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F r ancuzai Užėmė Italij os Teritorij ą
ITALAI MOBILIZUOJA KARIUOMENĘ

Prez. Rooseveltas gauna neramių prane
šimų apie padėtį Europoj

KEY WEST, Fla., vas. 19. 
— Pereitą šeštadienį prez. 
Rooseveltas laivu Houston iš
plaukė į Karibų jurą Jungt. 
Valstijų karo laivyno maniev- 
rų žiūrėti. Prieš išplauksiant 
prezidentas pasakė dvi kalbas. 
Jis, tarp ko kita, akcentavo, 
kad Jungt. Valstijos trokšta 
visokiomis teisėtomis priemo
nėmis ugdyti prekybos ir ke
lionių laisvę ir apsimainymą 
kultūrinių idėjų tarpe tautų; 
kad Jungt. Valstijos neieško 
teritorijos ekspansijos ir nepa
vydi kaimynų gerovei; kad jos 
kooperuos su kiekvienu nuošir
džiu pasiūlymu apriboti gink
lavimąsi; kad Jungt. Valstijos 
neapkenčia vartojimo jėgos, 
išėmus kai reikia gintis. Bet, 
pasakė jis, Amerikos demokra
tinės įstaigos, su pritarimu 
žmonių, turi būt ir bus palai
komos.

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais prezidentas painfor
mavo, kad jis gauna neramius 
pranešimus apie padėtį Euro
poje, kad jam gal teks grįžti 
į Washingtoną anksčiau, negu 
mano sugrįžti. Platesnių infor
macijų apie tuos pranešimus 
prezidentas nesuteikė.

Londone betgi gaunami pra

Planuoja suorgani
zuoti Jungt. Valstijų 

Brazilijos korpo
raciją

WASHINGTON, D. C., vas. 
19. — šiuo metu Washingtone 
yra Brazilijos užsienių reika
lų ministeris Osvvaldo Aranha. 
Jis tariasi su Jungt. Valstijų 
užsienių reikalų sekretorium 
pavaduotoju Wellesu prekybos 
reikalais. Svarstoma planas su
organizuoti Jungt. Valstijų- 
Bralizijos korporaciją, kuri 
eksploatuotų Brazilijos gam
tos turtus ir produktus parda
vinėtų Jungt. Valstijose.

Numatomą korporaciją fi
nansuotų, žinoma, daugiausia 
Jungt. Valstijų kapitalistai ir 
dalimi valdžia. Bet valdžios da
lyvavimui korporacijoj maty
tis kliūtis. Dalykas toks, kad 
ir šiuo metu Amerikos biržo
je išleistos seniau Brazilijos 
akcijos parduodamos tik po 10 
arba 15 centų, kuomet jų ver
tė knygose skaitoma po $1. 
Norint iš naujo organizuoti 
Brazilijos Jungt. Valstijų kor
poraciją, be abejonės, bus iš
kelta argumentų, kad jau pra
eity pakankamai daug Jungt. 
Valstijų pinigų pražuvo Bra
zilijoj ir kad nėra reikalo nau
jus kapitalus žudyti.

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

Apsiniaukę; daug šalčiau; 
saulė teka 6:40 v. r., leidžiasi 
5:28 v. v.

nešimai sako, kad Italija mobi
lizuoja 150,000 kareivių. Kiti 
150,000 kareivių bus pašaukti 
karo tarnybon iki pavasario. 
Italijos kariuomenė koncen
truojama Afrikoje, Francuzi- 
jos kolonijų pasieniais.

Francuzija pereitos savaitės 
gale užėmė tą Somaliu žemės 
dalį, kurią, 1935 metų sutar
timi, buvo atidavusi Italijai. 
Karo ekspertu aiškinimu, šitą 
teritoriją užėmę, francuzai do
minuos siaurą Bab-El-Mandeb 
sąsmaugą ir galės nepraleisti 
italų kariuomenės transporta
vimo į Italijos Somaliu žemę.

Britanijos ambasadorius Ro
moje du kartu pereitą savaitę 
kreipėsi į Mussolinio vyriausy
bę, prašydamas paaiškinti ita
lų kariuomenės judėjimą.

Berlyno pranešimai duoda 
suprasti, jogei naciai, kenčią 
ekonominį badą, gali surengti 
demonstraciją, reikalaudami 
grąžinti Vokietijai kolonijas.

Kiti pranešimai iš Romos sa
ko, kad italai grūmoja užimti 
Ispanijos salą Minorcą, kurią 
anglų ir francuzų tarpininka
vimas atidavė Ispanijos suki
lėliams. Į šitą grūmojimą fran
cuzai atsakė, kad tokiu atveju 
jie užims Ispanijos Moroko.

Uždarė teologijos 
mokyklą Vokie

tijoj
MIUNCHENAS, Vokietija, 

vas. 19. — Pereitą metą na
cių vyriausybė paskyrė profe
sorium Miuncheno universitete, 
teologijos mokykloj, Dr. Bario- 
ną, kurs buvo profesorium 
Romos katalikų akademijoj 
Rytų Prūsijoj.

Kadangi vyriausybė paskyrė 
Barioną neatsiklausus bažny
čios vyriausybės, tai kardino
las von Faulhaber įsakė stu
dentams Miuncheno teologijos 
mokyklą boikotuoti. Boikotas 
ėjo per žiemą.

Pereitos savaitės gale Vokie
tijos vyriausybė sakytą moky
klą uždarė. Vokietijos katali
kai dėl to labai susijaudinę. Jie 
laukia kardinolo patarimo ką 
toliau daryti. Von Faulhaber 
šiuo metu yra Romoje.

Vėl veja žydus iš 
Vokietijos

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
19. — šimtams žydų įsakyta 
pereitą šeštadienį išvažiuoti iš 
Vokietijos. Dauguma šitų ve
jamų iš Vokietijos žydų yra 
moterys ir vaikai tų žydų, ku
rių 16,000 pereitų metų spalio 
mėnesį buvo išvarytų per ru- 
bežių ir paliktų Lenkijoj, Vo
kietijos pasieny. Tarpe vejamų 
dabar iš Vokietijos žydų yra 
taipgi tie, kurie neteko Vokie
tijos pilietybės, šitokių žydų 
priskaitoma apie 35,000.

žydų padėtis yra tuo sun
kesnė, kad ir Lenkijoj atima
mos jiems teisės ir žydai pa
tampa neturinčiais šalies pilie
čiais.

Laisves Alėja Kaune ties įgulos bažnyčia.

Prasidėjo anglų-vo
kiečių derybos

LONDONAS, Anglija, vas. 
19. — Britanijos vyriausybė 
paskelbė šeštadienį, kad ruo
šiamasi britų-vokiečių preky
bos deryboms. Oliver Stanley, 
oritų prekybos rūmų preziden
tas, ir" RobeVt Hudson, britų 
parlamento užjūrio prekybos 
sekretorius, vyks į Berlyną de
rybų reikalu. Derybų tikslas 
busiąs pastatyti britų ir vokie
čių prekybą svetimų šalių rin
kose ant švaraus ir sveiko pro
to pagrindo (on fair and rea- 
sonable footing.

Hitlerio nesenai pasakyti žo
džiai, kad “Vokietija turi eks
portuoti arba mirti”, pagreiti
no derybų laiką.

Madrido valdžia
- ieško taikos

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
19. — Ispanijos vyriausybės 
atstovai šeštadienio vakare pa
skelbė, kad jie įgaliojo Fran- 
euziją ir Didžiąją Britaniją de
rėtis su sukilėlių "vyriausybe 
dėl lojalistų pasidavimo. Vie
nintelė sąlyga, kurią respubli
kos valdžios šalininkai stato 
sukilėliams, yra ta, kad suki
lėliai nepersekiotų lojalistų ka
rių ir pritarėjų, kai respubli
kos gynėjai pasiduos.

Pranešimai sako, kad fran- 
euzus ir britus įgaliojo derė 
tis su sukilėliais prez. Azanos 
šalininkai, norį taikos veik bet 
kokia kaina.

Syrijos gyventojai 
kelia riaušes

DAMASCUS, Syrija, vas. 19. 
— Syrijos ministerių kabine
tas rezignavo todėl, kad Fran
cuzija nesutiko pavesti šalies 
gyventojų kontrolei pagrindi
nius valstybės patarnavimus. 
Ryšium su kabineto rezignavi- 
mu taip Damaske, kaip kitose 
vietose įvyko demonstracijų, o 
kai kur ir riaušių. Reiškiama 
baimė, kad Syrijoj gali išsi
veržti sukilimas.

Francuzija turi protektoratą 
Syrijoj, kurį jai pavedė Tautų 
Sąjunga.

Unijos kovoja žalin
gą darbininkams 

nuostatą
FLINT, Mich., vas. 19. — 

šito miestelio vyriausybė išlei
do nuostatą, kurs draudžia bet 
kokiam asmeniui, be| kur mie
ste sulaikyk kitą -asmenį ir 
paklausti, ar šitas asmuo pri
klauso unijai, kokiai unijai 
priklauso, etc. Bausmės numa
tomos unijų darbuotojams už 
kolektavimą duoklių arba rei
kalavimą- jas mokėti. Uždrau
džiama susirinkimai laikyti 
viešose vietose be vyriausybės 
leidimo.

Šitą Flint vyriausybės nuo
statą unijos ruošiasi kovoti 
teismuose ir varyti bylą iki 
Vyriausio šalies teismo, jei rei
kės.

Mundelein atvyko i 
Vatikano Miestą

VATIKANO MIESTAS, vas. 
19. — Pereito šeštadienio va
kare čia atvyko Chicagos kar
dinolas Mundelein ir Philadel- 
phijos kardinolas Dougherty. 
Jie, kartu su kitais kardino
lais, rinks naują popiežių.

Aukštas Vatikano prelatas 
šeštadienio vakare pareiškė, 
kad naujam popiežiui rinkti 
posėdžiai tur būt prasidės an
tradienio vakare, vasario 28 
dieną.

Naują valstiją nori 
organizuoti

DETROIT, Mich., vas. 19. 
— Detroito miesto tarybon ke
tinama įnešti pasiūlymas, kad 
penkios kauntės atsiskirtų nuo 
Michigan valstijos ir suorga
nizuotų nepriklausomą valstiją 
ir pavadintų ją State of In- 
dustry. Pasak šito plano su
manytojų, Michigan valstijos 
ūkininkai, dominuoją legislatu- 
rą, žiuri j Detroitą ir kitas 
pramonines valstijos dalis tik 
kaip į pajamų šaltinį ir nesu- 
rūpina tų pramonės apylinkių 
gerove. Norima atskirti šitas 
kauntės: Wayne, Macomb, 
Oakland, Washtenaw ir Mon- 
roe.

