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RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARĖ 
PASIDUOTI SUKILĖLIAMS

Sukilėliai garantavę nepersekioti respub-, 
likos gynėjų ir pašalinti italų ir vokiečių 

Įtaką iš Ispanijos

PLANUOJA PASITARIMUS PREKYBOS 
KLAUSIMAIS

' 1-,Tt

NE REFORMOS, BET GREIČIAU BIZNIO GAIVINIMAS
RŪPĖS VALDŽIAI

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
26. — Laukiama civilio karo 
Ispanijoj galo.

šeštadienio pranešimai sakė, 
kad Ispanijos respublikos val
džia jau beveik sutikusi pasi
duoti sukilėliams. Pasidavimas 
busiąs pavadintas “paliaubo
mis” (armistice). Paliaubos 
businčios paskelbtos arba šeš
tadienio vakare, arba sekma
dienį.

Respublikos valdžia sutikusi 
pasiduoti po to, kai Britanv 
jos vyriausybę pasiekė Ispani
jos sukilėlių vado, gen. Fran
co, pasirašytos garantijos. 
Franco garantuojąs nepersekio
ti respublikos vadų. Jis taipgi 
užtikrinąs, kad Ispanija bus 
paliuosuota nuo Italijos ir Vo
kietijos įtakos.

Jeigu gen. Franco davė ši
tokį prižadą, sako pranešimas, 
tai reiškia, kad faktinai jis 
priėmė tokias taikos sąlygas, 
kokių reikalavo lojalistų vald
žios premjeras Juan Negrin.

Tačiau sekmadienio praneši
mai prieštarauja aukščiau pa
duotai žiniai. Teisybė, ir sek
madienį laukta paskelbiant pa
liaubas. Bet Ispanijos (respub
likinės) ambasada Paryžiuje 
paneigė kalbas apie lojalistų 
pasidavimą. Ambasados atsto
vai pasakė, kad jie nežino jo
kio Britanijos ir Francuzijos 
plano, pagal kurį Ispanijos res
publikos vyriausybė butų suti
kusi paliauti karą. Ambasados 
atstovai pasakė dar, kad jie 
labai abejoja girdais, ar prem
jeras Negrin priėmęs franeuzų 
ir britų planą.

Pirmadienį Francuzija pri
pažins Ispanijos sukilėlių reži
mą. Respublikos premjeras 
Azana, sakoma, jau pasirašęs 
savo rezignacijos pareiškimą. 
Iš Paryžiaus jis išvyksiąs j 
miestą Collonges, Francuzijos • 
Šveicarijos pasieny, ir čia ap
sigyvensiąs pas žentą. Azana 
ketinąs visai pasitraukti iš 
politikos ir sukoncentruoti en
ergiją scenos veikalui, kurį jis 
dabar rašo.

» » »
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

26. — Sekmadienio vėliausios 
žinios sako, kad Ispanijos res
publikos prezidentas Azana ap
leido Paryžių ir išvažiavo Į 
Collonges-Sous Saleve, kur jo 
žentas gyvena. Kartu su Azana 
ambasadą apleido ir respubli 
kos ambasadorius Francuzijai, 
Dr. Marcelino Pascua y Mab 
tinez, o taipgi 2’0 ambasados 
štabo narių.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai prar 
našauja:
' Apsiniaukę; tarpais gal len

gvai pasnigs; (truputį šilčiau 
popiet; saulė teka 6:30 v. r., 
leidžiasi 5:36 v. v.

Ispanijos ambasada Paryžiu
je pasiliko tuščia. Manoma, 
kad pirmadienį, kai Francuzi
ja pripažins sukilėlių režimą, 
į ją persikels generolo Franco 
atstovas Jose Marie Ųuinones 
de Leon.

Kitos žinios sako, kad Ispa
nijos respublikos vyriausybė 
tikrai nutarusi pasiduoti suki
lėliams ir kad Francuzija su 
Britanija daro prisiruošimus 
išvežti iš Ispanijos 10,000 res
publikos kariuomenės .ir civi
lių vadų ir jų šeimų.

Parodo romus kur 
kardinolai rinks 

popiežių
VATIKANO MIESTAS, vas. 

26. — Ateinantį trečiadienį 
prasidės rinkimas naujo popie
žiaus specialiuose rūmuose pa
statytuose Vatikano Mieste. 
Pereitą šeštadienį šitie rūmai 
buvo parodyti kai kuriems pa
kviestiems svečiams. Kardino
lai rinks 262-rą Romos kata- 
ikų bažnyčios popiežių. Rinki

me dalyvaus 62 kardinolai, jų 
tarpe trys amerikiečiai.

3,000 — 4,000 žydų 
suvažiavo į Ko- 

stanzą
BUCHAREST, Rumunija, va

sario 26. — Tarp 3,000 ir 4,000 
Rumunijos žydų šeštadienį su
važiavo i Rumunijos uostą Juo
dojoj Juroje Kostanzą. Jie no 
r i išvažiuoti į bet kokią pa
saulio šalį, kur galėtų rasti 
prieglaudos. Vargas atvyku
sioms į Kostanzą žydams dar 
tas, kad veik visi jie yra skur
džiai ir neturi pinigų.

Šitie žydai neteko darbo, kai 
Rumunijos vyriausybė nesenai 
paskelbė, kad 100,000 gyvenu
sių šaly žydų yra nepiliečiai 
ir nepageidaujami.

Lenkijos vyriausybė 
atsiprašė Vokietijos

VARŠUVA, Lenkija, vas. 
26. — Pereitą šeštadienį Ita
lijos užsienių reikalų ministe- 
ris Ciano su žmona atvyko į 
Varšuvą. Tarp kitų jį palan
kiai pasitiko 2,000 lenkų stu
dentų. Ciano juos pasveikino.

Patenkinti Ciano sveikinimu 
studentai pasileido Nežinomo 
Kareivio kapo link, šaukdami: 
“Šalin vokiečius!” Nuo Nežino
mo Kareivio kapo studentų de
monstracija patraukė vokiečiij 
ambasados link. >

Policija prie ambasados pa
stojo studentams kelią. Tačiau 
apie 100 jų pralaužė policinin
kų kordoną ir išdaužė vokie
čių ambasados langus. Vėliau 
Lenkijos vyriausybė atsiprašė 
Vokietijos ambasadorių dėl 
įvykio.

VDV Foto
ZARASŲ KRAŠTO EŽERO VAIZDELIS

ITALAI APLEIDŽIA FRANCUZIJĄ Iš Lietuvos
PREZIDENTAS PATARIA A.D.F.

IR C.I.O. TAIKYTIS
ITALŲ GRĮŽIMAS Į ITALIJĄ INTERPRETUOJAMAS KAIĘO 

BAIMĖ KARO ARBA GĄSDINIMAS FRANCUZIJOS

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
26. — Italijos atstovai pereitą 
šeštadienį pareiškė, kad 500 
italų išvažiuoja iš Paryžiaus 
ir vyksta į Italiją. Dar 3,000 
grįžta į Italiją iš Maršeille, 
Bordeaux ir kitų Francuzijos 
miestų. z

Oficialiai grįžimas italų iš 
Francuzijos į Italiją skaitomas 
kaipo keliavimas namo, Musso- 
linio vyriausybei kviečiant. 
Mat, Italijos vyriausybė kvie-

RADO HINESĄ KALTĄ
TAMMANY BOSUI GRĘSIA BAUSMĖ KALĖTI IKI 27 METŲ

NEW YORK, N. Y., vas. 26. 
— Pereito šeštadienio vakare 
prisaikintieji posėdininkai iš
nešė sprendimą James J. Hines 
byloje.

Hines, vienas galingųjų New 
Yorko demokratų Tammany 
organizacijos bosų, buvo kal
tinamas tuo, kad jis teikė pro
tekciją dabar jau mirusiam 
gengsteriui “Dutch” Schultzui 
operuoti gemblerįavimo rakie- 
tą, kurio apyvartą per metus 
siekė $20,000,000. Pasak pro
kuroro liudininkų, Hines ga

VĖL VARYS LAUK Iš VOKIETIJOS 
ŽYDUS

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
26. — Pereitą šeštadienį Ber
lyno žydų kolonija gavo nacių 
įsakymą įteikti vyriausybei są7 
rašus po 100 žydų kasdien, 
šitiems sąrašuose sužymėtiems 
žydams vyriausybė įsakys iš
važiuoti iš Vokietijos į dvi sa
vaites. Manoma, kad įsakymas 
apims visos Vokietijos žydus.

Desperacija pagavo Berlyno 
žydus. Po tarptautinės komisi
jos tremtiniams iš Vokietijos 
globoti pirmininko Rublee pa
sitarimų Berlyne su nacių vir
šininkais žydai .tikėjosi, kad 
Vokietija duos laiko jiems su-
tvarkyti savo reikalus ir sis-^kad jis argumentuos, jogei in- 
temačiai bei tvarkiai emigruo* formacijos apie Japoniją nė^a 
ti. šeštadienio įsakymas- šitas j Jungt. Valstijų krašto apsau - 
žydų viltis išblaškė.. ga.

čia italus , grįžti/ namo ne tik 
iš Francuzijos, -bet ir iš kitų 
šalių. NepficiąĮus aiškinimas 
yra toks; italaf iš Francuzijos 
grįžta namo arba bijodami, 
kad karas gali kilti, arba jie 
grąžinami tikslu pagąsdinti 
Franėuziją — kad Italija pa
siryžusi karo priemonėmis pa
remti savo reikalavimus fran- 
cųzų kolonijų ir todėl italai, 
numatydami karą, pasišalina iš 
Francuzijos. s ;

vęs mokesties. iš Schultzo nuo 
$500 iki $1,500 savaitėje.

Prokuroras Dewey padarė 
13 specialių kaltinimų Hinesui. 
Prisaikintieji posėdininkai pri
pažino Hinesą kaltu visuose 
tuose 13-koie punktų Hinesui 
gręsia kalėjimas iki 27 metų. 
Jis ketina apeliuoti sprendimą 
į aukštesnį teismą. O kai dėl 
prokuroro Dewey, tai eina 
kalbos, kad šitos bylos pasė
koje iškilo jo, kaipo republi- 
konų partijos kandidato į pre
zidentus 1940 metais, šansai.

Argumentuos, kad 
rusai nekalti šnipų 

byloje
LOS ANGELES, Cal., vas. 

2’6. — Trys rusai — Michail 
ir Natalija Gorinai ir Hafis 
Salich — yra kaltinami šnipi
nėjimu. Prokuratūra sako, kad 
Salich pavogė Jungt. Valstijų 
informacijas apie Japonijos 
laivyno galybę ir pardavė jas 
Gorinams. Tuo budu jie visi 
nusikaltę kaipo7 šhipai. Kalti
namųjų rusų advokatas, )Vill- 
ard Stone Jr., davė suprasti,

Klaipėdoj Lenkų, O Vil
niuj Lietuvių Konsu

latai
KAUNAS. Užsienių rei

kalų minisVėriš J. Urbšys sau
sio 2’5 d. su Lenkijos pasiun
tiniu Kaune Charvatu pasikei 
te notomis dėl teisės eventua
liai Lietuvos generalini konsu
latą arba konsulatą įsteigti 
Vilniuje ir dėl lenkų generali
nio konsulato arba konsulato 
įsteigimo Klaipėdoje. šitos 
įstaigos, jų buveinės, jų per
sonalas ir jų veikla naudosis 
savitarpumo pagrindu, tomis 
pačiomis teisėmis ir privilegi
jomis, kaip kad panašios įstai
gos tų valstybių, kurios nau
dojasi didžiausio palankumo 
dėsniu.

Svetimšaliai Turės Lik
viduoti Lietuvoje Turi

mų Nekilnojamąjį 
Turtą

KAUNAS. — Šiuo metu Lie
tuvoje 150 svetimšalių turi 
dvarų bei ūkių, kuriuos yra 
įpareigoti likviduoti, t. y. per
leisti Lietuvos piliečiams, nes 
pagal žemės reformos įstaty
mą svetimšaliai negali Lietu
voje valdyti nekilnojamąjį tur- 
>ą.

Be to, žemės reformos v-ba 
nemažai globoja ūkių, ' kurių 
savininkai dar prieš D. karą 
ar vėliau yra Lietuvą apleidę. 
Vasario mėn. didesnę dalį to
kių ūkių parduos iš varžyty
nių.

Kun. Coughliną 
skaito pavojum

J. Valstijoms
DETROIT, Mich., vas. 26. 

-r- Kunigas L. M. Birkhead, 
Kansas, Mo., unitarų pastorius, 
kalbėdamas penktadienį pareiš
kė, kad paskilbęs katalikų ku
nigas Coughlin, prisidengęs 
“amerikonizmo” skraiste, tik
rumoj pamėgdžioja Hitlerį ir 
Mussolinj ir yra pavojingas 
Jungt. Valstijoms.

WASHINGTON, D. C., vas. 
26. — Naujas prekybos depar
tamento sekretorius, Harry 
Hopkins, pereito penktadienio 
vakare kalbėjo mieste Dės 
Moines. Hopkins patarė biznie
riams sulaužyti užsikirtimą in- 
vestmentų viešųjų įmonių sri
ty," geležinkeliuose ir namų 
statyboje. Prižadėjo pagalbos 
smulkiajam bizniui, ragino pa
didinti šalies pajamas, kad ga- 
ima butų duoti darbų bedar
biams ir subalansuoti biudže- 
tą.

šeštadienį valdžios atstovai 
davė suprasti, kad vyriausybė 
planuoja artimoj ateity pakvie
sti į Washingtoną pramonės,

PRAŠO PASKIRTI TAIKOS KOMITETĄ

MIAMI, Fla., vas. 26. — 
Prezidentas Rooseveltas pa
siuntė šeštadieni laiškus Ame- 

f

rikos Darbo Federacijos prezi
dentui William Green’ui ir In
dustrinių Unijų Kongreso 
(C.I.O) pirmininkui John Lew- 
isui. Prezidentas prašo juos pa
skirti komitetą taikos dery
boms tikslu atsteigti Amerikos 
darbininkų judėjimo vienybę.

Tarp ko kita prezidentas ra-

Teisia rusą žinių 
pranešėją per 

radiją
MASKVA, Sovietų Rusija, 

vas. 26. — Čia prasidėjo M. M. 
Voznesenskio teismas. Jis bu
vo radijo pranešėjas Tichaja 
stoty, kai 1937 metais Sigiz- 
mund Levanevski ir penki ki
ti rusai aviatoriai per šiaurės 
polių lėkė į Ameriką. Visi la
kūnai pražuvo. Dabar M. M. 
Voznesenski yra kaltinamas 
tuo, kad jis nepainformavęs 
Levanevskio apie orą ir kad 
teikęs klaidingų pranešimų apie 
orą tiems asmenims, kurie ieš
kojo Levanevskio ir jo sąke- 
leivių.

Voznesenski prisipažino, kad 
jis esąs kaltas kai kuriais at
vejais, bet ne visu kuo kaltas. 
Voznesenskiui gręsia mirties 
bausmė.

Laukia Sovietų Ru
sijos misiją atvyk

stant
PHILADELPHIA, Pa., vas. 

26.’ — Philadelphijos laivų sta
tytojai laukia į Ameriką at
vykstant rusų karo laivyno mi
siją, su laivyno vice-komisaru 
Isakovu priešaky. Laivų staty
bos kompanijos prisimena, kad 
jos statė karo laivus rusams 
dar carų režimo laikais. Kom
panijos tikisi, kad rusų misi
ja ir dabar užsakys Ameriko
je pastatyti karo laivų. Rusai, 
mat, stengiasi padauginti ir 
sustiprinti savo laivyną Juodo
joj Juroje.

darbininkų ir žemės ūkio at
stovus pasitarimui, kaip pakel
ti šalies pajamas iki $80,000,- 
000,000 per metus.

Paskutiniomis dienomis iždo 
sekretorius Morgenthau ir pe
reitą penktadienį prekybos de
partamento sekretorius Harry 
Hopkins akcentavo mintį, kad 
ateity prez. Roosevelto valdžia 
ne tiek rūpinsis reformomis, 
kiek koncentruos visas pajė
gas šalies pramonei gaivinti. 
Turėdami ši tikslą omenėje 
prekybos ir iždo departamen
tai stengsis teikt patarimų vi
siems biznieriams, kurie ieško 
jų, ir priimti sugestijas tų, 
kurie nori duoti valdžiai pata
rimų.

šo: “Darbo sekretorius sako 
man, kad po atsargaus tyrinė
jimo ir po ilgų pasitarimų su 
vadais abiejose grupėse atrodo, 
jogei nėra neįveikiamų kliūčių 
taikai; kad faktinai yra tikras 
ir garbingas noras visose da
lyse suvienyti darbininkų judė
jimą.”

Prašydamas A.D.F. ir C.I.O. 
taikytis prezidentas savo pra
šymą remia ketveriopu pagrin
du:

Pirma, kad jo patarimas yra 
teisingas.

Antra, kad jam atrodo, jo
gei abiejų organizacijų virši
ninkai yra palinkę taikytis ir 
gali • atsiekti teisingą taiką.

Trečia, kad eiliniai unijų na
riai nuoširdžiai trokšta taikos 
ir vienybės.

Ketvirta, kad Jungt. Valsti
jų valdžia ir Amerikos gyven
tojai mano, jogei tai yra pro
tingas ir beveik būtinai reika
lingas žinksnis tolesniam ko- 
operavimui laisvų žmonių tar
pe ir demokratinėje Amerikos 
visuomenėje.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

V dykoms
Siunčiame Paštu Ir Tele
grama už prieinamą kai
ną. Siuntėjui pristatome 
kvitą su gavėjo parašu.

Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo kvi
tas ir pinigų pasiuntimo 
ratas.
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BALSUOKITE 
UŽ

W. L. VOSS 
į Commisiouierįaųs 

Miestą
HARVEY, ILL.

Balsavimai bus 
Antradieni, Vasario 

(Feb.) 28 d., 1939

♦ -- ——I -—.. 1

Iš Pietų Amerikos
B. K. Algimantas

IS ADVOKATO R. SKIPIČIO VEIKLOS 
ARGENTINOJE

(Specialaus “Naujienų” korespondento Argentinoje)

KORESPONDENCIJOS;
East St. Louis, III. "™e ,vietos lietuviai nete‘

LIETUVIAI AKIU SPECIALISTAI

Balsuokite už 
George P. Fisher 

Kandidatas | 
Harvey Miestelio 

MAJORUS.
Tai yra tinkamiausias žmogus, 
tai atsakomingai vietai užimti.

Rinkimai Vasąrią 
(Feb.) 28 d., 1939

(Tęsinys)

BALSUOKIT 
už savo Tautietį

VIKTORĄ
KISHUNĄ
ALDERMONAS 
į 35-tą Wardą

(ant Nepriklausomo Tikieto)

ANTRADIENI,
Vasario 28 d., 1939

APŽIŪRĖKITE ŠI PUĮKV 
gyvenimą—pelningą namą, 

2850 BERVVYN AVEO 
Chicago, Illinois.

FIRST STATE MORTGAGE CQ. 
4752 FulĮerton Avenue. 

