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RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ APLEIDO 
KATALONIJA

Vyriausybininkų taikos derybos su suki
lėliais nepavyko

PERPIGNAN, Francuzija, 
vas. 5. — Ispanijos respubli
kos vyriausybe sekmadienį ap
leido Kataloniją. Prezidentas 
Manuel Azana atvyko į Fran- 
cuziją. Premjeras Negrin ir jo 
kabinetas išsiskirstė. Vieni ka
bineto nariai buvo Francuzijoj, 
kiti vyko į Valenciją.

Sukilėlių gen. Franco kariuo
menė paėmė ir paliko užnuga
ry miestą Figueras, kur respu
blikos vyriausybė buvo apsisto
jusi kai Franco paėmė Barce- 
loną.

Sukilėliai taipgi paėmė Seo 
dėl Urgel ir žygiavo pirmyn. 
Vienur sukilėliai buvo 25-kių 
mylių toly nuo Francuzijos ru- 
bežiaus, kitur tik 15 mylių at- 
stumoj arba ir arčiau.

200,000 lojalistų kariuome
nės skubiai traukėsi Francuzi
jos link. Reiškia nuomonė, kad 
daugelį lojalistų sukilėliai ap
sups ir paims nelaisvėn, pirm 
negu jie pasieks Francuzijos 
r u bezių. .

Sekmadienį popiet Francuzi
jos vyriausybė nutarė atidary

Japonai paims sve
timšalių mokyklas

Kinijoj
SHANGHAI, Kinija, vas. 5. 

— Japonijos spauda šeštadie
nį paskelbė, kad vyriausybė 
paims savo žinion mokyklas, 
kurias praeity globojo svetim
šaliai mieste Hangchow, Che- 
kiang provincijoje, jeigu sve
timšaliai jų neatidarys patys. 
Sakytos mokyklos priklauso, 
tarp kitų, Amerikos baptis
tams ir presbiterionams. Ame
rikiečiai sako, kad Hangchovvo 
apylinkėje vis dar neramu, to
dėl jie mokyklų ir neatidaro.

Kova ryšium su 1940 
metų nominacija ei
na visu smarkumu
WASHINGTON, D. C., vas. 

5. — Jungt. Valstijų kongre
sas posėdžiauja jau visą mė
nesį laiko. Kovojančios kon
greso grupės suka savo kur
są taip, kad jų frakcijos lai
mėtų daugumą 1940 m. nomi
nacijose kandidatų į preziden
tą ir vice prezidentą. Demokra
tų tarpe kongreso srovei vado
vauja prez. Rooseveltas, o kon
servatyviajai vice-prez. Gamer. 
Kovoj su prezidento Roosevel- 
to šalininkais konservatyviuo
sius demokratus remia repub- 
likonai.

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

Debesuota; temperatūra Žy
miai nepasikeis; saulė teka 
6:59 v. r., leidžiasi 5:10 v. v. 

ti rubežių ir įleisti į Francu- 
ziją taip lojalistų kariuomenę, 
kaip ir civilius pabėgėlius. Ap
skaičiuojama, kad civilių pabė
gėlių į Francuziją įeis apie 
100,000.

Kai dėl lojalistų kariuome
nės, tai ji, perėjusi rubežių, 
tuojau bus nuginkluota ir pa
siųsta į koncentracijos stovyk
las.

Francuzijos nutarimas ati
daryti lojalistams rubežių im
ta kaipo ženklas, kad genero
las Franco atmetė Negrino vy
riausybės pasiūlymą taikytis.

Pereito šeštadienio vakare 
Ispanijos respublikos vyriau
sybė kreipėsi į Britaniją pra
šymu pradėti derybas su su
kilėlių vadovybe taikos reika
lu. Respublikos vyriausybės 
taikos sąlygos buvo tokios: 
1 — užtikrinimas Ispanijai ne
priklausomybės, 2 — tokia ša
lies valdžia, kokios žmonės no
rės, pasisakydami tuo klausi
mu per plebiscitą, 3 — karo 
galas be persekiojimų, kad vi
si ispanai galėtų stoti šalies 
rekonstrukcijos darban.

Jugoslavijos minis- 
teriu kabinetas 

rezignavo
BELGRADAS, Jugoslavija, 

vas. 5. — Jugoslavijos minis- 
terių kabinetas, kuriam nuo 
1935 metų vadovavo premjeras 
Stojadinovič, rezignavo perei
tą šeštadienį. Kunigaikštis Po
vilas, regentų tarybos pirmi
ninkas, pakvietė Dragišą Cvet- 
kovič naują kabinetą suorga
nizuoti. Cvetkovič, buvęs Sto- 
jadinovičo kabinete sveikatos 
ministeris, yra žinomas ka&o 
diktatūrų priešininkas.

Jugoslavijos ministerių kabi
netas rezignavo ryšium su kro
atų reikalavimu duoti jiems 
autonomiją arba nepriklauso
mybę.

Ieško teroristų 
Anglijoj

LONDONAS, Anglija, vas. 
5. — Pereitą šeštadienį eksplo
zija sunaikino Britanijos kon
servatorių partijos kliubą Tor- 
quay. Policija nusiskubino į 
eksplozijos vietą, tikėdamasi 
atidengti, kad eksplozija buvo 
airių teroristų sąmokslo pasė
ka. Tačiau ištirusi įvykį poli
cija priėjo išvadą, kad eksplo
zija įvykusi ne dėl teroristų 
sąmokslo.

Pranešama, kad Belfaste, 
šiaurės Airijoj, surasta doku
mentai ir planai išsprogdinti 
Buckingham rumus, kur gyve
na Anglijos karalius, Windso- 
ro rumus, Britanijos atstovų 
rumus ir Anglijos banko tro
besį.

Airijos teroristai vykdo te
roro žygius kaipo dalj plano 
Airijai nuo Anglijos visai at
skirti.

Paliepė keliaujan
čiam teisėjui su

grįžti namo
NEW YORK, N. Y., vas. 5.

— Jungt. Valstijų teisėjas Ed- 
win S. Thomas (iš Connecti- 
eut valstijos) pereitą šeštadie
nį laivu Santa Barbara išplau
kė į pietų Ameriką. Pusę va
landos vėliau dvi federalios 
grand jury pasiuntė reikalavi
mą, kad teisėjas Thomas duo
tų joms Mindymus ryšium su 
byla iškelta rezignavusiam tei
sėjui Mantonui, o taipgi ry
šium su subankrutavusia Mc 
Kesson-Robbins vaistų firma, 
kurios prezidentas buvo Cos- 
ter-Musica.

Kadangi jury reikalavimas 
pasiekė teisėją Thomas kai jis 
jau buvo.juroje, tai kita radio
grama paliepė jam išlipti pir
mame uoste Jungt. Valstijose, 
kuriame laivas Santa Barbara 
sustos, ir sugrįžti namo.

Nubaudė penkis žy
mius Vokietijos 

aktorius
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

5. — Vokietijos propagandos 
ministeris, Paul Joseph Goeb- 
bels, pašalino iš Reicho Kultū
ros Rūmų penkis žymius ak
torius, kurie linksmindavo nak
tinių kliubų svečius. Aktoriai 
nubausti todėl, kad jie pašiep
davo nacių režimą ir, tarpe ki 
tų, patį propagandos ministerį 
Goebbelsą.

Vienas pašalintųjų aktorių, 
Werner Finck, pavyzdžiui, sce
noj imdavęs ieškoti ko nors. 
Nacių šnipas Fincko akte už- 
klausdavęs: “Ką čia darai? 
Finck atsakydavo: slankioju, 
žinoma, kaip kad tu slankioji 
jau keletą metų.

Ohio upės potvynis 
nuslūgsta 

* r'

CINNCINNATI, O., vas. 5.
— Tirpstantis sniegas ir lie
tus pereitą savaitę iškėlė Ohio 
upes vandenis. Daugiau kaip 
1,500-ms paupio gyventojų te
ko bėgti j aukštesnes vietas. 
Ohio kloniui gręsė potvynis vi
su plotu nuo Pittsburgho iki 
Louisville. Tačiau šaltis nak^ 
į sekmadienį žymiai sumažino 
potvynio pavojų. Upė ėmė at
slūgti.

Pradės prekybos de
rybas su Brazilija
WASHIN^TON, D. C., vas. 

5. — Ateinančią savaitę čia at
vyksta Dr. Oswaldo Aranha, 
Brazilijos užsienių reikalų mi
nisteris. Jungt. Valstijų atsto
vai ir Dr. Aranha, numatoma, 
svarstys keturis pagrindinius 
klausimus: 1 —■ didesnį Jungt. 
Valstijų prekių pardavimą Bra
zilijai, 2 ^^pasidalinimą med
vilnės rinkos,>\3 Jungt. Val
stijų pagalbą Brazilijai šalies 
apsaugos tikslais, ir 4 — fi- 
sansinę Jungt. Valstijų pagal
bą Brazilijai.

Italai gal pasiliks 
Ispanijoj ilgai

ROMA, Italija, vas. 5. — 
Virginio Gayda, žinomas faši
stų žurnalistas ir Mūssolinio 
asmeniškas draugas, straipsny 
“La Voce D’Italia”, davė su
prasti sekmadienį, kad italų 
kariuomenė gali pasilikti Ispa • 
nijoje net po to, kai sukilėliai 
užkariaus visą šalį. Pasak Gay
da, nors sukilėliai ginklais jau 
įveikė lojalistus, tačiau lojalis- 
tai pasilieka apsiginklavę “po
litiniai”. Taigi italų legionai 
turėtų pasilikti Ispanijoj, kai
po pagalba generolui Franco, 
lojalistus likviduoti politikos 
srity.

Britai perka dar 250 
lėktuvų’ Jungt. Val

stijose
WASHINGTON, D. C., vas. 

5. — Britanija perka Jungt. 
Valstijose dar 250 karo lėktu
vų. Pasak karo sekretoriaus 
pavaduotojo, Louis Johnsono, 
britai perka ne vėliausių mo
delių Amerikos karo lėktuvus, 
bet tokius, kokius gali pirkti 
bet kuri valstybė, šitie lėktu
vai greičiau tinka ir yra var
tojami pamokoms ir prati
mams. ,

Uždarytas publikai 
Britanijos parla

mentas
LONDONAS, Anglija, vas. 

5; — Pereitą šeštadienį ne
įleista publikos į Britanijos at
stovų rumus. Mat Belfaste, 
Šiaurės Airijoje, užtikta planai 
atstovų rumus išdinamituoti.

Surengė demonstra
ciją prieš Italijos 

karininkus
PANAMA CITY, vas. 5. — 

Būrys Italijos karininkų, ke
liaujančių kreiseriais Duca 
D’Acosta ir Savoia, lanko įvai
rias pasaulio šalis. Neseniai 
Montevideo respublikoj italus 
karininkus pasitiko nepalanki 
jiems vietos gyventojų demon
stracija. Įvyko Aiet italų susi
rėmimas su Montevideo gyven
tojais.

Dabar, pereitą šeštadienį, 
panaši demonstracija pasitiko 
italus Panama City. Demon
struotojai pavaišino svečius su
puvusiais kiaušiniais. Jie šau
kė: “šalin fašistus! šalin Mus- 
solinį! Vi va Roosevelt!” Poli
cijai teko įsimaišyti ir išskir
styti demonstraciją.

Stengsis tekstilės 
darbininkus atim

ti iš CIO
MIAMI, Fla., vas. 5. — Ame

rikos Darbo Federacijos vyk
domasis komitetas, tarp ko ki
ta, pereitą šeštadienį nutarė 
pradėti kampaniją tikslu su
grąžinti į Federaciją tekstilės 
darbininkų uniją, šita unijA 
buvo įstojusi į C.I.O. Vėliau 
įvyko tarp jos ir CJ.O. vadų 
nesusipratimų. Taigi dabar Fe
deracijos vadai mėgins ją su
grąžinti atgal į Federaciją. 
American Federation of Ho- 
siery Workers yra kita unija, 
kurią Federacija nori sugrą
žinti atgal į savo tarpą. Iš 
C.I.O. pasitraukė moteriškų rū
bų siuvėjų unija taipgi, tačiau 
ši unija kol kas laikosi nepri
klausomai nuo Federacijos ir 
nuo C.I.O.

Italai kariaus Ispa
nijoj ir toliau

ROMA, Italija, vas. 5. — 
Italijos fašistų aukštoji tary
ba sekmadienį pareiškė, kad 
Italija nesiliaus kariavusi Ispa
nijoj iki lojalistai taps visai 
nugalėti. Aukštoji fašistų ta
ryba taipgi pareiškė pasitenki
nimą pasakytą pereitą savaitę 
kalba ir davė suprasti, kad 
Mussolini mano, jogei paran
kus momentas oficialiai iškel
ti reikalavimus Francuzijai dar 
neatėjęs.

Aštuoni rusų-japo
nų susirėmimai 

per 4 dienas
TOKIO, Japonija, vas. 5. — 

Japonų žinių agentijos Domei 
pranešimu per paskutines ke
turias dienas Manchukuo pa
sieniu įvyko aštuoni rusų-ja
ponų susirėmimai. Penki susi
rėmimai, pasak japonų, įvyko 
dėl* to, kad rusai įsiveržę į 
Manchukuo teritoriją. Numa
toma, kad šių susirėmimų pa
sėkoj Rusijos ir Japonijos san
tykiai pasidarys dar prastes
ni.

Vengrijoj paskelb
tas karo stovis

BUDAPEST, Vengrija, vas. 
5. — Po eksplozijos, kuri ap
draskė čia žydų sinagogą pe
reitą penktadienį ir sužeidė 20 
žmonių, Vengrijos premjeras 
Imredy šeštadienį paskelbė ka
ro stovį. Imredy tikslas, sako
ma, esąs suvaržyti nacių ir 
anti semitų perdidelį smurtą. 
Vengrijos naciai kaltina Im- 
redy tuo, kad jis, nors padarė 
žinksnių Vengriją su Berlynu, 
Roma ir Japonija suartinti, ta 
čiau užkulisų darbuojasi, kac 
pilno susiartinimo neįvyktų.

Nubaudė aktorę, dėl 
kurios mušti gavo
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

5. — Vokietijos propogandos 
ministeris Goebbels gavo muš
ti, kai lindo prie artistės Ba- 
rovos. Sumušė jį artistės vy
ro draugai.. Goebbelsui net li
goninėje teko pagulėti. Dabar 
Goebbels oficialiai uždraudė 
Barovai ir jos 'vyrui, aktoriui 
Froelichui, vaidinti Vokietijos 
filmų studijose ir Vokietijos 
scenoje.

Potvynis apsėmė 5 
miestelius

CINCINNATI, O., vas. 5. — 
Dėl Ohio upės potvynio Rau
donajam Kryžiui tenka šelpti 
apie 30,000 gyventojų. Vanduo 
apsėmė šiuos miestelius: Pres- 
tonburg, Wayland ir Garret, 
Kentucky valstijoj. Be to, ap
semti miesteliai Catlesburg, 
Ky., ir Paintsville, Ky.

Potvyniai gręsia 
vakaruose

MIDDLESBORO, Ky., vas. 5. 
— Naktį į šeštadienį potvynis 
gręsė įvairiose vidurvakarių 
valstijų sekcijose. Lietus ir 
tirpstąs sniegas iškėlė vande
nis upėse. Kai kur paupių gy
ventojams jau teko bėgti į 
aukštesnes vietas. Mažiausia 
penki žmonės žuvo dėl potvy
nių. 

t_________

650 lėktuvų Bri
tanijai

LONDONAS, Anglija, vas. 
5. — Britanijos vyriausybe už
sakė dviems Jungt. Valstijų 
korporacijoms, jau statančioms 
Anglija 400 lėktuvų, pastatyti 
dar 250 naujų lėktuvų.

Iš Lietuvos
Išaiškino žmogžudžius

ROKIŠKIS. — Jau buvo pra- 
nešta apie ūkininko Igno Ba- 
kano nužudymą. Dabar jau ga
lutinai baigta aiškinti ši žmog
žudystė. Policija nustatė, kad 
Bakaną nužudė drauge su juo 
iš Rokiškio važiavę to paties 
Prūselių kaimo gyventojai, ūki
ninkai: Antanas Lapašinskas ir 
Petras, Pranas ir Romualdas 
Šimėnai. Jie kelyje užpuolė Ba
kaną mušti. Sulaužė du šonkau
lius, sudaužė galvą, nuo ko šis 
mirė, žmogžudžiai suimti ir už
daryti kalėjiman. Teismo tardy
tojas tardymą baigia. Suimtie
ji bus teisiami Panevėžio Apyg. 
teismo.

2,170 bedarbių
KAUNAS. — “M. D.” rašo, 

kad Klaipėdos mieste dabar esą 
2170 bedarbių, o pereitais me
tais tuo pačiu metu buvo 2,142 
bedarbiai, žiemos pagalba iš
mokėjo pašalpų 53,000 Lt.

Valdžia nutarė iš
pirkti privačią elek

tros korporaciją
KNONVILLE, Tenn., vas. 5. 

— Tennessee Valley Authority 
paskelbė sąlygas, kuriomis Fe- 
deralė valdžia ir paskiri muni
cipalitetai sutiko nupirkti iš 
Commomvealth and Southern 
Corporation elektros įmones už 
$78,000,600. Tos įmonės pereis 
į valdžios ir municipalitetų 
rankas. Biznio tranzakcija pa
lies eilę miestų, jų tarpe Nash- 
villę ir Chattanoogą.