Vokietijos eksportas 
žymiai sumažėjo

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
19. — Vokietijos eksportas žy
miai sumažėjo šių metų sau
sio mėnesį. Sausio pabaigoje 
Hitleris pąreišjtė: Mes arba tu
rimi eksportuotų arba mirti. 
Oficialios skaitlinės rodo, kad 
vokiečių eksportas nukrito 12 
nuošimčių. Ypač sumažėjo iš
vežimas pramonės produktų. O 
įvežimas arba importas suma
žėjo 13 nuošimčių. Labiausia 
sumažėjo įvežimas vaisių ir 
daržovių.

12 ir 13 nuošimčių ekspor
tas ir importas sumažėjo pa
lyginus su pereitų metų gruo
džio mėnesio užsienių preky
ba.

50,000 serga šiltine 
Maskvoje

RIGA, Latvija, vas. 19. — 
Daugiau nei 50,000 Maskvos 
gyventojų serga šiltine. Michail 
Boldyrev, sovietų sveikatos ko
misaras, sako, kad šitos ligos 
paplitimas ypač paeina dėl to, 
jogei Sovietų Rusijoj trūksta 
maudynių. Apskaičiuojama, 
kad, vidutiniai imant, Mask
vos gyventojas maudosi ir nu
siplauna su muilu tik vieną 
kartą į 18 mėnesių.

Be to, pasak Boldyrevo, Mas
kvos gyventojams trūksta mai
sto ir kuro. O tai mažina žmo
nių atsparą ligoms.

Pranešama taipgi, kad Mas
kvai tenka kovoti rimtą gripo 
epidemiją. Gripu sergą 250,000 
žmonių sovietų sostinėje.

Kaltina Brooklyno 
teisėjus graftu

NEW YORK, N. Y., vas. 19. 
— Valstybės gynėjas pavaduo
tojas, John Harlan Amen, po 
trijų mėnesių tyrinėjimo Broo
klyno municipalių teisėjų (ma
gistratų) veiklos, šeštadienį 
pareiškė, kad jis iškels bylas 
keliems teisėjams, reikalauda
mas juos apkaltinti (impyčy- 
ti). Pasak prokuroro Amen, 
šitie teisėjai ėmę kyšius ryšium 
su bondsų parupinimu teismo 
sulaikytiems asmenims.

[trumpos žinios] 
Į Iš VISUR j

• VARŠUVA, vas. 19. — 
Užsienių reikalų ministerija 
paskelbė, kad Lenkija pripa
žino Ispanijos sukilėlių vyriau
sybę.

• • • • • • ’’ ' " • •

• ROMA, Italija, vas. 19. 
— Italu dienraštis “II Messa- 
gero” sako, kad artimoj atei
ty gali įvykt Hitlerio, Musso
linio ir Ispanijos sukilėlių va
do, gen. Franco, konferencija 
bendram frontui tarptautinėje 
politikoje nustatyti. Franco no
rįs, kad konferencija įvyktų 
Italijoje.

• • _ • •

• MASKVA, Sovietų Rusi
ja, vas. 19. — Sovietų Rusijos 
ledlaužis Sedov sekmadienį 
pranešė per radiją, kad jis 
pluderiuoja arti šiaurės po-
liaus. 1937 metais spalio mė
nesio ledo kružoj laivas nete
ko propellerio ir nuo to laiko 
laivas tebepluderiuoja Ledo 
vandenyne. Paskutiniuoju lai
ku Sedovo įgulai pasiųsta reik
menų lėktuvais. 

• • ■ • •
e HARLAN, la., vas.; 19. 

— Tenant stoty, ne toliausia 
nuo Harlan, šeštadienio vaka
re kilo eksplozija geležinkelio 
lokomotyve. Ji išmetė iš loko
motyvo pečkurį. Pečkuris, at
sipeikėjęs, įlipo atgal į loko
motyvą ir nukėlė žemėn inži
nierių. Tuo metu lokomotyvas 
pradėjo važiuoti atgal. Atsimu
šęs į vagonus, lokomotyvas 
ėmė važiuoti vis didėjančiu 
greitumu pirmyn. Išvažiavęs į 
didžiąją liniją jis susidaužė su 
pasažieriniu traukiniu, šitoj 
nelaimėj pasažierinio traukinio 
inžinierius ir pečkuris užmuš
ti, o 24 pasažieriai sužeisti.

• * _ • *

• PARYŽIUS, Francuzija, 
vas. 19. — Francuzijai ir An
glijai tarpininkaujant Ispani
jos respublikos prez. Azana su
tiko pasiduoti sukilėliams, jei
gu šie prižadės nepersekioti lo
jalistų, kai lojalistai pasiduos. 
Bet sekmadienio pranešimai 
sako, jogei sukilėlių vyriausy
bė nesutiko Šitokio prižado 
duoti.

* 4 •— * *

• NEW YORK, N. Y., vas. 
19. — Pirmadienio vakare Ma- 
dison Square Garden patalpo
se Amerikos vokiečiai naciai 
rengia masinį mitingą. Mitin
gą nuo riaušių apsaugoti pa
skirta 1,300 policininkų.

Naujas žemės dre
bėjimas Chile res

publikoj
UN CARLOS, Chile, vas. 19. 

— šeštadieni šiame mieste jau
sta žemės drebėjimas. Kai ku
rie namai sugriuvo. Gyvento 
juose drebėjimas iššaukė pa
niką.

Sunkiai moka mokes
čius

ROKIŠKIS. — Dalis miesto 
prekybininkų labai sunkiai mo
ka įvairius verslo mokesčius.

Iš Lietuvos
Įvairios Žinios

— Rokiškio mieste yra du 
kioskai, kuriuose parduodami 
aikraščiai, tačiau geležinkelio 
stoty laikraščių nusipirkti nė
ra kur.

— Rokišky tėra vienas kino 
teatras, todėl neturėdamas 
konkurencijos filmas rodo men
kos vertes, dažnai senas ir 
pan.

— Miškuose darbai pasun
kėjo, nes dabar atsiranda dau
giau sniego. Kai kurie darbi
ninkai iš miškų grįžta, skųs
damiesi per menku atlygini
mu.

— Rokiškyje paskutiniu lai
ku buvo pradėję atsirasti smul
kių vagysčių. Policijai kai ku
riuos vagis išaiškinus, vagys
čių sumažėjo.

• Dr. L. Bistras, sąryšyje su 
paskutiniais įvykiais, buvo iš
siųstas trims mėnesiams į Aly
tų. Jis padavė prašymą atleisti 
jį nuo likusios dalies bausmes, 
ir vidaus reikalų ministras Dr. 
Bistro prašymą patenkino.

Ąudra padarė 
$5,000,000 ža

los turtui
LOS ANGELES, Cal., vas. 

19. — Apskaičiuojama, kad 
pereitą savaitę siautusi dvi 
dienas pietų Kalifornijoj au
dra nukrėtė žemėn nuo med
žių vertes $5,000,000 vaisių.

Atsidarė San Fran- 
cisco paroda

SAN FRANCISCO, Cal., vas. 
19. — Pereitą šeštadienį ati
darė San Francisco parodą. 
Jos įrengimas kaštavo $50,000,- 
000. Paruošė ją 11 valstijų, 36 
kauntės ir šimtai komercinių 
įstaigų. Prisidėjo taipgi fede- 
ralė valdžia. Tikimasi, kad iki 
gruodžio 2 dienos parodą at
lankys 20,000,000 žmonių. Pa
roda atidaryta Turtų Saloj 
(Treasure Island).

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

Velykoms
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.

NAUJĮIENOS
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.



Jiką Žmonės Mano
Chamberlain ir Popiežius

Kai Anglijos ministeris pirmi
ninkas Chamberlain dar tik 
rengėsi vykti Romon pasimaty
ti su Mussolini, tai Romos ka
talikiški laikraščiai tuoj pradė
jo rašyti, kad tas anglų diplo
matas, be abejonės, aplankys ir 
popiežių. Romoje būti ir popie
žiaus nematyti, — tai lyg ir ne
būti Romoje.

Todėl ir Chamberlain, kaip 
jau visi žinome, būdamas Ro
moje matėsi ir su popiežium. 
Ar Chamberlain padarė kokias 
liors sutartis su Mussoliniu ir 
apie kų jis kalbėjo su popie
žium, tai plačiai visuomenei nė
ra paskelbta. Bet Romos kata
likiški laikraščių rašytojai ta 
proga davė savo fantazijai va
lių ir padarė visokių išvadų.

Štai kun. James M. Gillis, 
garsus Amerikos Romos kata
likų rašytojas, šitaip išvedžiojo: 
“Visi katalikų kalbėtojai ir ra
šytojai, gal tik su labai mažo
mis išimtimis, susirinkus taikos 
konferencijai Versalyje reikala
vo paskelbti, kodėl į tų konfe
rencijų popiežius nebuvo papra
šytas atsiųsti savo atstovų. 
Kiekvienas, kurio tik akys nė-

NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadien., vasario 20, 1939

jo matyti, kad vienintelis išmin
tingas kelias minėtai taikos 
konferencijai buvo ieškoti pa
galbos lame didžiausios mora
lės galybės šaltinyje. Jei butų 
buvęs pakviestas anglikonų baž
nyčios galva, Konstantinopolio 
patriachas ir viso pasaulio žy
dų pripažintas vadas, tai vis bu- 
ty išėję į gerų.

Bet “taikos darytojai” (kokia 
tai ironija kyšoja tokiame pa
vadinime) ir šv. Tėvų ir visus 
kitus religinius vadus paliko už

bet ką čia ir minėti.
 T
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“Dabar po dvidešimties me
tų, Anglijos ministeris pirmi
ninkas lankėsi pas popiežių Pi
jų XI. Kas iš to išeis? Žinoma, 
popiežius nesakė: per vėlu, per 
vėlu! Negi jis sakė: Na, tai jau 
pagalios! Taip gi jis nesakė: 
kai tu visur išvažinėjai, kaip
pas visus pabuvojai, tai galų 
gale atsiminei ir mane. Ne, po
piežius nėra priklus ir jis nėra 
kerštingas. Popiežius net nesa
kė; geriau vėliau, negu niekad. 
Jis priėmė Chamberlainų ma
loniai, net karštai.”

