tenykščių žmonių, ku
rie su išskėstohiis rankomis ta v 
didelį būrį dainininkų iš musų 
garbingos Chicagos priėmė it’ 
juos mylėjo. Prie to, grįžtant į 
Amerikų dar ir pilnus kišenius 
pridėjo įvairiausio meninio py
rago. O jau linkėjimų, malonių 
žodelių tai nors su karčia prisP 
veržęs vežk. Taigi pasivežė, įsi-

TARPE TOUHY ir BRYN Manor 
Avė. į rytus nuo Mannhein Road 
ūkis 
grįsto kelio, elektriką įeina greitai 
tekantis upelis. Kaina $450.00 — 
$90.00 pinigais — $5.00 mėnesy,— 
(Metus be nuošimčių), nėra ases- 
mentų, labai žemi mokesčiai- Savi
ninkas B-81, 1739 So. Halsted St.

i i iii ■ . —i ■ i i m - - ir - i

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimu)

75x435, prie akmenimis

PARDAVIMUI PIGIAI 1937 me
tų Fordas, 4 durim, su tronku, at
rodo kaip naujas. Modelis 60.

CENTRAL AUTO SALES, 
Carl Wainore, 

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

COAL—WOOD—OIL 
Apglyg^-Malkos—-Aliejus

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

“Stebuklus Daro
Stebuklus “Pirmyn“ choras 

daro. Ir solistai ir bendrai pats 
choras. Kad ir šiame muzikos 
vakare, entuziazmas publikos 
labai didelis, visiems labai pa
tinka dainavimas. Ir kur tau 
nepatiks, be jokių varžimosi,

balseliai — ar tai iš lelijėlių 
mergužėlių, ar iš dobilėlių — 
Vaikinėlių. Jug tai progresas, 
tai graži tobula daina.

Ilgas Lietuvos ir kitokių dai
nų repertuaras išdainuoti taip 
darniai — iš tikrųjų, nuopelnas 
ir didele garbė. R. S.

Jei Norit
• .KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500 .

Musų apgarsinimų kainos pri- 
einftmos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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Ilgy ir laimingu mėty musų!
“Naujienoms

25-tų Sukaktuvių Proga
Jau sukako 25 m. musų dien

raščiui “Naujienoms”. Be jų ne 
tik Chicagos lietuviams, bet ir 
kitų valstijų lietuviams butų 
sunku savo tikslą atsiekti.

Kiek visokių apgarsinimu tal
pina. Sumanai nueiti į pasilink
sminimą, tai paskaityk “Naujie
nas”. Ten rasi visokių parengi
mų. Ar nori pikt ką ar par
duot — kreipkis i “Naujienas”. 
Ar nori daug ką sužinot — ar 
kas mirė, ar apsivedė, ar nori 
darbą gauti ar reikia darbinin
ko pavartyk “Naujienas”, o ten 
visko rasi. Jei esi nulindęs, o 
reikalinga skaniai pasijuokti — 
“Naujienose” yra straipsnelių, 
kurie gyvenimą palinksmins.

Aš skaitau jau seniai “Nau
jienas”, bet šiais laikais žy-

NAUJIENOS, Chlcago, III.

TRACIJAI

-

NAUJIENŲ-ACME Tplephoto
ST. LOUIS, MO. — Pete Cerutli be žiovaudamas išsinarino sprandą ir atsi-

ŠIANDIEN PASKUTI 
NĖ DIENA REGIS-

kyrius, kurį jaunimas myli pa- 
iskaityti, jei nemoka lietuviš-

Vasario 28 d., Chicagoj įvyks 
kandidatų į merus ir kitų mie
sto valdininkų nominacijos. Pa
prastai, prieš nominacijas ir 
rinkimus įvyksta vieša neužsire
gistravusių balsuotojų registra
cija. Bet šį kartą to nebus.

Neužsiregistravę balsuotojai 
galės dalyvauti nominacijose, 
jeigu jie nevėliau šio vakaro 
devintos valandos nueis į rinki
mų biurą, miesto rotušėje ir 
ten išpildys registracijos 
mas.

for-

kai. Taipgi yra ir Moterų sky
rius kas ketvirtadienį. Na, jau 
Moterų Skyriuj tai jau rasi kas 
tik žmogui gyvenime reikalin 
ga. Daug ką galima pasimokyti

Laiškas “Naujie 
nom” Nuo Gero 
Naujieniečio

Veikia Narių Ir Visų 
Northsidės Lietuvių 
Gerovei
— Humboldt Parko Liet.