Syrija paskelbė sa
vo nepriklausomybę

ALENANDRETTA, Syrija, 
5. — Pagal 1936 metų sutar
tį šiemet turėjo pasibaigti 
Francuzijos protektoratas Sy- 
rijoj. Francuzija betgi protek
torato neišsižadėjo. Taigi Sy- 
rijos parlamentas pats paskel
bė savo nepriklausomybę. Jei • 
gu karas kiltų, Syrijos parla
mentas pareiškė, kad šalis ne
kooperuos su Francuzija.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paltą ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 

su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo ii- 
■iunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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Iš Pietų Amerikos
BEGĖDIŠKAS ITALIJOS JURININKU 

ELGESYS URUGVAJUJE
(Musų specialaus korešpphdento Urugvajuje)

Urugvajaus demokratijos šalininkai grūmėsi su Italijos 
fašistais akivaizdoje savo valdžios pasyvaus laiky
mosi prieš “svečių” agfesingumų.

Urugvajaus liaudžiai bent 
vienų kartų teko “praktiškai” 
patirti kas yra fašizmas ir jo 
šalininkai. Matė savo akimis 
ir patyrė savo kailiu, kad fa
šizmas — žvėriškas, moraliai 
žemas, agresingas ir pasalus' 
Kaip tik pasitaiko proga, ata
kuoja senus ir jaunus- moteris 
ir vaikus.

Gruodžio 23 d. 1938 m. į 
Montevideo atplaukė du ita
lų laivai: “Eugenio di Savoia” 
ir “Duca D’Aosta” — abu krei
ceriai. Tų laivų jurininkai bu
vo paleisti demonstruoti Mon
tevideo gatvėmis. Važiuodami 
ekskursiniame aute Mussolinio 
auklėtiniai pradėjo šūkauti: 
“Tegyvuoja fašizmas”, “tegy
vuoja Mussolini” ir kitais ne-

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

Ligas
Taipgi — Artritis, Rheuma- 

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

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

vakare

Michigan Avė. Clinic
Telefonas Calumet 4178. 

33-čia ir So. Michigan Avė.- - - - - - - —- - - - - _J

svetingais šūkiais erzino ra
mius ir kulturingus Montevi
deo gyventojus.

Vienas urugvajietis senelis, 
negalėdamas pakęsti tokio ita
lų jurininkų ižulaus elgesio, 
patarė jiems svetimoje val
stybėje būti ipatięlagesniais ir 
gerbti ne tik save, bet’ ir tuos, 
pas kuriuos atvažiavo, jeigu 
jaučiasi esu kultūringos san
tvarkos šalininkai.

Karštieji italų jurininkai, 
vietoj paklausyti seno žmo
gaus gan rimtų patarimų, iš
šoko iš auto ir puolė jį mušti. 
Gerokai apstumdę senelį ir ap
draskę jam veidų, vėliau pa
čiupo šokusį gelbėti senelį 
Lenkijos pilietį Leonų Duran- 
skį, ir sulaužė jam abi ran
kas.

Tokis- gan smerktinas italų 
jurininkų elgesys tuomi nesi
baigė* Urugvajus pasirodė ne 
Abisinija. Neprabėgo nei 5 mi
nutės, kaip bematant į įvykio 
vietą susirinko nemaža žmo
nių minia. Prasidėjo, panašiai 
kaip Ispanijoj: jurininkai dau
žė beginklių minių kardais ir 
nagaikomis, o minia jurinin
kus malšino akmenimis, res
toranų stalais, kėdėmis, lėk
štėmis ir kitais valgiui ir ne
valgiu! tinkamais įrankiais.

Po penkiolikos minučių mu- 
šfy tarp fašizmo ir demokrati
jos šalininkų, Montevideo po-

NAUJlhiNŲ-ACME Telophoto
DEWITTE, IA. — Harold 

J. Kriebs, kuris prašvilpė 
$83,000 First National ban
ko pinigų. Jis liko areštuo
tas Little Rock., Ark.

TUVOS
Vietos vokiečiai prade-[Ruošiasi statyti antrą 
jo antisemitinę akciją hidroelektrinę stotį

MARIJAMPOLĖ. — Kalėdų 
švenčių metu Marijampolėj gy« 
veliantieji vokiečiai “Sudavi- 
jos” klubo salėje surengė pa
silinksminimų — vakarų su į- 
vairia programa. Į vakarą bu
vo neįsileidžiami lietuviai. Va
karo rengėjai buvo nusistatę 
ne tik publikos tarpe, bet net 
orkestre nepakęsti nei vieno 
žydo, tačiau nepavyko susiras
ti pakankamą kapelų be žydų 
ir nuo šito nusistatymo teko 
atsisakyti. Charakteringa, kad 
šitam vakare jautė pareigą da
lyvauti net tokie evangelikai 
“vokiečiai”, kurie sušyla, kol 
ištaria tris vokiškus žodžius ir 
kurių ne tik gimtoji kalba, vie
ta, bet ir pavardės pakankamai 
aiškiai rodo, jog tai lietuviai.

MARIJAMPOLĖ. — Spalių 
mėn* pabaigoj atidaryti hidro
elektros stotis per silpna ap
šviesti visą Marijampolę ir va
karais jai padeda miesto elek
tros stotis. Šitokiai būklei 
esant, koncesiją turinčioji akc. 
b-vė “Vandens Jėga“ numačiu
si pastatyti dar vieną hidro
elektros stotį. Naujoji stotis 
bus statoma Šešupėje, ties Jur- 
gučių kaimu, kur jai jau nu
pirktas žemės sklypas. Kada 
br. Andziuliai pradės statyti 
antrąją stotį, dar neaišku.

PRANCŪZŲ MENO PA
RODA KAUNE

® Pik. Skučas, iki šiol buvęs 
Lietuvos karo atache Maskvoje, 
paskirtas karo mokyklos virši
ninku.

r AŠ NIEKUOMET NETURĖJAU TAIP 
SKAUDAMŲ IR SUSTIRUSIŲ MUSKULŲ 
SAVO SPRANDE. NEGALIU NET GALVOS 

PAJUDINTI.

JUMS REIKIA .
PAIN-EXPELltRIO. NUSIPIRKITE BONKUTE\ \ 
IR JŪS NUSISTEBĖSITE KAIP ŪMAI JUMS <<_ 
PALENGVINS SKAUSMĄ IR JUS NURAMINS

Naudokite tq linim«ntq, lurj |ū«ų fėvoi ir I8vų tėvai nat> 
dėjo nuo 1867 motų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkite bankui, Pain-Expellerio iu Inkaru ant dėžutė* 
pat tavo vaistininkų.

ffiPAIN-EXPELLER

KitiLietuviai Dakter^į_____

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St. .

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ............................... **■

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

Perkant toną ar daugiau ..............

licija rinko nuo gatvės sužei
stuosius: vienus vedė į kalė
jimų, kitus nešė į ligoninę.

Šis kruvinas, fašistų išpro
vokuotas, epizodas sukėlė di
džiausių pasipiktinimų visose 
Pietų Amerikos valstybėse. U- 
rugvajaus valdžia kaltinama 
dėl pasyvaus elgesio laike 
‘mūšio”. Mat policija labiau 
gynė jurininkus, negu begin
klių minių. Kai kas juokauja, 
kad “toks tokį pažino ir ant 
alaus pavadino.”

Kaip ten nebūtų, bet vis 
dėlto, vyriausias momento su
kis—pergalėti darbo klasės iš
krikimų. Praktiškai vykdant 
šį Šukį, jau galima paskutiniu 
laiku pastebėti padarytų ne
mažų pažangų.

Jeigu nėra organiško vie
ningumo, tai dar nereiškia, jog 
negalimi bendri žygiai tais ar 
kitais svarbiais praktikos klau
simais, be bendros iš anksto 
sudarytos sutarties.

Vienintelis kelias išsigelbė
ti iš panašių įvykių, tai ke
lias Darbo Respublikos, nes 
lik darbo respublika gali žmo
nių minias apdrausti nuo fa
šistiškos despotijos ir duoti ga
limybes kultūriško gyvenimo1 
ko, deja, negalėjo ir negali 
duoti pseudo demokratija ir 
per savo atgrubnagiškumų bei 
nerangumų atiduoda savo gy
ventojus kelelos suidiotėjtįsių 
fašistų sauvalei.

—J. J. Lazdau.s\kas 
Montevideo, Uruguay

Grįžta darbininkai
UKMERGĖ. — Iš šiaurinės 

Lietuvos: Biržų, Rokiškio ir 
Šiaulių apskričių grįžta ten pra
vardžiuojami “abisinais” žemės 
ūkio darbininkai į savo tėviš
kes: Ukmergės, Utenos ir Za
rasų apskričius. Kaip girdėti, 
dauguma jų mano vėl kiek tė
viškėse pabuvoję važiuoti už
darbiauti pas buvusius, ar ir 
naujus, šiaurinės Lietuvos ūki
ninkus, nes ten jie žymiai dau
giau uždirba ir gauna geresni 
pragyvenimą.

Vasario mėn. 4 d. Kaune, Vy
tauto Didžiojo Kultūros Muzie
juje atidaroma prancūzų daili
ninkų kurinių paroda. Parodo
je bus išstatyti įžymiausių šių 
laikų prancūzų dailininkų kuri
niai — 83 autorių 122 darbai. 
Paroda Kaune truks dvi savai
tes, o vėliau ji bus perkelta Į 
Latvija ir Estiją. Parodą Kau
ne ruošia Lietuvos Dailininkų 
Sąjunga. Gal būti dar šiemet 
bus suruošta Lietuvos meno pa
roda Paryžiuje.

0 Klaipėdos miško apdirbimo 
įmonių atstovai yra išvykę i 
Lenkiją, kur tariasi dėl lenkų 
miško apdirbimo Klaipėdos 
lentpiuvėse. VDV

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Endeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

"' Telefoną. LAFAYETTE OTZ7

T—x ' -t • koplyčios visose
J—f ISL cEl1 Chicagos dalyse

>»■

i.yiTčęJ

Klausykite musų Lietuvių radi© programų Šeštadieni© vakarais
7 vaL vakar© U W. H. F. C.

P. SALT

Laidotuvių Direktoriai
JUOKAI
PAAIŠKINIMAS

— Ar tai teisybė, kad dvi 
jūsų vištos staiga nustojo dė
jusios kiaušinius?

— Taip, tai tiesa.
— Ir kuo tai tamsia gali pa

aiškinti.
—7 Jas pervažiavo automo

bilis ir baigta.

SKAITYMAI
— Onut parūpink mano vy

rui kokių skaitymų, — taria 
Gauriene savo bičiulei. — Jis 
ryt rytų išvyksta į kelionę.

— Jau jis pats jais pasirū
pino, — atsako jos bičiule.’ — 
Jo kišenėje mačiau pora kak
liukų kyšančių.

ŠKOTIŠKAI
Skotas, atvažiavęs į Londo

ną, važiuoja tramvajumi. Kon
duktorius pareikalauja bilieto 
už jo didelį čemodaną, bet ško
tas nesutinka bilieto pirkti. Tuo 
laiku tramvajus važiuoja per 
Temzės tiltą ir konduktorius jo 
čemodaną įmeta į upę. Nusi
minęs skotas sako:

— Argi jums neužteko rei
kalauti iš manęs bilieto, kam 
gi jums reikėjo atimti iš ma
nęs vienintelį mano sūnų?

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yatdš 4908

, ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. ' Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

........ ' ■ » ------ «----- -2---------------- ---- . .

J. LIULEVIČIUS
S. California Avenue Phone Lafayette 3572

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
’erkraustom forničius, pianus ir 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

AKIŲ specialistai

LIETUVIAI DR. VAITUSH, OPT.
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenyvood 5107.

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas

Palengvina aaių 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 A v.

Phone YARDS 1373.

DR. gTŠERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

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 
3939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th Street
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis 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

KITATAUČIAI
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 VV. 18th S t., netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone 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

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S; HALSTED ST-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Yards 1001.

4631 SO. ASHLAND AVENUE
Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723. «■" ■- — ■ ■■■ — i ■—. . i ■■ ■ ■—

Joseph V. Mockus* Jr.
ATTORNEY AT LAW 

CHICAGO, ILL.
1664 West Madison St.

Telefonas MONROE 0701
Valandos: £ ryto iki 9 vakaro.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų Tel.—Hyde Park 3395.
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PITTSBURGHO JAUNŲJŲ LIETUVIU 
DRAUGIJOS PASIRODYMAS

Vaidinimas’ Šokiai Turėjo Geriausį Pasisekimą
S. S. PITTSRURGH, PA. — 

Sausio 22 d. Pittsburgho Jau-

vių Piliečių svetainėje surengė 
vaidinimą ir šokius. Turėjo 
geriausį pasisekimą ir gerai 
užsirekomendavo Pittsburgho 
publikai

Tas Apie Pačią Draugiją

Pirm nei rašysiu apie pat 
vakarą noriu supažindinti 
“Naujienų” skaitytojus su Pit
tsburgho Jaunųjų Lietuvių 
Draugiją* nes tai naujas reiš
kinys musų Pittsburgho lietu
viškoje padangėje.

Pittsburgho Jaunųjų Lietu
vių Draugija nėra jokia politi
nė arba pašalpinė organizaci
ja, bet bepartyvė meno ir dai
lės draugija, kuriai priklauso 
daugiausia vadinamieji “gri- 
noriai” jaunuoliai abiejų ly
čių. Jie nelabai seniai iš Lie
tuvos atvykę. Žinoma, Vra ke
lios jaunos merginos, prisidė
jusios prie kalbamos Draugi
jos, kurios yra šioje šalyje gi
musios ir augusios, bet mėgs
ta dalyvauti lietuviškame ju
dėjime. Tur būt, neapsiriksiu 
pasakęs, kad ir visi tie “gri- 
noriai” yra šioje šalyje gimę 
tik Lietuvoje augę, ir dėl tos 
priežasties jie turėjo laimės

šalics piliečiai. Bet jie atvyk
dami nepriklausomos Licln-

savim pakankamai gerų lietu
viškų ypatybių ir pakankamai 
linksmumo- o tas jiems daug 
gelbsti.

Smulkmeniškai apie Pitts
burgho Jaunųjų Lietuvių 
Draugijos organizavimąsi čio
nai nerašysiu, tik tiek turiu 
pasakyti, kad tie jaunuoliai

visai kitokiose aplinkybėse, 
negu kad jie Lietuvoje buvo. 
Stoka mokėjimo anglų kalbos, 
stoka draugų, stoka pažinties 
privertė juos tarpusavyje or
ganizuotis į draugiją ir už- 
megsti tarpusavyje glaudes
nius ir

Kiek teko girdėti, tai Pitts
burgho ir apylinkėje yra atvy
kusių iš Lietuvos per 30 jau
nuolių, ir iš jų daugiausia su
sideda Pittsburgho Jaunų Lie
tuvių Draugija.

artimesnius ryšius.

mėti, būtent—Lietuvoje augę 
jaunuoliai yra geresni organi
zatoriai, negu kad šioje šaly
je augę. Gal būt, paties gyve
nimo aplinkybės čia prisidėjo 
prie to- kad Lietuvoje augęs 
jaunimas yra veiklesnis visuo-

clejus veikti Pittsburgho lietu
viškuose dirvonuose, žinoma, 
atsirado ir neprašytų globėjų. 
Kiek tenka girdėti, tai kun.

kad jaunuoliai nenueitų “blo
gais” keliais ir deda visas pas
tangas, kad tą jaunuolių drau
gija įtraukus į Rymo Katalikų 
Federaciją ir prirašius prie 
parapijos.

Sandariečiai taip pat susi
rūpino, kad tie jaunuoliai “ne 
ištautėtų”, bet liktų tikrais ge
rais “patriotais” (gal būt, to
kiais kaip Smetona); Jie ban
do jaunuolius įtraukti į San
darą- Bolševikai irgi yra gana 
susirūpinę tais jaunuoliais, 
kad jiems galėtų parodyti tik
rą “darbininkišką” kelią. To
dėl jie stengiasi prirašyti jau
nuolių draugiją prie Darbinin
kiško Meno Sąjungos.

Vadinasi* globotojų netrūks
ta. Tik kolkas tie jaunuoliai 
visai nesiskubina niekam, pul
ti į glėbį ir yra pasiryžę sava
rankiai veikti Pittsburgho 
tuviškuose dirvonuose be 
kių globėjų pagalbos.

Reikia pasakyti, kad 
sveikiausias Jaunuolių Drau
gijos nusistatymas, ir tie ne
prašyti globėjai, jei jie linki

kam nuobodžiauti ir visi buvo 
pilnai patenkinti- Prieš vaidi
nimą ir aktų protarpiais pub
liką linksmino pono Guno or
kestras, kuris susidėjo iš 3 
mergaičių, 3 berniukų ir pa
ties Guno.

Vaidinimas susidėjo iš 3-jų 
trumpučių juokingų komedi
jų, būtent: 1. “Martynas Pa
kas”; 2. “Kukulių Nėra”, ir 3. 
“Linksmieji Broliai.” Prieš 
pratiesiant vaidinimą, p. Si
monas Aleliunas publiką labai 
vykusiai supažindino su vei
kalais.

Vaidintojai savo roles atliko 
gana vykusiai ir nemažai pub
liką prijuokino.

Po vaidinimo buvo šokiai. 
Taip taš linksmas vakaras ir 
baigėsi. —S. Bakanas.