Toliau minėtas rašytojas iš- 
vedžioja, kad jei Chaniberlaino 
atsilankymas pas popiežių reiš
kia, kad valstybės jau pamatė 
savo klaidingus kelius, kad jos 
atsivertė ir susirūpino grįžti į 
tiesųjį kelių, tai tas reiškiąs pa
sauliui naujų kryptį. Tai bu
sianti revoliucija, per kurių bu
siąs nuo sosto nuverstas mate
rializmas, o apvainikuota tiesa

Tai va jums Romos katali
kiško rašytojo išvedžiojimai. 
Reikia spėti, kad po parašymo 
minėto straipsnio jo krūtinė 
taip išsipūtė, kaip to farizie
jaus, kuris sinagogoj subambė
jo: “Ačiū Tau, Viešpati 
aš nesu toks nusidėjėlis 
anas muitininkas.”

kaip

Jei popiežius turi galių ir no
rų pasitarnauti tarptautinei tai
kai, tai ar tik per taikos kon
ferencijas jis lai tegalėjo pada
ryti? Bomos katalikiška Lenki
ja ir katalikiška Lietuva per 
porų desėtkų metų neturėjo

kių. Popiežius Pins XI, gerai ži
nojo tų dviejų tautų santykius, 
nes jis dar prieš likdamas po
piežium pats abejose šalyse yra 
buvęs. Tai kodėl '.jis neparodė

į ACME-NAUJ1EN Ų Foto J

GRAND RAPIDS- MICH. 
—Janna May Loeks, kuri 
liko išrinkta Michigan vals
tijos žiemos karnivalo kara
laite.

savo morališkos galios, kodėl 
jis nesiėmė patarpininkauti ir 
sutaikyti katalikiškų šalių, tai 
kaip jis gali tikėtis taikai pasi
tarnauti ten, kur sueina hereti
kai, masonai, žydai? Išeina, kad 
popiežius tikisi taikai patarnau
ti tarpe visokių kreiva tikiu ir 
netikėlių, o romiškų katalikų 
tarpe jis nesitiki nieko gero pa
daryti ir todėl nei nebandė ką 
nbrs daryti.

Tas pat ir su nuvertimu nuo 
sosto materializmo ir apvaini
kavimo tiesos ir teisingumo. A- 
pie socialų teisingumą popie
žius rašo enciklikas ir kritikuo
ja kapitalistus, o nemato, kac 
socialio teisingumo nesilaiko jo 
kunigai, kad dėl socialio teisin
gumo nebuvimo katalikiškoj Is
panijoj ir Meksikoj kilo revo
liucijos.

Kun. Gillis savo straipsnį bai
gia šitaip: “Jei Chamberlain, 
atsilankydamas pas popiežių 
neturėjo tokio prakilnaus tiks
lo, o tikėjos galėsiąs popiežių 
nustatyti prieš Anglijos priešus, 
tai verčiau jis butų namie sė-

Tragiška darbininkų 
būklė

ZAPYŠKIS. — Darbininkai 
pabaigę vasaros ir rudens dar
bus, pravalgė sutaupąs ir at
sidūrė tragiškoje būklėje. Dar
bo niekur nėra, pinigų pragy
venimui neturi.. Dabar vargšus 
sušelpia smulkus ūkininkai, 
kurių būklė irgi labai sunki. 
Yra keletas turtingų ūkininkų, 
kurie į darbininkų skurdą ne
kreipia dėmesio. Darbininkai į 
tokius visai ir nesikreipia. Dar- 
jininkai daugiausia gyvena 
virtuvėse, neturėdami daugiau 
jokio kambario. Daug jų ser
ga džiova, o jiems pasigydyti 
visai neįmanoma.

Brangios malkos
ROKIŠKIS? — Rokiškio

skrityje, nors yra nemaža miš
kų, tačiau malkos čia labai 
brangios. Varžytynėse ūkinin
kai įsi var žo' 10,0-—150% virš 
įkainuotos sumos. Net parduo
dami sausuoliai nepaprastai 
brangus. Turguje menkas vien- 
kinkis malkų vežimas kainuo
ja 12—14 Lt. \

Rasės gryninimas Klai
pėdoje

KLAIPĖDA. — Klaipėdoje 
daugelis žydų buvo vedę vo
kietaites, o vokiečiai žydaites. 
Tos mišrios šeimos neblogai 
sugyvendavo. Tačiau dabar, 
pučiant nacionalsocialistiniams 
vėjams, pradėta akcija dėl 
sės gryninimo. Tos akcijos 
zultate — daugelis mišrių 
mų pradėję irti. Klaipėdos
tinkamos įstaigos, jų tarpe ir 
rabinas, turi spręsti daug per
siskyrimo bylų.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_____ Draugijos Nariai____
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir ne.dėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

ap-

tr?

01/01/MAN TAIP 
SKAUDA 
PEČIŲ 

MUSKULUS, 
• KAD NET

ISSITIESTI

ra- 
re- 
šei- 
ati-

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Bankrotavo Šubičius

šių 
už-

PANEVežYS. — Nuo 
metų pradžios Panevėžyje 
sidarė didelė radio, .laikrodžių 
ir brangenybių krautuvė, ku
rios savininku buvo šubičius. 
Pasirodo, kad prekybininkas 
Šubičius subankrotavo. Likę 
neparduotos prekės dabar po
licijos aprašytos ir parduoda
mos iš varžytynių už nesumo
kėtus mokesčius.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel.BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

PAKENTĖK TRUPUT] IKI AS 
VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠTRIN
SIU SKAUDAMI VIETĄ t 
SU PAIN-EKPELLERIU 
PAMATYSI, KAIP 
ŪMAI SKAUSMAS,

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų
■BU

ORSTORIUS

John F. Eudeikis4.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

FOCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas .................................. ■ "

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

Perkant toną ar daugiau **

Į tai štai ką galima pasakyti- 
jei popiežius paskalio talkos ir 
socialio leisih^mtoy*'1 reikaluose 
darbuosis taip ir tik tiek, kaip 
lig šiol, tai aštuonioliktojo šimt
mečio skandalas tęsis su dides
niu greitumu, negu iki šiol. 
(Masinį darbininkų atsimeti
mą nuo Romos katalikų bažny 
čios popiežius Pins XI pavadi
no aštuonioliktojo šimtmečic

gENIAŪŠlA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
1 DIENĄ IR NAKTJ

VHimiefonai YARDS 1741-1742
•r J* < 

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

Telefonu LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

IU

Apie Chaniberlaino atsilan
kymų pas popiežių rašė ir Bos
tono “Darbininkas”. Išdidžiai 
pareiškė, kad, girdi, Vatikanas 
yra tokia moralinė pajėga, jog 
su ja skaitosi didžiausia pasau-

Jie, skaitosi, 
skaitosi lik su 
nais. Popiežius

bet ir popiežius 
pasaulio galiu- 
skaitosi ne vien

lietuvių tauta popiežiui negal
vojo, nes ji maža, dešimtį sy
kių mažesne už lenkų tautų. 
Todėl neužtaria lietuvių tautos 
ir nesudraudžia lenkų neskriau-

popiežiui

pastabų 
mizerna,

Juk iš istorijos žinome, kad 
vienas popiežius norėdamas An
glijai įtikti, patarė airiams nu
silenkti anglams. Bet airiai, 
nors karšti katalikai, vis dėlto 
ne musų lietuviai romiečiai 
kunigai. Airiai smarkiai užpro
testavo prieš popiežių. Buvo net 
atsisakę petrapinigius 
siųsti.

“Darbininkas” savo 
baigia šitaip: “Kaip
greta pastačius, atrodo musų 
valstybinė lietuviška link Vati
kano diplomatija!”

Aš čia sakau: kaip mizernai 
ir vergiškai atrodo lietuvių ro
miečių kunigų link Vatikaiio 
a įsi nešimas ir koks jų užsimer- 
kimas prieš aiškias popiežiaus 
lietuvių tautai daromas skriau
das I

Todėl išeina, kad galų gale 
ne tik pasaulio galiūnams rei
kia atsiversti tiesos ir teisingu
mo reikaluose, o ir pačiam po
piežiui. —Agnostikas

* "Lt l&OL

4 Tn^iMykfta mnc| Lietuvių radU programų Šeštadienio vakarai*

r. SALT

Laidotuvių Direktoriai

v

y 7

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. We^tern Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

M ‘ *

i i S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1276

■ , -,.■■■ į ■ <

*-* .........  ... • *....... . ....... ........ ... ...
ALBERT V. PETKUS. t

4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

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

ANTANAS f[. PHILLIPS 
3307 Ljtuanicį Avenue Phone Yards 4908

NARIAI r
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

■■■i

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso ' 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos,

| VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių; Kainos pigiau kaip 

pirma. •
4712 South Ashland Av.
|____ Phone YARDS 1373.

DR. GrSERNER
Į 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.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699 KITATAUČIAI
A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 VVEST 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

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St.
CHICAGO, ILL.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad% Penktadieni
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 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930

8

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
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. VVent. 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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
- Rezidencijos telefonai:

Superįor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISĄ S

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 AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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. Dearborn St
Room 1230.

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

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Garsinkites “N-nose”
t
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KAIP RYMO KATALIKU FEDERACIJA 
MINĖJO LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS SUKAKTUVES
Kunigų Vienybės prez. kun. Balkuno kalba. — Pasakė 

daug teisybės, bet, tur būt, buvo nepatogu vi$ą tei
sybę pasakyti. — Publikos buvo- neperdaugiausia.

S. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Vasario 12 d. Lietuvių Piliečių 
svetainėje Pittsburgho L. R.-K. 
Federacijos Skyrius buvo su
rengęs Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių paminėjimų, 
kur buvo prakalbos ir muzika
li programa. Šis Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas buvo 
garsinamas visose lietuvių baž
nyčiose ne tik Pittsburglie, bet 
ir visoje apylinkėje. Parapijo- 
nai buvo raginami dalyvauti pa
rengime. Taip pat bažnyčiose 
buvo garsinama, kad dainuos 
geriausi chorai, o kalbėtojai bu
siu iš amerikonų kun. James R. 
Cox, o iš lietuvių kunigų Vie
nybės Cen tralinis prezidentas 
kun. Balkunas. Kunigas Cox y- 
ra pagarsėjęs ne tik savo kal
bomis, bet ir “Guardian” šla
kais — lioterijomis. Dėlei to 
jam buvo net iškelta federalia- 
me teisme ir kriminalinė byla. 
Nors jam ir pavyko nuo baus
mes išsisukti, bet pakankamai 
“pagarsėjo”. Kunigų Balkunų 
lik pirmų kartų teko girdėti 
kalbant. Reikia pasakyti, kad 
tai yra gana energingas kalbė
tojas, išvaizda ir kalbėjimu tu
ri gana daug panašumo į kuni
gą Valatkų.

Apie muzikalių programų nie
ko negaliu pasakyti, nes aš pa
sivėlavau atvykti. .Kai atvykau 
į svetainę, radau bekalbantį 
kun. Cox. Tačiau kalbos pra
džios negirdėjau, tai buvo sun
ku ir susigaudyti apie ką jis 
kalba.

Kun. Cox pabaigus kalbėti, 
publika karštai paplojo ir pro
gramos vedėjas adv. Edwardas 
E. Schutzas pristatydamas kal
bėti kun. Balkunų pareiškė, kad 
šis kalbėtojas kalbėsiąs dviem 
atvejais.