Klubas
Po!.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

daug sutaupo pinigų, nereikia 
eiti pas gydytojus, nes skyrius

reikia apsisaugoti ligų, o ligai 
užėjus — kas reikia daryti.

Moterų Skyrius pamokina 
kaip valgį pagaminti, kad bu
tų skanus ir mažai kainuotų, 
parašo kaip kūdikius užauginti

kus užauginti dorus.
Aš esu skaičius visokių laik

raščių, bet man svarbiausias 
laikraštis “Naujienos”. Taigi 
linkiu “Naujienoms” laimingai

Gerbiama “Naujienų” 
Redakcija:

Aš siunčiu $6.00 dol. atnau
jindamas prenumeratą. Penki 
už laikraštį, o vieną dolerį 
riu padengimui išlaidų laike 
sų vajaus ir Jubiliejaus.

Viso gero linkiu,
Jonas Poška, 

Retreat, Pa.
P. S. Nieko naujo. Oras ■ 

sniegas, lengvas šaltis.

HUMBOLDT PARK — Hum
boldt Parko Lietuvių Politikos 
Klubas laikė metinį susirinkimą 
sausio 19 d., 3600 W. 
Avė.

North

V. Faiza

Jaunas Lietuvis
Žuvo Automobilio
Nelaimėj

Bedarbių
Demonstracija

ski-
ju-

atlikusPaprastus reikalus 
<lubo pirm. A. Valskis 
te naują valdybą užimti vietas, 
primindamas, kad turėjo daug 
imagių valandų darbuodamasis 
ilubo gerovei sykiu su klubie-

brolis Grakaw pa- 
visus narius sykiu dar- 
klubo gerovei ir dėl ge- 
draugiškumo šios apy- 
lietuvių tarpe, nes malo-

Lietuviai užbaigė high 
school mokslus

šie jauni chicagiečiai — lie
tuviai pereitos savaitės pabai- 
goų gavo diplomus iš viešųjų 
Chicagos High Schodl mokyk
lų, pasekmingai užbaigę visus 
reikalaujamus kursus:

Lindblom:
Anna Bendik 
AValtėr. Chernauskas 
Irene Dudra 
Helen Gura 
Anthony Jaugilas 
Joseph Kuizin 
Edward Kulpa 
John Kulpa 
Frank Lauraitis 
Mairie Mainor 
Thomas Paknis 
Raymonel Petrauskas 
Joseph Petrošius 
Marie Mainor

Englewood
Raymond Astrauskas 
Albina Balchunas 
Leo Danisevich

Automobilis Paslydo ir Įvažia
vo į Vagoną

AVESTSIDE — Prie 25-tos ir 
Damen avenue šeštadienį naktį 
įvyko automobilio nelaimė, ku- 
rioų vienas žmogus buvo už
muštas, o kitas sunkiai sužeis-

Užmuštasis buvo 29 metų lie
tuvis iš Brighton Parko, Stan
ley Stoškus, Jr., nuo 1125 So. 
Washtenaw avenue. Jis buvo 
keleivis. Sužeistasis, Benjainin 
Links, automobilį vairavo. Liu
ksui buvo sulaužytas žandas ir

Dalyvavo Keli Tūkstančiai 
žmonių

šeštadienį po pietų prie mie
sto rotušės įvyko didžiulė be
darbių demonstracija — prote
stas prieš AVPA, ir pašalpos 
siaurinimą. Panašios demons
tracijos įvyko kituose Amerikos 
miestuose.

Chicagos eisenoj dalyvavo ke
li tuksiančiai bedarbių su vai
kais, žmonomis, ir simpatizato- 
riais. Demonstracija užsibaigė 
masiniu mitingu Ashland Bou- 
levard auditorijoj, kur kalbėjo 
meras Kelly, prof. Paul Doug- 
las ir keli kiti asmenys, 
monstraciją suorganizavo 
nois AVorkers Alliance.

alininkas, 
<vietė 
juotis 
resnio 
inkės
nųs santykiai tarp žmonių daro 
gyvenimą malonesniu. Maž 
daug tą patį ir kiti valdybos 
lariai pareiškė, pageidaudami, 
<ad visi šios apylinkės Lėtu-

daugiau ką butų galima politiš
kai nuveikti.