SLA. 323 kuopos 
Šeimyniška 
Vakarienė

CARNEGIE, PA. — Sausio 
29 d„ SLA. 323 kuopa Lietu
vių svetainėje surengė pasilin-

jo iš vakarienės ir šokių. Sve
čių ir viešnių buvo atsilankę 
gana daug. Tame skaičiuje 
matėsi SLA. 3-čio apskričio 
pirmininkas J. P. Milleris su 
savo žmona, Pittsburgho dis- 
trikto pažangos vajaus gene
raliniai organizatoriai: Char
les Pikelis su žmona ir S. Ba
kenas su žmona ir Pittsburgh- 
o Universiteto garsusis futfta- 
lo lošikas Al. Lazauskas- Taip 
pat matėsi ir Gertrūda Dar-

gienė, Povilo Dargio žmona. 
Tačiau pats Dargis, tur būt, 
buvo kur kitur nuklydęs, kad 
jo nesimatė šiame parengime.

Matėsi ir daugiau svečių ir 
viešnių bei gerų gerų SLA. bi
čiulių ir darbuotojų.

Po užkandžių S. Bakenas 
buvo pakviestas tarti keletą 
žodžių apie SLA.* paskui pra
sidėjo šokiai.

Per visą vakarą teko paste-

nizatoriąi ir generališki orga
nizatoriai, maišydamiesi tarpe 
publikos, ieškojo kandidatų į 
SLA. narius. Ieškant kandida- 
tų į SLA. narius, apsukriausiai 
sukosi generalis organizato
rius Charles Pikelis. Jisai sa
kėsi; kad šiame pasilinksmini-

mo vakarėlyje turėjo gana ge
rą pasisekimą.

Jaunuolės kuopų organiza
torės Juzė šiurmaičiute iš 128 
kuopos ir Olga Sandaitė, iš 
353 kuopos nepraleidžia jo
kios progos, kad nepažvejolų 
naujų narių. Teko patirti, kad 
p-Iė Sandaitė turėjo ir pasi
sekimą, nes jai pavyko prikal
binti prie SLA- jauną gražų 
vaikiną, dar nelabai seniai iš 
Lietuvos atvykusį. Panelė 
Šiurmaičiutė sako, kad ir tu
rinti gana gerų prospektų ne 
tik savo kolonijoje* bet ir kito
se.

Teko nugirsti, kad vasario 
12 d. toje pačioje svetainėje 
ir vėl panašus vakarėlis,

susidėj usios bendromis jėgo
mis, būtent, 128 ir 93 kuopos.

šių SLA. kuopų parengime 
svečiai ir viešnios linksmin
sis, užkandžiaus, pasišoks, o 
taip pat bus varoma agitaci-

Reikia pasakyti, kad pasta
ruoju laiku musų Pittsburg
ho apylinkėje tarpe SLA. kuo
pų pasireiškia daug gyvumo 
ir draugiškumo.

1

C©A L

lie- 
jo-

rai išmintingai paselgs palik
dami jaunuolius 
Juk jei jaunuolių 
susidėtų su viena
politine srove, tai tada,

draugija 
r antra 

žino-

ir sėkmingai veikti kultūros 
dirvoje.

kitą

Žodis Kitas apie 
Patj Vakarą

Dabar noriu tarti žodį 
apie patį vakarą ir programą.
Kaip jau minėjau, vakaras tu
rėjo geriausio pasisekimo vi
sais atžvilgiais, — kaip yra sa- 
<oma, pasisekė tiek dvasiniai- 
tiek materialiniai. Publikos 
juvo susirinkę pilnutėlė Lie
tuvių Piliečių didžiulė svetai
nė. Publika susidėjo iš visų 
musų Pittsburgho srovių, at
stovų, kurie lanko tokius pa
rengimus. čionai buvo mato
ma katalikų, tautininkų, socia- 
is tų, komunistų, tautiškų pa

rapijom} ir kitokių. Tas, žino
ma, liudija, kad 
jaunuolių grupė 
<ų visose musų

IŠ DRAUGIJŲ
VEIKIMO

Sau-

Bimbos 
Prakalbos

(PITTSBURGH, PA. — 
šio 29 d. Pittsburgho lietuvių
komunistinės organi za c i j o s 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje surengė “Laisvės” 
redaktoriui, Antanui Bimbai, 
prakalbas. Publikos buvo at
silankę gana daug. Bimba sa
vo kalboje daugiausia gyrė ko
munizmą ir ragino lietuvius 
darbininkus toli į komunistų 
partiją.

Po prakalbų buvo statoma 
Bimbai klausimai. Viena 
klausėją paklausė, kodęl Rusi-

bausmė ir ar tenai kartais 
nėra sušaudoma visai nekaltų 
žmonių. Bimba atsakydamas 
į šį klausimą užtikrino publil 
ką, kad Rusijoj darbininkų 
nešaudo ir niekada nesušau- 
dė. O kurie buvo sušaudyti, 
tai buvo šnipai ir didžiausi 
niekšai, ir jie esą pilniausiai 
buvo verti sušaudymo.

Vadinasi, ponas Bimba už- 
giria mirties bausmę ir pil
niausiai pateisina Stalino kru
vinąjį terorą prieš savo politi
nius priešus. (

Tą patį vakarą ir toje pa
čioje svetainėje buvo surengta 
ir vakarienė pagerbimui Bim
bos- Tačiau vakarienėje nete
ko dalyvauti- tai apie tai ma
žai ką galiu pasakyti. Sakoma, 
kad vakarienėje publikos bu
vo neperdaugiausia.

—Prakalbose buvusi.

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

Neprašyti
Globėjai

šiems jaunuoliams susior
ganizavus į draugijėlę ir pra- tvarkytas, kad

šioji musų 
turi simpati- 

Pittsburglio 
žinoma* tai

ir gerai. Pačioje publikoje ma
tėsi gana daug jaunimo, kuris 
oe abejonės, buvo labiau suin
teresuotas šokiais, negu pačiu 
vaidinimu. Tačiau reikia pa
sakyti, kad ir vaidinimo metu 
Pittsburgho jaunimas mokėjo 
gana gražiai ir tinkamai užsi-

Pats vakaras buvo taip su- 
nereikėjo nie- 

T

“NAUJIENŲ” REDAKTORIUS DR. P. GRI
GAITIS KALBĖS PITTSBURGHE LIETUVOS 

NEPRIKL. SUKAKTUVIŲ MINĖJIME 
VASARIO 19 D.

akordino 
solo.
pildytojų 
neatsime-

PITTSBURGH, PA. — Pittsburgho ir apy- 
linkės lietuviai minės Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuves vasario 19 d. LMD. 'svetainėje. 
Teko patirti iš patikimu šaltinių, kad Lietuvos 
nepriklausomybės šventėje kalbėti yra pakvies
tas,“Naujienų” redaktorius Dr. P. Grigaitis.

Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvių mi
nėjimo surengimu rūpinasi Pittsburgho ir apy
linkės Draugijų atstovų sudarytas komitetas, 
kuris susideda iš P. Dargio, Juozo Virbicko; J. K. 
Mažuknos, V. J. Količienės, E. A. Slekienės, S. 
Bakano, A. Pipiro. K. Pikelio, J. Kuizino, F. Ro- 
džerio ir P. J. Millerio. — Koresp.

SLA. 86 kuopos 
tgitatyviškas 
Vakarėlis

N. S. PITTSBURGH, PA. — 
Sausio 26 d., SLA. 86 kuopa 
Sūnų • Lietuvos svetainėje su
rengęs agitacijos vakarėlį. 
Programas susidėjo iš prakal
bų ir muzikalės dalies. Tik 
gaila, kad ta diena pasitaikė 
labai šalta, tai ir publikos ne- 
perdaugiausia tesusirinko.

Muzikalę programos dalį 
išpildė keletas jaunuolių; vie
nas numeris buvo 
solo, antras smuiko

Tečiau programo 
vardų ir pavardžių
nu, išėmus jaunąjį Joną Senu
lį, kuris akompanavo prie 
piano jaunai panelei smuiki
ninkei.

Vakaro tvarką vedė SLA. 86 
kuopos pirmininkas Jonas Rū
kas. Kalbėtojais buvo S- Baka- 
nas, Antanas Janulevičius ir 
Jonas Mažukna. Visi jie aiški
no naudingumą priklausyti 
prie SLA.

Aplamai paėmus, vakarėlis 
turėjo malonią nuotaiką ir 
nėra mažiausios abejonės* kad 
atneš naudos ir SLA., nes po 
prakalbų teko pastebėti, jog 
organizatoriai pildė aplikaci
jas naujiems nariams.

EGG ............ .
NUT ................
BIG LUMP ....
MINE RUN ....
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975Didele Vertybe

Gerų Rakandų
UŽ MAŽIAU PINIGŲ. ANT NAUJOS 1939 METŲ MADOS SU- 
TAUPOMA VIENA TREČIA DALIS IR DAUGIAU.

:X:

u:
TURTAS
S2.S00.000

Rezervas 
$220.000

4%

OfeXAAWQ>>

Sophi

KROEHLER 
j3uilt

Tvirtai padaryti Parlor Setai įvairių spalvų, tvirtos materijos, kieto medžio rėmais 
ir gerais neperlenkiamais sprinksais po $49.00 ir $95.00

Miegamojo kambario setai, vertė virš $100.00 — su sprinksais ir matracu

*64.00 ir *45.00

\ > *. ' IV. v

1< •' •/ ' ‘ *
11^

uz

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00
Išmokėjom 
už padėtus 

pinigus

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 e 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

ir gerais neperlenkiamais sprinksais po $49.00 ir $95.00
Studio Couches, parankios, moderniškos po $16.00, $19.00 ir $29.00
9 x 12 Wilton karpetai, Bigelow Sanford po $4500 ir $24.50 

rakandai išmainomi. Jūsų senas Parlor Setas perdirbamas ant naujo. DuSeni
tai už $31.50. Sudedama nauji sprinksai, nauja vata, nauja materija ir rėmai per
taisomi. Pašaukit Yards 3088. Parlor Setams covers padarome ant užsakymo.

Jos. F. Budrik »
Rakandų ir Radijų Krautuvė

3419-21 So. Uaisted Street

smo-

i
Paklausykite Radio Valandos nedėlios vakare 5:30 iki 6:30 P. M. iš WCFL 970 k. Radio Stoties. Lle- 
tuviška muzika ir dainos.

’kelbimai Naujienose 
įaudą dėlto,

• d pačios Naujienos 
naudineros

EB EI

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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Utaakymo kaina
Chicagoje — paštu.

Metams ............... ... ......
Pusei metų ---------- -
Trims mėnesiams ....----
bviem mėnesiams^-------
Vienam mėnesiui .—.....

Chicagoj per išnešiotojus;
Viena kopija ________________ 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui  ............   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
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(Atpiginta)
Metams ........... .......
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Trims mėnesiams ..
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Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ................................ $8.0b
Pusei metų .................  4.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Mone-

Orderiu kartū šu užsakymu.

$5.00 
. 2.75 
.. 1.50 
. 1.00

iš 50 senatorių, kad jie balsuos už 875 milionus. j
Iš kitos puses, senatorius Aiva Adams, sumobilizavo 

visus konservatorius demokratų ir republikonų partijoje, 
kurie pasižadėjo remti vice-prezidento Garnerio planą. 
Balsavimui atėjus, abi frakcijos tikėjosi laimėsiančios.

Bet bebalsuojant, Garnerio frakcija tuoj ėmė krikti. 
Senatorius Barkley su linksma šypsą veide laukė rezul
tatų paskelbimo. Tačiau, paskelbus rezultatus, paaiškėjo, 
kad už jo pasiūlymą balsavo tik 46. “Ekonomijos grupė” 
gavo vieną balsą daugiau. Senatas paskyrė $725,000,000.

feelški^, abiejose pusėse buvo po keletą senatorių, 
kurie savo žodžio nelaikė.

Lietuvos demokratijos veikėjų
atsišaukimas

Kova prieš Smetonos diktatūra
Kitoje’vietoje šiame “Naujienų” numeryje yra įdė

tas Lietuvos “Demokratų Aktyvistų Grupės” atsišauki
mas į visuomenę, kuris pasako daug įdomių dalykų apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje.

Lietuva, kaip tenai nurodoma, gyvena tragiškų mo
mentų. Klaipėdos kraštas jau faktiškai pavirto Vokieti
jos kolonija ir netrukus, gal būt, atsidurs ant svarstyklių 
visos Lietuvos likimas. Bet tokioje rimties valandoje Lie
tuvą valdo neskaitlinga politinė grupė, kuriai nepritaria 
99 nuošimčiai žmonių!

Nepasitenkinimas tos valdžios nesugebėjimu auga 
diena iš dienos ir jau daug kartų yra prasiveržęs įvai
riais neramumais. Jeigu šitokia padėtis tęsis ilgesnį lai
ką, tai judėjimas prieš Valdžią gali išsilieti į pilietinį ka
rą. Kas tuomet su Lietuva atsitiktų?

šitam pavojui užbėgti už akių, paminėtoji “Demo
kratų Aktyvistų Grupė” siūlo sudaryti koalicini ministe- 
rių kabinetą, kuris atsteigtų Lietuvoje demokratinius 
principus, sušaukdamas naują Steigiamąjį Seimą, ir 
vienytų valstybiniam darbui visas politines sroves.

SU-

Kas šitame judėjime vadovauja
Iš atsišaukimo “Į Visuomenę” matome, kad prieš 

Smetonos valdžią sutartinai kovoja trys grupės: liaudi
ninkai, katalikai ir nacionalistai-voldemarininkai. Patys 
atsišaukimo autoriai pripažįsta, kad tokia kombinacija 
gali daugeliui nepatikti, ir'jie aiškinasi:

“Visos srovės yra reikalingos ir nei viena netu
ri būt atstumta dėl klaidų, kurių praeity turi visos.”

M

Taip tai taip. Bet tos trys aukščiau paminėtosios 
grupės dar nėra visos srovės. O antra vertus, kur yra 
įrodymai, kad nacionalistai-voldemarininkai jau iš tiesų 
pasidarė nuoširdus demokratijos atsteigimo šalininkai? 
Tuos laikus, kai Aug. Voldemaras stovėjo vyriausybės 
priešakyje, dar visi gerai atsimena. Tačiau atsišaukimo 
autoriai sako, kad ir voldemarininkai deda su kitomis 
grupėmis “parašą po programa, kuri numato atstatyti 
demokratinius principus Lietuvoje ir užtikrina tautos 
valios pareiškimo teisę per jos atstovus busimajam Stei
giamajam Seime.”

Tai atrodo, kad voldemariški vilkai jau pavirto ve- 
getarijonais.

Atvirai kalbant, mes tokiais gamtos stebuklais neti
kime, nors nenorime teigti, kad politikoje šitokių meta- 
morfozų nebūna. Lietuvoje jie, gal būt, apie tuos daly
kus yra geriau painformuoti.

Pilno pasitikėjimo tud^Judėjimu pas mus nebus tol, 
kol nuo jo laikysis nuošaliai socialdemokratine srovė, ku
ri yra suvaidinusi tokį svarbų vaidmenį nepriklausomos 
Lietuvos kūrimosi laikais. Tačiau ir ši kombinacija, ku
rią remia “Demokratų Aktyvistų Grupė”, butų daug ge
resnis dalykas Lietuvai, negu Smetonos ir jo bičiulio, 
“Daugų klebono” (kun. Mirono) totalitarinė valdžia, ku
ri “viską pramiega, viską pavėluoja ir todėl susilaukia 
smūgio po smūgio” užsienio palitikoje, o vidaus politiko- 
je elgiasi, kaip “akcinė bendrovė Lietuvai išnaudoti”!

Valstybės vairas turi būt perimtas į kitas rankas, 
kol dar nevėlu.

Nelaikė žodžio
“Ekonomijos grupė” J. V. senate, kaip žinoma, lai

mėjo vieno balso dauguma, kai buvo sprendžiama, kiek 
pinigų skirti WPA darbams. Prezidentas Rooseveltas 
reikalavo $875,000,000, bet jo oponentai nuo tos sumos 
nukirto $150,000,000.

Korespondentai Washingtone dabar sakosi patyrę, 
kad vice-prezidentas Garner, kuris vadovauja dešiniajani 
demokratų sparnui, reikalavo, kad WPA darbams butų 
paskirta ne daugiau, kaip $600,000,000, Kai administra
cijos vadas senate, Barkley, apie tai patyrė, tai jisai ėmė 
organizuoti prezidento šalininkus ir gavo pasižadėjimą

Prof. Semeto atvykimo 
į Lietuvą proga

Ptof. Bagdonui šemetui parupo tolimi giminės Lietuvo
je. Tiktasis misijos tikslas. — Prof. Voldemaras 
esąs nuolatinis Berlyno svečias. — Berlyne leidžia
mas ukrainiečių laikraštis. — Galima laukti 
maus pavasario. — Lietuvos vidaus politika.

nera-

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

M argumy nai
Kodėl musų upėse nyk

sta žuvys

(čia pespausdiname iš slap- sų giliu įsitikinimu, jau Beiru
to laikraščio “Išvien” atsišauki
mą, kuris buvo paskelbtas šių 
metų sausio 17 d. Jį tik ką ga
vome iš Lietuvos “Demokratų 
Aktyvistų Grupės”, kuri tą lai
kraštį leidžia. — “N.” Redakci
ja.)

Neseniai Lietuvoje lankėsi 
žymus ukrainiečių nacionalistų 
veikėjas profesorius Bagdonas 
Šerbetas.