Kun. Balkuno kalba 
Kunigas Balkunas pirmiausia 

pradėjo vaizduoti pasaulinio 
karo žiaurumus, pasakodamas 
apie kanuolių baubimą, apie 
kulkosvaidžių ir šautuvų traš
kėjimus, apie žmonijos kančias 
ir žmonių dejavimus. Matyti, 
norėjo padaryti publikoje liūd
nų nuotaikų.

Pabaigęs apie pasaulinio ka
ro, pergyventus žiaurumus pri
siminė, kad iš priežasties pa
saulinio karo kilo revoliucija 
Rusijoj, Vokietijoj su jos (re
voliucijos) laisvės Šukiais.

Tikrai buvo įdomu girdėti 
kunigų taip kalbant. Jis viešai 
prisipažino, kad revoliucijos at
nešė e pavergtoms tautoms lais
vės Šukius. Taip pat kun. Bal
kunas trumpais bruožais palietė 
ir kovą dėl Lietuvos nepriklau
somybės nurodydamas kaipo 
faktą, kad kitos kaimyninės 
tautos nenorėjusios Lietuvą pa
likti ramybėje ir sužeidė Lietu
vą alplėšdamas nuo jos trečda
lį teritorijos su sostine Vilnium.

Lietuvos žaizdos. — Kalba 
apie Klaipėdą

Kalbėtojas pradėjęs apie Lie
tuvos žaizdas kalbėti tuojau 
prieina prie Klaipėdos klausi
mo. Jis pareiškia, kad nacizmas 
Klaipėdos krašte yra didžiau
sias Lietuvos priešas.

Gvildendamas Klaipėdos kra
što likimų ramino save ir klau
sytojus, kad nereikia nusimin
ti ir viltį prarasti dėl Klaipėdos 
krašto likimo. Padaro palygini
mų dabartinės Lietuvos padė
ties su 1918 metų, kada buvo 
kovojama dėl Lietuvos nepri-

klausomybės. Kalbėtojas sako, 
kad tai tais laikais Lietuva per
gyveno sunkius laikus.

Ko vokiečiai Klaipėdoje ne
padarė per 500 metų, tai 
Lietuvos tautininkai pa
darė per keliolika metų
Kalbėtojas supažindino klau

sytojus ir su Lietuvos istorija 
pasakodamas, kad prieš 500 
metų ne tik Klaipėdos kraštas, 
bet ir visa mažoji Lietuva pri
klausius Lietuvai. Tik 1230 me
tais Lietuvos kunigaikštis Vy
tautas atidavęs Klaipėdą vokie
čiams. Vokiečiai per penkis 
šimtus metų tenai varę vokie
tinimo darbų, bet vistiek nega
lėję to krašto gyventojus pada
ryti vokiečiais. Net pačių vo
kiečių darytas gyventojų sura
šinėjimas Klaipėdos krašte 1910 
metais rodęs, kad tame krašte 
yra 48 nuošimčiai tikrų lietu
vių.

Kada Klaipėda buvus pri
jungta prie Lietuvos 1923 me
tais, tenai buvę daugiau kaip 
pusė tikrų lietuvių, o dabar, po 
16 metų Klaipėdos krašto prie 
Lietuvos prijungimo, rodosi, 
kad lietuvių tame krašte lyg ir 
nebūtų. To krašto seimelio rin
kimuose vokiečiai laimėjo ir 
kiekvienuose rinkimuose lietu
viai tame krašte skaudžiau ir 
skaudžiau pralaimi. Išrodo, kad 
tas kraštas, užuot artėjęs prie 
Lietuvos, vis labiau tolinasi nuo 
jos. Kodėl taip yra? — klausia 
kalbėtojas ir pats bando į klau
simų atsakyti.

pasaulio geriausiu cigareto tabakų
Copyright 1959, Ligčbtt & Mybm Tobacco Go»

Jis sako, kad lai esanti Lie
tuvos vyriausybė kalta, kad 
Klaipėdos kraštas pasiduodąs 
vokiečių įtakai.

Duoda ir pavyzdžių bei nu
rodo gana įtikinančių faktų, 
kad visokie karjeristai susispie
tę prie dabartinės valdžios sa
vo šeimininkavimu stumte stu
mia Klaipėdos krašto lietuvius 
į vokiečių glėbį ir dirbą tikrai 
vokiškų darbų.

Teisybė, bet nepilna
Reikia pasakyti, kad kun. 

Balkunas kalbėdamas apie ne
tikusius Lietuvos valdininkus 
Klaipėdos krašte pasakė šventų 
teisybę. Netikęs lietuviškų val
dininkų šeimininkavimas tikrai 
pastūmėjo to krašto gyvento
jus prie vokiečių.

Bet lai dar, tur būt, neviskas. 
Tur būt, bus nemažiau pastū
mėję Klaipėdos krašto liutero
nus lietuvius prie vokiečių Lie
tuvos katalikiški kunigai. Lie
tuva kaipo katalikiška šal's 
Klaipėdos krašto lietuvių liute
ronų visai nežavi.

Man rodos, kad kun. Balku
nas, jei butų ir apie tai papa
sakojęs, tai butų pilnų teisybę 
pasakęs apie Klaipėdos krašto 
likimų. Bet kaipo katalikų ku
nigui, gal būt, apie tai kalbėti 
buvo nepatogu.

Prašė aukų tautos fondui
Kunigas Balkunas baigdamas 

savo pirmųjų kalbų pasisakė, 
kad antru atveju kalbesius apie 
Vilniaus krašto likimų ir prašė 
publikos, kad nesigailėtų aukų 
Tautos Fondui, jei norima Lie
tuvai padėti išlaikyti Klaipėdos 
kraštą ir atgauti Vilnių.

Aukų buvo surinkta $43.50.

Apie Vilniaus kraštą
Antrąją savo kalbos dalį ku

nigas Balkunas pašventė Vil
niaus kraštui. Jis atpasakojo 
savo įspūdžius, kuriuos patyrė

kuri Satisfies su Didžiąja Raide

Radio City’s pasaulyje pagarsėjusios “Rockettes” ir CHESTERFIELDS 
...dvi nenukopijuojamos kombinacijos

Su gabumu ir akuratnumu 
Rockettes šokinėje ir su gabumu ir 
akuratnumu lengvi nunokę Ches- 
terfield tabakai yra sumaišyti ir pro- 
porcijonuoti išduoti kas geriausio 
kiekviename.

Dėlto Chesterfields yra lengvesni 
ir geresnio skonio... dėlto jie jums 
suteiks daugiau malonumo negu 
koks kitas cigaretas kokį esate.

- rūkę.

PITTSBURGIŠKOS 
PASTABOS

Nori, kad nepasisektų
“Vienybė” džiaugiasi, kad ka

talikai nunešė Jurgelionio (“Tė
vynės” Redaktoriaus) “kepsnį; 
mat, katalikai suorganizavo 
berniukų skautų kuopų.

Bet man rodos, kad “Vieny
bės” džiaugsmas yra tuščias, 
nes Jurgelionio “kepsnis” nėra 
nuneštas. Duokime sau, pas 
mus Pittsburglie SLA darbuo
tojų yra suorganizuota net 2 
skautų kuopos. Būtent, berniu
kų skautų ir mergaičių skaučių. 
Tokiu budu “Tėvynės” Redak
toriaus sumanymas yra vykdo
mas gyvenimai!.

Pagal save sprendžia ir 
apie kitus

“Sandara” rašo, kad SLA 
Pažangos vajus šlubuoja. Vie
nok aš netikiu, kad taip butų 
kaip kad sandariečių “gazeta” 
rašo. Štai pas mus Pittsburglie 
SLA 40 kuopos susirinkime, lai
kytame vasario 5 d., kuopos or
ganizatoriai patiesė ant stalo 
net 12 įstojimo aplikacijų į su
augusių skyrių ir 2 į vaikų sky
rių. Ir šie visi nariai buvo gau
ti tik laike vieno mėnesio! O 
kur kiti vajaus mėnesiai? Apie 
tai čia nekalbėsiu.

Ar tai tas reiškia, kad SLA 

vasaros metu lankydamasis Lie
tuvoje ir Vilniuje.

Vaizdas tikrai liūdnas. Pasa
kojo, kaip katalikiška lenkų 
valdžia persekioja katalikus lie
tuvius daug žiauriau, negu pro- 
voslaviška caro valdžia. Tai tau 
ir katalikiška krikščionybė bei 
krikščioniška meilė!

Aplamai paėmus, kunigo Bal
kuno kalba buvo gana gera ir 
publika galėjo padaryti atitin
kamas išvadas. —S. Bakanas

Pažangos Vajus šlubuoja? įrodinėjo, kad jei jo departa- 
Matyti, kad šlubuoja, tik jau mento išlaidos bus sumažintos,

ne SLA Pažangos vajuje, bet 
greičiausiai kas nors tokio pas 
tą “Sandaros” rašytoją yra ne
tvarkoje. O gal bus tai, kad ji
sai pagal save ir apie kitus 
sprendžia.

“O koks baisus tas 
Pittsburghas”

Tautiška “Vienybė” rašo, kad 
Pittsburghas 10 metų pirmiau 
miršta, negu reikia. Matyti, tas 
laikraštis su ta žinia siekiasi 
ne tik SLA narius, bet ir Cen
tro darbininkus pagąsdinti su 
Pittsburgho mirimu. Nes kaip 
tik SLA Centras persikels į 
Piltsburghų, tai jie visi ir iš
mirs. Tai tikrai baisu, nėra kas 
nė kalbėti.

Reikia pripažinti, kad “Vie
nybė” kalbėdama apie Pittsbur
gho “mirtį” žino ką kalba, nes 
SLA Centrui išsikėlus iš New 
Yorko į Pitlsburghą, tai jei ne 
“mirtis”, tai bent taip sau blo
gesni laikai pažiūrės į akis ne 
SLA Centro darbininkams ir ne 
SLA nariams, bet gal pačiai 
“Vienybei” ir kai kuriems New 
Yorko tautiškiems veikėjams, 
kuriems SLA Centras New Yor- 
kc yra lyg ir ta melžiamoji 
karvutė ir visas gyvybės šalti
nis.

Tačiau nereikia sakyti, kad 
“Vienybė” tų savo atradimą a- 
pie Pittsburgho “mirtį” yra iš
laužus iš piršti.. Susimildami, 
nemanykite taip.

Dalykas yra toks su ta Pitts
burgho “mirčia”, kad, Pittsbur
gho miesto konsTlmanai (tary
bos nariai) darydami miesto 
biudžetą ir norėdami prisilaiky
ti ekonomijos ėmė ir sumažino 
sveikatos departamento išlaidas 
ant $75,000.00. Sveikatos depar
tamento viršininkas Dr. Alexan- 
der, nenorėdamas mažinti išlai
das savo departamento, savo 
raporte miesto konsilmanams į- 

tai Pittsburghas 10 metų pir
miau “mirs”.