Spaulding 1500.
10 N. Clark St. Deąrborn 1540

Aflv. Skipitis aplanke 
mtakcijas

Spalių 20 d. praeitų metų 
Pasaulio Lietuvių Sąjungos pir
mininkas adv. B. Skipitis pa
daro vizįtus Argentinos lietuvių 
|ai|craščių redakcijoms. “A. L. 
Balse”- gerb. svečias susipažino 
su tvarkingai vedamu Redakci
jos ir Administracijos darbu, 
su archyvais, biblioteka, laiškų 
skaitytojams persiuntimo siste
ma ir skaitlingų bendradarbių 
vardais. Pasikeitus nuomonė
mis, p. SHipieiui tapo, įteikia 
šių ir pereitų metų “A. L. Bal
so” komplektai, musų laidos 
kalendoriai ir parodyta musų 
kultūrinio veikimo paveikslų 
kolekcija. Šia proga parodyti 
vietiniai dienraščiai, palankiai 
parašiusieji apię Argentinos lie
tuvius “A. L. Balso” dešimt- 
mečfa minėjimo proga.

MENININKAI TRIUM
FAVO

Menininkai pagerbė adv. R. 
Skipiti, o kolonija svečią 

ir menininkus
Bendrai susitarę Argentinos 

lietuviai vokalinio meno moks- 
ileivįąi: Uršulė Jeleniauskienė, 
Antaųas Šimaitis, Edvardas Or
lovas 'ir Augustas Iešmantą; 
baleto meno moksleiviai: Gen
iukas Černaųskas, Gene Paulau
skaitė ir Olga šimaitytė; pianis-

grainos vedėjas “A. L* Balso*’ 
įeidėjas Pr. Ožiųskas gerbiamą
ją publiką supažindino su kiek- 
vieųp programos daĮyyioi bio
grafija. Menininkai savo už
duotį atliko rūpestingai. Publi
ka, kurios buvo virš 500, nesi- 
gąOėjp pilnai užtąrnąutų aplo- 
ęįisįuentą visiems niysų jneni- 
njųkains, kurie, nepaisant suy- 
Kitt gyvenimo aplinkybių, savo 
tąlęntaius neleidžia rudyti, bliz
gina juos ir įneša švelnumo v|- 
san knUuriuip kolonijos dar
ban.

Metiketai pąsijuirė petrąs 
J. Sąkas

Po, visai trumpos ligos pasi
mirė Petras J. Sakas, vietos 
biznierius ir veikėjasi Mirė ji
sai vasar|o 26 d., 2:20 vai. ry
tų. Mirties priežastis — kraujo 
Išsiliejimas į smegenis.

Velionis Sakas buvo naujie- 
nietis, pažangus žmogus ir vie
nas stambiausių vietos lietuvių

Remkite vaos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’-

Ignas Ąųdrijauskas; smuikinin- 
kąs Petras Įirapaviekas ir (lek
iamą tore Anatolija Stodolinin- 
kąitę sąvo koncertu 6—XI—38 
“Jose Verdi” teatre pagerbė 
Pasaulio Lietuvių Sąjungos pir
mininką ądv. B. Skipitį. Pro-

RINK

Gerl>ė—Nuoširdumas—Teisybė

Indorsųotą žymių pręKybps, 
visuomenės, profesionalų ir 

kliubų organizacijų.

Užtikrink Pažangią Valdžią

Xj FRANCIS J

Kaminski
Aldermanu 

11-tam Wardui
Nepartinį Kandidatą
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CRANE COAL COMPANY 
5382 So. Long Avenue 
Telefonas ^ORTSMOUTH 9022

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK ĘAN Tonas $Q.5O

Perkant tpną ar daugiau
m

ĄŠ ŠAUKIU

GalumM 4178
MICHIGĄN AVĖ

kunikas
patarnavimas su pagalba laboratorijos ir X-Ray- 

jų, su pagalba moderpišRų pagerintų išradimų* Rei- 
tqs duodame už žemą kainą. '
S GYDOM YYRtf m MotERV tlGAS

Taipgi—Artritis, Rheumatism, kraujo litfks, odos ligas, tonsilus, pilvo 
ligas, pilės ir kitokias. Pilnas jųsų sveikatos patikrinimas už $1.50. 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

MICHIGĄN AVENUE CLINIC
33-čia ir So. Michigan Avė. teL Calumet 4178

Kūdikių klinikas dykai kas feštadien) 10:00 iki 1:00 P. M.
i ...... I n....... ...................................

Pilnas Medikalis 
Gydymas be vaisti 
kalu! esant vaisi

ME!

Šis mępininbų parengimas 
buvo daromas tie pąsįpęlpymo, 
liksiu, he| buvo realizuotas kai
po pavyzdys kitoms grupėms ir 
kolektyvams. Tūla musų spau
dos traicė, būtent “švyturys”, 
“P. A. Žinios” ir “Momentas’’ 
ne tik pepritarė šiam gražiam 
darbui, bet paskutinysis dar 
drėbtelėjo “tesižino”, išvadžio
damas, esą tai yra “A.L. Balso” 
parengimas. Faktinai, tokia lo
gika einant, jei šis buvo “A. 
L. Balso” parengimas, tai ir Iš
eivių Dienos minėjimas buvo 
“A. L. Balso” parengimas, nes 
“A. L. Balsas’’ dabar užleido 
salioną menininkams, kaip kad 
Tarybai Išeivių Dienos minėji
mui. Taip pat buvo ir su šie
metiniu Vasario šešioliktos mi
nėjimu. (lęrųs darbus “A. L- 
Balsas visuomet paremia. Vi
suomenė tai mato ir eina su 
“A. L. Balsu”. O kad niekas 
nė nemanė iŠ menininkų pa
rengimo uždirbti, rodo įžangos 
pigumas — 50 centavų, kaip 
niekuomet. Be tb, negalėj il
siems užsimokėti ii? veltui kvie
timų duota. Nepaisant viso dar 
liko virš 80 pezų gryno pelno 
menininkų gaidoms ir kitoms 
mokslo priemonėms nusipirkti. 
Jei butų įžangos imta po pezą, 
butų likę pora šimtų daugiau.

Antras dalykas, jeigu ALOS 
Taryba, ruošdama adv. Skipi
čiui sutikimą nepakvietė nė vie
no studijuojančio menininko, 
tą t jie paįys surado kultūringą 
būdą pasirodyti. Kenkėjai lik 
sarmntą apturėjo ir nųsimaska- 
vp, baųdydaipi pakenkti lietu
viams ir išsijuosę garsindami 
kokių tai “rusos blancos” pa
rengimus.

Neužmirštiną ącepa: Vienuo
lika studijuojančių lietuvių me
nininkų ir Pasaulio Lietuvių 
Sąjungos pirmininkas adv. R. 
Skipitis drauge su jais scenoje 
sako kalbą. Rinktinė publika 
jaudinasi, kada adv. Skipitis 
sako, kad tikrai malonu maty
ti tokį gražų vaizdą už 15,000 
kilometrų nuo Lietuvos, šis pa
rengimas tikrai patarnaus viso 
pasaulio lietuviams meninin
kams bent moraliniam susiarti
nimui. Ne visi teisingai supra
to ądy. R. Skipičio palyginimus 
iš biblijos legendų, bet reali- 
zuotasąi aktas visai publikai 
padarė neišdildomą įspūdį.

Kadangi tos pačios dienos va- 
kąre svečių ląukė Berisso min- 
daugiečiai, tat ministeris J. 
Aukštuolis, pirmasis Pasiunti
nybės sekretorius B. Blaveščiu- 
nas ir Pasaulio Lietuvių Sąjun
gos pirmininkas adv. R. Skipi
tis, pasibaigus programai, sėdo 
autan ir išvyko Berissap. Tuo 
pačiu laiku išvažiavo. Latvijos 
ministeris Dr. P. Olinš ir jo 
draugų būrelis, kurie pareiškė 
savo susižavėjimą jaunais Ar
gentinos lietuviais menininkais.

(Bus daugiau)

pietų jis veikė įvairiose organi
zacijose. O kadangi buvo rim
tas ir nuoseklus žmogus, tai 
jam tekdavo įvairias atsakingas 
pareigas eiti.

Velionis buvo kilęs iš Pane
munėlio parapijos, Rokiškio ap
skrities. Į Ameriką, atvyko prieš 
33 metus. Buvo vedęs. Paliko 
žiųoną Teklę (po tėvais Mika- 
lajuniųtė), dukteris Aldoną ir 
Mildą ir kitus gimines.

Palyginti, velionis ’ buvo dar 
jaunas ir energingas žmogus 
(rodosi, tik biskį per 50 metų 
persviręs). Jis paprastai drauge 
dirbdavo su Jos. K. Matuck’u, 
anglies sandėlio savininku. Mat, 
jie buvo didžiausi bičiuliai: 
drauge Lietuvoje augo, drauge 
į Ameriką atvyko ir drauge ap
sigyveno vienoje kolonijoje ir 
ten veikė lietuvių judėjime.

Sako mirtis — tai tikrai di
delis nuostolis pažangiam East 
Chicagos lietuvių judėjimui. Jo

ko nvmširdąus ir gero žmogaus. 
Reikia tad tikėtis, kad palydė
ti jį į amžino atilsio vietą su
sirinks didelis būrys draugų, 
kąimynų ir pažįstamų, jau ne
kalbant apie gimines. Laidoja
mas jis bus kovo 1 d. Kūnas 
bus išlydėtas 10 vai. ryto į Tau
tiškas kupinės (Ghicagojc). pa
pinėse, rpdosi, kąlbės V. B. Am
brose. Be to, gal bus ir daini
ninkas St. Rimkus.

Žmonai ir dukterims, dėl jų 
vyro ir tėvo mirties, reiškiu gi
liausią užuojautą.

—Pažįstamas

Miami, Florida
Didelis būrys naujieniečių 

šiemet atsilankė į Miami — 
vieni pasivažinėti, kiti pailsėti, 
o dar kitiems nusibodo, šaltis 
ir sniegas. Neseniai pasivažinė- 
jus po Miami sugrįžo p. P. 
Lape iš Babylon. P-ia Osinskie- 
nė dar išbus iki Velykų. Rašė, 
jog gailisi, kad negalės būti 
Naujienų jubiliejaus koncerte. 
Pąbar saulutės spinduliuose šil
dosi ir smagiai laiką leidžia pp. 
Braze-Brązevičiai iš Kenoshą, 
Wis. ir p. S. Grinienė iš Phila- 
delphia.

Braze atrašė laišką, reikalau
damas, kad jam butų rezer
vuota keletas tikietų į Naujie
nų koncertą, nes jis rengiasi jo 
neapleisti. —Draugas.

P. BALT 11 :■< N

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
diena n; naktį 

ViliBiefonai YARDS 1741-1742
■;/ i, ",

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

metimą* UU-AYETTK

~r~~x _ -l ___ • koplyčios visoseD Ls’a i Chicagos dalyse

iM

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių * 
Asociacijos

X

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

F VISOSE MIESTO 
*' DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 pituanica Avenue . Phone Yards 4908

ANTHONY B, PETKUS
6834 So. Western A ve. 
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULĘVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

^kelhimaj Naujienose 
juoda nąuda dėlto,

pačios Naujienos 
vra naudingos.

j _
i? ALBERT V. PETKUS

4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

GYDYTOJAI IR DĖNTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS ’ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

12201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868 L
|:

Ofiso Tel, Yards 5921 1

DR. BERTASH
756 West 35th St. f

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVdJ

Tel. Kenwood 5107.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence TeI.BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

b|i

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. 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

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-

Į DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS ir chirurgas 
2808 West G3rd 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.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina afcių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso-

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

VALANDOS: 9—12, 6—9. Trečia
dienį 9—12.

1344 East 63rd St.
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
. Iš RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

,,, TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior '94^4 ‘ ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĘ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUG1S

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

Joseph V. Mockus* Jr. 
ATTORNEY AT LAW 

CHICAGO, ILL.
1664 West Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Deąrborn St.
Room 1230.

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

Remkite tuos, kūi’ie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW

Valandos: 6:00—8:30 P. M.
ir susitarus.

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”
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PITTSBURGH'O NAUJIENOS
KAIP PITTSBURGHO LIETUVIAI MINĖJO 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
SUKAKTUVES

Kalbėtojai buvo nuo srovių. — “Naujienų” Redaktoriaus 
Dr. P. Grigaičio kalba. — Kiti kalbėtojai. — 

Publika netilpo į svetainę

PITTSBURGH, Pa. — Vasa
rio 19 d. Pittsburgho ir apylin
kės draugijų atstovų sudarytas 
bendras komitetas surengė Lie
tuvių Mokslo Draugystės svetai
nėje Lietuvos nepriklausomy
bės 21 metų sukaktuvių pami
nėjimų. Iškilmės susidėjo iš 
prakalbų ir muzikaliu progra
mų. Kalbėtojai buvo nuo sro
vių: nuo socialistų kalbėjo 
“Naujienų” redaktorius Dr. P. 
Grigaitis; nuo komunistų Juo
zas Baltrušaitis; nuo sandarie- 
čių Sandaros prezidentas Pet
ras Pivaronas; nuo jaunuolių, 
kurie nepriklauso jokiai srovei, 
K. Pūkas; nuo SLA Jonas Ma- 
žukna kaipo tos organizaijos 
vice-prezidentas.

Kaip sakoma, kalbėtojų buvo 
pakankamai ir kaip kas sako, 
jog net perdaug buvę. Muzika- 
lis programas buvo neperdi- 
džiausias — Guno orkestras ir 
smuikininkė p-lė Milda Liepiu- 
tė, kuriai akompanavo jos se
sutė ponia Millerienė. Ji išpildė 
keletu smuiko solo kavalkėlių. 
Kitus muzikaliu programų daly
vius, kurie buvo pasižadėję da
lyvauti programų, užpuolė tie 
nelabieji šalčiai ir dėl ligos jie 
negalėjo atvykti. Bet jei butų 
buvęs didesnis muzikalis pro
gramas, lai, be abejones, vaka
ras butų nusilesęs dar ilgiau, ir 
gal butų prisiėję kai kuriems 
vietos kalbėtojams trumpinti 
kalbas.

Vakaro programai vadovavo 
Povilas Dargis, ir jisai savo pa
reigas labai tinkamai atliko.

SLA Vice-prezidento Jono 
Mažuknos kalba

Vakarą atidarius pirmuoju 
kalbėtoju buvo perstatytas SLA 
vice-prezidentas. Pagal vakaro 
vedėją p. Povilą Dargį, SLA ne
priklauso jokiai srovei. Toje 
organizacijoje sutelpa visos mu
sų srovės. Todėl ir gerb. Ma
žuknos nebuvo galima priskai- 
tyti jokiai musų srovei. Mažuk- 
na savo trumpoje kalboje pa
darė lyg ir įžangą, priminda
mas susirinkusiems, kad Pitts
burgho pažangus lietuviai mini 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuves kas metą per 21 me
tus. Taip pat kalbėtojas bend
rai palietė dabartinę pasaulinę 
padėtį ir Lietuvos kovą dėl ne
priklausomybės.

Juozo Baltrušaičio kalba ir 
neramumas publikoje

Antruoju kalbėtoju buvo pri
statytas senas Pittsburgho lie
tuvių veikėjas Juozas Baltru
šaitis. Jis buvo komunistų sro
vės kalbėtojas. Gerb. Baltrušai
tis savo kalboje pirmiausiai lei
dosi į istoriją ieškodamas Lie
tuvos nepriklausomybės idėjos 
atsiradimo. Jis net nukeliavo į 
Rusijos revoliucinį judėjimą, 
kuris istorijoje yra žinomas 
kaipo “dekabristų” judėjimas. 
Jis daro išvadas, kad Lietuvos 
nepriklausomybės idėja atsira
do tarpe Rusijos revoliucijonie- 
rių, kurie jau tais laikais (prieš 
šimtą su viršum metų) buk ko
voję dėl pasiliuosavimo paverg
tų tautų. Taip pat kalbėtojas 
prisimena ir Lietuvos revoliuci
nį judėjimą, būtent, kad Lietu
vos socialdemokratai turėjo sa
vo programoje reikalavimą Lie
tuvai federacijos su kitomis 
tautomis ir atsimetimo nuo Ru
sijos.

Kalbėdamas apie dabartinę 
politinę pasaulio padėtį, Baltru

šaitis aiškino, kad nei Anglija, 
(nei Francija nėra Lietuvos 
draugai. Rusijos ir Lenkijos vi
sai nė neprisiminė ir nepasakė, 
kas yra Lietuvos draugai, ir 
kokia yra Lietuvai išeitis, kad 
galėtų apginti savo nepriklauso
mybę.

Diplomatai viską žino
Besiklausydamas Baltrušaičio 

kalbos gauni įspūdžio, kad di
plomatai viską žino, viską nu
stato. Žino, kada karas prasi
dės; žino, kada karas pasibaigs, 
o jokios kitos aplinkybės lai vi
sai neturi jokios-reikšmes.

Kalbėtojas tvirtino, kad pa
saulinio karo metu prezidentas 
VVilsonas kalbėdamas farme- 
riams pasakęs, kada pasaulinis 
karas pasibaigs. Esą taip ir bu
vę. Čekoslovakijos pardavimas 
buvęs sutartas jau prieš kelis 
metus, žodžiu sakant, iš Baltru
šaičio kalbos susidaro įspūdis, 
kad dabartine Europoje velnia
va yra iš anksto suplanuota ir 
sužiniai vykinama.

Pittsburghe jau yra pripras
ta, kad Baltrušaičiui kalbant 
dažnai kyla publikoje neramu
mas. Tas pats pasikartojo ir šį 
kartą, ir vakaro vedėjui P. Dar
gini prisiėjo publiką raminti. 
Žinoma, tas yra labai negerai 
ir negražu. Iš kalbėtojo pusės, 
gal būt, trukumas yra tas, kad 
jisai nuobodžiai ir gal per il
gai kalba. Iš publikos pusės la
bai negražu, kad jai taip grei
tai pristinga kantrybės ir, žino
ma, tokie įvykiai nedaro nie
kam garbės.
“Naujienų” redaktoriaus Dr.

P. Grigaičio kalba
Baltrušaičiui užbaigus kalbė

ti ir publikoje triukšmui apri
mus, p-lė Liepiutė atliko smui
ko solo. Po to liko pristatytas 
kalbėti socialistų kalbėtojas, 
“Naujienų” redaktorius Dr. P. 
Grigaitis. Publika jį pasitiko 
plojimu. Kalbėtojas kalbėjo apie 
valandą laiko ir publika su di
džiausiu atsidėjimu jo kalbos 
klausėsi.

Gerbiamas kalbėtojas savo 
nuosakioje ir įdomioje kalboje 
taip pat aiškino Lietuvos nepri
klausomybės atsiradimą ir ko
vas dėl Lietuvos laisvės iš sve
timų vergijos (visai neieškoda
mas Lietuvos nepriklausomybės 
idėjos kur kitur, o tik pačių 
Lietuvos žmonių susipratime).