Prof. Bagdonas šemelas nuo
latos gyvena Berlyne ir tenykš
čiame universitete profesoriau
ja. Palyginamai dar 'jaunas 
energingas vyras, pilnai įtikė
jęs, kad Vokietijos pagalba uk
rainiečiai atkarsią savo valsty
bę, Prof. Bagdonas šenletas 
Kaune sakėsi lankėsi visai pri- 
___ _______ Mat, esą, jo 

" proseniai yra kilę iš Lietuvos, 
įtaigi buk jisai Lietuvoje turįs

Iš viso atrodo, kad Ukrainos 
reikalai pradės visai atviroje 
formoje vystytis pavasario pra
džioje. Ar šitas klausimas už
sibaigs antru Miunchenu, ar ji
sai baigsis atviru karu, — da
bar sunku spėlioti.

Bet yra tokių visai neaiškių

Į VISUOMENĘ
Tragiškasis Lietuvos gyveni

mo momentas yra atėjęs, šian
dieną Klaipėda jau aktiškal yra 
Vokietijos kolonija, o ryt, gal 
būt, ant svarstyklių atsidurs 
Lietuvos likimas. Tragiškiausia, 
kad lokiu momentu Vyriausy
bės vairas yra jokio pasitikėji
mo tautoje neturinčios srovės 
ir susikompromitavusio “vado” 
rankose, to “vado”, kuris bega-

bės, nei padorumo jausmo. Ar 
nebaisu,' kad 99% lietuvių yra 
opozicijoj prieš vyriausybę, ku
ri savo aklume pasiryžusi nie
ko nematyti ir suprasti, kad 
tik sėdėti prie savo portfelių. 
Vaikui aišku, ne Daugų klebo
nui šiuo metu stovėti valdžios 
pryšaky. Bet bičiulio Smetonos 
pasitikėjimą turėdamas jis 
“sprendžia” reikalus ir mano

kus, kai Lietuva nusikratys tuo 
tautininkų košmaru, tauta nu
stebs, sužinojusi visą tiesą apie 
jy valdymą. Lietuvių tautai pa-Į“™^a™ 
sidare aišku, kad jokie bandy-1 - - - 
mai geruoju paveikti nebeturi IĮ •
prasmės. Lietuvių tauta turi pa- Lol”uų ghniniu, dater
ti pareikšti savo nepasitenkini- susimelęs buvo apiankyti. Bel 
mą, kuriuo perimti visi sluogą- iš tikrųjų rcikia manyli> kad 
mai. Gana tylėti, nes tylėjimą prof Bagdono Šemelo atsilan- 
tautininkai aiškina piitaiimli. kynias Lietuvoje turėjo ir kitų

Tautos balsas vis garsiau pTa- tikslų, žinoma, palitinių. Negi 
byla. Kovo dienomis Kaune ir jam dabar parupo su savo toll- 
daug kur provincijoj, gruodžio mais giminaičiais pasimatyti, 
men. studentų judėjime Katine, ju° labiau, kad, pasak jo, tie 
Klaipėdoj ir Dotnuvoj viešai giminės esą lietuviai ir kartu 
skambėjo protestai prieš tau Ii- reikia turėti galvoje ir lai, kad 
ninku vyriausybę, kurie susi- dabar Berlyne yra įkurtas uk- 
laukė visuotino pritarimo. Klai-| rainiečių komisariatas, kame 
pėdoje prasidėjo naujas judėji
mas susispietęs apie “Bendrą 
Žygį” Klaipėdoj susijungė ben
drai kovai liaudininkai, katali
kai ir naclanalistai — voldema
rininkai. Tarp tų grupių yra ne
maža skirtumų, bet dabar per
daug rinitas momentas, kad dėl

•uojasi. Aišku, (asai ukrainic- 
ių komisariatas veikia su Vo-

rama. Tai reikia spėlioti, kad 
prof. B. Somėtas nors gyrėsi, 
jog į Kaunu atvykęs vien tik 
privačiais reikalais, bet jisai čia

ekspansijų

juos SUpiudyti su SSSR. Kitaip 
tarus Anglijos konservatoriai

dinti, kad joms nubojus šiek 
liek kraujo ir paskui jau kaipo 

taip,išsisėmusias sutvarkyti 
kaip anglams patiks.

Tenka taip pat spėlioti, kad 
Prancūzija šitokiems žygiams 
ir gal nebūtų labai priešinga, 
kadangi šiokiu atsitikimu Ita
lijos dabartinius daromus žy
gius suminkštintų, nes Italija 
turėtų tuomet kilų rūpesčių.

* Tai iš viso atrodo, kad šių 
metų pavasaris bus Europos po
litikoje labai lemiamu.

“prezidentas” 
pasirodyti į 

iškilmes XII

sus jungiančio bendro tikslo 
Lietuvos gelbėjimo.

Visos srovės yra reikalingos 
ir nei viena neturi būti atstum
ta dėl klaidų^ kurių praeity tu
ri visos. Sav^naudinškų tikslų 
tautos labui išsižadedamos, jos 
gali dabar klaidas atitaisyti ir 
atiduoti jėgas kovai už tų Lie
tuva, kuri užtikrins taip rcika-

riui (!). Tarpi' vyriausybės ir 
tautos bedugnė pasidarė tokia 
begalinė, kad 
Smetona nedrįso 
“vainikavimo”
men. 12 d. pirma nepaskelbęs 
sustiprintos pasaugos stovio. 
Visi matėme tą dieną kaip žmo
nių neprileido beveik per pusę 
kilometro prie seimo ir karo 
muziejaus, neleido net balko* 
nuošė žiūrėti į “vadą”, o ant 
stogų buvo sustatyti kulkosvai
džiai sklaidyti lauktoms de
monstracijoms. Kur toks “va
das” gali nuvesti jei reikės Lie-

lietinį karų, kurs nekyla tik dėl 
didelio opozicijos valstybingu
mo, ir Jos pastangų suvaldyt 
besiveržiantį masių pasipiktini* 
mų. Bet akla ir kurčia vyriau
sybė, užuot dariusi žygių tau
tai suvienodinti, muilina akis 
Lietuvos “Aido” plepalais apie 
konsolidacijų vietoje koalicijos. 
Darė pastangų išjudinti aklų 
vyriausybę išmhitingcsniems 
žygiams opozicija savo memo
randumais ir asmeniškais pa
reiškimais, aiškiai davė supras* 
ti vienybės reikalingumų Kau
nan suvažiavusių 6,000 savano
rių kongresas, o neseniai bandė 
paveikti Mironų savanorių Cbii- 
tro valdyba. Bet nieko nesusi
laukė visi tie žygiai. Užsienio 
politikoj tautininkų vyriausybė

Ja ir todėl susilaukia smūgio 
po smūgio. Smetonos elgęsis 
šiuo metu patvirtina senų įtari
mų, kad perdaug nešvarių dar
bų. prisirinko jų sauvalės metu 
Ir todėl sau svetimų, bet vals
tybiškai nusistačiusių švarių 
žmonių neprileidžia prie vai* 
džios. Pats Smetona uždarame 
tautininkų suvažiavime pavadi
no tautininkus akcine bendro* 
ve Lietuvai išnaudoti, kaltino 
juos savanatidlškumU ir karje
rizmu. bet ar gali būti dides
nis karjerizmo pavyzdys, kaip 
jau kelintas kartas paties savęs 
išrinkimas į “prezidentus”? Mu-

prasidėjęs judėjimas turi kaiku- 
rių kitur klaidingai suprantamų 
formų, bet reikia atsiminti ten 
esančių ypatingų padėtį ir nuo
taikų. Kai kų gąsdina nacioiia- 
listų-voldemarininkų dalyvavi
mas tame judėjime, baimė, kad 
gal norima gręžioti 1927-29 m. 
Jei los visos grupės deda kar
tu parašų po programa, kuri 
numato atstatyti demokratinius 
principus Lietuvoje ir užtikrina 
tautos valios pareiškimo teisę 
per jos atstovus busimajam 
Steigiamajam Seime, tai mes 
matome reikalų tų judėjimų pa
remti.

Iš tikrųjų tautininkai, kaip 
pareiškė ktm. Krupavičius “Lie
tuvos Žiniose”, per tuos savo 
HatlValės 12 metų atliko tik vic* 
iltį didelį darbą — sujungė val
stybiniam darbui visas opozici
nes grdpes. Jos tikrojo Lietuvai 
meiles jausmo vedamos įkvėps 
tautai naują dvasią, naują pa
siryžimą tėvynei gelbėti.

Visuose Lietuvos kampeliuo
se tesuskamba protestai prieš 
dabartinę padėtį! Viešuose ir 
slaptuose susirinkimuose svars
tyki!, kritikuokit ir rūpinkitės 
tautos likimo klausimais! Visi 
susijunkime bendrame reikala
vimu, kad lietuvių tauta pati 
luti saVo likimą spręsti ir tam 
turi būti tuojau sudarytas koa
licinis ministerių kabinetas, ku
ris pravestų dęUiokratišku prin
cipu naujo Steigiamojo Seimo 
išrinkimą, kuris sukurtų teisė
tus ir naujus Lietuvos valstybes 
pagrindus. Reikalaukit išvaiky
ti lieteisėtai ir apgaulingai rink
tąjį tautininkų seimą. Nesibijo
kite, visos tautos Dimitrave 
tautininkai nesulaipins.

Kaip 1919 metais visoj Lie
tuvoj kūrėsi kovos Komitetai— 
savanorių būriai, taip 1939 nic-

Bet kas įdomiausia, kad Uk
rainos klausimais Berlyne buk 
patarėjas esąs prof. A. Volde
maras, kuris nors ir Prancūzi
joje gyvena, bet esąs Berlyne 
dažnas svečias. Prof. B. šemc- 
tas yra geras pažįstamas prof. 
A. Voldemaro.

Tai tenka spėlioti, kad prof. 
Bagdonas šetnelas čia Kaune 
turėjo visokių pasimatymų ir 
pasitarimų. Tokie vyrai, kaip 
prof. B. šemelas, šiais laikais 
taip sau pas tolimus gimines 
nesilanko, o lai tik yra tikra 
priedanga buk jam buvę noro 
savus gimines aplankyti.

Jisai Kaune išbuvo keletą die
nų, ir kas įdomiausia, kad Lie
tuvos spauda apie jo atsilanky
mą nieko nerašė, nors iš žurna
listų daug kas žinojo apie jo 
buvimą Kaune.

Dabar, kada Vokietija Ukrai
nos klausimą įtraukė į savo 
dienos programą, tenka manyti, 
kad prof. B. šertielos atsilanky
mas Lietuvoje įvyko nebe Vo
kietijos vyriausybes žinios. Dar

Berlyne dabar išeina ukrainie
čių reikalams skiriamas laikraš
tis, kurio artimu bendradarbiu 
yra pulsai prof. B. šemelas.

Tasai laikraštis atsidėjęs se
ka, kas dedasi ukrainiečių tar
pe Lenkijoje ir sovietų Ukrai
noje.

Jei tikėti tam laikraščiui, tai 
atrodo, kad Ukrainoje einąs žy
mus judėjimas, kurio tikslas at
siskirti nuo SSSR globos, o taip 
pat tokiu judėjimu yra apimli 
ir Lenkijos ukrainiečiai. Jei tu
rėsime galvoje, kad tasai laik
raštis išeina Berlyne, lai visai 
bus aišku, kokio jisai yra turi
nio ir kieno pinigais jisai lei
džiamas, tai ptof. B. šemelo al- 
silankymas Lietuvoje juo la
biau darosi Įtartinas.

tais tegul visur bus {steigti LIE 
TUVOS GELBĖJIMO KOMITli 
TAI!

“IŠVIEN”
REDAKCINĖ KOMISIJA

Leidžia 
Demokratų aktyvistų 
GRUPE.

_________ _

ka manyti, kad Klaipėdos kraš
to reikalai jau neturėsią Vo
kietijos politikoje pirmaei.es 
reikšmės, nes Vokietija busian
ti patenkinta, jei Lietuva blo
giausiu atsilikimu liksianti vi
sai neutrali ir parems Vokietiją 
maisto produktais, o geriausiu 
Vokietijai atsitikimu, jei Lietu
va aktingai prisidės prie Vo
kietijos žygių.

Bet viename ir kitame atsili
kime Vokietija nenorėsianti kel
ti su Lietuva tolimesnių ginčų 
dėl Klaipėdos krašto. Jau ir da
bar turima žinių, kad Klaipė
dos krašto vokiečių nacionalso
cialistų vadas veterinarijos gy
dytojas Neumannas nuvykęs į 
Berlyną negavęs pasimatymo

Senesni žmonės teigia, kad 
prieš 'kelioliką metų Lietuvos 
upės buvo žymiai žuvingesnės, 
negu dabar. Girdi, tada gali
ma buvo gana gražaus pelno 
turėti, žvejojant visai papra
stomis priemonėmis, o dabar 
mažai ką bepavyksta sugrieb
ti naudojantis net sudėtin
giausiais tinklais. Žuvų suma
žėjimą upėse konstatuoja ir 
musų gamtininkai. Jie sako, < 
kad kai kurios žuvų rūšys mu
sų upėse yra jau išnykusius, 
o kai kurios baigia nykti. Kar
tu jie nurodo ir šio reiškinio 
priežastis.

Pirmiausiai, jie teigiu, čia 
kaltas neracionalus žvejojimas, 
varytas pokariniais laikais. O- 
kupacijos metu vokiečiai žuvis 
graibė iš upių trigubais tink
lais ir kitomis sudėtingomis 
priemonėmis, iš kurių negalė
jo išsisukti nė menkiausia žu- 
veliukštč. Nusižiūrėję į vokie
čius, tokias pat žvejojimo prie
mones pradėjo gaminti ir mu
sų žmones, su kuriomis jie 
žuvis iš upių išgraibė lyg iš 
kibiro. Pav. Šešupėje dai^1 
prieš dešimtį metų knibždėte 
knibždėjo skersiiukių, šapalų, 
mekšrų, o dabar jų nebega
lima rasti ne su žiburiu. Be 
to, šiame atsitikime gana žy
mų vaidmenį vaidina dar mi
neralinės trąšos, kurios buvo 
pradėtos plačiai vartoti kaip 
tik pokariniais laikais. Mine
ralinės trąšos, išbertos į dir
vą, ne visos čia palieka. Dides
nė ar mažesnė jų dalis nubė
ga su lietaus vandeniu į upes. 
Pasirodo, kad daugumas žu
vų to mineralinių trąšų skie
dinio nelabai mėgsta. Žvejy
bos reikalai dabar jau sutvar
kyti — žuvys turi ramybės 
nors nerštų metu. Tačiau su 
mineralinių trąšų daroma ža
la yra blogiau. Nuo jų varto
jimo atsisakyti negalima. Dėl
to ir žuvų padaugėjimo upėse 
vargu ar galima tikėlis.

Lietuvos užsienių reikalų mi
nistras Urbšys neužilgo vyksiąs 
į Berlyną tenai pasimatyti su 
Vokietijos užsienių politikos at
sakingais pareigūnais, šitai ke
lionei labai daug priduodama 
svarbos ir tenka manyti, kad 
tenai daug svarbių politikos 
klausimų busią aptarta.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos
Užsienio bibliotekos 

prašo literatūros 
apie Lietuvą

KAUNAS, gr. 30. — šiomis 
dienomis musų Turizmo d-jos 
prašė Londono, Btuklyno, Či* 
kagos ir kt. miestų bibliotekos 
prisiųsti kokios nors-literatūros 
apie Lietuvę. Joms pasiųsta 
įvairių propagandinių leidinių.

Apvogė Klaipėdos ka
talikų bažnyčią

KLAIPĖDA, sausio 2. — šią
nakt apvogta Klaipėdos katali* 
kų bažnyčia, esanti Puodžių 
gat. Pavogta monstrancija, 
kttpkos, išlaužta tabernakulis

Nuostoliai dideli.
ir

L

k.

Reikalinga antra 
mokykla

■ PAPILYS. — Šiame mieste
lyje esančioje pradžios moky- 
gloje mokiniai netelpa. Į iš
nuomojamų ūkininko patalpose 
mokyklų mokiniams tenka eiti 
per restorano kiemų. Tas la
bai nepatogd turgaus dieno
mis,

Vietoje pašto karvelių— 
pašto bitės

Karai visuomet priverčia ka
riaujančias šalis ieškoti naujų 
priemonių pulti ir gintis, štai 
dabartinis kinų-japonų karas 
davė progos surasti naujus ko
vos talkininkus. Tai pagalbinė 
kariuomene, į kurios eiles pri
imamos bitės. Japonai patyrė, 
kad bitės gali būti naudojamos 
paštui dar geriau negu pašto 
karveliai.

Nustatyta, kad bitės taip pat 
labai gerai sugeba iš tolimes
nių vietų nepaklysdamos su
grįžti namo. Taip pat ir bi
čių buveinė gali būti lengvai 
kilnojama. Užtenka tik perkel
ti į kitų vietų spiečiaus moti
nų, ir šio spiečiaus namai pa
sikeičia. Bites labai gerai su
geba grįžti į tų pačių vietų 
net iš už penkių, šešių ir dau
giau kilometrų.

Kadangi bitė gali skristi nuo 
50 iki 60 kilometrų per va
landų, tai ji yra rimta konku
rentė pašto karveliams, o ypač 
karo lauke. Manoma, ka datei- 
tyje karo reikalams bus tik 
bitės naudojamos, nes joks 
priešas nepajėgs tokio “laiš
kanešio” sugauti bei nušauti.

Kiek Gali Peršokti 
Arklys?

Ligi šiol rekordas šokimo į 
aukštį ant arklio priklausė 
prancūzui, kuris paršuko 2 
metrus 38 cm. Raitelių rung
tynėse šiais melais Italijoje ka
pitonas Giutirecas sumušė 
prancūzų rekordą. Jo arklys

raitelių re
kordas.

pirmaei.es
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Latvian Envoy Foresees 
4—“Baltic United States”

Alexander W e si e y-Vasiliauskas Gives Concert In 
Celebration of Latvian Day.