Žinomą, tas pilniausiai su
tampa su pačios “Vienybės” in
teresais, nes kada SLA nariai 
balsavo dėl pasirinkimo Centrui 
vietos, tai pati “Vienybė” gąs
dino SLA narius su ekstra mo
kesčiais, jei tik jiariai nubal
suotų SLA Centrą kelti į Pitts- 
burghą. Bet SLA nariai nepaisė 
tų “Vienybės” gąsdinimų ir vis
tiek pasirinko Pittsburgha.

Tas pat yra ir su Dr. Alex- 
ander gąsdinimais. Esą, jei jo 
departamento išlaidos bus su
mažintos, tai Pittsburghas 10 
metų pirmiau “mirs.”

Šiuo atsilikimu “mirtis” į a- 
kis žiurėjo ne Pittsburghui, bet 
keletui riebiai apmokamų poli
tiškų “džiabų”, tai ir visa pa
slaptis.

Davatkos—tai vis davatkos
Jei kas nurodo kunigų nege

rus darbus, tai davatkos rėkia, 
kad tai yra griaujamas tikėji
mas.

Jei kas pasako, kad Lietuvos 
valdžia negerai elgiasi su Lie
tuvos gyventojais, su pačia Lie
tuva, tautininkai rėkia, kad tai 
Lietuvą šmeižia. Tautininkai sa
ko, jog džiaugtis reikia, kad y- 
ra nepriklausoma Lietuva. 
Taip, mes džiaugiamės Lietuvos 
nepriklausomybe, bet reikia ap
gailestauti, kad Lietuvos žmo
nės neturi laisvės. \

Davatkos tai vis davatkos, 
nežiūrint kokios jos nebūtų, — 
tautiškos, katalikiškos ar ko
kios kitokios, — visos aklai ti
ki ir fanatizmu vaduojasi.

—A. V.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vr-H nanding’os
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“NAUJIENŲ”
REDAKCIJAI

Gerbiami Tamstos:
Tamstos įdėjote straipsnį į 

“Naujienas” vasario 13 d. 1939 
m. tikslu atšaukti neva šmeiž
tą tilpusį “Tėvynėje” apie Jau
nų Lietuvių Pittsburgho vaka
rų.

“Tėvynėj” tilpęs straipsnis 
buvo labai tinkamas ir dėl or
ganizacijos draugiška pamoka, 
nes jos autorė dėl organizacijos 
darė labai gerą pastabų ateičiai. 
Nes iš tiesų buvo režisieriaus 
didelė klaida * išleisti artistus 
scenon stačiai skarmalais apsi
rengusius.

Dabar keli žodžiai apie K. 
Pūką, kuris straipsnį parašė.

1 rašau K. Pliko pasiaiškinti, 
kodėl jis yra priešingas “Nau
jienų” vajui Pittsburgho, nors 
pats prašo paramos iš “Naujie
nų”. Pittsburglie jis laiko “Nau
jienas” kaipo bedievių laikraš
tį-

Prašau K. Pūką pasiaiškinti, 
ar daug laiko esate “Naujienų” 
skaitytojas, ir ar daug esate už
prenumeravę jūsų draugijos na
riams “Naujienų”.

Prašau K. Pūką pasiaiškinti, 
kur dėsi t tą šimtą dolerių pel
no, ir ar daug jūsų draugija 
skaito kitokių laikraščių drau
gijos pelno pinigais.

Tamstai, K. Pūkai, nepasiaiš
kinus, aš paaiškinsiu visų tą 
reikalą ir supažindinsiu skaity
tojus su draugijos visais buvu
siais vakaro nuotykiais ir su 
pelno dingimu ir kitais daly
kais. Bronislov G. Jakantas, 

Laikraščių agentūra.

Vagiliai ir plėšikai 
darbuojasi

Plėšikai apiplėšė Wilmerding 
Lietuvių klubo, gaspadorių 
WILMERDING, Pa. — Vasa

rio 11 d. Pittsburglie ir visoje 
apylinkėje buvo gana daug api
plėšimų. Plėšikai puolė ne tik 
krautuves ir kitokias biznio į- 
staigas, bet ir pavienius asme
nis. Buvo užpultas ir apiplėš
tas WiĮmerkingo Sūnų Lietuvos 
Klubo gaspadorius Juozapas 
Arlauskas. Jį užpuolė 2 gink
luoti plėšikai ir atėmė $10.

Nors angliški laikraščiai 
daug rašo apie papildytus plė
šimus ir policija sakosi gau
danti plėšikus, bet kol kas la
bai mažai tepagauna jų.

—Koresp.

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokėj om 
už padėtus 

pinigus 4%
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.
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Kam tenka korporacijų pelnai
J. V. kongresas yra paskyręs komitetą monopoliams 

tyrinėti. Jisai iškėlė aikštėn įdomių dalykų apie didžiųjų 
kapitalistinių korporacijų pelnus ir tų pelnų suvartoji
mą. Pasirodo, kad didesnioji jų dalis tenka tų korpora
cijų viršininkams, algų ir dividentų formoje.

Net per tuos metus, kai užėjo depresija ir biznis A- 
merikoje labai susitraukė, išmesdamas į gatvę milionus 
bedarbių, korporacijų prezidentų ir direktorių “uždar
biai” paliko milžiniški. Pavyzdžiui, 1933 m. tiems kapi
talistinių kompanijų tūzams buvo išmokėta vien tiktai 
algomis 62,4 nuošimčiai viso gryno pelno, kurį tos kom
panijos padarė. O be to, jie dar, žinoma, gavo dideles su
mas pavidale dividendų.

Čia matome vieną aršiausiųjų kapitalistinės sistemos 
ydų. Jeigu saujelė žmonių, kurie kontroliuoja biznius, 
įsideda į kišenių daug didesnę dalį pelno, kurį tie bizniai 
neša, tai ekonominės depresijos ir masinis nedarbas yra 
neišvengiami dalykai. Nes kas gi pirks pramonės pro
duktus, kuomet darbininkai gauna tiktai trupinius to, 
ką jie pagamina?

Vilniaus “Aidas” įdėjo tokią ži
nutę:

“Šveičionių lietuviai, nete
kę visų savo draugijų, šiemet 
norėjo įsteigti naują švieti
mo draugiją ‘Šviesą’. Suda
rius įstatus, buvo kreiptasi į 
Vilniaus vaivadą, kad leistų 
atidaryti ‘Šviesos’ draugiją, 
bet vaivada šiųx metų (1938 
m.) spalių 4 dieną į šį prašy
mą atsakė neigiamai. Po to 
steigėjai kreipėsi į Vidaus 
Reikalų Ministeriją Varšuvo
je ir prašė Vilniaus vaivados 
sprendimą panaikinti. Tačiau 
ir iš čia šio mėn. 13 d. (gruo
džio m. 1938 m.) gavo taip 
pat neigiamą atsakymą.”

Tuo tarpu Lenkijos valdžia vi
są laiką skelbia, kad lenkai 
“myli lietuvius, kaip brolius”. 
Tą patį dabar skelbia jau ir 
komunistai, patardami Lietuvai

žmonių tiki vieniems ir 
riems.

Bet ką rodo gyvenimo 
tai? štai V. Andriulis 
kad —

fak-
rašo,

“Italijoj padirbinta 
laivas Sovietų Sąjungai.

Tai esą liudiją, kad “ašies” 
agitacija prieš bolševikus lai 
vienas dalykas, o biznis — ki
tas dalykas.

Tikrai tiesa, žodžiais fašistai 
prieš komunistus kovoja, o dar
bais jie vieni su kitais koope
ruoja.

karo

SUOMIJA RUOŠIASI 
OLYMPIADAI

IŠTIESTA RANKA
“NT.

sonas rašo:

J. V. skolos
Viduryje šio mėnesio Jungtinių Valstybių skolos pa

siekė milžinišką sumą — 39 bilionus 800 milionų 579,553 
dolerių. Dar už kelių savaičių bus 40 bilionų.

Ir tam skolų augimui dar nematyt galo, nes kas
met valdžia išleidžia daug daugiau, negu paima. Pavyz
džiui, per šiuos metus išlaidų buvo $5,641,361,587, o paja
mų tik $3,554,063,991; deficitas daugiau kaip du bilionai 
dolerių.

Kuo valdžia padengia tuos milžiniškus savo nuosto
lius? Paskolomis. Reikia stebėtis, kad taip giliai įbridusi 
į skolas ji dar vis turi kredito. Ji ne tiktai be jokio vargo 
ir už menką nuošimtį gauna pinigų nuo Amerikos ban
kų ir pramonės firmų, bet į Ameriką nuolatos plaukia 
pinigai ir iš kitų šalių.

Valdžiai visi noriai skolina dėl to, kad jos paskolos 
bonai yra paliuosuoti nuo mokesčių.

“Pereitą penktadienį New 
Yorko valstijos jaunųjų ko
munistų lyga savo suvažiavi
me priėmė rezoliuciją, kurio
je reiškia gedulą dėl mirties 
popiežiaus Pijaus XI ir tie
sia ‘brolišką kooperacijos 
ranką katalikų jaunimui’.”

Niekas neliki, kad tai nuošir
dus mostas. Papa Pins XI bu
vo vyriausias sumanytojas kam
panijos‘prieš Kominterną, todėl 
komunistai liktai veidmainiau
dami gali reikšti gedulą dėl to 
popiežiaus mirties.

O jeigu tie New Yorko jau
nieji komunistai buvo nuošir
dus, priimdaiiii tą' rezoliuciją, 
tai jie viešai prisipažino, kad 
jie yra komunistų internacio
nalo priešai. Bet kam jie tuo
met dar nešioja “komunistų” 
vardą ?

Sekanti pasaulio sporto olyni- 
piada, kaip žinoma, įvyks Suo
mijoje 1940 m. Tokiai palygin
ti neturtingai ir mažai svetim
taučių lankomai šaliai, kaip 
Suomija, šis įvykis bus nepa
prastai svarbus.

Todėl Suomija rūpinasi, kad 
olympiada pasisektų. Visų pir
ma turės būt paruošia tinkama 
vieta gyventi tūkstančiams žmo
nių, kurie ta proga atvažiuos 
iš užsienių. Tuo tikslu Helsin
kio miestas nutarė pastatyti 
“Olympiados Sodžių” ir tą dar
bą pavedė kooperatyvei Staty
bos Draugijai. Tame “Olympia
dos Sodžiuje” bus moderniškai 
įrengtos patalpos 2,500 žmonių.