Pasak kalbėtojo, jei Lietuva 
atgavo savo nepriklausomybę, 
tai tik pačios Lietuvos žmonių 
susipratimo dėka, tai buvo pa
siekta. Kalbėtojas labai vaiz
džiai atpasakojo 1905 m. Lie
tuvos revoliucinį judėjimą, ka
da buvo reikalaujama nepri
klausomos Lietuvos ir buvo ža
dinama Lietuvos žmonėse susi
pratimas kovoti už Lietuvos ne
priklausomybę. Nurodė, kad 
tais laikais Lietuvos dvarininkai 
ir dvasiški j a ėjo ranka už ran
kos su caro valdžia. Matyti, 
pats kalbėtojas visa tai yra per
gyvenęs, nes jisai dalyvavo 1905 
metų revoliuciniame sąjūdyje ir 
caro valdžios buvo pasmerktas 
mirčiai. Laike pasaulinio karo 
ir po pasaulinio karo su viso
mis tomis kovomis dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo Dr. 
Grigaitis yra geriau susipažinęs, 
negu kuris kitas Amerikos lie
tuvių veikėjas. Ir jisai visa tai 
vaizdžiai perdavė publikai.

Tarsime, daugelis musų ma
no, kad kaip tik Lietuvos Ta

ryba vasario 16 d. paskelbė Lie
tuvos Nepriklausomybės Dekla
raciją, tai nuo tada ir buvo ne
priklausoma Lietuvą. Bet ma
žai kas iš musų suprantame ar
ba įsivaizduojame tikrą tų lai
kų Lietuvos ir Lietuvos žmo
nių padėtį, būtent, kokiose ap
linkybėse buvo Lietuvos nepri
klausomybė paskelbta. Dr. Gri
gaitis sako, jog kaizerio valdžia 
dariusi didžiausią spaudimą į 
Lietuvos Tarybą, kad Lietuva 
butų prijungta prie kaizeriškos 
Vokietijos. Smetona ir kiti da
bartiniai Lietuvos valdovai puo
lė kaizeriui į glėbį ir jau ieško
jo Lietuvai vokiško karaliaus, 
nes Rusijoj caras jau buvo nu
verstas ir prie Rusijos dėtis ne
benorėjo. Tik kai griuvo kaize
rio valdžia, tai tada Smetona su 
savo bičiuliais pasisakė už Lie
tuvos nepriklausomybę.

Bet Lietuvos socialdemokra
tai ir kiti pažangus veikėjai iš
tikimai kovojo dėl Lietuvos ne
priklausomybės nepasiduodami 
jokiems kaizerio valdžios spau
dimams.

Visa gerb. Dr. Grigaičio kal
ba atpasakoti butų sunku šia
me rašte, tik tiek turiu pasaky
ti, kad Pittsburgho lietuviams, 
tur būt, pirmą kartą tenka gir
dėti tokią įdomią ir gerą kal
bą minint Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuves.

Po Dr. Grigaičio kalbos Re
zoliucijų Komisijos narys S. 
Bakanas perskaitė atitinkamą 
rezoliuciją ir susirinkimas pri
ėmė ją vienbalsiai. Paskui kal
bėjo sandariečių kalbėtojas p. 
P. Pivaronas ir jaunuolių kal
bėtojas K. Pūkas. Bet aš netu
rėjau laimės jų kalbų girdėti, 
nes reikėjo skubintis į darbą.

Gal apie tai kas kitas para
šys.

REZOLIUCIJA
Minėdama dvidešimt-pirmas 

metinis Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuves, Pittsburgho 
lietuvių visuomene, sušaukta į 
masinį mitingą Lietuvių Moks
lo Draugystės svetainėje, 142 
Orr St., Pittsbtirgh, Pa., vasa
rio 19 d. 1939 m., pažymi tą 
faktą, kad šioje valandoje Lie
tuvai gręsia rimti pavojai iš 
imperilistinių jos kaimynų pu
sės.

Lenkija 1920 metais pagrobė 
daugiau kaip trečdalį Lietuvos 
teritorijos su istorine sostine 
Vilnium ir dar šiandieną ji ne
atsižada savo svajonės apie vi
sišką Lietuvos pavergimą. Tuo 
tarpu hitleriškoji Vokietija ty-

Akivaizdoje šių gręsiančių 
Lietuvai pavojų, mes, Pittsbur
gho lietuviai, giliai susirūpinę 
savo tėvų žemės likimu, reiš
kiame savo tvirtą įsitikinimą, 
kad Lietuvos žmonės nenuleis 
rankų kovoję dėl savo krašto 
nepriklausomybės, ir mes pasi
žadame juos šitoje kovoje kaip 
galėdami remti. ‘

Kartu mes pareiškiame, kad 
Lietuvos atsparumui sustiprin
ti privalo būti Lietuvoje atsteig
ta demokratinė santvarka, kuri 
buvo paskelbta Nepriklausomy- 
Į)ės deklaracijoje vasario 16 d. 
1918 m.

Taip pat pageidaujame, kad 
Lietuvoje tuojau butų paliuo- 
suoti visi tie politiniai kaliniai, 
kurie yra nukentėję kovodariii 
už atsteigimą demokratinės 
santvarkos musų gimtajame 
krašte.

Lai gyvuoja Laisva Demokra
tiška ir Nepriiyaįl.soma Lietu- 
va. . , v
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Rezoliucijų Koiliisija:
S. Bakanas
F. Rodgers

• Juozas Virbickas
d
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čiais Cellophane. VIRŠUTINIS užvalktis atsidaro APA
ČIOJ pakelio.

UŽSISTATYKITEi ROBERT BENCHLBY su ARTIE SHAW’S Orkes
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extra parinktini, extra ilgai-bran- 
dinti tabakai duoda extra turtingą 
skonį . . . extra Cellophane už
valktis užtikrina extra šviežumą.

Cigaretes

(

l ACME-NAUJIENŲ Koto]

Evelyn Annkhers, kuri 
yra laikoma “tobuliausia 
Anglijos mergina”, išplaukė 
į Argentiną, kur ji bus kino 
artistė.

ko atplėšti nuo Lietuvos Klai
pėdos kraštą, ir nacių gaujos 
tame krašte jau atvirai veda 
priešvalstybinę agitaciją.

K. Pūko išpažintis 
B. Jakentui

Šių melų vasario mėn.,20 d. 
buvo atspausdintas straipsnis 
“Naujienose”, kuriame B. Ja- 
kenta prašo pasiaiškinimo iš 
manęs šiais keturiais punktais.

1) Jis sako, kodėl aš esu prie
šingas “Naujienų” vajui Pitls- 
hutghe, ir taip pat aš laikau 
“Naujienas” kaipo bedievių lai
kraštį. /

Dėl šio pirmojo skyriaus tu
riu tiek pasakyti, kad aš visai 
nesu priešingas “Naujienų” va
jui Pittsburghe, bet dar esu to
kių dalykų rėmėjas, o kas link 
laikraščio krypties bei partijos, 
lai man atrodo, kad “Naujie
nos” yra gana bešalus laikraš- 
;is. Iš savo pusės kiek aš esu 
pastebėjęs, turiu pasakyti, kad 
“Naujienos” yra vienas iš ge
riausių laikraščių Amerikoje.

Toliau prašau B. Jakentą pa
sakyti, kur ir kada aš esu ban
dęs “Naujienas” vadinti bolše
vikų, bedievių laikraščiu?

Be to, man rodos, kad ne aš 
turiu “Naujienų” vajų vesti, bet 
B. Jakenta, nes jis yra oficia
lus “Naujienų” bendradarbis ir 
už tai, rodosi, dar gauna atly
ginimą.

B. Jakentos vajaus politika
Čia aš noriu supažindinti 

Pittsburgho visuomenę bei 
“Naujienų” redakciją su B. Ja
kentos vajaus planu.

,3- Jakenta rengė vajų ne 
vien dėl “Naujienų”, bet ir dėl 
kitų keturių laikraščių su šio
mis sąlygomis, kurios buvo pra
neštos man kaipo “Jaunųjų Lie
tuvių Pittsburgl)e” draugijos 
sekretoriui. .Sąlygas aš vėliau 
patiekiau visuotinam susirinki
mui svarstyti, nes B. Jakenta 
norėjo gauti artistus iš musų 
draugijos. Sąlygos skambėjo ši
taip: — Aš B. Jakenta, rengiu 
laikraščių naudai teatrą ir šo
kius ir gauto pelno vieną- tre
čiąją dalį skiriu sau, antrą tre
čiąją dalį pelno skiriu artistams 
ir paskutinę —■. trečiąją dalį pel
no,— laikraščių naudai ir va
karo išlaidoms. Todėl mums 
apskaičiavus vakaro išlaidas, ir 
su geriausiais rezultatais, var
giai butų tekę po vieną preniv 
meratą laikraščiams. Ir už tai 
musų draugija vienbalsiai jo 
prašymą atmetė.

Toliau B. Jakenta klausia 
manęs, kaip seniai aš skaitau 
“Naujienas”.

Tai čia aš turiu pasakyti, kad 
aš skaitau ne tik “Naujienas”, 
bet ir kitus laikraščius, be to, 
reiktų suprasti B. Jakentui, kad 
aš negaliu prenumeruoti visų 
Amerikoje ir Lietuvoje einan
čių lietuviškų laikraščių ir to
dėl aš užsisakydamas laikraštį 
atsiklausiu savo kaimynų, ir to
kiu atveju aš su kaimynais pa
siskaitau visus Amerikos lietu
vių laikraščius kas savaitę. To
liau klausia B. Jakenta, ar daug 
esu užprenumeravęs draugijos 
nariams “Naujienų”. Kadangi 
aš nesu vajaus rengėjas ir ne- 
diktatorius, tai aš neturiu nė 
teisių priversti juos skaityti 
“Naujienas”, ar kitokius laik
raščius.
Šimtas dolerių ir Jakentos liga

'Poliau čia B. Jakenta klausia 
nanęs kur musų draugija dės 

šimto dolerių pelną, kurį yra 
gavus iš savo teatro, ir ar daug 
laikraščių yra prenumeruojama 
musų draugijos pelnu.

Čia aš tiek tepasakysiu, kad 
draugijos pinigai, remiantis 
draugijos įstatais ir visuotino 
susirinkimo nutarimu, yra įdė
ti į banką draugijos vardu. Lai
kraščių mes neprenumeruoja
me iš savo draugijos pelno, nes 
neturime savo skaityklai patal
pų, o jei susirinkimus darome 
lietuvių klubuose, tai ten iki 
valios yra ir laikraščių. Todėl 
dabar aš noriu pasakyti, kad B. 
Jakenta nebesirgtų musų drau
gijos pinigais, nes tam draugija 
turi savo valdybą, kuri rūpina
si draugijos gerove.

Kepurė dega
Toliau B. Jakenta sako supa

žindinsiąs visuomenę su musų 
draugijos veikla, vakaro nuoty
kiais ir kitais dalykais, bei pel
no dingimu. •

Štai ką aš turiu pasakyti: B; 
Jakenta nėra draugijos narys, 
nes jis nėra matęs penkių pa
skutiniųjų susirinkimų ir nieko 
nežino, ką draugija veikia. To
liau dėl vakaro turiu pasakyti, 
jog nebuvo jokių nuotykių ir 
publika šiandien dar tebėra pa
tenkinta, išskiriant d-gę Koli- 
čienę ir jos bendrininką B. Ja
kentą.

Dėl pinigų tai jau visiems aiš
ku, kur jie yra, nes aš išaiški
nau anksčiau. Bet vis dėlto tu
riu pasakyti B. Jakentai, kad jo 
kepurė dega ir jau atitinka šio 
skyriaus antraštė. Nes nors B. 
Jakenta neseniai gyvena Pitts
burghe, bet yra išgarsėjęs savo 
darbais ir darbeliais, kaip an
tai A. Aleknavičiaus žemės pir
kimu, aktų darymu ir 1.1. Taip 
pat turiu už garbę B. Jakentai 
pranešti, kad jis privalo atšauk
ti straipsnį, kuris sako, kad aš 
esu pradanginęs pinigus. Jam 
to nepadarius, bus draugijos 
valdybos patrauktas į teismą 
savo žodžio įrodymui. Juk 
draugijos kasą valdo kasinin
kas Simonas Aleliunas, o ne 
Kastantas Pukass.

K. Pukass, 
J. L. P. draugijos sekr.

PASTABA
Reikia pastebėti, kad p. B. 

Jakentas kol kas nėra jokis 
Pittsburgho “Naujienų” bendra
darbis, nes jisai iki šiol nepa
rašė į Pittsburgho Naujienas nė 
vienos korespondencijos. Tuo 
tarpu kitiems jisai giriasi, kad 
po jo priežiūra esančios Pitts
burgho Naujienos. Tatai, žino
ma, neatitinka tikrenybės.

O jei p. Jakenta yra užsire
gistravęs kaipo “Naujienų” va
jaus dalyvis, tai tas jam nesu
teikia jokių ekstra privilegijų. 
P-o Jakento laiškas, kur yra 
puolamas p. Pūkas, pateko į 
Pittsburgho skyrių be šio sky
riaus vedėjo žinios.

Kiek tenka girdėti, tai p. Ja
kenta ne vien “Naujienoms” a- 

gentauja, bet ir fašistinei “Dir
vai”. Tokią kombinaciją vargu 
galima suderinti su kokia idėja, 
— tai tik biznis, ir daugiau nie
ko.

Šia proga norėtumėme patar
ti musų jaunuoliams, kad jie* 
savo nesusipratimus pasisteng
tų išlyginti savo susirinkimuo
se, o į “Naujienų” Pittsburgho 
skyrių bandytų parašyti ką nors 
naudingesnio, negu ginčai.

—S. Bakanas, 
Pittsburgho Naujienų Vedėjas.

Taip, brangūs draugai. Jei jut lonlina davimai ir unti* 
rimai jutų muikulų, laipo pateka oralraAio perpūtima. 
nuovargio or pertidirbimo, nelenftkite iių skausmų berei-' 
kalingai. Naudokite linimenfg, kurj jūsų tėvo! ir tėvų tėvai 
naudojo nuo 1867 metų. * Pollouilite savo draugų ko>p 
ir kuomet jie naudojo Poin-Eipellerj. Be olidčGojimo nuu* 
pirkite bonlutf Poin-Erpellerio orfimiousioje jums vaisti
nėje. Reikalaukite Pain-Espetlerio su Inkaru ant kiekvienai 
dėžutės.

Inkstai Turi 
Išvalyt Rūgščius
Tš kraujo rūgščių pervirši ir nuodingas 

atmatas paSal'nama per O milionų smulkučių 
inkstų kanalėlius arba koštuvėllus. Inkstų ir 
pūslės negeras veikimas gali būti priežasti
mi nakties išbndimo, nervingumo, kojų skau
smo, juodymų apie akis, svaigulio, nugaros 
skausmo, kulnų ištinimo ir deginančių apsi
reiškimų. Padėkit inkstams išvalyti rūgščius 
iš kraujo su Cystes, Paprastai jau pirmoji 
dc.za padeda inkstams kraujų išvalyti ir greit 
pasijausti vėl kaip naujas. Po pinigų grąži
nimo garantija Cystex turi patenkinti arba 
jums niekas nekainuoja. Jsigykit Cystex (sais
tė*) šiandien. Pas vaistininkus doza tik 3c, 
o garantija apsaugoja jus.

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

I • -....... •

4192 S. ARCHEK 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

Išmokė jom y| ny
už padėtus £jL

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
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

•v

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

W. G. E. S
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

iki 9:15 v-
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

K J
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Medvilnės perviršis

$5.00
2.75
1.50
1.00

Vienas pagrindinių veiksnių Amerikos ne tik ekono
miniame, bet ir politiniame gyvenime yra medvilnės (va
tos) pramonė.

Medvilnę augina pietinių valstijų žemvaldžiai. Iš 
medvilnės tie žemvaldžiai pralobo. Seniaus medvilnės 
laukus dirbdavo vergai negrai. Dėl vergijos įvyko Pilie
tinis Karas tarp pietinių ir šiaurinių valstijų. Pietinės 
valstijos yra demokratų partijos tvirtovė — tos partijos, 
kuri pasiuntė Rooseveltą į Baltąjį Namą Washingtone.

Bet pietinių valstijų demokratai šiandien sudaro 
stipriausią opoziciją Roosevelto politikai, taip namie, 
kaip ir užsienyje.

Vadovaujami vice-prezidento Garnerio ir Virginijos 
senatoriaus Glasso, pietinių valstijų demokratai prieši
nas} Roosevelto griežtam nusistatymui prieš Vokietijos 
nacius ir Italijos fašistus. Tie demokratai nori, kad Ame
rika neboikotuotų fašistiškų diktatūrų, bet darytų su jo
mis biznį.

Kaip tik dabar pietinės valstijos turi 14 milionų pun
dų atliekamos medvilnės, kuriai nėra rinkos. Daugiau, 
kaip du trečdaliu tos medvilnės yra užstatyta valdžiai už 
paskolas. Valdžia nežjno, kas su ja daryti. Bet tas fak
tas, kad šitokia daugybė medvilnės yra neišparduota, 
puldo medvilnės kainą.

Medvilnės laukų savininkai nori, kad ta prekė butų 
parduota Vokietijai, kurios audimo pramonei šitos ža
liavos kaip tik ir trūksta. Vokietija aukso neturi, todėl 
ji siūlo imti Amerikos medvilnę mainais už pramonės 
produktus,

Tpkiu budy medvilnės perviršis pakreipė pietinių 
valstijų demokratų simpatijas hitleriškos Vokietijos pu
sėn. Jie stengias} sutrukdyti kiekvieną Roosevelto admi
nistracijos žingsnj, kuris vedą prie santykių paaštrinimo 
su Vokietija ąrbą su jos talkininkais.

Bet Ęooaeveltąs yra kolkas pasiryžęs neleisti, kad 
tąrp Amerikos ir Vokietijos išsivystytų mainų sistema, 
nes šita sistema kenkia reguliariai prekybai su tomis ša
limis, kurios už Amerikos prekes moka pinigais. Vokie
tijos prekės yra įtrauktos į “juodą listą” Amerikoje. Už 
jas valdžia ima aukštesnius muitus, negu už anglų, fran- 
euzų ir kitų šalių prekes, su kuriomis Jungtinės Valsti
jos yra pasirašiusios prekybos sutartis.

Jeigu Amerikos medvilnės perviršis negalės būti iš
gabentas į Vokietiją, tai kas bus su juo daroma? Į šitą 
klausimą atsakymo valdžia dar neturi. Tai vienas stam
biausiųjų jos keblumų.

kurią Vokietija pasirašė, Klai
pėdos kraštas bųyp nųą Vokie
ti jąs atskirtas. Tokių budo ji 
negalėjo 19^3 m* bub juridiškas 
(teisinis) |o krašto valdytojas, 
nes ji sąyp teisės į Klaipėdos 
kraštą jau buvp atsižadėjusi.