By L. J. Ksiinas

The Baltic American Society of 
YVasbington, D. C., vvhich has ai- 
ready received prominent noticc in 
the local press, held its reguh.r 
meeting on Sunday aftcrnoon, Nov« 
ember 20th at the International 
Studentą House.

After the routine business vvas 
disposed of by the niembers there 
vvas an informai reception for the 
Latvian Minister and Mme, Alfred 
Bikhanis in celebration of the 20lh 
^hnivcrsary of the Independence of 
tTiA^Hepublic of Latvia.

The LatviUh Minister gavę an out- 
line of the progresą of his country 
from the date of its Independence. 
Novcmber 18, 1918 to the present 
and also recounted the past rela- 
tions of Latvia vvith the United 
States. He praised the trade policies 
of the Secretary of State, liuli and 
said the reciprocal trade pacts 
signed by United States, Eng’anu’ 
and Canada vvill result in “streng- 
thening of a liberal vvorld trade so 
necded at this time.”

The Society was honored by the 
presence of Dr. Alfred Bilmanis, 
an envoy of one of the sister Buit
ie Republics. Those vvho get to 
know this jovial diplomai, knovv 
that be is the soul of cordiality. 
There is nothing about him of pre- 
tense o r affectation and vvhen he 
shakes your hand, you are almost 
led to believe that he has knovvn 
you for years. Being a painter him- 
seif, it is not surprising that he. 
should have such vvide array of 
art objects such rts paintings, cm- 
broideries, 
amber

Referring to the friendly, nėigh- 
boring Baltic countrics before this 
represeiltative gathering of persons 
of Baltic extractions and Americans 
interested in the Baltic peoples, he 
said “the Baltic States are follovv- 
ing the fine exaniple of peace, co- 
operation and good neighboriness 
the United States has sėt in the 
Amcricas”, and added that they 
“are developing a cooperative movė 
ment 
.hem

that vvill eventually band 
together.”

“It

jewels and marvelous 
neclaces at the Latvian Lc- 

located at 1715 22nd St.,

is my hope to see this co- 
operation create some day a Union 
of Baltic States such as yoU hltve 
her in America”, Bilmanis said. “It 
vvill take time and vve 
slovvly. Būt this country 
up in the 
resting to 
ference of 
Republics
Helsinki, the Capital of Firllatld.

ate going 
vvas built 
vvas inte- 
first cou-

šame way.” It
note that the 
the nevvly erected Buitie 
vvas held in 192q in

Mr. 
of the 
Latvian 
highlights of 
this, Dr.
to present a Latvian flag 
Society through its President, 
Ellis Havvorth.

Rudolf Smits, the Secretary 
Legation, introduced the 
Minister and gavę some 

his life. Follovving
Alfred Bilmanis came in 

to the 
Dr. 

Referring to the
flag, vvhich has tvvo broad horiz
ontai red strlpcs and a narrovv 
vvhite ccnter stripe, he said “this 
represents our vvillingness to give 
the blood of our hearts for our 
liberty.”

outset.
this vvas bis folk

Latvian Minister 
vve give our best to the 
The costume usually con- 

long vvoolen

The Minister, vvho is pleasingly 
plump, vvith smiling blue eyes and 
a cherubic face, vvas the ccnter of 
attraction from the very 
The reason for
costumc that he vvore for the oc- 
casion. Of course the man’s folk 
costume is not as elaborate as that 
of a vvoman, yet it is very distinet- 
ive; and as the 
put it, 
vvomen.
sists o f peach gra\, 
trousers, a long coat to mateh, vvith 
a buttoned front and edged in blue 
or some other color. A black 
Quaker hat goes vvith these to 
complete the outfit.

At the conclusion of his taik, it 
vvas moved that the Society send 
its felicitations to the President of 
Latvia through his Minister upon 
the 20th Anniversary of the In
dependence of the Republic of La
tvia.

There vvas a brief intermission 
during vvhich refreshinents vvere 
served and everyoile present had 
an opportunity to meet the Minister 
and his vvife.

A concert by the vvell knovvn 
Lithuania n tenor, Mr. Alexander 
\Vesley-Vasiliauskas, of Detroit and 
Nevv York, climaxed the Independ
ence Day observance. Mr. Vasiliau
skas gavę a varied program o f 
Lithuanian songs vvhich brought 
out in bas-relief the mellovvness 
and vvide range of his tenor voice 
vvith its rich tonai effects. It vvas 
a distinetive honor to have Mr. Va
siliauskas on this occasion vvho al
so gavę a pleasing and succesful 
concert in Baltimore that šame 
evening.

PIRMYN GOES TO 
LITHUANIA!

(Continucd from lašt week)

vvith sugar sprinkled over 
put atop the glass to be 

directly after you drink. So 
easy to ascertain why ohe

Here in Lithuania one doesn’t 
buy a single drink — one orders 
a bottle, vvhether it be vvine, krup- 
nik, brandy or cognac. You very, 
very seldom see vvhiskey. Krup- 
nik, vvhich is alcohol blended vvith 
certain spices and honey, is served 
v/ith black coffee vvith sugar and 
lemon added. Brandy goes vvith 
tea or coffee and after a portlon 
of cognac is poured, a slice of 
lemon 
it, is 
eaten 
it is
can linger quite a while after Ser
vice has been stopped, before mov- 
ing on to the adjacent cock-tail 
lounge vvhich is open at all times 
(at least, so f ar as I knovv, it is 
open until six-thirty in the morn- 
ing). The lounge is complete with 
bar, booths, a piano, and an accord- 
ion player The prices are enor- 
mous, averaging around one Ame
rican dollar for a eoektail, and 
forty-five cents for a bottle of 
beer. Lucky Strike cigarettes vvere 
a dollar a package and the local

CHICAGO. — Tai vaizdas prie M'adjson ir Clark galvių pirmadienį, sausio 30 
d., kai siautė didelė sniego pūga. 'Paveiksle matosi adv. A. A» Šlakis, kuris grįžta iš 
teismo į savo ofisą- Adv. šlakis eina pryšakyje.

THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

DOLLAR-SIGN DEMOCRATS

b y 
to

rclief,

METAMORPHOSIS
“Sissies” turn int^ “Real Guys”, 
“Roughnecks” become Genllemen.

grounds; 4 015 recreational build- 
ings; 13,453,639' aeres of land re- 
forested; 67,327 mine openings 
sealed; 9,990,Q75 cubic yards of 
levees and eipbankmcnts; 6,300 
miles of storm and sanitary sevvers; 
1&0 landing fiel’ds; 95,028,273 gar- 
itients made in WPA sewing ceii- 
ters; .100,145 classes with 1,144,698 
adult enrollees 
and 129,015,003 
served.

in October, 
school

vvithout 
ai't, the

1937; 
hinches

mention- 
concerts, 

form

LUC

cigarettes vvere tripled in price.
Across the River 

stands a 
bearing 
Nothing 
būt the 
the few 
dance floor are always crovvded. 
In order to get to the club, one 
climbs down a flight of steps to 
the river bank where stands a 
rickety old ferry vvaiting to be 
propelled across by a man pulling 
his way along a wire stretched 
betvveen the banks of the rivet.

Then too, there is the Kurhaus 
at Panemuni. Sėt on a fringe of 
a forest, it is lovely in its natūrai 
surroundings. Būt one has to leave 
here before 12:30 vvhen the lašt 
bus goes back to town. Pirmyn 
completely took over the place one 
night to celebrate Leo Norman’s 
birth-day. When the group walked 
in, the orchestra strUck Up, “The 
Star-Spangled Banner” and after- 
ward played all our reąuests, and 
even allowed us to borrovv their 
Instruments. Indidentally the birth- 
day celebrant vvas completely over- 
whelmed with hospitality.

the River Nemunas 
little v/ooden building 

the name “Yacht Club”, 
elaborate about this place 
table-filled alcoves, and 
tables around the tilting

Dollar-Sign Democrats, headcd 
Vicc-President Garner, are out 
destroy Roo.scvelt’s work rclief and 
to replace it by the dole. “('actus 
Jack”, ovvner of tvvo banks and 
thousands of aeres of land in Taxes, 
has long been a bitter foo of the 
Nevv Deal. Uis position as chair- 
man of the Senate, and his strength 
in the Democratic party make him 
one of the most povvcrful and sin- 
ister ėnemies of liberalism in Ame
rica.

In trying to harmstring the Nevv 
Deal by destroying work
there are associated vvith Garner, 
vvho could cnt a man’s throat vvith 
perfect blandness and a cherubic 
ace, such reactionary Democrats 

as Senators Carter Glass and Aiva 
Adams, Pat Harrison and Jimmy 
Byrnes, Representatives Clifon 
Woodrum and Edvvard Taylor, and 
others. Men likę these are either 
rich themselves or are spokesmen 
for the rich, to vvhom vvork rclief 
has long been poison.

To such men and their backel’s, 
for vvhom the dolkir sign is the 
greatest sign ever vouchsafed to 
mankind, taking the bread out of 
the mouths of one or tvvo million 
fellovv Americans means nothing. 
For Garner blandly shrugs his 
shoulders at the flood of tclegrams 
from mayors vvho insist that their 
cities have no money vvith vvhich 
to fced the pcople vvho vvill losc 
their lašt erus*, if WPA is slashed 
Nor are these Dollar-Sign Demo
crats concerned vvith the effect on 
our econoinlc life of ill-advised čttt- 
ting down of government spendliig, 
vvhich in 1937 brought a nose dive 
to business from vvhich it has 
never entirely recovered.

Not cnly dobs this
Democratic cabal, in trying to des
troy vvork rclief in favor of the 
dole, disfegard the fhct that the 
dole kilis self-respect aniong the rė- 
llefers, vvhlle vvork rclief maintains 
that self-respect. That cabal forgets 
likevvise that the dole creates no
thing, vvhereas \VPA has a long 
list of produėtion to its credit.

Here, chosen at. random, are a 
few \VPA accomplishmehts: 200,719 
culverts; 3,944 miles of paved city 
streets; 4,307 miles of .paved 
country roads; 825,078 Street signs; 
13,575 public buildings; 1,303 play-

ing the vvorks of 
theatricals, and pUblications, 
only a very small part of the things 
of valtie done by boondoglers vvho 
merely leaned on a shovel. Yet the 
reactionary Democrats vvant to des- 
troy WPA in favor of the dole.

Most of us, unlike the Dollar- 
sign Democrats, are humanc, and 
so refuse to seo our ovvn country- 
men forced to starve in the midst 
of plenty. Most of us, too, have 
enough sense o f right and equality 
to rejoice vvhen poetic justice is 
done.

If poetic justice vvere done to the 
Dollar-sign Democrats, they vvould 
suddehly Jose all their vvealth and 
credit, and themselves be given the 
glorious chance , of “leaning on 
a shovel”. Since those Dollar-sign 
Democrats are striving to starve 
not only grovvn men and vvomen, 
būt also to starve hclpless children, 
JesUs mušt have mean such moncy- 
mlnded men vvhen he excluimed, “It 
vvere bctlei* for them that a mill- 
stone vvere hanged about their neck 
and they vvere drovvned in the 
depth of the sea;

If the doctor prescribed quiet — 
no laughing, no talking, no fun — 
then the Bunco Party is hot for 
you. Būt if you do vvant an excit- 
ing eveiiihg vvhere you Can really 
enjoy yourself, then you vvill cer- 
tainly vvant to come down to the 
L. U. C. BUNCO PARTY. And vve 
hope you do.

On Friday, FebrUary 17, the L. 
U. C. is holding its ahnual Bunco 
Party at the International Hodse 
On the University of Chicago cSm- 
pus. Tickets are only 35c each and 
may be purchased in advance from 
aiiy of the club members, or at the 
dbor 
sure 
table 
they
has been 
prizes 
prizes 
have. 
too,

Don’t forget the date, February 
17, 7 P. M.; the place, International 
House, 1414 Kast 59th 
occasion, the annual 
Bunco Parį y. We’ll be 
there.

Just recently it vvas our 
pleasure to meet a boy who, a 
few months ago, had been a 
veritable “rovvdy” and “rough • 
neck”, also known as “a 
tough”, būt vvho novv vvas a 
vvell-mannered, likable young 
fellovv and a respectable leader 
among the boys in his neigh- 
borhood.

Būt, vvhere and how did this 
almost miraculous change, or 
metamorphosis, occur ?

Where boys of all types min- 
gle together and joln in activ- 
ities and learn of the doings 
and* accomplishments of other 
grottps of boys not only in the 
Uhited States būt all over the 
vvorld.

It is the BOY SCOUTS of 
America that have helped mūre 
boys find vvorthvvhile friends, 
develop CHARACTEll and be
come LEADERS in vvhatever 
fielcl they chose.

This vveek marks the 29th 
Anniversary of the Boy Scouts 
of America, lt also marks the. 
beginning of a successful movė- 
ment to organize Boy Scout 
groups among the Lithuanians 
in Chicago. Julius P. Rakštis 
deserves credit for his untiring 
efforts in starting the very 
first group among Lithuanians, 
vvhich novv has about thirty 
members vvho meet e very 
Thursday evening in Providence 
of God Hali at 18th St. and 
Union Avė.
- All boys are cordially invited 
to attend the meetings, learn 
of the numerous interesting 
plans and join in the fun of 
indoor activity building a fire 
and fanning that f lame to broil 
that steak for his good and 
healthy, hungry stomache!

During their regular meet

ings, the boys enjoy making 
various handeraft articles, they 
yearn rudiments of First Aid 
and gain knovvledge on nu 
merous subjects uithout realii- 
ing that they are learning or 
studying something. The word 
“study” is always unvvelcome 
to a boy, būt under capab’e 
Scout Masters the boys do not 
“study”, they just “find things 
out”.

Travel, for instance, alvvays 
fascinates a boy. Discussions 
are encouraged about different 
places and countrics. Their an- 
cestral land of Lithuania bc- 
comes a place of interest to 
see and not just a place vvhere 
the “old folks” come from; 
vvhich usually means nothing 
to the young American boy 
until he is avvakened to the 
differences and characteristics 
of individual nations and that 
every American boy’s “old 
folks” come from some land 
that holds attractions and ad 
venture.

We heartily applaud Juliui 
P. Rakštis for his foresight 
into the possibilities of such 
groups among Lithuanians, and 
vve sincereiy hope that our 
Lithuanian organizations will 
confer vvith refcrence to organ- 
izing other Boy Scout groupd 
in other localities of Chicago. 
Indeed, vvhat better vvay is 
there to dravv our young boys 
to our ovvn circles and activ- 
ities if not through vvell-es- 
tablished and acknovvledged 
groups likę the Boy Scouts of 
America, vvhich the boys them- 
selves have heard of and vvhich 
to them is not something “for 
eign”, būt an organization tha‘; 
is real and alive!

— Newsy.

“Magic Of 
Romance”

if you prefer. You vvill be 
to vvant to vvin one of those 

prizes vvhen you see Vvhat 
are — the Sočiai Committee 

vvorking hard to select
that are really vvorthvvhile, 
that you vvill be proud to 

There vvill be door prizes

Street; Ihe

sceing you

From the average person’s vlevv- 
point, the marrige of Adella Ruskin 
to Petėr Gabler vvas a compleX in- 
congrulty. Adella vvas everything 
one could expect i n a debutante 
graceful beautiful tall. She embodi- 
ed the grace of Diana. Peter Gab
ler >vas described unkihdly by 
some as “the tuissing link”, shoft, 
stocky, ūgly — everything c ne 
didn’t expetvt of a beautiful deb’s 
husband. It vvas amuslng to see 
thein dancing at sonie fashionable 
nightspot vvith the statuesque Adc- 
11a accenting Feter’s smallncss.

Štili they vvere bappy.
Gabler vvas one of the country’s 

autstanding radio features. VVeekly 
millions of people dreamed to his 
rich, inellovv voice reading poetic

On Sunday, January .29, fourteen 
members of the L. U. C. drove out 
to Napcrville SanitoriUm to vis'.t 
Hclcn Vespender vvhere she is at 
present confined.

The grounds around the senit- 
arium vvere beautiful. Best and 
fresh air had put on added pounds 
on llelen and iristead of the con- 
valescent expCcted, the L. U. C. 
savv a vlvacious Vespender, charm- 
ing and graeiouS, sincercly pleascd 
vvith the gift of potied plants pre- 
sented to her by the club. The 
closing hour came altogether too 
sooh and reluctantly the visitors 
took their leave, promising to ro
tum another day.

Uolėti has sėt the L. U, (L 
SPR1NG DAfęCE as her gcal — by 
that time she 
The L, U. C, 
have her back 
for the danCe
best wishes to her for a spcedy rb- 
covery.

liopbs to be home. 
slncereiy hopes to 
\Vith them in time 
and extcnds their

. ACM te. MAUJ1ENŲ Folol

Aitu Eshinger, kuri liko 
pasamdytu United Air Li
nes kaipo “»tewardess.”

An offlcial pln i‘or tlie L. U. C. 
hus beert designed ahd is now be-

ing vvorn by the majority of the 
members. The pin, oblong in shapc, 
ig in quiet taste being charaeter- 
ized by the utmost simplicity of de- 
šign — tvvo bands, one grcen and 
one red, separated by a gold bar 
over vvhich the lettcrs L U C are 
superimposed. \Vhile not compuls- 
ory, the pin found instant favor 
and the majority of the niembers 
hovv have it.