Iš Lietuvos
PAVASARIS ŽIEMĄ 

LIETUVOJE
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NEMALONI POLITIKA

Lietuva turi vidutinį orą: žie
mą nebūna' didelių šalčių, va
sarą karščių; ruduo ir pavasa
ris esti gana lietingi ir debesuo
ti. Vidutiniškai imant, visai sau
lėtų dienų metuose būna apie 
80. Tačiau melų pasikeitimai ir 

r

keturi melų laikai turi žymiai 
skirtingą orą, nors nepastovų.

Šiemet Lietuva gyvena visai 
nepaprastą žiemą. Iki gruodžio

Žodžio ir susirinkimų ląisvė
New Yorko meras La Guardia nesutiko uždrausti 

Amerikos vokiečių Bundo prakalbas Madison Sąuare 
Garden salėje, nors įvairios bažnytinės ir patriotinės or
ganizacijos New Yorke jį prašė tai padaryti, kadangi tas 
vokiečių Bundas pritaria Hitleriui.

La Guardia pareiškė, kad jeigu jisai uždraustų na
cių pritarėjų susirinkimą, tai jisai čia įvestų tokią pat 
“žodžio laisvę”, kokia yra fašistiškose šalyse.

Principe negalima jo nusistatymui nepritarti. Demo
kratinėje šalyje pilietines teises privalo turėti ne tiktai 
tie piliečiai, kurie jos tvarką pripažįsta, bet ir tie, kurie 
jai yra priešingi. Be to, tasai vokiečių Bundas yra lega
li organizacija. Jeigu ji butų nelegali, tai valdžia turėtų 
ją uždaryti.

Bet Čia kyla klausimas: ar valdžia gali leisti rengti 
prakalbas tokiems žmonėms, km’ie kursto neapykantą 
prieš žydus ir skelbia kitokias nekultūringas “idėjas”? 
Davus laisvę tokiems kurstytojams, gali kilti riaušės ir 
neramumai publikoje.

Aiškus dalykas, kad ir demokratijoje laisvė privalo 
turėti tam tikras ribas. Visas klausimas, kas tas ribas 
nustato. Ar butų gerai, jeigu kiekvieno miesto adminis
tracija spręstų, kas yra leista kalbėti viešuose susirin-

Tarpe daugybes tikrų atsili
kimų ir anekdotų, kuriuos pa
šnabždomis Vokietijos gyvento
jai pasakoja kils kitam, budin
gas yra sekantis:

Neseniai sugrįžusi su savo 
šeima iš užsienio viena vokietė 
moteris nuėjo į “Delikatessen” 
(valgomųjų daiktų) krautuvę ir 
prašo pusę svaro kavos. —'“At
leiskite, poniute, bet visa kava 
išparduota.” —“Na, tai duoki
te ketvirtą dalį svaro sviesto!” 
—“Atleiskite, poniute, šiandien 
neturime; gal būt, turėsime at
einančią savaitę.” —“Bet aš tu
riu kokio nors maisto nusipirk
ti, pas mane šį vakarą bus sve
čių. Duokite pusę tuzino kiau
šinių.” Tuomet pardavėjas, pik
tai pažvelgęs į moterį, sako: 

[“Gerbiamoji ponia, ar čia tams
ta atėjai pirkti, ar politikauti?”

užėjo gana didoki šalčiai, iki 
16—48 laipsnių Celzijaus, bet 
iki pat Kalėdų visai nebuvo 
sniego. Kalėdoms ir Naujiems 
Melams gerokai pasnigo, pasi
darė geras rogių kelias. Ūki
ninkai ypatingai džiaugėsi su
sitvarkiusia žiema, nes jie leng
vais keliais galėjo patiekti savo 
produktus supirkimo punktams, 
prisivežti miško medžiagos ir 
kitus žiemiškus 
kyli. Tačiau

KAS Už IR KAS PRIEŠ?

Paskiausios žinios apie politi
nę padėtį Lietuvoje rodo, kad 
prieš Smetonos valdžią eina 
vai. liaudininkai, krikščionys 
demokratai, socialdemokratai ir 
opoziciniai tautininkaį-voldema- 
rininkai.

O kas stoja už Smetoną? 
Smetonininkai.

Kas daugiau? Komunistai.
Bet komunistai neištikimi. 

J.ie tiktai tol rems Smetoną, kol 
Varšuva koketuos su Maskva.

reikalus tvar- 
neilgai teko 

džiaugtis. Jau apie vidurį sau
sio vėl atšilo (iki 3—6 laipsnių 
šilumos), sniegas ištirpo, žie
mos keliai dingo, miškai neįva
žiuojami.

Visai retas įvykis, kad kai 
kurios Lietuvos vietos viduryje 
sausio mėnesio susilaukė net 
stiprių potvynių. Šiaurės Lietu
voje žemesnių vietų laukai ir 
keliai apsemti vandenio. Kai 
kur visai nutrauktas bet koks 
susisiekimas. Daugelyje mažes
nių upių ledas išėjo, vanduo iš
siliejo iš krantų. Net Nemuno 
žemupyje, ties Rambyno kalnu 
ir Tilže, ledas išlūžo, vanduo 
smarkiai pakilo, išsiliejo iš va
gos ir užliejo kai kurias Klai
pėdos krašto Pagėgių apskrities 
vietas. Kai kurie šių vietų ūki
ninkai net valtimis negalėjo iš 
namų išvykti, nes jie buvo ne 
tiktai vandeniu apsemti, bet ir 
ledo lytimis apgulti.

Šie potvyniai daugeliui žmo-
kiniuose, o kas ne? Tai butų panašu į “boso” Hague’o 
diktatūrą New Jersey valstijoje.

Nustatyti, kas yra leistina, o kas neleistina kalbėti 
viešuose mitinguose, privalo įstatymas. Jeigu asmuo ar
ba organizacija įstatymą peržengia, tai yra teismai, ku
rie už tai baudžia.

ŽODŽIAI IR DARBAI

Fašistai rėkia, kad jie esą di
džiausi priešai bolševizmo. Bol
ševikai rėkia, kad jie esą vie
ninteliai tikri kovotojai prieš 
fašizmą. Ir daugelis naivių

nių padarė diktų nuostolių. Bet 
jeigu žiema nenusistovės ir dau
giau nebus galima į miškus į- 
važiuoti, tai visai Lietuvai bus 
daug nuostolių ir keblumų. 
Miškuose bus sunku paruošti ir 
dar sunkiau išvežti miško nie-

Naujienų-Acme Telephoto
Prezidentas Roosevcllas pasirengęs paminėti 57 me

tų savo gimimo sukaktį. Tąja proga iš visų Amerikos 
dalių plaukia dešimtukai, kurie yra skiriami kovai su 
vaikų paralyžium.

MARGUMYNAI
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Istoriškas dienraščio
Times straipsnis

Dar neaiškus buvo Čeko
slovakijos likimas, kai anglų 
dienraštis T i m e s (ištark: 
Taims) įsidėjo vedamąjį strai
psnį, kuriame pasiūlė atiduoti 
Sudetus Vokietijai. Tas straip
snis politiniuose Europos sluo
ksniuose sukėlė gyvą atgarsį. 
Vokietija, aišku, priėmė to 
laikraščio pasiūlymą su did
žiausiu pasitenkinimu, bet pa
čioje Anglijoje ir (Prancūzijoje 
kalbamas straipsnis sukėlė vi
są eilę aštrių protestų. Angli
jos užsienių reikalų ministeri
ja nepritarė tam straipsniui, 
pareikšdama, kad jos nusista
tymas neturįs nieko bendra 
su Times nusistatymu Čeko
slovakijos atžvilgiu. Rimtam 
spaudos organui ministerijos 
pareiškimas labai nepatiko. 
Bet laikraštis ir toliau laikėsi 
savo nuomonės. Pagaliau įvy
ko taip, kaip siūlė Times. Da
bar kiti laikraščiai' spėlioja, iš 
kur Times žinojo, kad Sudetai 
bus atiduoti Vokietijai. Kai 
kurie laikraštininkai dabar 
prisimena, kad tuojau po to, 
kai tas straipsnis buvęs para
šytas, Times redaktorius Daw- 
son’as ir užsienių reikalų mi
nistras Halifaxas sėdėjęs kar
tu už stalelio vienoje kavinėje 
ir kažką linksmai šnekučiavę
si. Spėjama, kad Halifaxas pa
raginęs Davvsoną parašyti tą 
istorišką straipsnį.

Himalajų Ekspedicija 
Jau 7000 m Aukštyje
Vokiečių- spauda rašo, kad 

Nangos Parbato Himalajų eks
pedicijai iki šiol sėkmingai 
vyksta kelionė. Prieš kelias die
nas ekspedicija 6850 km. aukš
tyje įsitaisė vadinamąją penk
tąją stovyklą. Kiek vėliau eks
pedicija pasiekė vadinamąją 
Rokioto sieną. Liepos 22 d. eks- 
padicija su savo nešėjais 7,000 
m. aukštyje pasidarė šeštąją 
stovyklą.

džiagą, kurios kasmet daug rei
kia eksporto, pramonės, ūkinin
kų statybos, kuro ir kitiems 
reikalams. Visa Lietuva laukia, 
kad greičiau šis nelemtas žie
mos pavasaris pasibaigtų ir kad 
butų galima tinkamai pasiruoš
ti tikrą j am pavasariui, kuris 
paprastai ateina tiktai balan
džio mėnesį.

Ugniagesys Sukėlė 
Gaisrą

Kad turėtų progą išbandyti 
modernias gaisrines 

kopėčias.

Prancūzijos miestelyje Hen- 
decourt-les-Ransart vienas vie
tos ugniagesių komandos na
rys šiomis dienomis tyčia su
kėlė gaisrą, kad galėtų paro
dyti visuomenei, kaip naudin
gos yra modernios gaisrinės 
kopėčios. Vielos ugniagesių 
komandai tas kopėčias prieš 
kurį laiką padovanojo vienas 
turtingas vietos labdarys. Ug
niagesių komanda nepapras
tai didžiavosi tomis kopėčio
mis, bet neturėjo progos pa
rodyti miestelio gyventojams, 
kaip jos naudingos, nes jau 
seniai tame miestelyje buvo 
bebuvęs gaisras. Miestelio gy
ventojai pagaliau pradėjo juo
ktis iš tų gaisrinių kopėčių. 
Ta pajuoka ypatingai sujaudi
no vieną 56 metų amžiaus ug
niagesį, Ildefonsą Nouplainą.