Teisėtas Klaipėdos krašto val
dytojas sausiu mėnesį 1923 m. 
buvo Tautų Sąjunga, o ne Fran- 
cųziją. Tiktai frąųcuząs buvo 
Tautų sąjungos komisaras (ro
dos, Petisnę), kuris jos vardu 
tą kraštų valdė. Taigi sukilimas 
įvyko prieš to komisaro valdau, 
o ne prieš Frauęųziją.

Francųząs komisaras buvo po 
Lenkijos įtaka įr rėmė jos tiks
lą, kad Klaipėdos kraštas butų 
paskelbtas HJaisva valstybe” 
(Freįstąąt). Lenkai tikėjosi ši
tuo keliu galėsią Klaipėdoje į-

Vokietijoje busiąs “sprogimas”
Žinomas radio komentatorius H. V. Kaltenborn pra

našauja, kad greičiau įvyks “sprogimas” Vokietijoje, ne
gu pasaulio karas/

Jo nuomone, pasaulio karo pavojus pastaruoju laiku 
sumažėjo, bet daugėja ženklai, kad Vokietijoje kils re
voliucija. Apie tai jisai sprendžia iš to, kad Hitlerio val
džia vis aštriau persekioja žmones ir kad smunka Vokie
tijos finansinis pajėgumas.

Kaltenborn savo kalboje, laikytoje Montreal’e (Ka
nadoje) išjuokė Hitlerio naują šūkį: “Eksportas arba' 
Mirtis”, kaip Vokietija gali padidinti savo eksportą, pa
stebėjo jisai, jeigu ji nenori mokėti pinigų už svetimų ša
lių prekes ir persekioja nekultus žmones?

Vengrija ima savo nacius už keteros
Runianijcis valdžia prieš keletą savaičių išžudė savo 

nacių vadus ir uždarė jų organizaciją, nors tik-ką 
prieš tai karalius Karolis buvo atsilankęs Berchtesgade- 
ne pas Hitlerį ir su juo turėjęs ^draugišką” pasikalbė
jimą.

Dabar, matyt, panašiu keliu nutarė eiti ir Vengri
ja. Pereitą penktadienį ji pasirašė Vokieti jos-Japonijos- 
Italijos “sutartį prieš kominterųą”, bet tuo pačiu laiku 
ji uždraudė vengriškų nacių partiją ir sukišo į kalėjimą

R. Mizara “Laisvėje” rašo:
“Washingtonas buvo tų lai

ką bolševikas.”
Čia eina kalba ne apie kokį 

nors niekam nežinomą asmenį, 
bet apie pirmąjį Amerikos 
Jungtinių Valstijų prezidentą, 
Jurgį AVashingtoną.

Tą demokratijos vadą komu- 
pįstas Mįzara lygina su Rusijos 
bolševikais, kurie sutrempė de- 
mokratiją, ginkluota jėga išvai
kė visų žmonių išrinktą Stei
giamąjį Susirinkimą, panaikino 
Žodžio, spaudos, susirinkimų ir 
organizacijų laisvę, suorganiza
vo pasįbąi^ėtiną politinę žval
gybą valdžios priešams gaudyti 
ir žudyti, įvedė mirties bausmę 
už politinius nusikaltimus, pa
vertė darbiriįnkus ir valstiečius 
valstybės vergais, sugrudo tarp 
5 ir 7 milionų žmonių į kalėji
mus ir koncentracijos stovyklas] 
ir dabar galabija jau ne tiktai] 
opozicinių partijų žmones, bet 
ir savo partijos vadus!

Komunistai yra priversti me
luoti ir veidmainiauti, apsimes
dami Amerikos “patriotais”, 
nes jiems taip įsakė jų bosai 
Maskvoje. Bet šitokie begėdiš
ki plepalai, kaip Mizaęos, apie 
Jurgį Washingtoną parodo, kas 
PQ jų “patriotiška” maska sle
piasi. Prisidengdami Washjng- 
tono vardu, jie bando prašmu- 
geliąpti savo anti-demokratinęs 
idėjas į Amerikos visuomenę.

Seniaus, kai pas komunįstus 
dar buvo šiek-tįek idėjinės drą
sos, tai jie bent atvirai sakyda
vo, kad jie yra griežtai priešin
gi visam tam, už ką kovojo A- 
merikos “buržuazinės’’,, “kapita
listinės” demokratijos kūrėjai. 
Jie niekindavo ypatingai “bur
žujų” 5 
jisai buvo ne tiktai demokrati
nės icspublįkos prezidentas, bcl|aįrQ(jQ Jąhąi gražus vaizdas, 
ir vienas tui tingiausiųjų to lai- s,pąiVqs — gelsva, žalia ir rau
ko žmonių ĄmeĮikojc. dona juk tai sudaro Lietuvps

O dabar jau jie bando prisi- vėliava.
pląkti prie žmųnių apgavingu Polam ateina hurys jaunų 
buju. Iš to aišku, kad jau ir Vyri^ tylergužėlės visos jaunos, 
palys komunistai įsitikino, jo- gižios kaip lelijos. Vaikinai 
gei bolševizmas toks, koks jisai taip pat vį§i pilni jaunystės gy- 
yra tikrovėje, niekuomet neras vųmo kajp ąžuolai. Štai čia jąu 
prįtarimo demokratinės šalies jr pagarsėjęs chorvedis p. K. 
visuomenėje. Steponavičius. Jam~mosterėjus

Iš revoliucionierių komunis- hr užtraukia ' gražiausiai sudė
tai pavirto žmonių mulkinto- rjntais balsais “Lietuviais Mes 
Ja^s- į Esame Gįmę”.

Svetainėje pasigirsta entu
ziastiškas delnų plojimas. Ir 

Nežinia, ar iš savo sapno, ar|taiP PW 2 valandas su. viršum 
iš kokio nors sapnininko, J. nuolat įdainavo tik su viena 
Baltrušaitis pasakoja, kaip ^<1 1Q tpįmitij pertrauka 
Frappusija “stojo” už Kiaip6. daHgy|įĮ liaWdįeš dąjnų ir pė
dos prjjnĮigintą prie Lieluvps ir aI.'j^'. Ta*P
kaip paskui tas prijungimas į- 
vykp. Girdi, —

<(To lietuvių nujųolo *8U- 
kįlįųio’ 1923 m. i
Jau be to, Francija buvo Lie
tuvai užrašius Klaipėdą. Su
kilimas buvo tik parodymas 
spėkos gesto prįeš juridišką 
Klaipėdos vaidytojų — Vo
kietiją, o ne prieš laikinų val
dytojų Frųncijų.”
Kur Baltrušaitįs mųtė tų 

Francuzijos “užrašymų” Klaipė
dos Lietuvai, jisai nepasuko. 
Tu r hųt, sapne.

Jąm prisisapnavo, mMyt, ir 
tai, kad Klaipėdos juridiškas 
valdytojas” buvo Vokietija, p 
“laikinas valdytojas” FrųncuzL 
ja.

Jap Versąlęs taikus sutartim,

sitvirtinti ir vėliau ją visai pa
siglemžti.

Kai Lietuva patyrė, kad Klai
pėdos krašto komisaras ir len
kai ruošia dirvą “freištatui”, tai 
ir buvo padarytas sukilimas. Į 
tą sukilimą palankiai žiurėjo 
Angliją, su kurios parama (ir 
su Ąmerįkos pritarimų) Lietu
vą paskui ląimėjo Klaipėdos 
kraštą sau.

Tai kurgi čia Francuzijos 
“užrašymas”? Kur čia “spėkos 
gęstąs” prieš Vokietiją?

Tąi ne pirmas atsitikimas, 
kad J. Bąltrušailis rašo nebūtus 
dalykus apie netolimos praei
ties įvykius. Neperseniai jisai 
pripasakojo visokią nesąmonių 
apie Anglijos darbiečių valdžią. 
Paskui jisai iškraipė faktus, 
“aiškindamas” Rusijos bolševi
kų santykius su vokiečių inili- 
foristais Weimaro respublikos 
laikais. Nuostabu, kad žmogus, 
kurįs nori kitus šviesti, pats ne- 
pasistengią susipažinti su fak
tais, apie kuriuos jisai kalba.

Journal, kurie kuone per visą 
savaitę musų koncertų garsino. 
Šiam kilniam darbui radosi ir 
priešų. Bet kur gi tų priešų ne
būna? Ką gi padarysi, kad mes 
ne vienaip tuos pačius dalykus 
suprantame?

UŽ šį gražiai atliktą dųrbą 
yra garbe visiems Springfieldo 
lietuviams. Ypač jaunuomenei, 
kuri taip skaitlingai šį kartą at
silankė. šį sykį mes ir svetim
taučiams pasirodėme, kad ir 
mes ką nors turime gražaus ir 
kultūringo. —V. černauskas. •

East St. Louis, III
Lietuvos 21 Melų Nepriklauso
mybės Sukakties Minėjimas.— 
Pirmyn Choras Padarė Neiš

dildomą Įspūdį

KORESPONDENCIJOS
Springfield, I1L

i. ... , ---------------

Iškilmingas 21 metų Lietu
vos nepriklausomybės 

koncertas
Vasario 18 .dieną 8 valandą 

vakaro gražioj Cenntinial Bldg. 
Auditorijoje įvyko paminėji
mas 21 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių ir 
Chicagos Lietuvių Choro “Pir
myn” koncertas. Vakaro pir
mininku buvo Jurgis Starkevį- 

[čius.
Kalbėtojais buvo miesto ma

joras John W. Kapp, Julia Liu
kaitienė ir V. černauskas. 
vietiniai. I . »

Po prakalbų vakaras paves
tas “Pirmyn”, chorui. Tik štai 
gelsvais kostiumais pasirėdžiu
sių būrys jąųnų panelių, kaip 
angelų, ant. ^cepos išeina. Po 

_ . . jų seka žalsvai ir rausvai apsi-
mgį Washingtoną, nes rėdžiusios, Ir taip joms eilėn 

sustojusioms iš toliau žiūrint

Visi

VĖL SAPNUOJA

Pirmyn choras pildo antrą
ją programos dalį. Čia p-ia 
Steponavičienė labai jautriai 
sudainavo ariją iš operos “Ca- 
valleria Rusticana”. Ji liko 
apdovanota pluoštu gyvų gėlių, 
kurias įteikė Mary Sherman. 
Laike tų, taip sakant, ceremo
nijų pirmininkas Kassly pasa
kė gražią ir tinkamą kalbą. 
Jis padėkojo visam Pirmyn 
chorui, kuris E. St. Louis lietu
viams paliko neišdildomą at
minimą. Po to orkestras pra
dėjo groti ir prasidėjo šokiai.

'Pirmyn choras buvo pakvies
tas vakarienes. Viskas jau bu
vo paruošta ir prasidėjo vai
šės. Kai vakarienė pasibaigė, 
tai p. Steponavičius viso cho
ro vardu padėkojo gaspadi- 
neins, o paskui visas choras 
sudainavo dar gražią dainą 
“Iš Panevėžio”.

Buvo apgailestaujama, kad 
negalėjo , atsilankyti drg. A. 
Vaivada ir kai kurie choris
tai. Juos sulaikė “fliu”. Pa
reikšta apgailestavimas dėl 
Dr. P. Grigaičio sirgimo ir pa
linkėta jam kaip galima grei
čiau pasveikti.

Pirmyn choras apleido sve
tainę 11:45 vai. vakaro, o* 12; 
15 vai. nakties 
kiniu.

Nors diena 
lietinga, tačiau 
karą atsilankė

Vasario 19 d. SLA 88 ir 314 
kuopos surengė tikrai nepa
prastą ir linksmą vakarą. 
Tvarkos vedėjai buvo draugas 
John J. Kassly, 314 kuopos 
pirmininkas, ir Juozas Bulo- 

i ta, Pažangos vajaus organiza
torius iš 88 kuopos. Jiems pa
dėjo V. Milašius, 88 kuopos 
pirmininkas; Jonas Žičkus, 88 
kuopos finansų raštininkas; 
Frank Kurelaitis, kuris tar
nauja policijoje, ir S. Petraitis.

Pirmininkas J. J. Kassly, a- 
lidarydamas vakarą, pasakė 
labai nuoseklią ir gražią kal
bą. Jis paaiškino rengiamo va- 

’ karo / tikslą bei Lietuvos nc- 
r T • priklausomybės reikšmę. Pas- 

a ai kui pristatė kalbėti Dr. Juozą 
Vizgardą iš St. Louis, Mo., ku- 

*| ris yra SLA 214 kuopos na
rys. Nors Dr. Vizgardas ir ne
ilgai kalbėjo, tačiau jis gana 
gražiai nušvietė Lietuvos vė- 
liausiu laikų istoriją. Būtent, 
kaip vasario 16 d. 1918 m. 
buvo paskelbta Lietuvos ne
priklausomybė ir kaip vėliau 
žmonėms teko kraują lieti dėl 
nepriklausomybės išlaikymo. 
Jis paprašė atiduoti pagarbą 
tiems, kurie savo gyvastį pra
rado bekovodami dėl Lietuvos 
nepriklausomybės.

'Publika su didžiausiu atsi-

cagą skaudžiai apniko influen- 
zos epidemija ir daugelį choro 
geriausių dainininkų patalan 
paguldė. Kad ir ne visas cho
ras atsilankė, bet reikia pripa
žinti kreditas chorui “Pirmyn” 
ir jo vedėjui K. Steponavičiui:! 
jie užtektinai puikiai dainavo i 
r tiek, kiek jų buvo, 1___
abai mes springfieldiečiai cho
rui “Pirmyn” dėkojam, kad 
ųs pas mumis atsilankėte ir 

mus palinksminote. Springfiel
do lietuviui dar pirmą sykį gir
dėjo taip gražiai dainuojant. 
Ir pirmą sykį tiek daug žmo
nių atsilankė. 600 sėdynių kuo
ne visos buvo užpildytos. A Išl
aukė ir svetimtaučiai. Ir jie 

gėrėjosi lietuviškomis jneliodi- 
jomis ir sakė, kad tai yra ge
ras choras ir puikiai dainuo
ja. ........

Šis lietuvių iškilmingas vaka
ras buvo surengtas pastango- 
plis 7-nių kuopų ir draugijų. I ^'iįiausG Dr? Vižgardo 
štąį jop: SLA 275 ir 158 kuo-1 
pos, SLD 29 kuopa, 
Moterų R. K. r 
Lithuanian Democratic Sociali 
Club, Lietuvių Kuiliuos Drau
gija ir ALDLD kuopa.

Nuo kiekvienos draugijos 
buvo išrinkta po 2 atstovus. 
Draugijos ir jų atstovai buvo 
įvairių įsitikinimų ir pažiūrų 
žmonės. Draugijų atstovai išsi
rinko iš tarpo savęs pastovų 
komitetą, kurio pirmininku bu
vo Jurgis Starkevičius, sekre
to, rium Julia Linkaitis, iždinin
ku Antanas Latonis.

Dirbo visi sutartinai tautinį 
įr kulturiųį dąrbą. Apgarsini
mus programoms rinko ponios 
Veronika Stimburienė, Julia 
Liukailįcnė (jos yra darbščiau
sios musų darbuotojos). Joms 
pagelbėjo Kazys Rauktis (jau
nuolis) ir Petras Kliauga. Taip
gi p-ios Veronika Stimburienė, 
Julia Liukaitienė ir Antosė žen- 
telienė suieškojo vietą vakarie
nei. Charles Grigas parūpino 
gražią svetainę. Pasitiko ant di-

r

ilgai išstovėti visgi reikėjo ne
inamai pastangų, kantrybės ir 
tvirtumo.

Lietuviams ir syetimlaųčiams 
uereįkėjo, labąi patjko p-ios Steponavičie- 

•Įnės iš Lietuvos parvežtas kos
tiumas* Tokiais kostiumais 
prieš 300 metų Lietuvoje mo
terys puošdavosi. Aut galvos 
grąžus baltas nuopietąs, šniū
rą vonė, ąndarokas į r gražiau- 
siopiįs gėlėmis juosta apsijuo
sus. Jinai puikiai ir dainavo 
koptralto. Labai patiko publi
kai ir akordįjono muziką.

Nors ir labai grašiai choras 
dainavo ir publika buvo dau
giau nei patenkinta, bet'choro 
vedėjas p-as ■ K. Steponayjčiųs 
vįstiek dar atsiprašinėjo, kad 
daugelis jo choristų ir choris
čių negalėjo atvykti, nes ChL

-------- ------------------------

500 jos vadų.
“Su Hitleriu mes norime būti draugingi, bet jo agen

tų rpes nepąkęsin)e” — šitokios taisykles rumanai ir ven
grai ketina laikytis savo politikoje. Atrodo, kad tai gera 
taisyklė. Jei Čekoslovakija butų pritaikiusi ją savo Su
detams, tai ji, veikiausia, nebūtų buvusi sudraskyta.

Na, o kaip su naciais Klaipėdoje?

išvažiavo Irau

labaipasitaikė 
publikos 
apsčiai.

—Waller Domash

DIDELE
NUOLAIDA

DABAR
Perkant Rakandus, Pečius, 
Elektrines Ledaunes, Radijas 

Akordijonus

kalbos. Kai daktaras baigė 
Lietuvių h<aj]ja, tai jjs susį]auke griau- 

Susiv. Kuopa. |smingų aplodismentų.
Pirmininkas J. Kassly pra

neša, kad dabar prasidėsianti 
koncertinė programos dalis. 
Štai scenoje pamažu pradeda 
kilti uždanga. Scena gražiai 
išdekoruota. Vaizduojamas lyg 
Švinloragio slėnis, šimtamečių 
ąžuolų apaugęs. Tame slėnyje

Veronika Stimburienė ir V. 
černauskas. Svečius nuvežė į 
svetainę savais automobiliais: 
Frank Stimburis, George Nor- 
but, Kazys Mosteika, Joseph 
Keidall, John Kliutnik, Victor 
Alane, Charles Grigas, George 
Sadauskas, James Chesnius, 
Joseph Skinkis ir kili. Po kon
certo tie patys nuvežė svečius 
įr vakarienės. Charles Grigas 
šeštadienį visą popietį savo au
tomobiliu mane vežiojo jr pa
gelbėjo surasti svečiams nakvy
nę.

Gal būt, kad kai kurių dar
buotoją įr pamiršau paminėti. 
Užtai man atleiskite. Visiems, 
kas tik prisidėjo prie šio kil
naus darbo (tiek draugijoms, 
tiek ir pavieniems žmonėms) 
nuoširdžiai dėkoju. Dėkoju ir 
vietos dienraščiams Illinois 
State Register ir Illinois State

bitelės, susispietė į daiktą. 
Merginos buvo tautiškais dra
bužiais apsirengusios. Vyrai 
taip pat buvo vienodai apsi
rengę ir, darė labai gerą įspū
dį. Pagaliau pasirodo ir pats 
dirigentas, p. K. Steponavičius. 
Choras iš kokių 40 žmonių 
pirmiausia užtraukia “Lietu
viais mes esame gimė”. To
liau seka įvairiausios melodin
gos liaudies dainelės, arijos iš 
operų, solo, duetai ir t. t. Čia 
ypač noriu pažymėti Oną Ske- 
veriutę, kuri tikrai puikiai dai
navo. Dainuojama Amerikos 
ir Lietuvos himnai. Publika 
sustoja pagerbti ne tik him
nus, bet ir pačius dainininkus. 
Po to seka pertrauka dešimt 
minučių.