» »
Ping-pong comes back again. A 

laddcr tourny vvas held Friday, 
January 27, at Gage Park under the 
auspices of the Sports Committee. 
The ice skating party scheduled 
for tlic follovving day received a 
set-back, the vveatheinian having 
substituied a rink of vvnter instead 
o ice. Better hiek ncxt time.» » »

A Suturday Nite Sočiai has been 
planncd for February 11, 7:30 P. M. 
at Gage Park, 55th and Western. 
There vvill be a volley bąli game, 
rtien vs. vvomen, promising plenty 
of eXeitment. Refreshinents and 
dancing vvill follovv. Prospectivcs 
as vvdll as members are vvelcome to 
attend. —J. Rachens.

ųuotationg over a coast to coast ne. 
vvork.

Among those millions vvas Adella 
Ruskin. From the start the magic 
of the unsecn voice held her so 
spellbound that no engagement, 
hovvever pressing, vvas allovved to 
interfere. FinaUytshc vvrote to h’m. 
Ikr letter so affectcd Gabler tha'; 
he invited her to be his guest at 
one of his broadeasts.

On the night of the broadeast hi; 
car called for her promptly at 
seven. All through the ride to the 
studio she vvas in a statė of nerv- 
ous excitement. Incessantly Adella 
ųucried her secretary as 6 the 
condition of her coiffure make- 
up and govvn.

lluring the program she sat in 
rapt attention. His voice vvove a 
magic carpet of romance that she 
fell vvas meant for her alone.

After the program, vvhen Peter 
introduced himself his heart soar- 
ed then drcppcd into his : hoes. 
VVhy, lie thought, a giri vvith charm 
and vvealth as she posscssed vvould 
even think of him? Būt he vvas 
pleasently surprised vvhen she in
vited him to tea.

This vvas the beginning of a 
cou’tship that after tvvo vvecks 
stunned the sočiai vvorld vvhen Mr. 
and Mrs. Ruskin ahnounced the en
gagement of their daughter, Adella, 
to Mr. Peter Gabler.

If you fhculd see them dancing, 
she — tall and lovely, he — short 
and ūgly, pity them not. For her 
eyes that have seen no light these 
dozen years, novv see through his, 
in vivid pietures, painted by h.s 
rich mcllovv voice. —The Proffesors
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Diena Iš Dienos
ANTANAS VASILIUS
GREIT SULAUKS
“NAUJIENŲ”

Kai prieš keturis menesius 
p-lė Bronisė Vasiliutė važiavo 
į Ameriką, tai jauniausias jos 
broliukas Antanas priprašė, 
kad ji, atvažiavus į Chicago, 
pirmiausia jam prisiųstų “Nau
jienas”. žinoma, Antanas lau
kė ir daugiau dovanų nuo sa
vo sesutės iš Amerikos, bet 
“Naujienos” tai buvo svarbiau
sios.

Vadinas, apleidžiant Lietuvą 
tokia buvo tarp Antano ir p 
lės B. Vasiliutės sutartis ir tą 
sutartį Bronisė jau išpildė. Pra
eitą šeštadienį ji per “N” at
stovą Frank Bulaw’ą užadresa- 
vo “Naujienas” savo broliukui, 
į Subačiaus valsčių, Pasubaties 
vienkiemį — visiems metams.

Dabar p-lė Bernice Vasiliu
tė gyvena ir dirba už patar
nautoją savo dėdinos Ida Gai- 
žunienės restorane, adresu 506 
W. 59th St. P-nia I. Gaižunie- 
nė taipgi yra sena “Naujienų” 
skaitytoja.

Kalbant su “Naujienų” re
porteriu, p-lė Vasiliutė išsireiš 
kė, kad jai Chicagoje patinka

gyventi. Tik skundėsi, kad vi
sas sunkumas esąs išmokti an
glų kalbos.

Be to ji pasidžiaugė, kad jai 
patinka lietuvių parengimai ir 
Visokios pramogos, kurių jai 
nemažai tekę atlankyti ir ne
mažai susipažinti su Chicagos 
lietuviais.

— Rep.

LINKĖJIMAI IR 
APELSINAI Iš FLA.
Brangi P-a Jurgelionis:

Pranešu, kad aš tamstai nu
siunčiau apelsinų iš saulėtos 
Floridos. Bukite maloni priim
ti tą dovaną nuo manęs. Tie 
apelsinai yra labai saldus, ir 
3iiltingi, nes jie yra tiesinti nu- 
kinti nuo medžio. Kai tam

stos perkat Chicagoj, tai apel
sinai jau yra perėję per viso
kius chemikalus ir neturi to
kį gerą skonį ir rųjra tokie 
maistingi.

Man labai gaila, kad man 
neteks dalyvauti “Naujienų” 
Jubiliejaus Koncerte, nes aš 
busiu čia iki pat Velykų. Jau 
antras mėnuo kaip gyvenu 
Fla. ir taip laikas prabėgo grei
tai, lyg bučiau buvus čia tik 
porą dienų.

Baigiant laišką, siunčiu labų 
dienų visam “Naujienų” šta
bui, ir prie progos prašau pa
vaišinti apelsinais.

Su gilia pagarba,
Mrs. J. Osinskas.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
ROBBS, ILL. — Trys geležinkelieč ai liko užmušti, kai kalnas užgriuvo 

prekybinį traukinį, kuris nusirito į upę.

Per Pusnynus Nuėjęs 
Ligoninėn Dabar 
Turi Ten Gulėti
Bet “Lietuvį Daktarą” žada 

Pamatyti
NORTHSIDe — Vincas Paš

kauskas dar nepasveiko. Jisai 
vėl guli Presbiteriai! ligoninėje, 
bet tai tik trumpam laikui. Pra
eitą pirmadienį, kada baisi au
dra — sniegas siautė Chicagoje, 
V. Paškauskas iš namų pėkš- 
čias nuėjo į ligoninę. Gatveka- 
riai buvo sustoję. Tai bent ligo
nis, ar ne, jeigu galėjo per pus
nynus tokioje audroje nueiti a- 
pie mylią.

Bet po tokios kelionės ligo
ninės daktarai paguldė V. Pač- 
kauską į lovą. Apie ateinantį 
pirmadienį grįš namo ir, grei
čiausiai, eis dirbti.

Tel. Victory 4965. I
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi Į 
pilną apdraudą už darbus- Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND • 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted S t.
CHICAGO, ILL.

Išsiėmė Leidimus 
'edyboms
Chicagoj)
Vince Ciura, 22, su Elviną 

Mengarelli, 20
Charles Dahlųuist, 22, su So- 

phie Zwinakis, 19
John Bajorinas, 48, su Tillie

Venslovv, 45 •

Reikalauja
"’crskirii

Elizabeth Nagcl nuo August 
Nage!

copa .939, nccdlscraft ssrvice, inc

CROCHETED MEDALLIONS PATTERN 1940
No. 1940 — Mėgstu medalionų staltiesė.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No< 1904 »
I 1739 So. Halsted St, Chicago, III. |

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No......
I I
, Vardas ir pavardė ......... ...................................................
’ AJ 

Adresas .......... _.....     I
I .......................... .  .
i Miestas ir valstija ....................    „........................... ’— — —. — — — — — j—~ "27|

PETER PEN

įminga Ar Lyja — 
Laulino Niekas 
besulaiko
“Atvilko” Iš Brighton Parko 

Penkis Naujus Narius-

NORTH SIDE. — North Si- 
dės SLA. 226 kp. praeitą tre
čiadienį laikė savo susirinki
mą.. Buvo neskaitlingas, tur
būt, dėl sniego. Gatvekariai 
labai stapčiodami ėjo. Kai kur 
kaip sako, net pasažieriai gat- 
vekarius stūmė. Brolis C. Kai- 
ris atėjęs į šį susirinkimą pa
sakojo, kad jis “gatvekarį at
stūmė net iki Grigaičio sve
tainės.”

Nežiūrint tų visų sunkumų, 
brolis J. Kaulinas, nors sušilęs 
ir kepurę praradęs, vis tiek 
atvilko net iš Brighton parko 
penkis naujus narius.

Brolio Kaulino nė blogas 
oras- nė sniegas nesulaikė. 
Bravo!
Rekomendacija Pild. Tarybai-

Šis susirinkimas padarė ke
lis svarbius dalykus. Nutarė 
padaryti rekomendaciją Pil
domai Tarybai, naujai įsira
šančių narių amžiaus pa tikri-, 
nimo reikalu.

Mat, kaip dabar yra, įsto- 
jantis į SLA. narys, kuris yra 
virš 40 metų aniž., turi doku- 
mentališkai amžių įrodyti 
Centro sekretoriui, kas sudaro 
labai daug keblumų. Daugelis 
tenori pilietybės popierių ar 
kitus dokumentus siuntinėti į 
Centrą.

Tatai, 226 kp. nutarė reko
menduoti Pild. Tarybai pat
varkyti dalyką vietoje esami 
Pild. T. nariai, generalis orga
nizatorius1 pastovių komisijų 
nariai, galėtų amžių patikrin
ti.

Gal Pild. T. kovo mėn. su
važiavime patvirtins šį'nutari
mą- —K. C.
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Politika
Kur Eina 
Musu Mokesčiai

Col. A. A. Sprague, pirmi
ninkas mero E. J. Kelly kam
panijos komiteto kalbėdamas 
šiomis dienomis už Kelly kan
didatūrą štai kaip atsiliepė 
apie mokesčius:

Iš kiekvieno $100 mokesčių- 
surinktų už nejudinamą tur
tą, Chicagos miesto iždas gau
na tiktai $20.49. Kiti pinigai, 
$79.41 iš kiekvieno šimto eina 
Cook apskričio valdžiai, aps
kričio ligoninės užlaikymui, 
Sanitariniam Distriktui, Miškų 
Prezervoms, Parkų Distriktui 
ir mokykloms; džiovos sanar 
tori j ai, viešam knygynui, etc. 
Tie pinigai nėra po mero Kel
ly jurisdikcija-

Miesto valdžios globoj yra 
tik $20.49 iš kiekvieno šimto 
“Reikia pasakyti;” tęsė Col. 
Sprague- “kad Kelly adminis
tracija Chicagos išlaidas žy
miai sumažino, palyginus su 
praietim ir tuo i pačiu laiku 
gerai miestą tvarkė. Miesto pi
nigais yra užlaikoma ugniage
sių, policijos, sveikatos ir ad
ministracijos departamentai.”

(Skelb.)

Lietuviai Suorgani
zavo 19-to Wardo
Kliubą

MT. GREENW00D. —Sau- 
šio 22 d., vietos lietuviai suor
ganizavo 19-to Wardo Politi
kos Kliubą. Tuojau 78 nariai 
prisirašė — jauni ir seni, vy- 
”ai ir moterys, bet pažiūrų ir 
tikėjimo skirtumo nėra.

Vasario 7 d., 8 vai. vakare, 
po adresu 3601 W. lllth St., 
(Mitchell’s Hali) įvyks naujo 
kliubo susirinkimas- kuriame 
bus išrinkta pastovi valdyba. 
Po susirinkimo įvyks prakal
bos aldermonų ir mero rinki
mų reikalu- Visi lietuviai kvie
čiami atsilankyti. Sako, kad 
atsiras politikierių, kurie mus 
pavaišins.

—Reporteris.

I ■ ■ ■ I . I .1 .

Nereikės Rūpintis
Apie Rūbų
Trukumą

Nežinomi piktadariai pereitos 
savaitės pabaigoj įsigavo į A- 
dams Sporting Goods krautuvę, 
33 West Adams,' ir pavogė 60 
švarkų ir 60 porų kelnių. Nuo
stoliai krautuvei siekia $250.

V. Paškauskas kaip jau vi
suomenė žino yra žinomas se
nas scenos veteranas. Buvo ap 
siėmęs lošti ir veikale “Lietu
vis Daktaras”, bet ta nelemta li
ga neleido jam toliau šio veika
lo mokintis.

Vasario 12, kada bus lošia
mas šis veikalas Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, V. Pačkaus- 
kas bus tik kaipo žiūrėtojas ir 
klausytojas. K. č.

Remkite tuos, kurie
garsinasi

’ HENOSE”

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų isdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkime garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų du parodos kamba

riai yra atdari kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite Šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63 rd Street 

prie Loomis
2828 VVest North Avė.

prie California

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIS

KALENDOR
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

- pasiusi- a* juMj giminėms ir draugams j 
Lietuvą u kitur musų gražų Kalendorių už—

15 CENTŲ
l'risilįskite savo užsakymus luojaus. Kas užsi 
•••» ' NAUJIENAS gaus ši musų Kalendorių 
DYKAI.

N ‘ UJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
Also BEER COTLS in TAVERNS

f RENGI A STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel Hemlock 2867
Re? Republic 5688

INSURANCE
'PORAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ
• 1PDRAUDĄ LANGŲ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

i i'HIH iHI.ll K U.' -ik >

i <ib iki 8 vai Nekiiiatiit 
uiais nuo 9 ryto iki 1 vai 

po pietų.

* i Ii u< K l1 •’
/ garsinas;
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• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
'ONSILAI IŠIMAMI 

už ..........................
GYDYMAS

LIGONINĖJE ............

$*12*50
$50-00

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena
diena Ligoninėje «15.oo

REUMATIZMAS *9.00
Greitai Palengvinama " 

VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė.. Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAT)

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

420 W. 6Srd St 
Tel. ENG. 5888-5849



Pirmadienis, vasario 6, 1930 r NAUJIENOS, Chicago, UI.

JUBILIEJįJ METAI
švenčia jubiliejų organiza

cijos- chorai, įstaigos — šven
čia ir pavieniai žmones: nuo 
apsivedimo nuo biznių įsteigi
mo, nuo Amerikon atvykimo 
ir tt.

Kadangi musų ateivijos ir 
čionaitinio viešojo gyvenimo 
istorija taip trumpa, ypač kul
tūros ir dailės darbuotėje taip 
nedaug turėjome ryškesnių 
pionierių, kurie sugebėjo ir 
pasišventė dirbti visuomenės 
švietimui, tad pasitaikius pro
gai atžymėti tam tikrų skaičių 
metų dirbusiam visuomenės 
tobulinimo darbą, norisi at
kreipti skaitytojų domesį į 
vieno chicagiečio 30 metų dar
buotę ir pavadinti tai jubilie
jumi.

Veikė Tarp Lenkų-

Mintyje turiu Stulgių Pem
pę. Nesvarbu, kati kaip kas jį 
pažysta po kitokiu vardu. Ne 
svarbu, bet darbe —- visuome
niniame darbe svarbu. Jis, 
kaip ir didžiuma iš musų, at
vyko šion šalin po rusų japo
nų karo ir būdamas bajoriš
kos kilmės, iš karto papuolė 
lenkų įtakon, su kuriais dar
bavosi per keletą metų vaidi
nimo srityje. Kartą, vaidinant 
svarbią rolę, žymiam veikale 
Garrick teatre patraukė ypa
tingą atidą tuomlaikinio pa
žangaus lenkų dienraščio 
“Dzicnnik Liudowy” redakto
riaus. šis rašydamas vaidini
mo recenziją pažymėjo, kad 
“Jasius”, nors tautybe lietu
vis, bet vaidinime pralenkė 
lenkus visais atvejais.

MADOS

No. 4989 L- žiurstai. Galima gau
ti mažos, vidutinės ir didelės mie- 
ros. Užsakydami, paminėkit kokios 
mieros norite.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago, HL 

čia |dedu 15 centų Ir prašau
atsiųsti man pavyzd; No. .. ......
Mteroa  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Mhataa ir valstija)

Musų “Jasius” — dabartinis 
Stulgių Pempė, pasijuto įžeis
tas, kad loska- pažemintu to
kiu pavadinimu ir nužingsnia
vęs redakcijon užprotestavo. 
Redaktorius rimtai išklausęs 
nusiskundimą gabaus išaiški
no, kad Jasius visgi yra lietu
vis ir turėtų didžiuotis tuomi.

Tas “Jasių” pabudino lyg iš 
miego ir iš karto pasijuto ne 
savo vietoje. Ir, štai, už pus
mečio jau jis nebesivadina 
“Jasiu”, bet Stulgių Pempe ir 
jau organizuoja savo teatralę 
grupę “Tonleikos” kolonijoje- 
kur rengėsi statyti pirmą savo 
paties parašytą lietuvišką vei
kalą. Tai buvo 1909 metais.

Parašė 21 Veikalus-

Prabėgo 30 metų, Stulgių 
Pempė parašė apie 27 veika
lus, vieni susilaukė plačiausio 
populiariškumo, pasklisdami 
lietuviškame pasaulyje de
šimtimis tūkstančių, kiti dar 
ir šiandien guli rankraščiuose, 
bet visi senesnieji vietoje vai
dinti ir užglrti. Stulgių Pempė 
per metų eilę buvo laukia
mas ir gerbiamas kaipo ga
biausias vaidintojas, režiso- 
rius, chorvcdis ir nepamaino
mas autorius — dramaturgas. 
Turėjo savo chorą, savo teat
ralę trupę, net savo orchestrą. 
Tai buvo “Tonleikos” žydėji
mo gadynė. Negalima nepami
nėti- kad apie 1915-16 metais 
tarpe chicagiečių dainininkų 
skaitėsi geriausiu dainininku 
solistu.

.......  “Lietuvis Daktaras” —....