Vieną dieną smarkiai įgėręs, 
grįždamas iš restorano namo 
jis sumanė pats sukurti progą 
toms kopėčioms išbandyti. Pa
keliui jis padegė savo pusbro
lio dviejų aukštų namą ir nu
ėjo sau namo. Netrukus kilo 
gaisras, buvo sukelti į kojas 
visi ugniagesiai, jų tarpe ir jis 
—ir štai buvo proga parodyti, 
ko vertos yra moderniosios 
gaisrinės kopėčios. Ugniage
siai gaisrą užgesino po kelių 
valandų. Kvotos keliu tačiau 
susektas ir padegėjas. Nou- 
plainas buvo suimtas, tačiau 
vedamas į kalėjimą jis tik 
šypsojosi ir jį vedusiems poli
cininkams išdidžiai pareiškė: 
“Tai matote, kad vis dėlto la
bai naudinga turėti’ tokias ko
pėčias!”

Geležinkelis* einąs pro 
150 tunelių

Neseniai baigtas tiesti Persi
joje geležinkelis, jungiąs Kas
pijos jurą su Persų įlanka, ku
ris eina pro 150 tunelių. Visų 
tunelių ilgis, drauge paėmus, 
sudaro 60 kilometrų. Ilgiau
sias tunelis turi 6 km. Aišku, 
kad persai išvedė geležinkelį 
pro tiek tunelių ne dėl to, kad 
norėjo šioj srityj naują rekor
dą pastatyti, bet todėl, kad ki
taip negalima buvo geležinke
lio ištiesti dėl paviršiaus kal- 
nuotumo.

KORESPONDENCIJA 
Grand Rapids, Mich. 
Netikėtai žuvo Aleksandras

Kazelckis .
Vasario 12 d. rytą netikėtai 

ir nelauktai atsiskyrė su šiuo 
įasauliu Aleksandras Kazelckis. 

Jis buvo bedarbis, tad tam tik
rais vakarais, kada biznis bū
davo didesnis, padirbėdavo Ig
no Miškinio tavernoje. Dirbo 
jis ir šeštadienio vakarą. O kai 
jusę antros ryto bizni uždarė, 
tai drauge su tavernos savinin
ku ėjo namo.

Drauge ėjo tik kelis blokus, 
kadangi gyveno skirtingose vie
lose. Atsisveikinęs su Miškiniu, 
Kazelckis pasuko skersai gatvę. 
Kaip tik tuo momentu nepa-- 
prastu greitumu atvažiavo au
tomobilis ir smogė tiesiai į ei
nantį Kazelckį. Pasitraukti iš 
kelio nebuvo jokios progos, ka
dangi automobilis važiavo pa
šėlusiu greitumu. Kaip greitai 
jis lėkė, bus numanu iš to, jog 
Kazelckis apie 30 pėdų buvo 
nuvilktas. Jis tiek baisiai buvo 
sudaužytas, kad niekas jau ne
begalėjo pažinti: Jo galva bu
vo tiesiog sutriuškinta.

Suvažinėjęs žmogų, automo
bilistas dar daugiau paspaudė 
“ant geso” ir nušvilpė savo ke
linis. Už šešių blokų nuo nelai
mės buvęs poliemonas išgirdo 
riksmą, o netrukus po to pro 
jo šalį, lyg koks vėjas, praūžė 
naujulis Plymouth automobilis. 
Apie jo sulaikymą, žinoma, ne
galėjo būti nė kalbos.

Kitą dieną, pasiremiant ano 
policininko raportu, prasidėjo 
ablava. Policija ėjo per garažus 
ir tikrino automobilius. Kai įė
jo į Henry ir Hoag garažą, tai 
Henry tuoj padarė pareiškimą, 
kad jo sūnūs naktį turėjęs ne
laimingą atsilikimą su automo
biliu. Kvočiamas sūnūs Paul 
Henry, kuris yra 21 metų am
žiaus, prisipažino suvažinėjęs 
žmogų. Jis teisinosi, jog nesu
stojęs dėlto, kad baisiai išsigan
dęs. Policija jį tuoj areštavo. 
Paleistas liko tik tada, kai pa
dėjo $2,500 užstato.

Dabar šiek tiek apie velionį 
Kazelckį. Jis buvo vedęs su an
tra žmona (pirmoji prieš kelis 
metus pasimirė). Tačiau su an
tra žmona nelabai tesugyveno. 
Faktiškai su ja krūvoje jis ir 
nebegyveno. Nuo pirmos žmo
nos paliko sūnūs.

Velionis buvo nepaprastai 
tvirto sudėjimo žmogus ir svė
rė 250 svarų. Jis tarnavo rusų 
kariuomenėje carienės pulke. 
Vadinasi, buvo gvardijoje. Se
niau jis buvo ir šiek tiek turto 
susidėjęs, bet, rodosi, tas tur
tas paliko žmonai, kai privers
tas buvo nuo jos pasišalinti.

Laidotuvėms rūpinosi žmo
na. —Tėvo Sūnūs

Nelaimes
Nors miestas musų ir nėra 

jau labai didelis, bet nelaimių 
pusėtinai daug pasitaiko. Su 
vienais nelaimės atsitinka dėlei 
to, kad jie nemoka gerai auto
mobilius vairuoti arba važiuo
ja labai neatsargiai, o kiti be- 
girtaudami sudaužo savo auto
mobilius.

— • —
Vasario 9 d. pas mus buvo 

tikrai vasariška: perkunavo ir 
žaibavo. Bet štai kitą dieną už
klupo toks šaltis, kad tiesiog 
baisu ir nosį į lauką iškišti.

Antanas Skripka laiko viso
kių gėrimų: minkštų ir kietų. 
Jo biznis yra labai parankioje 
vietoje (750 Leonard St.), o pa
tarnavimas visais atžvilgiais ge
ras. Iš kitų miestų važiuojant 
jį galima pasiekti U.S. 11 keliu.

Skripka užsirašė “Naujienas” 
visiems metams. —Mociejus

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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Washmgton News-Letter
By L. J. Esunas

Hunting of jaguars of the South 
American jungles vvith bow and 
arrow and spear was described by 
Mr- Sasha Siemel, bearded 49 year 
old Latvian hunter and photogra- 
pher before the Baltic American 
Society of Washington D. C. and 
teh International Studente Society 
of George Washington University 
at a joint meeting on Thursday, 
January 12th in the School of Go- 
vernm<v.t Building, George Wash- 
ington University. The meeting 
vvas opened vvitjv introductory re- 
marks by the presidents of the 
two groups: Dr- Ellis Haworth and 
Miss Elizabeth Burnett. Mr. Ru- 
dolph Smite, the Secretary of the 
Latvian^ Legation, then introduced 
the big game hunter.

Clad in his hunting outfit, Mr. 
Siemel, who claims he has never 
been hurt, has killed 140 jaguars 
without using a gun, 28 in a single 
handed spear fight. These animals, 
found in the Xarayes Marshes of 
the Matto Grosso region of Brazil, 
vveigh up to 350 pounds, nearly 
twice the size of the ’ jaugars of 
the Coastal regioms and the north. 
Hunting them with a spear is 
mofe thrilling and sportsman-like 
vvith a gun, he said, and safer at 
close quarters vvhen the animal is 
in cover. The hunter, however, he 
added, mušt knovv the actions of 
the animal and know hovv to han- 
dle the enormous weight when the 
beast lunges foryvard. The Spear, 
which he uses, has a vvide blade 
vvith side pieces to prevent it going 
through the jungle cat.

In this sport, hounds are used 
to track the jaguar just as in fox 
hunting- Naturally, the dogs are 
in constant danger when they are 
at close ąuarters with the feline 
and the hunter mušt be on hand 
to defend not only himself būt his 
dogs. Mr. Siemel acąuired his skili 
in hunting by means of the spear 
and the bovv and arrow from a 
Brazilian Indian and demonstrated 
that a white man is just as cap- 
able of doing the šame thing as a 
native.

Mr. Siemel illustrated his lecture 
vvith movie pictures in natūrai co- 
lor of birds and animals in the 
jungle habitats. The climax of 
vvhich vvas the jaguar hunt. Mr. 
Sasha Siemel vvas an honored 
guest of The Baltic American So
ciety of Washington, D. C. When 
it had its Christmas program and 
on that occasion promised the 
group to give his illustrated lec
ture on January 12th vvhen he was 
to be in Washington, D. C. to nar- 
rate jungle stories for the Nation
al Geographicical Magazine.

“Aftermath of Munich”
On Sunday afternoon, January 

15th, The Baltic American Society 
held its regular meeting at the 
International Studente House- The 
Society had as its guest speaker, 
Dr. Charles Pergler, Dean of the 
National University Lavv School 
and former diplomat, who gavę a 
very interesting talk on “The 
Aftermath of Munich.”

Dr. Pergler outlined the histo- 
rical backround of the Czechoslo- 
vakian Nation and in discussing 
the ąuestion of self determination 
of peoples, he shovved that Sude- 
ten Land was never a part of Ger
many- He described the vvholeSep- 
tember crises involving his father- 
land as a “bit of stage managerrfient 
to obtain public sanction for an 
act of infamy” already arranged 
by the European government 
heads. He condemned the negotia- 
tions leading up to the Munich Pact 
vvithout any representatives of the 
Czecholsovakian N a t i on and 
brought out some facts which 
shovved there were manueverings 
even before the Pact.

It was his contention that Fran
ce and England voluntarily sur- 
rendered Czechoslovakia and as- 
serted. “Indeed, it is not too much 
to say that Berchtesgaden, Munich 
and Godesberg vvpre little more 
than a bit of stage management to 
obtain, by fear of vvar, the sanc
tion of public opinion to an act 
of infamy vvhich was contemplated 
from the beginning.”

“In the history of the world 
there never vvas greater act of 
stupidity than the surrender of an

A. S. Vaivada

effective Czechoslovakian Army of 
a million men,” declared Dean 
Charles Pergler.

Holding it a gross inaccuracy to 
say that Czechoslovakia has beęn 
made a totalitarian statė”, he said 
“the political situation in Czecho
slovakia has been simplified by the 
volutary consolidation of the loyal 
Czechs into a tvvo party system” 
and further added, “būt there is 
štili a party of critics and it needs 
opposition.”

The Rače Myth.
Touching upon the ąuestion of 

race, he exploded the race myth 
and claimed that Germany, itself 
vvas a nation of different types and 
račiai strains- He did not even 
consider the Jews as a purė race 
since they, too, differed racially 
and culturally among themselves 
in keeping with the localities in 
vvhich they resided.

Dr. Pergler, referring to the 
Versalles Treaty, said it vvas ludic- 
rous to assert that “the Versailles 
Treaty or any other treaty could 
create a distinctive nation.” “There 
mušt be a national consciousness of 
a people to bring a nation about”, 
he added. In this connection, he 
brought out the fact that there 
vvas such a thing as a Czechoslo
vakian culture of which Prague 
is its center.

Munich and the Baltic.
At the close of his talk, Dr. 