Pirmininkas J. Kassly pri
stato kalbėti Walter Domash 
iš St. Louis, Mo., kaipo SLA 
20 distrikto generalinį organi
zatorių. Kadangi pačiam apie 
save nepatogu rašyti, tai pa
sakysiu tik tiek, jog aš trumpai 
paaiškinau apie naudingumą 
priklausyti Susivienijimui. Su
sivienijimas ne tik duoda vis
ką, ką duodą kitos apdraudos 
kompanijos, bet dar teikia 
daug visokių privilegijų * bei 
patarnavimų. Mirusioms na
riams yra siunčiamos gėlės, 
našlės ir našlaičiai yra šelpia
mi ir t. t. Be to, nariai turi 
progos tvarkyti savo organiza
ciją. Daugelyje vietų draugiji
nis lietuvių gyvenimas yra ar
ti susijęs su Susivienijimu.

Naujos, mažos Radijos po 
$6.95

tūbų Radijos Victor, ver
tos $25.00 po $12.50 
lubų Gražiame Kabinete

Radijos uz $24.50 
tūbų Zenith, Gražiame Ka
binete, verta $90.00 už

$38.00
R. C. A. Victor, Philco, Ra- 
dionas didžiausia verte ir 

nuolaida.

6

8

Pečiai: Univcrsal, Norgc, 
Crown, Monogram ir kiti 

su didele nuolaida
Dabar pirkdami Elektrinę 
Ledaunę: Norge, General 
Electric, Hotpoint, Westing- 
house, Crosley Shelyadore, 
sulaupinsite daugiaus 'kaip 

$50.00 and naujo 1939 
Refrigeratoriaus

Suteikiama Lengvi Išmokė
jimai Ilgam Laikui

Jos. F. Sudrik
Ine.

3409 So. Halsted St.
Tel. Yards .3088

WCFL—970 k. Radio Valanda 
leidžiama kas nedėlios vakaras 
5:30 iki 6:30 P. M. Chicagos laiku

Remkite tuos, kurie ' 
garsinasi
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TO LITHUANIA!

RADIO PROGRAMS TELL HOW ALL 
IMMIGRANTS HELPED BUILD U. S.

“Americans All
The stirring story of how millions 

of immigrants helped in the found- 
ing of American civilization is qoxv 
being dramatized in a series of ex- 
citing Sunday afternoon radio pro
grams, titlcd “Americans All — 
Immigrants Ali”.

American history in terma of 
immigrant struggles, dreams and 
all-important contributions to their 
adopted country is being presented 
for the first time by the U. S. 
Office of Education, Washington, 
I). C. with the cooperation of the 
Service Bureau for Intercultural 
Education, 106 Waverly PI., New 
York City, and other importam 
educational egencies. The nation- 
\vide broadeasts reach an estimated 
audiencc of 6,500,000 listeners 
(Tune in Sunday afternoons — 2 
P. M. ĖST; 1 P. M. CT; 12 M. MT. 
11 A. M. PT).

Immigrants Ali”
Listen in not only to programs 

vvhich dramatize your own group 
contributions, būt to thosę yvhich 
deal xvith the work ųf all other 
immigrant groups. For according to 
sociologists, only through this 
means of broadened education ęan 
one learn to appreciate the role of 
a neighboring group in the upbuild- 
ing of America, and strengthen the 
belief in the fact that “We in the 
United States are American All — 
Immigrants All.”

Ali Played a Part

“You, The People’

Each radio broadeast begins with 
the declaration: “This is the story 
of how you, the people, made Ame
rica — the story of millions of 
men, vvoinen and children from 
other lands to the land they helped 
make their own. It is the story of 
what they endured and accomplish- 
ed. And it is also the story of 
vvhat this country did for them.” 
Seventy-nine stations of the Co- 
lumbia Broadcasting System carry 
“Americans All — Immigrants All.”

Beginning with the contributions 
of English, Spanish and Scottish 
immigrants, the programs will go 
on to dramatize how the “brain and 
brawn” of Irish, Italian, German, 
Slavic, Jewish, Scantinavian, Negro, 
Polish, Czech, Russian, Armenian, 
oriental and many other immigrant 
strains, vvorked hand-in-hand with 
Anglo-Saxon pioneers, brought ci
vilization to a Continental wilder- 
ness, and helped in the grovvth of 
one of the greatest nations in the 
world.

Subsequently weekly programs
— 26 in all — will go on to drama
tize how the United States is the 
result of the combined energies of 
every nationality and culture group 
which immigrated to the New 
World from the Old. No one people 
can rightfully claim exclusive 
rights, “American civilization,” says 
a well-known writer, “is a histori- 
cal composite of the toil and the 
thought and blood of nearly all the 
races and nations of the world.”

Up to now, however, this indis- 
putable fact has been buried — 
at least neglected in public men- 
tion. The tide is now swinging the 
other way.

Those immigrant minorities who 
helped build our bridges and sky- 
scrapers, who cleared the forest 
and settled on the great Western 
plains, then brought civilization 
with railroads and highways they 
helped build with their own hands
— all are beginning to be recog- 
nized for their invaluable share in 
the development of the United 
States. Millions of American eiti- 
zens of immigrant birth. once over- 
looked in the hurry of national 
expansion, are being recognized of- 
ficially by the U. S. Office of Ed- 
ucation as a vital link in a great 
chain of nationbuilders which be- 
gan with Pilgrim and Puritan 
pioneers.

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

HE FOUGHT THE GOOD 
FIGHT”

dustrial and financial Goliaths of 
the lašt (piarter ccntury, Louis D. 
Brandeis did his great work quiet- 
ly and simply. Then, satisfied that 
Felix Frankfurter will cąrry on 
the great liberal tradition, Brandeis 
ųuietly and simply Jpid gsįdc 
judicial robes, certain that he 
fought the good fight, that he 
kept the faith.

the 
has 
has

he“He fought the good fight, 
kept the faith, and now there 
laid up for him a crown of glory” 
in the hall of fame devoted to the 
friends and benefactors of mankind. 
Such is the epitaph that Americans 
bestow upon Louis D. Brandeis as 
he resigns from the federal su- 
preme court,

The core of Brandeis’ humąn 
philosophy is persons above things, 
humanity above property. Such has 
been the philosophy of those whum 
mankind calls great. Such certiply 
was the philosophy of lesus xyhen 
he said that by putting in her 
mite the widow has contributed 
more than the rich man vvith all 
his Bockefellerian donatiops. That 
philosophy underlay Lincoln’s long

Union, 
dollars 
million

Lithuanian 
University 
Club.,.

philos- 
in his 

decision

On Friday, February 17, 
L.U.C. held its annual Card 
Ęunco Party at the International 
House. While a group much small- 
er than expected turned out, those 
that did come passed a very enjoy- 
able evening. The drawing of the 
raffle tickets during the course of 
the evening was especially excit- 
ing, as competition was keen, the 
prizes bęing exceptionally attract- 
ive. Luck, unlike lightning, seemed 
to have struck twice at the šame 
place, as some of the raffle prizes 
went to previous vvinners. Groans, 
cheers, and jeers goodnaturedly 
arose. The evening was over all 
too soon and all were unanimous 
in declaring a good time was had.

the 
and

Estonian Consul in Chicago, Coldren, Mrs. J. Daužvardis, Lithuanian Consul P. Daužvardis, 
and Estonian vice-Consul Whipple drink a toast to Lithuania on February 16, “Lithuanian Fourth 
of July” at the Lithuanian Consulate in Chicago. , (Photo, “Daily ^imes”),

KORESPONDENCIJOS
IS TOLIMOS ALASKOS

Didelis gaisras. — Oras.

strugglc to maintain the 
and his abolishing a billion 
in property by frceing four 
chattel slaves.

The heart of his judicial 
ophy Brandeis puts pithily 
dissent in 1932 from a
declaring unconstitutional an Okla- 
homa law for licensing ice manu- 
facturers: “There mušt be povvcr 
in the States and in the nation to 
remoidd, through experimentation, 
our economic practices and institu- 
tions to meet changing sočiai and 
economic neęds.”

Combining his human and judi
cial philosophies, Brandeis workcd 
with Justice Ilolmes during sixteen 
years of the greatest dominante of 
materialism in Americąn life. Those 
two men, among the very greatest 
that have ever sat upon our hjgh- 
est tribūnai, upheld the rights of 
humanity against the encroachments 
of property in dissent after dissent. 
Finai 1 y, with the great debacle of 
the depression and the liberalizing 
influence of the Ncw Deal, even 
the supremc court itself ęaųght up 
with some of their liberal philo- 
cophy.

The People’s Lawyer, the David 
of the courtroom agaipst the jn-

Earlier in the year mention was 
made of the L.U.C. Spring Dance. 
Now that the Bunco is out of the 
way, plans for the dance are in 
progress. The dance will be held 
around April 15, shortly after Lent. 
While undoubtedly there will be 
any number of dances held im- 
mediately after Lent by various 
clubs, tlje L.U.C. Dance, as with 
all L.U.C. activities, should be the 
outstanding affair of the season. 
So 
for 
for

pirmyn]
SHARPS AND FLATS

b I . . ... J

40 staunch Pirmynites left on 
the 4:45 Abraham Lincoln train for 
Springfield, Illinois, Feb. 18th 
from the Dearborn St. station to 
present a concert there.

At 6:00 P. M. Mr. and Mrs. As- 
cila and Mike Oksas followed on 
a later train.

After the concert some Pirmyn
ites wandered off to a night club 
to eat and dance cjiHed “The 
Spot”. After enjojftng themselves 
the tired Pirmynites were taken 
by the Springfield Lithuanians to 
their various homes to sleep.

Soloists for the Springfield con
cert were John Rukstala, Andy 
Norbut, Estelle Rimkus, Onuks 
Skever, Mrs. Stephens, and a new- 
ly developing soloist Bruno Nama- 
vičius, who sang “Karvįelėli” in 
Springfield.

After a night’s ręst the chorus 
promptly got up a 9 o’clock went 
to the station, bid the Springfield 
Lithuanians goodby and departed 
at 11:40.

Upon the choruses arrival in St. 
Louis, Mo. at 1:30 there wast a 
brief rehearsal held at the hall 
where the concert in East St. Louis 
was held at 4 o’clock and ended at 
6 o’clock P. M. The šame soloists 
sang once more.

After the concert there was a 
number of spceches and a supper 
heių in the šame hall.

The speeches and supper ended 
at 11:00 P. M., and with farewells, 
adieus, and “ligi pasimatymo” Pir“ 
mynites left their St. Louis bre- 
thern at the railroad station whęn 
they departed very weary at 11:45 
P. M$ for Chicago and home.

Pirmyn arrived 6:30 Monday mor- 
ning in Chicago.

Į’ll bet Frances Matekunas will 
be talking quite a lot about meet- 
ing Pres. Roosevelt’s son on the 
train going to Springfield. Why 
she’ll even go as far as showing 
you the photographs she took of 
him on the train, besides his au- 
tograph.

A^source of excitement was when 
someone called up Frank Kupris 
in St. Louis. The person however 
proved to be a woman cousin of 
Frank’s who is a doctor in St. 
Louis.

Feb. 18th, 19th, gloomy, wet, rai
ny weather accompanied Pirmyn 
on both of the concert trips, būt 
Pirmyn fared well.

Among our many Pirmynites to 
recently recover from attaeks of the 
‘flu’ are Anthony Faiza, Mrs. Ame
ba Rack, LįĮ Štupar, Bopnie Ja
nulis, Frank Kupris, Miss Goldy, 
and Al Mickevičius.

Nevertheless, colds may come 
and colds may go, and yours tru- 
ly has to offer favorable reports as 
to the gęneral health of these 
above persons. Even now they

plan _to keep this date open 
the L.U.C. Dąnce and watch 
further particulars.

brk’s best known 
the Harper Magazine, 
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męnt has been made prevjously

Treasure Underground — In Illinois!
Releasęd by the Statę Geologial Survey 

through the Illinois Chamber of Commerce.
No. 148 — ILLINOIS CO.RAL

REEFS

Ąlthough the nearest sea coast 
is now hundreds of miles distant 
from Illinois, this has not ahvays 
been the caše. During past ages the 
\vatci\s of oceahs have sųbmerged 
our State on many occasions and 
for long periods of time. Many 
species of corals' lived in those 
ancient inland seas, as they do in 
the occans of the present day, and 
in their life processes they built 
up on the ocean floor enormous 
coral reef structures. Qųarry oper- 
ations in a number of Illinois coun- 
ties have exposed some of these 
fossil coral rcefs, and because of 
the purity of the coral rock it has 
particular valtie for special uses. 
By making tise of these deposits we 
now profit from the labors of’tiny 
sca animals that existcd here hun
dreds of millions of years before 
man appcared on the sįcene.
3y Don L. Carroll, State Geological 

Survey, Urbana, Illinois (For 
Release Week>bf January 16)

No. 145 — iSlDUSTRIAL 
irtču&d'bR

... I• v »
The new State Natūrai Resources 

rųilding, now under construction 
in Urbana, will provide more ade- 
quate facilities for demonstrating, 
through research, the potential 
value of the many recourccs to be 
found throughout the length and 
jreadth of Illinois. Besearch is 
especially appreciated by all of us 
because of its valųe in establishing 
nęw indųstries. It is the first stąge 
in their developjnent, ajtd in its 
inception it is ą simplc thing in 
spite o f its spectącular accomplish- 
ments. The motive for research is 
;he desire for change and improve- 
ment — ąn effpiT;. to do thįngs 
jetter (han theyp have heen done 
Dcfore. Important new (įisęoverięs 
are sonietimes ipaje by aeęidcntt

that the L.U.C. is contemplating 
awarding a scholarship for the 
year 1939. May lst has been ąet 
as the deadline for applįcatįons, 
The scholarship loan is in the suirt 
of $300. Naturally Uie L.U.C. wish- 
es to take into consideration every 
possible candidate in order to se- 
lect the one that would, benefit 
most by this assistanęę’. So if you 
ąpe įn yoųr sophoĮnorei jųnįor, or 
senior years in any accredited' col- 
lege in Cook county and desire 
such a loan, or if you know of 
anyone who does, address your ąp- 
plication or inquiries, TODAY, to 
Mr. A. Rųljs, Chairman S. L. Fund/ 
5409 S. Sacramento Blvd., Chicago, 
Illinois.

J. Rachens.

cąn be seen going aboųt their ge? 
nerąl routine forgetting that they 
ever hqd a colč|..

Chrisfinę Krisęiupąs claims that 
she builds up her resistance by 
taking cod liver oil pilis. How 
about bringing down a bottle to 
chorus rehearsals and passing them 
around, Chris. (

The day of the 14th of Feb. play
ed a double role at Neffa’s. Be
sides the Valentine party our 
maestro’s birthday feĮl on the šame 
day. With a happy birthči&y, tylr. 
Stephens recęived quite a nųrnbet 
of beaųtiful gifts fromz his mąpy 
friends including the chorus. Am
ong those present was Frank Ją* 
kavicius, Mr. and Mrs. Kuraitis, 
Mr. 'Yokubąuskas, Mr. Viįis, Mr. 
and Mrs. Krisciunas, John Rųk^ 
stala’s aunt and many others.

In a past column your truly 
stated that StelĮa Raden will soon 
be sporting an engagement rįng. 
On the contrary Miss Raden was 
solely misųnderstood and is not 
ęontempląting either engagemęnt 
or marriage. Miss Raden was mere
ly teasing and the ever eavesdrop*; 
ping ears of yours truly misinter- 
pretted Stella’s words.

It seems that Gedman Tumas 
will miss Pirmyn quite a lot if the 
Chicago company that he wqrks fop 
movės to Fichburg, Mass. It is be- 
lieved that Gedman and his folkš 
might movė out there also.

Only 4 /more weeks rėmam ųn- 
til the presentation of our operetta 
“Laimą”. So, with the cold wea- 
ther just about over may we see 
every lašt one of you down Tues- 
day and Rriday says,

RĄSKEY HUEY

vvithoąt the ąid of research, būt 
such accidepts are too unprediet- 
able and ųpcertąin for our modern 
industrini civilization. Organized 
group research, such as being car- 
ried on in Illinois, means that we 
are out lookpig for better things in- 
stead of vvaiting for them to come 
to us.
By Don L. Carroll, State Geological 

Survey, Urbana, Illinois

No. 147 — NOT RELATED

While it is now possible in many 
regio.ns to locate gas accumulations 
by soil analysis, the appearance of 
the soil itself ik no indication of 
ėonditions favorable for the accu- 
nlulatiop of .oil, that may cxist in 
the bedroeks far b,elow. Į n spite of 
this fact rpany people believe that 
soil color or soil texture gives elnes 
regarding the location of undiseo- 
vered oil pools. Sųch a possibility 
is especiąlly remote in the case of 
impor(ed soils of Illinois, since 
most of them have been formed by 
the decomposition of glacial drift 
that was spread over the State dur
ing the Great The Agė — probąbly 
millions of years after our oil 
structures were formed, and long 
after our Petroleum resources had 
alrcady accumulated. Surface indi- 
cations uf oil and gas have often 
been noted, būt unless cscaping na- 
tųrąl gąs can be Jetected in thę 
spil its particular chąrąctęristics 
have nothing whątevcr to dp with 
such phenbmena. The oxpląnation 
ęan Be found only by careful stuely 
of the bedrock strata, and the soil 
and other surface mateliais serve 
usually only to complicate the task, 
by obseuring the bedrock below.
By Don L. Carroll, State Geological 

Survey, Urbana, Illinois

No, 15ą UP THE HIYHR
Ęefore Hm days of rąįlroąds and 

modern l|igtiways, ouę ląrger rivers 
lįverę thP mąįn routes ęf inland 
transportątj(m and cqmmunication. 
Npw, aftęr, tjiree ąuartęrs pf a ceą- 
tury of Virtual hiberpatipn, river 
trąffic is agąin bccornipg importą^ 
as a result of a program of channel 
deepening aąd the constructiąn of 
systems of mojern Ipcks, įams, 
and docking facilities along major 
stręąmg $ųch ąs tfoę Q1W,
and Mississippi rivers. Shippers of 
bulk materials: coal, stone, sand 
and gravel, portland cemcnt anc 
Petroleum, ąrę VPCOgnizing the poss- 
jbility of\ inpręąąipg their markeli 
through low ęost hąrge haulage of 
their projucts. Markets, especially 
the uppęr Mississippi coal markei, 
that have long lįeęn pestrieted for 
Illinois producers, ąrę now opening 
pp for tkem, thus ęmphasizing the 
yalue pf wątęr transportation for 
coal apd other hųik ęommodities.