Laikas, šeima, ekonominiai 
nepasisekimai, darbas, nusivy
limas—tai vis elementai, ku
rie neigiamai paveikė į musų 
Stulgių Pempę, pakirto jojo 
darbštumą ir dinamiškoji e- 
nergija. Bet jis dar nepasida
vė likimui. Atpenč, šiandien 
jis vėl turi parašęs pustuzinį 
naujų sceniškų kurinių ir pro
gai esant paleis juos cirkulia
cijom Vienas • iš tų naujųjų 
“smegenų kūdikių” pirmu kar
tu pasirodys pasauliui vasario 
12 d., Lietuvių Auditorijoje, 
vardu “Lietuvis Daktaras”. 
Tai yra dramatinė tragedija1 
užpildyta 30 metų patyrimu 
to kas publikai suteiktų gi
linusį pasitenkinimą. Atlan
kydami tą premierą sykiu ap
vaikščiosime Stulgių Pempės 
30 metų jubiliejų visuomenės 
darbuotės dailės srityje.

—Drama® Draugas,

I A. A.
RUSSELL B. ODEM

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 5 d., 2:35 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 21 m. amž., 
gimęs Bridgevvater, Iowa, ko
vo 28, 1917.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį (po tėvais Osvaltai- 
tę), tėvel/us Bernice ir Vern 

- Odem, brolį Kazimierą, uoš
vienę Marijoną Osvaltienę, 2 

n švogerkas; Oną Gečienę ir 
« Marijoną Yakienę ir švoge- 
8 rius, švogerį Albertą Osval- 

tą ir švogerką ir kitas gimi- 
į nes.

Kūnas pašarvotas 4455 So. 
K Troy St. Laidotuvės įvyks 

Vasario 8-tą d., 2-rą vai. po
piet. Iš namų bus nulydėtas 
į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. RUssell B. Odem 
giminės, draugai ir pažįstami 

B esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik- 

B ti jam paskutinį patarnavimą 
H ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
g Moteris, Tėveliai, Brolis, Uoš

vienė ir Giminės.
Laid. Dir. Antanas M. Phil- 

■ lips, Tel. Yardš 4908.

Ii Siunčiam Gėles mnurunk ij į. U y LI < U Visas Pasaulio 
I Dalis.

KVIETKININKAS
I Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308
' ff .1CTCT IMU f IHAUUH!

Čia Depozitoriai 
Atgauna Daugiau 
Negu Padėjo
The Midland Bankas Brightori 
Parke Skelbia Naują Dividendą

BRIGHTON PARK -- Papra
stai, depozitoriai džiaugiasi at
gavę iš užsidariusių bankų bent1 
pusę savo pinigų.. Bet, štai, ban
kas, kuris grąžina depozi to
riams daugiau negu jie buvo 
padėję banke.

Tai The Midland National 
Bank, nacionalis (po fed. vai 
džios, ar valstijos priežiūra) 
bankas, kuris veikė Briglitort 
Parke, prie Archer Avenue ir 
Sacramėnto.

Tas bankas depozi toriams jau 
grąžino keturis dividendus, vi- 
,o 100%, arba visus pinigus. 
Bet, štai “Naujienoms” atėjo 
tokio turinio pranešimas:

W. J. Garvy, The Midland 
National Bank of Chicago re- 
ceiveris skelbia, kad federalis 
valiutos kontrolierius paskyrė 
depozitoriams 10.3% ‘palūkanų’ 
dividendą.”

Taigi, depozitoriai atgavo vi
sus savo pinigus ir dar gauna 
10.3% palūkanų!

Banko depozitoriai yra prašo
mi neatidėliojant kreiptis į ban
ko rcceiverio raštinę adresu 
4192 Archer Avenue ir pinigus 
atsiimti, čekiai jau yra išrašyti, 
tereikia nueiti su dokumentais, 
kad čekį gauti. Jeigu depozito
riai čekius neatsiims prieš ko
vo 2 d., 1939, lai po to turės 
kreiptis į valiutos kontrolierių 
VVashingtonc ,

W. J. Garvy, Midland Banko 
receiveris, kuris čia savo dar
bą jau 'baigia — pavyzdingai jį 
atlikęs, šiomis dienomis buvo 
paskirtas penkių North Shorc 
bankų reccivcriu. Tarp jų yra 
Waukcgan National ir First Na
tional of NVilmette bankai.

r it

13 Metų Mergaitė 
(Išgelbėjo Šeimyną 
Nuo Mirties

■ - I
BRIGHTON PARK. — Pe

reitą šeštadienį gairas kilo 
antro aukšto bule ties 2642 
Wcst 38th Street. Visi namiš
kiai butų sudegę, jeigu ne 13 
metų mergaitė Geraldine Hali
na. Ji pažadino tėvą, motiną1 
savo brolius ir sesutes. Visi 
išbėgo iš buto beveik vien
marškiniai, jau nebuvo laiko 
•rūbų ieškoti-

ANTANAS TVERKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 3 d., 9:10 vai. vakaro, 
1939 m., sulaukęs 59 m. amž., 
gimęs Raseinių apskr., Kalnu
jų parap., Rudžių kaime.

Amerikoj išgyveno 37 met., 
Paliko dideliame nuliudime 
brolį Pranciškų ir gimines, o 
Lietuvoje seserį Elzbietą ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
6834 So. Western Avė. Laido
tuvės įvyks trečiadien;, Va
sario 8 d-, 8:30 vai. ryto iš 
kopi. į Šv. P. M. Gimimo 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sieki, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Antano Tverkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik- 

> ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. x

Nuliūdę liekame,
Brolis ir Giminės.

Patarnauja laid. dir- Joseph 
Radžius, Tel. CANAL 6174.

URBA
Lnjnn—TTT......... .. ...............................

Gėlės MylintiemsE 
Vestuvėms, Ban-I 
kietams, Laid o-g 
tuvėms, Papuoši-E 

GĖLININKAS mams- Į
4180 Archer Avenue | 

Phone LAFAYETTE 5800

[ACME-NAU.UENU Phot'J

HELP VVANTED—FEMALfe i 
_______DarbininkiųReikia______

REIKIA PATYRUSIŲ trimerių 
prie moteriškų skrybėlių.

PERNAU and ROSENOW 
910 West Jackson Blvd.

REIKALINGA VIRĖJA ir abel- 
nam darbui restorane — patyrusi 
—Trumpos valandos. 3828 South 
Halsted.

REIKALINGA MERGINA AR 
MOTERIS prie namu darbo- Atsi
šaukti VINCAS ELIAS, 924 Taft 
St., Gary, Ind. Tel. Gary 23754.

JAUNA MERGINA bendram na
mų darbui, nuolatinė vieta, maža 
šeima. Rašyti pažymint amžių, tau
tybę ir minimum algą- Mrs. 
Mitchell, 648 Woodland Park, Chi
cago.

REIKIA PATYRUSIŲ operato
rių dirbti su speciale ir single 
needle jėgos mašinomis Darbas 
prie geresnių plaunamų suknelių. 
Kreiptis. TABIN PICKER and CO., 
4119 Belmont Avė.

NEW YORK. — Emil von Elling, New Yorko uni
versiteto sporto direktorius treniruoja Leslie MacMit- 
choll, kuris yra laikomas kaipo vienas geriausių bė
gikų.

Darbštus ir Apsuk
rus: Tas Organizato
rius A. Launitanas
Iš SLA 63-ios Kuopos Susirinki
mo; Skiria Auką “Naujienoms”

BURNSIDE — Musų darbš
tus SLA 63-ios kuopos finansų 
sekretorius ir organizatorius 
drg. A. Laurutanas nesnaudžia. 
Veik kiekvieną susirinkimą jis 
prirašo lai vieną (ai du nauju 
nariu. Kad ir šiame kuopos su- 
sirinkiniCj kulis įvyko vasario 
2 dieną, Tulėy Park Svet., drg. 
Laurutanas, nors jau les, nevisai 
sveikas, bet įstengė į susirinki
mą atsilankyti ir dar porą nau
jų narių alsiyęŲė: draugus A- 
leksandrą Jaųj^mą. ir jaunuolį 
Joną Vitkų, ii-Labai pagirtina, 
kad musų organizatorius taip 
pasišvenlilisiai SLA labui vei
kia. Butų gerai, kad ir kitas S. 
L.A. 63-ios kuopos organizato
rius B. Barniškis stotų į darbą 
ir parodytų, kad jis, kaipo se
nas veikėjas, dar turi savyje 
energijos SLA gerovei padirbė
ti ii1 naujų narių ieškoti.

Vakarą Atidėjo

Kiek laiko algai kuopa buvo 
išrinkus komisiją surengti pa
silinksminimo vakarą ir tuo bū
du sukelti kelis centus išsisė
musiam kuopos iždui. Komisi
ja jau buvo svetainę užsakius 
ir laiką paskyrus — vasario 19 
dieną, bet vėliau musų veikėjai 
dpšižllirčjo, kad lą dieną nema
žai įvairių kitu organizacijų pa
rengimus rengia. Taigi pabūgo 
nuostolių, ir kad nepasidarius 
nereikalingų išlaidų, vakarėlį 
atidėjo.

Remia “Naujienas”
Šiame susirihkiihe buvo pa

keltas klausimas apie dienraš
čio “Naujienų*’ naujo namo 
statymą. Kadahgi musų ktiopa 
susideda daugumoj iš narių, ku
rie skaito “Naujienas’* ir be jų 
negali apsieiti, tai nors su $5,00 
prisideda prie šio “Naujienų” 
didelio darbo. Tiesa, friusų, su
ma yra menka, bet gal su tais 
keliais doleriais galėsite nors 
kelias plytas nupirkti. Ateityje, 
kuomet ant “geresnių kojų” 
musų kuopa stovės, ji ir toliai! 
dienraščiui x “Naujienoms” pa
gelbės už jų ntioširdų ir palan
kų patarnavimą.

Sekr. J. Rasmbr

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

Kur Musų Žadėti
Kultūros Darbai?
Sukruskim!

žodis Liet. Motorų Kluturor. 
Klubui

Rodos, dar nelabai seniai mes 
šiuos metus pradėjome kupinos 
gyvumo ir energijos visuomeni
niam darbui veikti. Kiekviena 
iurejome mintį, kad su šių me
tų pradžia, nieko nelaukdamos, 
pradėsime tą naudingą kultūri
nį darbą ir nenuilstančiai iki 
ateinančių metų tęsime. Tačiau 
praslinko jau menuo ir antras 
susirinkimas mums žiuri tiesiai 
į akis, o mes dar vis ant vietos 
ir musų planuotas veikimas sto
vi nepajudintas.

Nejaugi tuos visus tarinius, 
kuriuos pereitame susirinkime 
musų k liukas nutarė, mes pa
miršome? O gal juos per neap
sižiūrėjimą kas lai į pečių įme
tė? Visai ne! Šį sykį tariniai 
laukia vykinimo. Juose yra pa
žymėta rengti paskaitas ir ture
li parlamentinių taisyklių lavi
nimosi susirinkimus. Ar bent 
vieną iš šių tarimų mes išpildo- 
mc?

Vakaras — Vasario 11 d.

Kaip ten nebūtų su kultūri
niu darbu, bet musų Kultūros 
Klubas neatsilieka su pasilinks
minimo vakarais, šiuo atžvilgiu 
jis nėra toks nerangus. Jeigu 
kokį vakarėlį nutaria surengti 
ir tam darbui išrenka komisi
ją —- lai, žiūrėk, vakarėlis ir 
yra. Taip ir šį sykį musų darb
šti komisija rengia “Bunco Pal
ty”. Ji jau pranešė, kad dėl los 
paras viskas jau yra prirengia 
— nuo “A iki Z”. Na, o ko 
daugiau reikia! Tik reikia ne
pamiršti, kad ta “Bunco Barė” 
bus šeštadienį, vasario 11-tą d. 
Mildos Svet. Įžanga lik 25 cen
tai.

Vaikų Mokyklėlė

Mums jau yra žinoma, kad 
šis Moterų Kultūros Klubas pa
laiko lietuvių kalbos, rašybos ir 
dainų mokyklėlę vaikams. Bu
tų patartina pažangiai lietuvių 
visuomenei ja labiau susidomė
ti šia mokyklėle ir savo vaiku
čius atsiųsti mokintis lietuvių 
kalbos. Juk šeštadieniais vaiku
čiai nieko neveikia ir lik po 
gatves bastos. Atsilankę į šią 
mokyklėlę pramoks šiek-tiek 
lietuvių kalbos ir tas vaiku
čiams ateityje suteiks didelę 
naudą. Be lo, ir palys jų levai 
galės pasididžiuoti, kad jų vai
kai moka savo tėvų kalbą. x

ši mokyklėlė laiko savo pa
mokas “Vilnies” svetainėje kas 
šeštadienį, 1-iiią vai. po pietų.

CL-ASSIFIED ADS.
HELP VVANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
REIKIA SENYVO VYRO res- 

auranto darbams dirbti. 671 West 
14th Street.

REIKALINGA MERGINA paty
rus prie lengvo namų darbo; nėra 
virimo, skalbimo nė mažų vaikų; 
ant vietos gyvenimas. Mrs. B. 
Smith, 4900 N. Avers Avė., Chicago

Laiškai “Naujienų” 
Ofice

“Naujienų” raštinei! yra atė
ję laiškai sekamiems asme
nims :

John Adomaitis, 2 laiškai. 
Kazimir Bunza, 
Antanas Datkunas, 
Simonas Griksas, 
Joseph Keršulis1 2, 
Felix Kaske, 
Antanas ar Klein. Klimans- 

kas.
Peler Pcklis, 
Jos. Puceta, 
Anton Radomskis, 
Mrs. ir Mr. Romanauskas, 3 
Auna Samulis, 2, 
J. Strazdas, 3
A. Slinkis, 
P. Urbon,
B. Vaitiekūnas, 
V. Uždavinį s1 
John Žalis, 
Peler Žebrauskas.

Ryt SLA 139 Kp. 
Susirinkimas

ROSELAND — SLA. 139 
kp. mėnesinis susirinkimas 
inus laikomas antradienį, va
sario 7 d., iPalmer Parko sve
tainėje, 7 vai. vakaro.

Visi nariai prašomi daly
vauti ir užsimokėti mėnesines 
mokestis, kurių yra pasilikę. 
Tapgi primenu, kad visi kuo
pos nariai turi atlikti savo 
pareigą, kurios reikalauja S. 
L. A. Pažangos Vajus —tai yra 
gauti po vieną naują narį.

—A. Narbutas, rast.

Dingo Justinas 
Rimas

Kas Turite žinių
Be žinios dingo mano brolis 

Justinas Rimas. 31 d. sausio iš
ėjo su dėžute pardavinėti viso
kius mažmožius ir iki šiol ne
sugrįžo. Kas turite žinių apie 
Justiną Rimą, prašau pranešti,

Antanui Rimui,
1827 S. Rubie St.
Chiciigo, 111.

Nudarė
Žmogų

Prie Maxwell ir Newberry 
galvių nežinomas užpuolikas 
nudūrė 35 melų chicagietį Al- 
bert Grcen, nuo 1319 Ncwberry 
Avė.

Beje, moterys, nepamirškite, 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
vasario 8 d., 8 vai. vakare, Mark 
Whitc Sųuare Parkučio Svet.

J, Rasmor

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU BEKERNĖS DARBO- 
Esu patyręs kepėjas duonos arba 
keiksų. Kreipkitės tik raštu. 1739 
Halsted St., Box 932.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rėkdai—Bendrai

7 KAMBARIAI, pečiais Šildomi, 
4739 So. Halsted St., 2-ras aukš
tas, $20.00 mėnesy. Išdekoruos. Tel. 
OAKLAND 2323.

KEAL ESTATE FOR SALE 
N amai-žemė PardavimuĄ

ŠIOS DIENOS GERIAUSI 
BARGENAI

9 apartmentai, 3x5—6x4 kamba
riai, rendos $3,780 metams, $3,000 
įmokėti. Kaina .................. $14,200

12 apartmentų, 12x4 kambariai, 
rendos $5700 metams, veik greit, 
$5,000 įmokėti. Kaina ....... $19,650

2 krautuvės, 10 apartmentų, ren
dos $4880 metams, $4,000 įmokėti. 
Pilna kaina .......................... $15,800

2 flatai, 5—6 kambariai, elektri
kas frigeracija, veik greitai. Pilna 
kainą ....................................  $3,300
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

KAMPINIAI 12x4 KAMBARIŲ 
apartmentai—metinės pajamos — 
$5040. Kaina $18,000. Cash $3,000. 
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

4027 Crawford.
Tel. Independence 6870

35% ANT $8000 INVESTUOTŲ 
12 apartmentų, nešildomi. 5700 
Sangamon. 9-4! 3-6; žemos rendos, 
$4,200, morgičius. $12,000. Kaina 
$20,000. Dorchester 0883.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PETERSON AVĖ. vištų, daržo
vių ir vaisių farma, tuoj už mies
to. žiemių vakarų akmeninis vieš
kelis. Elektriką, visa turtinga že
mė- Kaina $450.00. $90 cash, $5.00 
mūnesy.- Savininkas, Box W-2, 1739 
So. Halsted St.

GERIAUSIA VIŠTININKYSTĖS 
vieta, daržovių ir vaisių farma su 
apie 550 pėdų Archer Avė. priėji
mu, elektriką, gasas, busai praei
na pro nuosavybę į pietus nuo 141 
gatvės. Kaina $750.00. $150 cash, 
$10 mėnesy. Box KN-16, 1739 So. 
Halsted. *

PIGIAUSIA CICERO AVENUE 
šeimos dydžio farma prie neseniai 
praplatinto vieškelio, nėra ases- 
mentų, už miesto, žemi mokesčiai, 
arti 147 gat., busas- Kaina $375. 
$75 cash, $5.00 mėnesy. Box Z-36, 
1739 So. Halsted.