De-
Illi-

Helen Galeckas 
Adeline Gaubas 
Lillian Keserauskas
Emily Murma 
Isabclle Paiszis
R. Strazdauskas 
Sylvia Varnagis 
Stella Mikašius

Fenger
Bernice Balaiskis 
Mary Buturevich 
John Dauginas 
Evelyn Gregą 
Edward Pavilonis 
Anna Petraitis 
Helen Bažmus 
George Sadauskis 
Edvvard Shemkus •

AVilson Jr. College
Alvina Ciparis

Morgan Park
Helen Artus
Aida Narbutas
Florence Bertossa

(Bus daugiau)

skriČio ligoninėj. Gyvena adre
su 2165 AVest 46th Street.

Iš to ką liudininkai pasakoja, 
atrodo, kad automobilis pasly
do ant leduoto gatvės cemento 
ir įvažiavo į tuščią vagoną sto
vėjusį ant bėgių prie 25th į 
Damen.

12 Metų Mergaite 
Pagimdė 4 sv. 11 
Uncijų Kūdikį

Priėmė “N.” Kvietimą
Raštininkas perskaitė pakvie 

timo laišką nuo pirmutinio lie 
tuvių dienraščio “Naujienų” 
dvidešimts penkių metų jubilie
jaus koncertą, Ashland Blvd. 
Auditorijoj, kovo 12 d. Laiškas 
priimtas vienbalsiai ir klubas 
nutarė pasveikinti “Naujienas” 
su dvidešimts penkių metų su
kaktuvėmis ir paskyrė $10.00.
Taipgi išrinkta du atstovai 
pirm. Mike Grakaw ir F. Pru- 
sis į Jubiliejinį “Naujienų” kon
certą.

Priėmus knygų peržiūrėjimo 
komisijos raportą pirmininkas 
paprašė "narių neišsiskirstyti, 
nes senasis pirm. A. Valskis yra 
prirengęs alučio ir lietuviško 
krupniko, “kad nepagau tumėm 
šaltį arba slogutį eidami namo.

Pildom
Income

Blankas

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

. “NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

Spėjama, Kad Gali Mirti
Loretto ligoninėj, Central 

Park ir Harrison pereitą šešta
dienį 12 metų mergaitė, Jennie 
Renello Rota, pagimdė 4 svarų 
ir 11 uncijų kūdikį — mergai
tę. Ta 12 metų motina yra žmo
na jauno chicagiečio Frank Ro
ta, nuo 1226 West Jackson. 
Pereitą rudenį jis su Jennie Re
nello išvažiavo į Valparaiso ir 
apsivedė. Jaunuolių teisėjas Bi- 
cek, Chicagoj, uždraudė jiems 
kartu gyventi kol mergaite ne
sulauks 16 metų amžiaus. Bet 
tuo tarpu atsirado kūdikis.

Spėjama, kad jaunutė moti
na ir kūdikis neatsilaikys ir 
mirs, bet šią žinią rašant abi 
dar buvo gyvos. Vienuolės Lo
retto ligoninėj, žinodamos rim
tą nelaimingos mergaitės — 
motinos ir kūdikio padėtį, mel
dėsi

Kaip jau yra visiems žinoma,!^ 
brolis Aralskis ne tik savo svei- 
kata rūpinasi, bet ir visų na- W 
rių” g

Nariai buvusio pirm. patvar-|§g 
kymą priėmė su malonumu ir 
pradėjo gražioj nuotaikoj links
mintis.

Brolis John Grigaitis pasiūlė 
pabandyti padainuoti keletą 
aukštaitiškų dainelių. Kaip be
matant pirm. M. Grakow pra
deda, o brolis C. Kairis pritaria 
ir visi nariai sykiu repeticiją 
padaro. Brolis Kairis sako, kad 
neblogai bus kai sudainuosim 
“Naujienų” koncerte. Nariai 
gražioj nuotaikoj skirstėsi na
mo. Klubo koresp.

už jų gyvybes.

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

*
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NAUJIENŲ
Sidabrinio Jubiliejaus

KONCERTAS
Sekmadienyje

Kovo-March 12,1939
4 vai. po piet

ASHLAND BLVD. AUDITORIJOJE
Ashland and Van Buren

•;<