By Dęm B, Carrulb aute Geologica
Survey, Urbana, HIlnuK (Fcr 
Re|ęase VVeek 30)

Nu, 151 -rr FLQAT SINK
The ipęrea§ingly important pro 

hlem h«W to remąyp impurities 
frqm ęąąl i§ more nearly 
solved than ęvęr h^ąre, as a re
sult of the dėvėjo,pment of a “floąt 
and sink” procesą for separating 
imc|esir<}ble rQck and mineral mat- 
ter from the coal as it conies from 
the mine, In this nroccas coiai U 
passed through water, water and 
ąnd mixtures, Chemical solution, or 
through strong ain currpnts. In any 
of these, the coal, being lighter, 
“floats” and tpe impurities, being 
hęavier, “sink” UPd are thus casily 
discarded. This process is a com- 
mercial application of one of the 
pipst important of all naturąl laws;

JUNEAU, Aląska. — Vasario 
8 d. pas mus įvyko didele ne- 
aime. Apie antrą valandą ryto 
ęeltuyų prižiūrėtojas pajuto dū
mą kvapą. Jis piefco neląukda- 
mąs šoko žadinti namo prižiū
rėtoją. Abu jie ėmė žiūrėti iš 
<ur veržiasi dūmai. Surado, kad 
jie eina iš 405 kambario. Išmu
šę duris, jie rado lovoje pritroš- 
kusį M. Bocatch. Vėliau paaiš
kėjo, kad Bocatch parėjęs iš sa
vo kąrčiamos atsigulė į lovą ir 
pradėjo rūkyti cigaretę. Berū
kydamas užmigo ir iš rankos 
iškritę deganti cigaretė. Nuo ci
garetės užsidegė matracas.

Bocatch tuoj liko iš lovos iš
trauktas. Netrukus jį pasisekė 
atgaivinti. Gi degantį matracą 
užgesino (tiksliau sakant, ma
nė, kad užgesino) ir nuvilko į 
skiepą.

Apie 5:30 vai. ryto iš skiepo 
pradėjo veržtis juodų dūmų ka
muoliai. Pasirodė, jog degantis 
matrącąs Bebuvo visiškai užge
sintas. Įneštas į skiepą iš pra
džių smilko, o paskui su lieps
na pradėjo degli.

Kai pašaukti ugniagesiai at
vyko, tai gaisras buvo labai įsi? 
galėjęs. Nors Juneau gaisrinin
kų komanda yru nebloga, vie
nok ir ji nieko nebegalėjo pa
daryti, kadangi liepsnos jau 
pradėjo veržtis pro langus.

Tik apie 11 valandą ryto pa
sisekė gaisrą likviduoti, Tačiau 
didžiulis trobesys (tai ketvirtas 
iš didžiausių Juneau pastatų) 
buvo beveik visiškai sunaikin
tas. Dabar riogso tik geležis ir 
cementas. Žinovai sako, jog iš 
trobesio nieko nebebus galima 
padaryti.

Kalbamas trobesys buvo pa
statytas 1914 m. ir atsiėjo apie 
$110,000. Priklausė jis Charles 
Goldstein’ui. Tuo vardu, būtent, 
“Goldstein Building”, ir pats 
trobesys buvo žinomas.

Gaisro metu paties Goldstei- 
no Juneau.mieste nebuvo: biz
nio reikalais jis buvo išvykęs 
kitur.

Šia proga turįu pasakyti, jog 
Goldstein, tur būt, yra stam
biausias kailių verteiva šiame 
mieste, o gal ir visoje Alaskoje. 
Per ilgus metus besiversdamas 
tuo bizniu jis susikrovė gra-

Jei kas norėtų inforųiacijų 
žaus turto. Daugiausia jis mai* 
uykavo su indijonais, iš kurių 
brangius kailius įgijo už bliz
gučius.

Gaisro sunaikintame trobesy
je buvo pusėtinai daug įvairiau
sių braųgįų kailių. Ąpdraudos 
konųMinijos agentas apskaičiuo
ja, jog žuvusių liepsnose kailių 
vertė sieks 250 ar net 300 tuks
iančių dolerių.

Gaisras taip pat sunaikiną 
daktarų kliniką, šiaip iš žmo? 
ųių niekas nežuvo.

Oras pas mus vis dar tebėra 
gražus. Sniego nedąug, o tem
peratūra įvairuoja tarp 25 ir 30 
laipsnių aukščiau nulio. Bet kai 
pavažiuoju apie 30 mylių už 
miesto automobiliu, tai susidu
ri su sniego ir ledo kalnais. To
dėl susisiekimas dabar yra įma
nomas tik vandeniu. Tad ir 
man su nekantrumu tenka 
laukti, kada atplauks laivai ir 
atveš mano numylėtą laikraš
tį “Naujienas”, kurios suteikia 
man daug linksmumo ir daug 
naudingų pasiskąitymų.

— ® — (
Alaskos gyvenimas yrą savo

tiškas ir įdomus. Apie jį aš pa
sirūpinsiu kartkartėmis parašy
ti. Tačiau, jei kas iš “Naujienų” 
skaitytojų norėtų daugiau in
formacijų apie: įsikūrimo sąly
gas Alaskoje, tai aš mielai su
teiksiu. Juo labiau, kad po A- 
lask’ą esu pusėtinai pasivažinė
jęs ir su Čionykščiomis gyveni
mo sąlygomis tinkamai susipa
žinęs. —Alaskos Jonąs

Lietuvių Ekskursi
jos Lietuvon 
1939 metais
RENGIAMOS PER LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ
SĄJUNGĄ.

the ląw of gravity, xyhich Controls 
the universe and which played a 
large part in forming the earth and 
in detennining the course of geo- 
logical history. Fortųnately, natūrai 

opcrąte not only in nature 
hut for man as wcll, vvhen he has 
the knowledge and the will to 
apply them to his own nceds.
By Dqp L, Carręll, State Geologjcat 

Sprvey, Urbana, Illinois (For 
Release Week of February 6)

No. 152 — FOSSILS AND OIL
The scientific interest and geo- 

logic vąlųe of fossils have long 
been appreciated by the general 
public, as well as by geologists and 
collectors, būt the practical do’lar- 
and-cents valuę of these pertrified 
organisms has not beęp made clear 
until recent year, JĮ įs now vvidely 
known that geologists throughout 
the w<?rld ręly largely on the evid- 
ence revealed hy fossils in form
ing their opinions regarding the 
locątioių exteąt aptf origin of 
the mjneral depošįts lying beneath 
the surface. An outstanding example 
pf fhe importaut resuits of the ąm 
plication of our knowledge of 
fossils may be seen at the present 
time in Illinois, vvherc this know- 
ledgp aided geologists materially in 
vvorking out the hidden bedrock 
ptructure of the State and in re- 
cognizing the oil and gas possibi- 
lities of the Illinois Basin, xvhich is 
now so widely known.

1) Gegužės 13 laivu “Euro
pa” į Kauną per Vokietiją.

2) Gegužės 31 d. laivu “Grip- 
sholin” tiesiai į Klaipėdą be 
persėdimo.

3) Birželio 14 dieną laivu 
‘*Ąquitanią” per Francuziją, 
Vokietiją, į Klaipėdą ar Kau
nu.

4) Liepos 1 d. laivu “Gnps- 
holm” i KUipčdą ar Kauną 
per Švediją.

5) Liepos 13 d. laivu “Sta- 
tendam” į Kauną per Rotter- 
damą.

Reikia užsisakyti laivakor
tes ir kambarius iš kalno, np- 
rint gauti geresnes vietas ant 
laivo, r 

Kreipkitės pas Agentus savo 
mieste arba į NAUJIENAS, 
1739 §0- Halsted St., Chicago, 
Illinois.
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Pirmadien., vasario 27, 1939

Diena Iš Dienos
1939 Metai Gausingi 
Jubiliejais

Kaip girdėtis, šiais metais 
daugelis ruošiasi, kaip pavie
niai, taip ir kolektyviai minė
ti savo sukaktuves. Bet už vis 
labiausia žmonių atyda atkreip
ta į “Naujienų” ruošiamas 25 
metų sukaktuves, kurių minė
jimas įvyksta Kovo 12 dieną, 
Ashland. Boulevard Auditori- • • JOJ.

Kadangi “Naujienos“, kaipo 
dienraštis, per 25 metus kul
tūrino savo skaitytojus, nuro-

Paskutinės Dienos 
Juokingoji revoliucijos pusi 
“ŽMOGUS SU ŠAUTUVU” 

Dalyvauja:
Boris Tennin ....... “Shadrinas”
M. Shtraukh .......... “Leninas”
M. Gelovani .............. “Stalinas”

Muzika Shostakovičio
SONOTONE 66 E- Van Buren 

(prie Wabash)
25c iki 1 v. p. p. kasdien be 

šešt. ir sept. 

SUSIRINKIMAI
L.D.D. 4 kuopos svarbus susirinkimas įvyks vasario 27 d. pir

madienį, 8 v. v. W. Neffos svetainėje, 24,15 So. Leavitt St. 
visi nariai esate kviečiami dalyvauti, nes randas daug svar
bių reikalų aptarimui. Visi ir visos bukite laiku.

A. Dainis 4 kp. sekr.

Tikras Darbo Žmonių Draugas 
BALSUOKITE UŽ

x JUOZĄ M. AŽUKA
Gyvena 3301 SO. LITUANICA AVENUE 

j 11-to Wardo 
ALDERMANUS

Antradienį, Vasario 28 d.
Vienintėlis Lietuvis Kandidatas.

Balsavimo Vietos Atdaros nuo 6 vai. ryto iki 5 
valandos vakaro.

dydamas jiems šviesos ir tie
sos kelius, už tai žmonės, j ver 
tindami “Naujienų” nuopelnus, 
ir teikia visokiais budais sa
vo paramą, o ypač ruošiasi at
silankyti į jų 25 metų jubilie
jinį parengimą.

Rep. X. N.

Ligos Daktarų 
Šeimynose

TOWN OF LAKE. — Porei- 
tą savaitę plačiai žinomo Dr. 
C. Vezelio, 4645 So. Ashland 
Avė., žmona buvo susirgusi in- 
fluenza. Tuo pačiu laiku ligos 
buvo paliesta ir daktaro A. 
Juozaičio, 3261 So. Halsted St., 
žmona. Pastaroji, regis, sirgo 
plaučių uždegimu. Abidvi bu
vo daktaro Strikolio priežiūroj. 
Dabar šios moterys laipsniškai 
sveiksta...

Iš pranešimų matom, kad 
dabartiniu laiku būna daug su
sirgimų. Ir įdomiausia tas, kad 
didesnis procentas būna mote
rų. Kitais žodžiais sakant, vy
rų sveikata yra visame kame 
atsparesnė.

Rep. X. N.

Pagavo
Garnį

šiomis dienomis Dr. Dundu
lis pagavo garnį, kuris suteikė 
p-niai Zaberienei 10 svarų sū
nų. Ir motina ir sūnūs jaučiasi 
gerai ir mano sugrįžti iš ligon- 
bučio į savo namus 4343 So. 
Artesian Avė.

Steponas.

Serga Mrs. Dorothy 
Biago

Sunkiai buvo susirgusi Do
rothy- Biago, žmona visiems 
žinomo California Inn, 4358 
So. California Avė., Taverno 
savininko Mike Biago. Šiomis 
dienomis buvo pradėjusi eiti 
geryn, bet dabar vėl atsigulė 
į lovą.

Linkiu Mrs. Biago greitai 
pasveikti. Steponas.

Gražiai Pagerbė 
Joną Milaševičių
Pereitų Naujų Metų rytą apie 
1-mą vai. buvo netikėtai sužeis
tas žinomas lietuvis Jonas Mi
laševičius. Jis nelaimę patiko 
eidamas skersai gatvę, kur bu
vo automobilio partrenktas ir 
jam liko nulaužta koja ir pusė
tinai sutrenktas. Jis buvo “hit- 
and-run” automobilio auka.

Kad kiek pasmaginti Jonui 
jo skaudų likimą, jo draugai 
sudarę komitetą surengė jam 
“Surprize party”, kuri įvyko 
pereitą šeštadienio vakarą p-ios 
E. Mittchel tavernoj, 2038 W. 
North Avė.. Parės surengimu 
rūpinosi p-ia E. Mičiulienė, p-lė 
Brone Abraškaitė, A. Lungevi- 
čius ir Selvestras Vaškelis.. Jie 
ir sukvietė Jono Milaševičiaus 
draugus, kurių susirinko apie 
pusė šimto. .

Nors Jonas koją dar turi gip
se, bet į parę atsilankė ir kartu 
su draugais pasvečiavo. Vaka
rienės metu buvo pasakyta gra-
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TARP MUSŲ
1 BIZNIERIŲ

................ ... i ' i ..............................  ii ........... ....

Padaręs Didelę 
Pažangą

T0WN OF LAKE. — Priei 
10 metų, akių daktaras C. Mi- 
chel iš Bridgeporto savo ofisą 
perkėlė į Town of Lake kolo\ 
niją adresu 4654 So. Ashland 
Avė. Per tą laikotarpį čia bū
damas, matomai, yra padaręs 
visais atžvilgiais didelę pažan
gą. Nekalbant apie turėjimą 

žiu linkėjimų Jono adresu, o jis 
atsake širdingai reikšdamas vi
siems padėką už pareikštas jam 
įvairiu budu simpatijas.

Linkėtina Jonui Steit pa
sveikti ir vėl dalyvauti drauge 
su visais lietuvių draugijinėse 
pramogose. ' ■—JPT.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Frank Haas, 20, šū Marga- 
ret Klaske, 24

John Nevelis, 21, su Bernice
i ■Kinsey, 18

Otto Saidat, 20, su Elsie
Stadtler, 18

Reikalauja
Perskirų 5-r

Mary Tareiko nuo Philip
Tareiko

Hazel Kishkunas nuo Adclph
Kishkunas
Gavo
Perskiras

Anna Willis nuo Charles
Willis

June Stevens nuo Leonard
Stevens

Estelle Budra nuo Joseph
Budra

Charles Wallace nuo Helen
Wallace. , 

pacientuose pasitikėjimą. Gra
žiai išauklėjo ir išmokslino sa
vo vaikus — dvi dukras ir sū
nų. Be to pernai pirko gražią 
rezidenciją su dideliu žemės 
sklypu.

Ar bereikia dar geresnės pa
žangos. Pacientas.

Graži Užgavėnių 
Parė

Vasario 18 ir 19 dd. įvyko 
graži Užgavėnių parė pas nau- 
jieniečius Louis ir Zuzana An
tanavičius, jų puošniame Ta- 
verne, 2709 W. 71st Street. 
Buvo daug svečių, kuriuos 
draugai Antanavičiai maloniai 
priėmė ir pavaišino. Draugai 
Antanavičiai yra visiems atsi • 
lankiusiems dėkingi.

—Steponas.

Grand Openingas 
Nusisekė

Vasario 18 ir 19 dienomis 
įvyko sėkmingas Grand Ope
ningas Joe Bartkaus Taverne. 
95*9 W. 71st Street. Grand 
Openingas buvo sėkmingas, nes 
atsilankė daug svečių, o dau
giausiai žemaičių. Mat, Joe 
Bartkus yra Navarieniškis.

Joe Bartkus yra dėkingas vi
siems atsilankiusiems.

—Steponas.

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar nevisos 

užimtos.
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

“NAUJIENŲ”
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Kovo 12, 1939

Tel. Boulevard 6327
Zelvis Building Co.

Generalis Kontraktorius
Karpenterio, konkrito ir muro dar
bai, perdirbimo ir taisymo visų rū
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavi
mai.
Didelė Nuolaida Stogų Taisymui.
3427 S. Emerald Avė.

CHICAGO, ILL.
- - -- ■ -   . - -  ______________M—

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ
Marškiniai, kutinės, pirštinės, 
kaklaraikščiai, kojinės, svederiai 
ir viskas kas tik yra reikalinga 
vyrams pasipuošti, gausite už 
daug žemesnę kainą pas:

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50

už ............................. - ■ “
GYDYMAS $£(1.00

LIGONINĖJE .............
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena Ligoninėje ...... $ 15.00
REUMATIZMAS $0.00

Greitai Palengvinama .... « 
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciią įskait. vaistus

DOUGLAS PARK IIOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

Tel. Vlctory 4965. ■
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tur.i Į 
pilną apdraudą už darbus- Leng ! 
vųs išmokėjimai jei norite. J 
BRIDGEPORT ROOFING AND. 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių 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
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras 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 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

UTAUPYSIT

Phone Yards 4882-4883
Springsų Matracai

$5.95
šiame

MATRACAI

LABAI GRAŽUS MIEGAMO KAMBARIO SETAS

Prie Kelno Pirkinio!
EKSTRA didelė nuolaida už senus elektrikinius 
Refrigeratorius mainais į naujus GENERAL 
ELECTRIC, KELVINATOR, CROSLEY ir kitų 
žinomų išdirbysčių.

Springsiniai matracai, viso
kio didumo, verti $29.50 
šiame išpardavime tiktai

Vatiniai matracai, visokio A A
didumo ir spalvų, verti po J LB LL 
$9.50, dabar tiktai už ........ ■ra|WnLB

9x12 LINOLEUM verti po
$9.50, specialiai šiame iš- Jr H 
pardavime po.....................

Nereikia 
Pinigų 
Įmokėti

Metai 
Išmokėti

Miegamo Kamb. Setai
500 puikiausių riešuto medžio miegamo kamba 
rio setų, vėliausios 1939 m. mados. Šie setai vi 
sur parsiduoda po $99.50. Bet laike šio muhų di 
delio išpardavimo jus Ofa dpi ffl®
nupirksite tris didelius Jt U| H®
ir puikius šmotus tik už Jm BĮ nJB _ Zjv v]
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iš Politikos Lauko kimės jo naudai, kad jam dar 
vieną terminą aldermano vietoj 
užtikrintume. (Skl.)

B. Hartnett’o Kandidatūra Į 12-to Wardo 
Aldermanus

de-

pa
yra

Bryant Harnett, eina Brigh
ton Parko 12-to vvardo alder
mano pareigas per suvirš 
šimts metų.

Jo tarnybos rekordas yrą 
vyzdingas. Mr. B. Harnett
vienas iš nedaugelio aldermanu 
miesto taryboj, kuris turi pa
šventęs visą savo laiką alder
mano pareigoms ir jokių paša
linių užsiėmimų neturi. Kas ša
lę aldermano pareigų dar turi 
rūpintis biznio ar kitokiais pa-- 
šaliniais reikalais, neišvengia
mai turi nuo visuomeniškų pa
reigų atitraukti dalį laiko. O 
dėl to nukenčia niekas kitas, 
kaip tik wardo gyventojai.