DARBININKO PROGA— sodnas 
farma su mažu nauju kombinuotu 
garažu ir gyvenamais kambariais. 
Idealus laikinas namas ir šeimos 
dydžio farma. Vien naujų lentų, 
puikiai malevota, elektriką, prie 
naujo grįsto kelio, arti Norvvood 
Park sekcijos. Kaina $850. $125 
cash, $12 mėnesy. Savininkas, Box 
CS-5, 193—1739 So. Halsted St-

NEW YORK KELIAS ir Wash- 
ington Boulevard (už miesto sie
nos) apie -2x/2 akrų nuosavybė. Ak
mens kelias, elektriką, geros mo
kyklos, transportacija, žemi mo
kesčiai, nėra asesmentų. Kaina 
$1150.00—$250.00 cash, $15 mėne
sy. Box N-48, 1739 So. Halsted St.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

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

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO. 
© 

PASAUKITE MUS TUO J AUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.

i
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TRIJŲ CICERO PARAPIJONŲ 
PASIKALBĖJIMAS

Petras — Gerą vakarą, Jokū
bai. Mudu su Jonu ir vėl pas 
tave užbėgome.

Jokūbas — Labai ačiū, mano 
brangus draugai, kad manęs 
senio neužĮnirštatc aplankyti. 
Na, prašau sėsli.

Jonas — Ačiū. Ačiū. Mudu 
visai netoli teejova, tai nesava 
pavargę.

Petras — Žinai ką, Jokūbai, 
kodėl mudu taip greitai pas ta
ve atsibeldėva?

Jokūbas — Na, tai iš tiesų 
man bus labai įdomu žinoti, 
kodėl. Na, kas tokio atsitiko, 
prašau, sakyti.

Petras — Tur būt, atsimeni, 
Jokūbai, kaip praeitų rudenį 
dienraštyje “Naujienose” tilpo 
Chicagos viešųjų mokyklų vir
šininko laiškas, rašytas Lietu
vos konsului, ponui P. Dauž- 
vardžiui?

Jokūbas — Taip. Atsimenu, 
labai gerai. Tą laišką aš irgi 
perskaičiau visą nuo pradžios 
iki galo.

Petras — Taigi. Tame Chica
gos viešųjų mokyklų viršinin
ko laiške buvo pasakyta, kad 
Chicagos lietuviai, kaip ir kitų 
tautų, gali gauti lietuvių kal
bos mokytojus bile kurioje vie
šoje mokykloje, jei toje apylin
kėje susirašys apie 100 tėvų, 
norinčių, kad jų vaikai butų 
lietuviškai mokomi. Dėl to klau
simo mudu su Jonu visaip gal
vojome ir svarstėme, bet nie
kaip negalejova išgalvoti, kaip 
tą lietuvių kalbos mokymą iš
reikalauti, kad butų įvestas i 
musų Cicero viešas mokyklas. 
Užtatai mudu su Jonu ir užėjo- 
va pas tave, Jokūbai, pasikal
bėti, kaip lokis darbas butų 
galima įvykinti?

Jokūbas — Malonus mano bi
čiuliai. Labai yra malonu gir
dėti, kad judu taip patrijotiškai 
galvojat. Musų tėvynės Lietu
vos konsulas p. lįelras Daužvar- 
dis parodė labai gražų ir sek
tiną pavyzdį, kad jis atsikreipė 
į Chicagos viešųjų mokyklų vir
šininką dėl leidimo įvesti lietu
vių kalbos pamokų į viešas pra
dines ir aukštesnies (high 
schools) mokyklas. Atsakymas 
viešų mokyklų viršininko kon
sului P. Daužvardžiui, kiek pa
menu, buvo gautas labai palan
kus. Tad dabar lieka tik klau
simas, kaip tą lietuvių kalbos 
mokymą viešose mokyklose į- 
vesti praktiškai gyveniman.

Jonas — Taigi, taigi. Mudu 
su Petru dėl to pas tave ir už- 
ėjova, kad duotumei mudviem 
tikrą praktišką patarimą, kaip 
tatai visų pirmiausia įvykinti 
musų slaunioje Ciceroj. Juk ži
nai, kad musų klebonas kun. 
II. Vaičiūnas visados sako, kad 
Cicero lietuviai visur ir visados 
turi būti pirmutiniai visuose 
tautiniuose darbuose. Už tai 
mudu su Petru noriva subyty- 
ti chicagiečius lietuvius ir pir
mutiniai įvesti lietuvių kalbos 
mokymą į Ciceros viešas mo
kyklas.

Pildom
Income

Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Jokūbas — Judviejų suma
nymas įvesti lietuvių kalbos dė
stymą į Ciceros viešąsias mo
kyklas yra labai prakilnus ir 
vertas paramos kiekvieno lictu- 
tuvio. O apie tai, kad chicagic- 
čiai jųdviejų nesubytintų, tai 
nėra jokio pavojaus. Kiek man 
yra žinoma, tai Chicagos, o 
ypač Bridgeporto kai kurie šim
taprocentiniai patrijotai, tai 
daugiausia praleidžia savo atlie
kamą laiką prie šachmatų sta
lelio. Todėl jums nėra ko bijo
tis, —- jie prie tokių darbų ne- 
kimba. Jie retkarčiais pasako 
po vieną kitą atsisveikinimo 
kalbą numirėliams Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse, bet jau prie 
tokio darbo kaip judu imatės, 
jų neprikviesi nei su pyragu. 
Todėl judu visai nepaisykite tų 
Chicagos lietuvių šimtaprocen
tinių patriotų, o varykite savo 
užmanymą toliau.

Jonas — O tai labai bus įdo
mu išgirsti, ką čia tas musų 
Jokūbas pasakys, kaip mudu 
čia turėsive pradėti veikti.

Jokūbas — Mano mieli! 
Idant tokį prakilnų ir patrijo- 
tišką konsulo P. Daužvardžio 
sumanymą įvykinti musų Cice- 
roje, tai tokiam darbui reikia 
plačiai žinomo gabaus veikėjo. 
Judu esate permenkai Ciceroje 
žinomi, be to, gyvenate pertoli 
nuo Cicero lietuvių centro. To
dėl aš apgalvojęs patariu jums 
kreiptis į plačiai visoje Cicero
je žinomą gabų patriotą veikė
ją K. Deveikį. Jis, aš esu tik
ras, jei apsiimtų tą darbą dirb
ti, tai tikrai subytintų tuos Chi
cagos 100% patriotus, kurie 
dažnai giriasi savo dideliais nu
veiktais darbais.

Jonas — O kur tas ponas K. 
Deveikis gyvena?

Jokūbas — Ponas K. Devei
kis gyvena adresu 1518 S. 48 th 
Court, Cicero, III.

Petras — Na, o ko mudu tu
rėsi va jo prašyti, kad jis pada
rytų?

Jokūbas — Turite prašyti p. 
K. Deveikį, kad jis parašytų į 
“Naujienas” bei kilus lietuvių 
laikraščius, kad pas jį vakarais 
galės ateiti užsiregistruoti visi 
tėvai ar motinos, kurie tik no
rės, kad jų vaikai mokytųsi lie
tuvių kalbos viešose Cicero mo
kyklose. Taipgi, nepamirškite 
paprašyti p. K. Deveikį, kad jis 
apie tai paskelbtų per lietuvių 
radijo valandas oro bangomis.

Jonas — Na, o ką toliau mu
du turėsiva veikti?

Jokūbas — Ogi turėsite lauk
ti kol susirašys apie 100 tėvų, 
kurie norės, kad jų vaikai mo
kytųsi lietuvių kalbos, istorijos 
ir t. t.

Petras — Klausyk, Jokūbai. 
Aš noriu jums su Jonu pasa
kyti, kad aš aną sykį kaip bu
vau 6-to SLA apskričio konfe
rencijoj, tai ten ir buvo iškel
tas lietuvių kalbos mokyklėlių 
įsteigimo klausimas. Ir kada 
vienas delegatas priminė apie 
tą konsulo Daužvardžio lietu
vių kalbos įvedimą į viešas mo
kyklas, ir kad tam tikslui rei
kalinga bus 100 tėvų parašų, 
tai tame dalyke štai ką pasakė 
mokytoja panelė Narmontaitė. 
Ji pasakė, kad jinai tikrai žino, 
jog nėra reikalo būtinai su
rinkti 100 parašų, norinčių lie
tuvių kalbos mokytis viešose 
mokyklose.

Jonas — Na, tai ką panelė 
Narmontaitė tokio pasakė?

Petras — Mokytoja panelė 
Narmontaitė, kuri mokytojauja 
jau per 10 metų viešose Chi
cagos mokyklose, pareiškė, kad 
kiek jai teko patirti, tai vokie
čiai ir lenkai paprastai tesuren- 
ka tik po 50—60 parašų ir gau
na savo kalbos mokytoją. Tai 
jinai sakė, kad nėra abejonės, 
kad ir dėl lietuvių turėtų tiek 
parašų užtekti gavimui leidimo

NAUJIENOS, Chičago, UI.
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Naujienu-Acme Telephoto
Gen- Franco sekėjai degina lojalistų paliktus užra 

šus Barcelonoje.

lietuvių kalbos pamokas įves
ti į viešas mokyklas.

Jokūbas — Na, matote, ma
no mieli. Mes palengva šitą 
klausimą puikiai išrišime. Su
prantama, bus dar lengviau lie
tuviams surinkti 50 ar 60 pa
rašų tėvų, norinčių, kad jų vai
kai mokytųsi lietuviškai viešo
se mokyklose, negu 100 parašų. 
Todėl atrodo, kad tas Chicagos 
viešų mokyklų viršininkas, gal 
būt, tyčia parašė, kad reikia 
būtinai surinkti 100 tėvų para
šų dėl gavimo lietuvio moky
tojo, norėdamas lietuvius tuo 
nuo savo užmanymo atšaldyti.

Taigi, kaip aš jau sakiau, p. 
C. Deveikis, kaip tik surinks 
100, o kad ir mažiau parašų, 
tai turės kreiptis su keletą vy
rų į Cicero viešų mokyklų vir
šininką. Tokius keletą vyrų po
rins Deveikis galės sudaryti iš 
tų pasirašiusių tėvų arba ir mo
tinų ir sudaryti Tėvų ir Motinų 
Komitetą. Sudarytas tokis Tė
vų ir Motinų Komitetas galės 
daug sparčiau veikti ir pagel
bėti ponui K. Deveijdui išgau
ti leidimą lietuvių kalbą dėsty
ti iš Cicero mokyklų viršinin
ko.

Petras — žinai ką, Jokūbai? 
Savo širdyje jaučiu labai dide
lį pasitenkinimą. Man atrodo, 
kad šituo tavo nurodytu budu' 
bus galima pono konsulo P. 
Daužvardžio sumanymą įvykin
ti. Jei mums šitas darbas pa
vyks įvykinti, tai mes cicerie- 
čiai tikrai parodysime kelią 
chicagiečiams kaip reikia ir 
galima lietuvių kalbos pamo
kas įvesti į viešas mokyklas.

Jokūbas — Tikrai taip, 
no mieli bičiuliai. Užtai 
nelaukite, bet kaip tiktai 

ma-

K. Deveikį su šituo mano

vai. po 
namo.

sykiu.
manoji.

galė- 
poną 
pata

rimu. Aš manau, kad jis neat
sisakys jums pagelbėti, o gal 
net ir pats apsiims šį darbą įvy
kinti.

Jonas — Ale jau 1 
dvylikos. Aš jau bėgsiu 

Petras — Einu ir aš 
Juk žinai, kokia yra
Duos peklos, jei perdaug vėlai 
pareisiu. Tad lik sveikas, Jokū
bai. Ačiū už taip gražų mums 
šio klausimo išguldymą.

Jokūbas — Likit sveiki, ma
no mieli draugai. Nepatingėki
te kitą sykį užsukti pas mane. 

Cicero Jokūbas.

Traukinys Užmušė 
Darbininką

Prie 47-tos ir Archer Avė. 
Santa Fe linijos traukinys už
mušė 50 metų chicagietį Geor
ge Wascura, 5316 South Ar tę
siau Avenue. Wascura pakliu
vo tarp dviejų prekinių trau
kinių. Jisai tarnavo tam gelž- 
keliui.

Sunkiai Susižeidė 
Įkritęs Į Duobę

Stanley Leases, 5447 N. Way 
ne Avė., janitorius sunkiai su 
sižeidė įkritęs į eleveiterio duo 
bę Union Terminai Bldg. ru 
muose, 367 Adams Strcęt.

JUBILIEJINES CEREMONIJOS
ĮDOMI IR VAIZDINGA 25-KIŲ ME
TŲ GYVENIMO DRAMA — 25-KIŲ 
METŲ DARBO IR KOVŲ, KURIAS 
“NAUJIENOS” KARTU SU SAVO
SKAITYTOJAIS PERGYVENO

Sekmadienyje

KO VO-M ARCH12,1939
4 Vai. Po Piet

ASHLAND BLVD. AUDITORIJOJE
Ashland ir VanBuren

Istorijos bruožai

Apipiešė Tris
Alaus Išvežioto jus
Nuo Lietuvio Matulio Atėmė 

$150.00

Du darbštus” banditai šešta*- 
dienio vakare valandos bėgyje 
apipiešė tris alaus išvežiotojus. 
Prie 7338 S. Racine jie pir
miausiai atėmė $60 nuo James 
Fortier, 5211. S. Mozart, Supe- 
rior Brcyving bravoro išvežioto
jo.

Už pusvalandžio jie paėmė 
$20 nuo William Heffer’io, Ca- 
iumet Beer Distributors šoferio. 
Po to, už 20 minučių, apiplėšė 
Howard Matulį, išvežiotoją 
Jacobs Liąuor Co., firmai, 9237 
Coinmercial Avenue. Nuo Ma
tulio atėmė $150.00. Apiplėši
mas įvyko prie 7125 So. Chica- 
go Avenue.

Sutvarkė Chicagos 
Vandentieki 

v-

Miesto valdyba skelbia, kad 
pereitą savaitę baigė stambius 
Chicagos vandentiekio remonto 
darbus. Sudėjo daug naujų, di
delių vamzdžių po kai kuriomis 
gatvėmis ir pakelė normalį van
dens spaudimą iki 25 svarų. 
Tokiu budu, sako, kad ir šil
čiausią dieną vanduo visuomet 
gerai bėgs iš kranų.

Chicagos vandentiekis su vi
sais įrengimais, kaip pumpavi- 
mo stotim. valymo stotim, 
vamzdžių sistemomis kainuoja 
apie 130 milijonų dolerių.

KO DEPOZITORIAI GALI LAUKTI IŠ UŽ
SIDARIUSIŲ BANKU CHICAGOJ

Paskutinio PereitŲ Metų Bertainio Raportai
(Tęsinys)

Northbrook State Bank: Ža
da sugrąžinti depozitoriams 
apie 85%. Jau grąžino 58%.

North Toum Stale: Atmo
kėjo 57te%, ir žada pridėti 
dar apie 10%. Dividendo gali
ma tikėtis greitoj ateityje.

Northivestern Trust and Sa
vinas: Atmokėjo 50%. Dau
giau turbūt nebemokės.

Norivood Park Trust an\į 
Sauings: Laikui bėgant išmo
kės apie 5—10% paskutinį di
videndą. 40% jau atmokėjo.

Nouak and Steiskal State: 
Prieš užbaigiant likvidaciją 
grąžins dar vieną mažą divi
dendą. 40% jau grąžino.

Papanec-Kovac Stale: Išvi
so depozitoriai atgavo 75%. 
Bankas 67% jau atmokėjo.

Park Ridge State: Grąžino 
55%. Daugiau turbūt nebebus, 
arba labai mažai.

Parkiuay State; Grąžino 
42^%, gal dar pridės vieną 
mažą dividendą.

Peoples State of Arlington 
Heights: žada laikui bėgant 
išmokėti paskutinį 10% divi
dendą- 40% jau grąžino.

Peoples State of Mayivood: 
Užbaigs likvidaciją su dar vie
nu 5% dividendu 35% dopozi- 
toriai jau atgavo.
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Maytvood Stdte; 30 % atmo
kėjo. Gal dar atmokės 10— 
15%, bet negreitu laiku.

Melrose Park State: Atmo
kėjo 50%. Gal dar sukels de
pozi toriams 5—10%.

Midivest State: Atmokėjo 
10%. Užbaigs likvidaciją su 
dar vienu 5—6% dividendu.

Millard State: Žada dar iš
mokėti apie 10%, bet negrei
toj ateityje. 45% jau atmokė
jo. J
M antrose Trust and Sauings:

10% jau išmokėjo. Gal laikui 
bėgant pasiliks išmokėti dar 
10%.

Morgan Park Trust and Sa
uings: Jau išmokėjo 52%. Ža
da sukelti pinigų dar vienam 
mažam dividendui. ,.

Morton G rovė Trust and Sa
uings: — 47% jau išmokėjo 
Žada dar vieną 5% dividendą.

Mount Greemvood Tmst 
and Sauings: Sugrąžino 33%* 
Bus dar vienas mažas divi
dendas.

Noel State: Tikisi viso su
grąžinti depozitoriams apie 
10%. 23% jau sugrąžino. Žada 
apie 5% dividendą atmokėti 
depozitoriams greitu laiku.

North Auenue State: Jau 
atmokėjo 70%. Sako, depozi
toriai atgaus dar apie 15%.

(Bus daugiau)