Musų aldennonas 12-am war- 
de vaduojasi obalsiu, kad jis 
yra visuomenės tarnas ir, kaip 
lokis, visuomet yra pasiruošęs 
priimti patarimus ir skundus 
nuo kiekvieno wardo gyvento
jo. Jis turi 
savo name, 
\Vashlenaw 
riais viešais
Įima su juo pasimatyti vaka-

Jo nuopelnai 12-to wardo lie
tuviams yra dideli. Visų čia nei 
nesuipinėsi. Iš stambesniųjų 
Mr. Hartnett’o darbų, pirmiau
siai į dėmesį krenta Galifornįa 
gatvės prailginimas nuo 49-tos 
gatvės į pietus. Jis iškovojo 
stambias sumas pinigų iš WPA 
ir gasolino taksų fondo patai
symui 100,Q00. kvadratinių pė
dų gatvių. Tas darbas wardo 
gyventojams ne kainavo nė cen
to. Jo pastangomis miestas pa
taisė arba sudėjo 200,00.0 pėdų 
naujų šaligatvių, taipgi be spe
cialių asesmentų Brighton Par
ko namų savininkams. Mr. 
Hartnett iškovojo Brighton Par
ko kolonijai Kelly High School, 
kuri skaitoma vieną geriausių

Cl. Darrow’o
Bendradarbis
Už Kelly

aldermano raštinę 
adresu 3516 South 
avenue, kur įvai- 
wardo reikalais ga-

PETRAS J. SAKAS 
East Chicago, Indiana

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
po trumpos ligos, vasario 26 
d., 2:20 vai. ryto, 1939 m., su
laukęs pusės amž., gimęs Me- 
steliškių kaime, Panemunėlio 
parap., Rokiškio apskr., Liet.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Teklę po tėvais Mika- 
lajunaitę, 2 dukteris: Aldoną, 
Mildą ir gimines.

Priklausė prie Liet. Ameri
kos Ukesų Kliubo, East Chi
cago, Ind.

Kūnas pašarvotas 4944 Ma- 
goon Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, kovo 1 d., 10:00 
vai. ryto iš namų bus nulydė- 

~tas į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Petro J. Sako 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai esat kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris Dukterys ir Giminės.

Laid. Dir. Myslivvy, Tel. 
East Chicago 1418.

Sacramento ir Archer buvo pa
statyta moderniška ugniagesių 
stotis. Jis pravedė miesto tary
boj nutarimą įvesti naujas, 100 
žvakių stiprumo šviesas Archer 
avenue gatvėj, nuo Stale iki 
Central Park. Tas darbas jau 
pradėtas ir bus užbaigtas apie 
vasaros pradžią. Nereikia už
miršti, kad per jo pasidarbavi
mą Brighton Parko stambesnės 
kryžkelės buvo aprūpintos tra- 
fiko šviesomis, kurios žymiai 
prisideda prie gyventojų gyvy
bių apsaugojimo.

Lietuviams jis yra artimas 
dar ir todėl, kad jis išrūpino 
valdiškas tarnybas keliolikai lie
tuvių ir visuomet su lietuviais 
kooperavo visuomeniškuose už
simojimuose.

Balsuokim už B. Harlnett’ą 
ateinantį antradienį ir darbuo-

Peter Sissman, buvęs teisių 
partneris mirusio Clarence Dar- 
row, ir per daugelį melų pro
gresyvių grupių lyderis Chica- 
goje, pereitos savaitės pabaigo
je paskelbė, kad remia merą 
Edvyard J. Kelly mero nomina
cijose.

Savo pareiškime adv. Sjss- 
man sako:

“Aš esu giliai įsitikinęs, kad 
vienintelis kandidatas dabarti
nėj mero nominacijų kampani
joj, kurį pažangus piliečiai gali 
nuoširdžiai remti yra meras 
Kelly. Aš netikiu, kad protau
jančius piliečius apgaus Šukiai 
apie ‘Mašinos Sudaužymą’. Ma
no supratimu, taip šūkauja 
žmonės, kurie nori suskaldyti 
demokratų partiją.

“Dabartiniu laiku labai svar
bu, kaj žmonės, kurie nuošir
džiai tiki demokratija, vienin
gai išeitų prieš atžagareivių spė
kas. Nuoširdžiai remdamas pre
zidentą Rooseveltą, kovodamas 
už WPA, ir gindamas pilietines 
teises meras Kelly pąrodė, kad 
jis pilnai užsitarnauja visų pa
žangių liberališkų žmonių para
mos.”

Merą Kelly taipgi indorsavo 
300 narių 20-to Wardo Noji- 
Partisan Organization. Organi 
zacijos pirmininku yra Charles 
Coia, buvęs atstovas valstijos 
legislaturoj. Vicepirmininko pa
reigas eina Herbert A. Ellis.

Ta organizacija taipgi remia 
William V. Pacelli į alderma
nus- (Sp.)

ONA KUOSAITIENĖ

mus jau 
anksčiau 
ateisime.

Dviejų Metų Mirties Sukaktis

PRANCIŠKUS RAČIUS
Buvo sužeistas dirbtuvėje 

vasario 19 d., persiskyrė su 
šiuo pasauliu vasario 26 d., 
1937 m., sulaukęs 46 m. amž., 
gimęs Švėkšnos parap., Rasei
nių apskr., Palaidotas kovo 2 
d., šv. Kazil^ero kapinėse.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Petronėlę, po tėvais 
Tverijonaįtę; sūnų Pranciškų, 
dukterį Helen Lukas, žentą 
Antaną, švogerį Juozapą ir 
gimines, o Lietuvoj 2 seseris.

Mes Tave musų brangusis 
vyre ir tėveli, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas 
nebesugrįši, bet mes 
ar vėliau pas Tave 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka:
Moteris, Sūnūs, Duktė, žen

tas, švogeris ir Giminės.

Ii Siunčiam GėlesLOVEIKiS įg=..i. 
| KVIĘTKININKAS
| Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

M
 Gėlės Mylintiems 

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

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 6800

mirė Lietuvoje gruodžio 17 d. 
Palaidotą Lukšių kapinėse, 
gruodžio 19 d. Gyveno Ba- 
liškių kaime, Lukšių vals., 
Šakių apskrity.

Paliko ant visados liūdin
čius septynius vaikus: Lietu
voje dukterį ir sūnų ir jų 
šeimynas. Amerikoje, dvi du
kteris: Marijoną Mačiukevi- 
čienę ir Oną Orintienę ir jų 
šeimynas, tris sūnūs, Jurgį, 
Antaną ir Bernardą ir jų šei
mynas.

Brangi musų motinėle ilsė
kis nutilusi amžinai ramioje 
Lietuvos žemelėje. Mes, nete
kę tavęs, brangi musų moti
nėle, liūdime ir liudėsime kol 
pas tave nukeliausime.

Keli metai atgal, netekome 
musų mylimo tėvelio. Dabar 
netenkam ir musų mylimos 
mamyĮės, liekame našlaičiai 
ąnt visados. Brangus musų 
tėveliai, Amžiną atilsį jųmą 
ąnt visados. Liūdinti liekame

Dukterys ir Supai.

KAZIMIERAS LOVEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 24 d., 8:00 vai. vak., 
1939 m., gimęs Tauragės ap
skrity, Skaudvilės par., Kal
niškių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
2 sunusi Antaną ir Stanislo
vą, marčią Nellie; 2 anukus 
Raymondą ir Norman ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319, Lituanica Av.

Laidotuvės įvyks antrad., 
Vasario 28 d., 8 vai. ryto iš 
kopi. į Šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
siely, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Lovei- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai esat kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Simai, Anūkai, ir Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

tel. YARDS 1138

LIETUVOJE MIRĖ

PETRAS AČĄS

Nuliūdę lieka:

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario mėn., 1939 m., su
laukęs 78 metų amž., gimęs 
Giržadų kaime, Adakavoš 
parap., Tauragės apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
Lietuvoj 2 dukteris: Rozaliją 
Ačienę ir vyrą Antaną, Pet
ronėlę Masiulienę ir vyrą 
Antaną ir daug anūkų, Chica- 
goje, sūnų Kazimierą ir mar
čią Oną ir daug kitų giminių.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, vasario 27 d., iš ryto* Iš 
namų į Adakavo parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Adakavo parapijos kapines.

ANTANAS NAUJALIS 
(NO V AK)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasapo 25 d., 12:2Q vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs senatvės, 
gimęs Seįnų apskr., šventą- 
žerio parap., Ežerėlių kaime.

Amerikoj išgyveno 50 m.
Paliko dideliame nuliudime 

gimines, draugus ir pažįsta
mus.

Laidotuvėmis rūpinasi Rožė 
Navadomskienė, Tel. CANAL 
2591.

Kūnas pašarvotas Lechavi- 
čiaus koplyčioje, 2314 W. 23 
Place. Laidotuvės įvyks ant
radienį, vasario 28 d., 8:30 v. 
ryto, iš kopi. į Aušros Vartų 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antano Naujalio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę:
Giminės, Draugai ir Pažįstami

Lajd. Dir. Lachawicz ir Su- 
nai, Tel. CANAL 2515. \

■i

18-tos Ap. Lietuviai Prof. Francis Ka 
Pasirinko Meru 
E. J. Kelly

Kandidatus i Alderipa- 
nus 14-to Wardo

EB>WARO E. SHIELDS
šis į aldermanus

14-to Wąrck>., Ųudward Ę. 
Miields, 1743 W. 47th St., per 
8 melų pardavinėjo laikraš

čius prie 47th St. ir Paulina 
Street.

Per paskutinius 6 metus p. 
Shįelds buvo veiklus darbuoto
jas šioj kolonijoj. Savo plat
formoj jis reikalauja geresnių 
gatvėse šviesų, geresnių gatvių, 
švaresnių jelų ir panaikinimo 
asmeninių prdperty taksų. z

Du Lietuviai 
Kundidatafi 
Aldermanus

J. M. Ažuka

Sp.

Tarp kandidatų į aldermanus 
11-tam warde (Bridgeporte) ty
ra senas vietos biznierius, lie
tuvis J. M. Azukąs. Jisai yra se
nas politikas, savininkas beveik 
istoriško “Old Gorner” ta Verno, 
adresu 3301 Lituanica Avenue.

J. M. Ažukaš’ kandidatuoja 
ant sekamos platformos:

1. Pataisys -gatves 11-tam 
yyarde ir iŠVjŲtflTMas;

2. Daugiau WPA projektų

Aldermanu Juozą F. Ropą
18 APYLINKĖ — Pereitame 

susirinkime, vasario 22 dieną, 
vielos 21-mo Warjo Liet. Am. 
Piliečių sąjiųiga turėjo savo ne
paprastą susiriukimą, kuriame 
indorsavo — užgyrė CŲicago.s 
mcĮ’o kandidatūrą, tai p. E(Ų 
wąrd J. Kelly. O į aldermanus 
užgintas Juozas F. Hopa, dabar
tinis aįdęrmaųąs.

Čia reikalinga pastebėti, kad 
ši Pįliečįų Sąjunga vadovavosi 
šiais išrokavimais. Edwardas J. 
Kelly yra demokratiškiausias 
žmogus iš visų kitų kandidatų. 
Jo. rekordas yra geras. Jis rėmė 
prezidento Roosevelto Naują 
Dalybą — New Deal ir yra pa
sižymėjęs humanitaras.

Juozą F. Ropą užgyrė dėl to, 
kąd jis yrą Naujos Dalybos ša- 
liųinkas ir kad jis pažadėjo — 
prižadėjo ir net viešai per spau
dą išpildyti šiuos Sąjungos rei- 
kąlavimus:

Įvesti atsargos šviesas prie 
Canąl ir 18-tos ir 18,-tos ir Hal- 
sted, panaikinti vp.edliorius” iš 
musų kaimynystės, pataisyti 
gatyes, įrengti žaismavietę vie
los vaikams.

Atsižvelgiant į tai, kad musų 
kolonija buvo kiek apleista, tai 
piliečiai susibūrė vėl atgal į or
ganizaciją ir gavo atgal užre- 
kordavitną — leidimą egzistavi
mui — Chartcr ir pasivadino 
21mo Wardo Lietuvių Ameri
kos Piliečių Sąjunga. Daug yra 
pakeitimų vidujinėje tvarkoje, 
o svarbiausia bene bus tai, kad 
nepiliečiai nepriimami į narius. 
Bet Sąjunga visuomet pagelbės 
^orinčiam tapti piliečiu. Dabar 
tiniu laiku jau įskaitomą iįv 
trisdešimts narių piliečių.

Byn.

minski, Kandidatas 
į 11-to Wardo 
Aldermanus

Aldermanu rinkimuose, 11- 
tame Warde, tarp šešių kandi
datų yra ir Prof. Francis J. 
Kaminski. Jis yra lenkas ir turi 
labai daug pritarimo savo tau
tiečių tarpe. Prie to, Prof. Ka- 
minskis yra progresyvis kandi
datas. Jeigu vien tik jo tauty
bės balsuotojai paduos savo bal
sus už Prof. Francis J. Kamin-

11-to Wardo Aldermanu.
(Sklb.) Kaimynas

Mums Sako, 
Kad Jis 
Lietuvoj Gimęs

CLASSIFIED ADS.
PARTNERS WANTED 

Reikia Partnerių
IEŠKAU PARTNERIO į taverną. 

Geriau, kad nevedęs. 7251 South 
Ashland Avė.

HELP VVANTED—FEA1ALE 
Darbininkių Reikią

REIKALINGA AUGUSI MOTE
RIŠKĖ prie namų darbo. Patyrimas 
nereikalingas, gera vieta gerai mo
teriškei. Darbas ant visados Dow- 
ners Grove. Telefonas Downers 
Grove 1104.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA PATYRUSIŲ operato
rių moteriškiems kautams siūti. 
Matyti. JULIUS TOBIAS, 1231 N. 
Ashland Avė., 3 lubos.

REIKALINGAS DRAIVERIS dėl 
išvežiojimo duonos, turi būti pa
tyręs, su gerais referencais.

2424 West 69th Street.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

4 KAMBARIŲ KATEDŽ su 3 
kambariais beismente, gerose są
lygose. Kaina $2,200—pusė pini
gais. Kreiptis 3222 West 38th PI., 
Lafayctte 7496.

11 METŲ 7 APARTMENTAI, 4 
karų plytinis garažas. Frigidaire. 
Metinių pajamų $3,480. $12,000 — 
$3,000 pinigais. Beto, kampinis 6 
apartmentų Metinių pajamų $2,520 
—$10,500. $2,000 pinigais. Kreip
tis į

4027 NORTH CRAWFORD. 
Independence 6870.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠA- 
PA, biznis išdirbtas per 3 metus. 
Atsišaukite vakarais. 6648 South 
Troy St., Chicago.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Aatomobiliaii ir Trokai Pardavimai

1938 FORD — 4 durų sedanas, 
De Luxe, Važiuotas 7000 mylių. 
Tobulose sąlygose, už pinigus, 
Kreiptis OAKLAND 2323.

3. Daugiau žąiSinaviečių vai
kaitis;

1. Įsteigs nChiokanią 
kliniką 11-tam įwardc;

Kovos už ^valdžios pavyz
dinių namų statymą 1Į-Io W$r- 
do “Lūšnų Distriktc”.

6. Padalins ’[ proporcioua’iai 
valdiškus darbus taių) (autų, 
gyvenančių 11-tam war(le.

7. Sumažins real estate tak
sus, kad atgaivinti naujų najnų 
statybą. VIJA.

Mykolas R. Narvitl
Į 13-to wai’do aldermanus 

kandidatūrą štąto lietuvis ]\Iy- 
kpląs R. Narvid, nuo 2424 \V. 
691h S t. P-s Narvid yra didelis 
kepyklos savininkas ir Marqqet- 
tc Parke gyvena nuo senų lai
kų. Jisai gerai žinomas tarp Įie- 
Įuvių savo duosnumu kultūrin
giems ir labdaringiems dar
bams ir veiklumu keliuose pr- 
ganizacijose. Per ilgą laiką ji
sai buvo Lietuviu Vaizbos Bu
to pirmininku. ' •

M. R. Narvidas yra pasiryžęs 
atstovauti miestu taryboj yi^us 
13-to wardo gyventojus, o ne 
tam tikras grupes. Jis apeliuoja 
į lietuvius balsuotojus 13-tam 
warde sekamaisį- žodžiais:

“Visi eikin|e balsuoti ąplra- 
dienį, vasario 28 d. ir balsuo
kim už savo tautietį Mykolą p. 
Narvidą į .į^rto Wardo Ąldet“ 
manus. Politikoj, daugiau negu 
kur kitur — laikykimės Vieny
bės! Tik bųdami Vieningi pieš 
savo reikalus apginsim. Ti|< Vie
ningai veikdami politikoj, pięs 
išrinksim' saviškį valdžion ir 
gausini teises, kurios muiqs pri
klauso. Vieningai eikime ’ bal
suoti antradienį, vas. 28 ir iš- 
riiąkim sąvo 13-to Wardp ?Ai- 
deęnioųU gerą lietuvį ir |ejs^l- 
gą žmogų, kuris musų reįkahiS 
supranta ir žino —M. R. Narvi-
4ą

viešų

Viktoras Kishunas 
kandidatas'į 35-to 
Wardo Aldermonas
Kandidatuoja nepriklausomai
Viktoras ĘisĮiunas yra iš 

amalo inžinierius. Jis yra už
baigęs įnžinierystės kursą. Bu
vo didžiajame kare. Yra redak
torius žurnalo “Pioneer”. Taip
gi narys American M iii ta ry 
Engineering Society. Vietos po-

ir yra progresyvus žmogus. Jo 
platformą yra įvairį ir progre- 
syvįšką.

Prižada nuųųišti taksas ir 
Ųuti ekonomišku« Pagelbėti vie
tos bizniui atsistoji ant kojų. 
Duoti pągelbą seneliams ir 
tiems, kurie nesuranda darbo. 
Prašalinti politiką iš mokyklų. 
Padaryti Chicagos gatves sau
gesnes, kad sumažinti nelaimin
gus atsitikimus. Nupiginti tran- 
sportaciją, o jaunuoliams iki 
18 metų tvansportacija turėtų 
kainuoti tik pusę to, ką suaugę 
moka.

Taipgi pasistengs daryti žing
snius, kad balsuotojai savo 
vvardą laikytų kaipo clearing 
house ir į wardą kreiptųsi vi-

Wardas 
nes jis 

išrinkto-

sais vietos reikalais, 
turi žmonėms gelbėti, 
yra jų centras, o ne 
jo kandidato tvirtove.

V. Kishunas stovi už permai
nąs City Councįl. Jis nori, kad 
išrinktieji atstovai tarnautų 
žmonėms ir darytų viską, kad 
pĮgi politika neturėtų vielos 
Chicagos miesto valdyboje.
/ Savo 35-toje wardoje jis no

ri, kad butų sudarytus “advis- 
qfy comnąįttęe”, kuris rimtai iv 
ųpoširdžiai rūpintųsi to wardo 
žmonių reikalais. —MJ.
_________u__ —________ —--------------------- 4-------

Jan Kiepura
Prieš keletą metų Amerikon 

atvyko ir su dideliu pasiseki
mu kpnęerlavę jaunas daininin
kas Jan Kiepura. Jis afišavosi 
Varšuvos operos vyriausiu te
noru. Po koncertų Amerikoj 
perėjo į filmus, vėliau 
vo Metropolitan operoj, 
bar vėl koncertuoja.

Jo koncertas Chicagoj 
koyo 5 d., 8 v. v., Civic
rūmuose, prie Wacker Drive ir 
Madison gatvių.

Harry Zelzer, koncerto 
gėjas, mums pasakoja, 
Kiepura afišuojasi lenku, 
yra Lietuvoj gimęs ir
lietuviškai kalbėti. Tas dar 
padaro jo lietuviu, vienok 
turi šiokius-lokius ryšius 
lietuviais.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Najn3ŪžemėMain^

MAINUI TAVERNAS ir namas į 
privatų namą. 4635 So. Wood St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

daina- 
o da

Opera

17 AKRŲ DAIGYNO, Green- 
house, Truck farma: 8 kambarių 
modernas namas, žemė dalinai ir- 
riguojama, bargenas, pinigais ar 
terminais. Mrs. M. Brindley, 166 
Apple Avenue, Benton Harbor, 
Michigan.

ren- 
kad 
bet

moka
ne- 
jis 
su

Ęiepuros programas kovo 5 
d. bus jyairus ir ilgas. Susidės 
iš ištraukų iš operečių, operų 
arijų ų' įvairių mėgiamų teno
ro 
83

UUmerĖb Bilietai yra nuo 
centų iki $2.75.

Muz.

Bunco, kortos, 
šokiai ir vaišės

gia SLA 134 moterų kuopa, ku
rios parengimai visada pasižy
mi vienokiais ir kitokiais ma- 
lonuinais. Tat kovo 5 dieną, 
sekmadienį, bus žaidimas bun- 
co, kortų su visokios rūšies vai
šėmis ir dovanomis, o prie vi
so to bus dar ir šokiai.

Širdingai kviečiame visus at
silankyti kovo 5 d. Sandaros 
svetainėn, 814 W. 33rd Si. Pra
džia 4 vai. po pietų. Įžanga 
centai. —Rengėjos.

35

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—-Malkos—AlieJuB

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

PAGAKSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

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

Suvalkiečių Atydai
Svetainės suieškojimo komisi

jos pranešimas

Minėtą komisiją ištiko nelai
mė: draugė Karaliunienė sun
kiai susirgo ir išgulėjo lovoj 
ilgą, laiką.

Dabar dalykas ištaisytas. 
Svetainė jau parinkta ir bus 
galima laikyti susirinkimai 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43 Street. -—J. M. už komisiją, 
10413 Michigan avė.

Didžiulis Gaisras 
Garažiuj

Co.,

•v. (Skili.)
r. ~J •* V it

Sūnūs, Kazimieras, Marti Oną' 
ir Giminės

Keeshin Motor E^pjess 
garaže. sprogo gasolino tankas 
ir uždegė triobesį. -Liepsnos su
naikinę ąpie 20. trokų ir pa
darė žalos už $100,000.

—i____________________________________________ —______________

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 

KONCERTAS 
m Ashland Blvd.

Auditarijoi
Kovo 12, 1939

|ų tuo klausimu, gaįite praneš
ti minėtu antrašu. Jeigu reikė
tų kas taisyti, dabar yra laikas.

J. M.



NAUJIENOS, CMcago, UI Pirmadien., vasario 27, 1939

Rytoj Chicagos mero naminacijos Dalyvaus “Naujienų” Istorijos Bruožų “Aš Negaliu Rūpintis
Vaidintoje Sąstate

NAUJOS LIETUVIŠKOS KNYGOS CHICA
GOS VIEŠAJAM KNYGYNEValdžia”, Rašė 

. P. Wingilas

Adelė Nausiedienė
(lOth word)

Ward) Hugh

(12th Ward)

Taipgi Bus Nominuojami Miesto Klerkas, 
Iždininkas ir Renkami Aldermanai

Byloj, vasario 28 d., 
goj įvyksta miesto mero nomi
nacijos.

Karlu su meru balsuotojai 
nominuos kandidatus į miesto 
klerkus, į miesto iždininkus ir 
rinks aldermanus.

Balsavimo stotys bus atdaros 
nuo 6 vai ryto iki, tur būt, 5-ių 
vakare. Bus po stotį kiekviena
me Chicagos precinkte. Balsuo
tojai, kaip paprastai, privalo

Balsuoti galės tiktai tie piliečiai,

cagos Balsavimų Taryba. Tokių 
užsiregistravusių balsuotojų yra 
apie 1,900,000.

Kandidatų miesto urėdams, 
neįskaitant aldermanų kandida
tus, yra keturi sąrašai:

1. Reguliaris Demokratų
2. Reguliaria Republikonų
3. “Courtney” Demokratų, ir
4. “Republikonų” Wm. H. 

Tbompsono.
Reguliaris demokratų kandi* 

datas į merus yra Edard J. Kel
ly, dabartinis Chicagos meras. 
Su juo į kitus urėdus kandida-

Ludvvig Schreiber — į Mies
to Klerkus, ir

Thomas Gordon — į Miesto 
Iždininkus.

Kiekvienas iš aukščiau minė
tų sąrašų turi ir savo kandida
tus j aldermanus, bet oficialiai

kandidatas negaus absoliutūs 
didžiumos, tai balandžio 4 d. 
(mero rinkimų dieną) wardų 
piliečiai balsuos dar kartą. Ant 
baliotų tada bus du kandidatai, 
kurie rytoj gaus daugiausiai 
balsų.

Reguliariai demokratų kandi
datai į aldermanus, kuriuos re- 
ria meras E. J. Kelly, yra se
kami: (lietuvių apgyventuose 
warduose).

Roseland (9th Ward) Arthur 
Lindell.

South Chicago
William Rowan.

Bridgeport (11 
Connelly.

Brighton Park 
Bryan Hartnett.

Marąuette Park 
Michael Hogan.

Town of Lake
James McDermott.

15-tas Wardas (15th Ward) 
James Kovarik.

Beverly Hills ir 
wood (19th Ward)

West Side ir
Ward) Joseph Ropa.

Northside (32nd Ward) Jos
eph Rostenkowski.

Tarp kitų kandidatų į alder
manus yra ir trys lietuviai:

11-tam — J. M. Ažukas.
13-tam — M. R. Narvid.
35-tam — Viktoras Kishunas.

(13th Ward)

(14th Ward)

Mt. Green-
John Duffy.

Kandidatai į aldermanus bus 
surašyti ant atskiro “alderma- 
niško” balioto. Tas kandidatas, 
kuris rytojaus nominacijose 
gaus daugiau negu pusę balsų,

Iš įvairių šiaudinių balsavi
mų ir balsuotojų nusistatymo, 
atrodo, kad meras E. J. Kelly ir 
jo tikieto kandidatai laimės no
minacijas ir aldermanų rinki
mus.

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIO

KONCERTO

Serga Senas Koše 
lando Gyventojas 
J. Kuliešius

Tai bus iš Lietuvos atvyku
sieji artistai.

Ponia Nausiedienė nereika
lauja jokios introdukcijos. Ne
daug įvyksta Chicagoje tikrai 
svarbių perstatymų, kuriuose ji 
nedalyvauja. Ji yra tikrai rim
ta jėga musų dailės veikloj, vie
na su kuria yra visuomet ma
lonu kartu dirbti.

Rodos mes, keli metai atgal, 
Juozą Žuką išlydėjom Lietuvon 
kaipo teniso čampijoną, bet jis 
sugrįžo Amerikon ne tiktai su 
visokiais laurais, įgytais šioje 
sporto srytyje, bet ir su “se- 
kretna ambicija” būti artistu.

Dalyvavo jis jau keliuose vai
dinimuose, ir pasirodė turintis

Sunkiai Serga
B. Hertmanavičienė

BRIDGEPORT — P-ia B. 
Hertmanavičienė, žmona gar
saus chicagiečio, J. J. Hertma- 
navičiaus, sunkiai serga. Ji guli 
namie, 3631 Wallace St., ir yra 
po gydytojų priežiūra.

Iš širdies linkime p. Hertma- 
navičienei greitai pasveikti.

M. J.

Juozas Žukas

Lai Valdžia Rūpinasi Manim”

Tokius žodžius užrašęs ant 
1937 metų income taksų blan
kus, vakar rytą nusišovė 57 me
tų chicagietis, Petras Wingilas, 
nuo 2617 Cortez street.

Raštelis buvo rastas prie kū
no. i

Wingilo nusižudymo priežas
tys nežinomos, bet iš blankos 
spėjama, kad jis neužsimokėjo 
1937 income taksų. Abejojama, 
tačiau, ar jis vien dėl to atėmė 
savo gyvybę.

Trečiadienį SLA 
109 Kuopos 
Susirinkimas

šias knygas iš Viešojo Kny
gyno Centralinės ar skyrių ga
li skolintis nemokamai kiekvie
nas Chicagos lietuvis. Tereikia 
išpildyti aplikaciją, priduodant 
vieną garantorių, ir išsiimti 
knygoms skolintis kortelę.

Knygoms gauti priduokit 
knygyno (centralinės ar sky
rių) patarnautojoms čia paduo
tus knygų katalogo numerius.

(Tęsinys)

Br. Vaitieku- 
‘Spaudas Fon-

Lit940.3 P44d

HISTORY AND TRAVEL

ne vien tą “sekretną ambiciją”, 
bet ir tam tikrus vaidybinius 
gabumus.

Duok jam kokią rolę nori —- 
visados išmoks. Bet jeigu patai
kys tokią, kokią jis ypatingai 
mėgsta, žinoma, išmoks greičiau 
ir stengsis juo geriau suvaidin
ti. Tokia jam patinkama rolė y-. 
ra “europietiško budo daininin-' 
ko,” ir dar kita šiame veikale 
svarbi, tai, Gumbuto rolė.

—Taitikaš

SLA 109 kuopa laikys mėne
sinį susirinkimą, trečiadienį, ko
vo 1 d., 7:30 v. vakare, W. 
Neffo Svet., 2435 So. Leavitt 
St. Visi nariai malonėkite bū
tinai atsilankyti į šį susirinki
mą, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstyti, o taipgi at
siveskite naujų narių prisirašy
mui prie SLA. Atlikite savo pa
reigą. Valdyba

Istorija ir Kelionės
Wells, Herbert George, 1866- 

Lit909 W46p
Pasaulio istorija... Vertė V. 
K. Račkauskas. Kaunas, 
“Kultūra”, 1925-35.

šalčius, Matas. Lit910 Sa3s
Svečiuose pas 40 tautų; ket
vertu metų kelionės po Eu
ropą, Aziją ir Afriką apra
šymas. Kaunas, Spaudas 
Fondas, 1935.

Uždavinys, Vincus Vincą.
Lit910 Uz2d

10,000 kilometrų; kelionė po 
Europą ir šiaurinę Afriką. 
Kaunas (Vilniaus) 1932.

šeštokas-Margeris, (Dr.)
Lit914.75 Se7a

I

Mirė Oak Foresto

Klaidos 
Atitaisymas

Įnamis

Oak Foresto ligoninėj vakar 
mirė 49 metų -įnamis Domini • 
kas Makus. Jišai sirgo nepa
gydoma liga. Sakoma, kad Ma
kus nusižudė, Buk persipiovęs 
gerklę kišeninitV peiliu.

Ketvirtadienio, -vas. 23 
“Naujienų” Sveikinimų skiltyj 
įvyko klaida. Turėjo būti pa
sakyta, kad Bridgeporto Namų 
Savininkų Sąjunga paaukavo 
“Naujienoms” $10.00, o ne 
$5.00. Už klaidą atsiprašom 
Sąjungos - atstovo
čiaus, kuris mums pridavė pi
nigus ir sveikinimą.

Red.

d

S/ Kune'vi-

Amerikiečio įspūdžiai 
voje (1931). Kaunas, 
das Fondas”, 1932.

Šinkūnas, P.
Lit914.75

Lietu-
‘Spau-

Si65Li
Lietuva, Latvija, Estija; geo
grafijos vadovėlis progimna
zijai ir gimnazijai. (Kaunas) 
Sakalas (1936).

Arris, Konstantinas.
Lit915.8 Ar6m

Mano ekspedicija į Vidurinę
Aziją... Kaunas, Sakalas,
1933 34.

Hilderis, Viljamas, H.
Lit919.8 H5z

Žannettos ekspedicijos žuvi
mas. Išvertė 
naš, Kaunas, 
das”, 1931.

Petruitis, J.
Didysis karas. Kaunas, žai
bas, 1937.

Urbonas, Simanas Jonas.
Lit940.3

Kariūno atsiminimai, 
nas, Author, 1930.

Uspenskii, Aleksandr, A.
LU940.3

Ur2k
Kau-

Us6d
Didžiajame kare; Lietuva— 
Rylų Prūsija, 19141915 m. 
Karininko atsiminimai: Kau
nas, Sakalas, 1935.

Alseika, D. Lit947.5 AL78L 
Lietuvių tautinė idėja isto
rijos šviesoje. Referatas, 
skaitytas visuotiname Lietu
vių Mokslo Draugijos narių 
susirinkime Vilniuje, 1923 
m. Vilnius, Author, 1924.

Smetona, Antanas (pres. Lith- 
uanian Republic)

Lįt947.5 Sm3a 
Atgimstant. (Kaunas, “Spin
dulys”, 1930).

(Bus daugiau)

Groja Midway 
Temple Salėj

Midway Temple Ballroome, 
ties 6115 South Cottage Grove 
Avenue, groja lietuvio Bill Ra- 
cine, muzikos mokytojo ir di
rigento, šokių orkestras. Penk
tadieniais ir šeštadieniais ten 
Įvyksta “Lietuvių Naktys”. Šo
kiai tęsiasi nuo 8:45 vai. vak., 
iki 12:15.

šokių mėgėjai kviečiami at
silankyti. (Skelb.)

Sekm

liu-

9 
R

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

au- 
ku-

Roselando Pirmeivių 
Veteranas.

So. Rockwell 
laidotuvės.

Gedulingos pamaldos įvyko 
Nek. Pras. šv.

BRIGHTON PARK. — Kaip 
žinia, vasario 21 dieną įvyko 
a. a. Josephine Gudienės, 4601 

St., iškilmingos

FR IRR

r

Tikietus Galite Nupi
ginta Kaina Iškalno 
Nrsipirkti Pas Seka
mus Naujieniečius:

A. DAINIS, 
2957 W. 3Cth Street

JAMES SHOLTEMAN 
3227 W. LeMoyne

Mr. KARTANAS, 
2555 W. 69th St.

A. J. PAVILONIS 
4025 Brighton Place

J. ROMANAS, 
4152 S. Campbell

J. W0SKI, 
1633 W. Jackson Blvd.

Mrs. M. ZOLP, 
3562 S. Halsted St.

J. AREŠKA, 
1350 S. 50th Avė. 

Cicero, III.
F. J. D0WIAT, 

5924 S. Maplewood
J. RŪTA,

3141 S. Halsted St.
Mrs. NORGAILA, 

2914 W. 45th St.
M. ŠEŠTOKAS, 

1323 N. 35th Avė.
Melrose Park, III.

FRANK STANIONIS 
4950 Gadys Avė.

P. BALČIŪNAS, 
4359 S. Artesian Avė.

FRANK LUKOŠEVIČIUS 
1618 So. 50th Avenue

ALEX STASULAITIS, 
1405 S. 49th Avenue, 

Cicero
K. P. DEVEIKIS,

1518 S. 48 Ct., Cicero
A. NARBUTAS, 

1033 W. 103 St.

Tarnas Kuliešius serga gana 
sunkiai. Randasi savo namuo
se, 10734 So. Prairie avė., po 
daktaro L Makaro priežiūra.

Savo laiku ramaus budo Ta
rnas Kuliešius vaidino gana 
svarbią rolę tarpe Roselando 
pirmeivių.

T. Kuliešių namai buvo kaip 
ir koks centras laisvai nusitei
kusių draugų. Jo buvo viena
tinė šeimyna Roselande, pas 
kurią mes jaunesnieji pirmei
viai galėdavome suėję laisvai 
apkalbėti tuolaikinius dienos 
klausimus.

Taigi draugai, nepamirški
me aplankyti ligonį dabarti
niu laiku, nes T. Kuliešius yra 
sulaukęs gilios senatvės, ir yra 
musų pareiga jo neužmiršti.

Linkiu T. Kuliešiui pasveik
ti kuo greičiausiai.

—Petras Kučinskas.

Suėmė Septynis
Jaunuolius; Esą

' i*

Plėšikai
♦

PRAŠOME VISUS!

Iškilmingai 
Palaidota

Kaltina, kad jie papildę 50 
apiplėšimų

Austin nuovados policija su
ėmė septynis jaunuolius, tarp 
jų kelis lietuvius Northsidėj ir 
apkaltino juos plėšikavimu. Po- 
icija sako, kad berniukai papil

dę apie 50 apiplėšimų, Westsi- 
dėj ir Northvvestsidėj.

Suimtieji yra: John Folek, 
17, 833 No. Kostner avenue, Ro- 
bert Bobak, 18, 4340 Iowa st.; 
Emil Rokas, 18, 4313 Walton 
st.; Steve Žarna, 17, 4331 Had- 
don avenue; Henry Rogus, 17, 
825 No. Kolin avė.; Peter Val- 
lerugo, 17, 847 No. Kolin avė.; 
Lavvrence Srebalus, 16, 4434 
Walton St., ir John Odich, 12, 
1442 Thomas St. •

P-lės bažnyčioj 
o iš čia devynios daugybės 
tomobilių lydėjo velionės 
ną į šv. Kazimiero kapus.

Dabar vyras Pranciškus
di netekęs savo mylimos žmo
nos sakydamas: “Aš jos nepa
miršiu niekados”. Liūdi ir duk
tė Josephine.

Teisybė, velionė buvo gera 
moteris ir gera motina.

šia proga p-as Gudas ir duk
tė taria širdingą ačiū visiems 

I dalyviams už maldas ir gėles.
Kaimynas.

Pildom
Income

Blankas

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

0 
S

DALYVAUTI “NAUJIENŲ” SIDABRINIO JUBILIEJAUS IŠKIL
MĖSE. PAMATYTI GRAŽŲ, ĮDOMŲ, LINKSMĄ IR ĮSPŪDINGĄ 

(PERSTATYMĄ—

NAUJIENŲ
ISTORIJOS BRUOŽAI
IR DRAUGIJŲ ATSTOVŲ IŠKILMINGĄ PASIRODYMĄ SCENOJE.

4 V AL. 
POPIET KOVO

ASHLAND BLVO. AUDITORIJOJ
KAMPAS VAN BUREN IR ASHLAND BOULEVARD

PIRKIT TIKIETUS DABAR
10 CENTŲ PIGIAU!

Prie durų—75c ir $1.00. Dabar 65c ir 90c