Pergler, was asked what effect 
the Munich Pact had in regards to 
the Baltic region. It was his cont
ention, in vievv of vvhat had hap- 
pened, the Baltic and Scandina- 
vian nations could not place too 
much faith in Hitler to do the a 
right thing by them and that it 
was up to them to stand together 
for their own common good. Natu
rally, what of the facts one count- 
ry in that region, also effects the’ 
others in some vvay, he added-

Society also sponsored that šame 
day an exhibit of photographic 
portraitures of Hollywood celebri- 
ties and prominent Washingtonians 
by the Estonian photographer, Mr. 
Arthur Ermates, who resided in 
Hollyvvood, Cal. for seven years. 
Those, who savv the exibit before 
and after Dr. Pergler’s talk, highly 
commenced Mr. Ermates upon the 
camera character studies of his 
subjects.

TREASURE UNDER-
GROUND — IN ILL.

Released by the State Geological 
Survey through the Illinois 

Chamber of Commerce.

No. 146 — PARTNERS WITH 
NATURE

Nature and mankind have been 
earnest partners for many centu- 
ries in joint enterpriscs directed 
tovvard creating vvealth and jn 
making the vvorld a better place in 
vvhich to live. Nature, the silent 
partner, provides favorable geo- 
graphic cnvironments, and also 
provides an abundance of raw ma
teliais vvhich man’s ingenuity con- 
verts into the things that we need 
for civilized living. The advantagos 
of this partnership are especially 
evident in Illinois, where nature has 
outdone herself in furnishing vast 
rccources of coal, petroleum, stone,' 
clay, silica dcposits, bleaching 
carths, flourspar, sand and gravcl, 
and other mineral substances that 
vvill keep the partnership in forcc 
,as long as there are people here 
vvho invest their talents and their

9 Just a fevv lines to you, faith- 
fui Birutė members. and friends, to 
let you know that although the flu 
has many people down, I hope 
none of you have been taken down 
with it. Please take care of your- 
self and keep that chin up and 
smile through to health.

9 And now, as I mentioned lašt 
week, the time has grovvn short 
before we make our double radio 
broadcast, and we mušt learn the 
songs vve are going to sing tho- 
roughly. Let’s all see you dovvn 
at rehearsals and learn those fevv 
songs and really put them over to 
the radio audience, as Birute does 
othervvise.

q Our sočiai is getting closer 
and the date is to be known short- 
ly. Let’s get those raffle books 
sold and make this coming sočiai 
a real Birutė sočiai, a successful 
one as alvvays.

Mr. Byanskas is štili holding out 
on that new operetta vvhich he is 
going to put on this Spring, būt 
I guess the full details will be 
known shortly, instead of little sy- 
nopsis vve have been hearing now 
and then-

Two of our well known mem
bers have taken that “finai step.” 
We sure do, on behalf of Birutė 
and myself, wish lots of luck and 
happiness in years to come, and 
vve really mean it, Mr. and Mrs. 
Johp Balanda, formerly, Mr- John 
Balanda and Miss Birute Rutkaus
kas.

Let’s all see you down at re
hearsals Friday at 8:00 P. M. at 
Sandara Hali, and keep that bąli 
rolling.

Till then, III be fighting the flu 
with you. As ever,

BJB

FEBRUARY 16
Each year proper commemoration 

is made of the Independence of 
Lithuania by numerous gatherings, 
sočiai ev|nts, serious discussions 
and., sincere.. congratulations, — 
among Lithuanians and their des- 
cendants everywhere.
i Each year, here in America, a 
spark is fanned anew vvith joy 
that our ancestral country is enjoy- 
ing independence just as we are 
enjoying that precious right in our 
grand conutry.

Each year, on February 16, we 
re-new our good wishes that LIE
TUVA vvill ęontinue under its in- 
herent and rightful Independence! 
That it will prosper and possibly 
some day re-live its past greatness!

FEBRUARY 22
Each year, on his birthday, we 

recall the first president of our 
republic*

Each year, we remember the 
man who successfully led our ar- 
mies to victory and thus won for 
this land Freedom and Independ
ence.

Each year, vve are reminded of 
the man who had faith in the 
country that he helped to build 
and mold. It was small then and 
surrounded vvith countless dangers 
and threatened by hardships of all 
kinds. Yet, George Washington had 
faith in the future of this nation- 
It was, faith likę his and other 
statesmen’s that have made the U. 
S.' the finest country in the world 
to live in!

prcviously gained vvealth to keep it 
solvent. Nature vvill alvvays coopcr- 
ate in those human activities that 
are intelligently directed tovvard 
meeting the ever-changing needs of 
man.
By Don L. Carroll, State Geological 

Survey, Urbana, Illinois
TREASURE UNDERGROUND — 

IN ILLINOIS!
Released by the State Geological 

Survey through the Illinois 
Chamber of Commerce

This series of short articles ap- 
pearing regularly in this nevvspaper 
vvill be vvell vvorth cliping and re- 
taining in scrap book form. When 
completcd they vvill form a valu- 
able record of the mineral history 
and vvealth of the State — a store- 
housc of useful knovvledgo for 
both business executives and stu- 
dents.
By Don L. Carroll, State Geological

Survey,' Urbana, Illinois

VVHAT PRICE PEACE?...
On both sides of the continent, 

Nevv York on the east, California 
on the vvest, expositions comme- 
morating the progress of mankind 
are being held. 1939 has seen the 
opening of tvvo great fairs: the 
Nevv York World’s Fair on the 
east, and the Golden Gate Inter
national Ėxposition in San Fran- 
cisco- Meamvhile, even as interests 
vvere being centered in the pro
gress of mankind at these fairs, 
war smoke štili hangs over Europe 
and Asia, and headlines screech 
other war scares.

Ironically, the Fairs depict Pro
gress, vvhile the world knows other
vvise: the world faces retrogression, 
retrogręssion to violence and mili- 
tant terrorisip. The world may 
movė on, yes; būt governments re- 
main as they,;(were and wars are 
ever with us.

The younger generation looking 
back upon a heritage of wars de- 
shrouded of military pomp and 
mass enthusiasm, ask bluntly: 
WHAT PRICE PEACE? And until 
diplomate have ansvver, until go- 
vernments advance abreast with 
civllization, fairs such as these have 
no intrinsic meaning and progress 
becomes the symbol of an empty 
victory-

4* 4* 4»
From time to time the LUC has 

held various activities for the pur- 
pose of raising funds for a scho- 
larship loan to be made to some 
vvorthy student. The club now feels 
it is ready .to^ consider applicants 
for such a loan.

The SCHOLARSHIP LOAN 
FUND was first established in 1936 
and has been maintained ever 
since. When a sufficient sum has 
accumulated ^ithin the treasury, 
the club conšiders applicants on 
the basis of their need for such a 
loan and their aptitude. The loan 
consist of $300.00, approximating 
one year’s tuition, and is repayable 
any time within five years after 
the award is Aiade, no interest be
ing charged. Qualifications for eli- 
gibility are these: the applicant 
mušt be of Lithuanian descent; 
mušt be in need of such a loan; 
mušt be attending an accredited 
college, or be eligible to enter the 
sophomore,. junior, or senior years; 
and mušt have a scholastic average, 
while attending college of “C” or 
better.

The procedure of making appli- 
catiori for the loan briefly stated 
is this:-the candidate mušt supply 
three letter of recommendation (two 
from members of the faculty arid 
one from a person other than a 
relative); forvvard a scholarship 
record directly from the school; 
write an essay in his, or her, own 
handwriting on “Why I Need a 
Scholarship”; submit a recent pho- 
tograph; and be subject if necessary 
to an orai ,examination by the 
board of trustees of the LUC Scho- 
lasrhip Loan Fund.

Applications are to be addressed 
to Mr. A- Rulis, Chairman S. L. 
Fund, 5409 So. Sacramento Avenue, 
Chicago-

4» 4» 4*
The regular meeting of the LUC 

vvill be held February 26th at an 
indeterminate place as yet, būt 
most likely at the Great Northern. 
These meetings are too important 
to be missed as the club is parti- 
cularly active this season and In
formation regarding parties, so
čiais, etc. percolates slovvly—per- 
haps too late to reach you in time. 
So plan to attend these meetings 
and be informed up to the minute 
about what your club is doing. 
Newcomers are likevvise cordially 
vvelcome to attend the meeting.* ♦ ♦

Breaking earlier predictions of 
tie-score, the. men won the series 
of volley-ball games, highlight of 
the LUC St. Valentine’s Day So
čiai of February 11, held at Gage 
Park. Pilės of doughriuts rapidly 
disappeared as hungry victors 
and vanąuishees dunked or other- 
wise decorously consumed the re- 
freshments featured after the game. 
The Sočiai was intended to permit 
new members and prospectives to 
become better acąuainted with the 
members, and was acclaimed a suc- 
cess by all attending.

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

Bayonets Instead of Ballots
Bayonets instead of ballots—• 

that is the new political medicine 
now beig prescribed by the so- 
called democracies of England and 
France, at least for the peoples of 
other nations.

First among those peoples to 
taste this new political potion of 
bayonets instead of ballots were 
the Chinėse. When the militarists 
of Japan started their vvar-machine 
rolling over China, England and 
France did nothing, although they 
had guarantėed the integrity of 
that nation. “Bayonets instead of 
ballots are all right for the Chi- 
nese,” said the reactionary rulers 
of Briton and France.

Next, after a half-hearted econo- 
mic blockade of Italy, Europe’s 
two biggest democracies accepted 
Mussolini’s rape of Ethiopia, with 
its wanton destruction of a na
tion, although those two democra
cies had likevvise guaranteed the 
independence of the Negus’ coun
try. When in March, 1938, Hitler 
pinned Austria to Germany vvith 
nazi bayonets, England and France 
did not object. By lašt September, 
those two great guarders of repre- 
sentative government in Europe 
acted as /*2>-betweens to enable 
Hitler’s bayonets to triumph over 
ballots in Czechoslovakia.

Latest act of these exalters of 
the political principle of cutting 
off heads instead of counting 
heads is to aid General Franco in 
obtaining the islarid of Minorca 
vvithout a fight, and novv to try to 
persuade Premier Negrin and Loy- 
alist Spain to accept Franco’s 
terms of “unconditional surrender” 
vvhich means the murder of thou- 
sands of Spanish republicans and 
the domination of Spain by Hit
ler and Mussolini. Iri Spain, too, 
the English ,.and French govern- 
ments are novv prescribing bayo- 
nets instead ,of ballots-

Since chickens have a way of 
coming home to roost, vve ought 
not be surprised if one of these 
days the French and English people 
are dosed vvith the šame medicine 
they have allovved their govern- 
ments to pręacribe for other folks 
—dosed vvith bayonets instead of 
ballots. •

Using Our Economic Fist
We Americans don’t want to be 

dravvn into another World war; 
yet, as the Gallup poli shovva, vve 
are 80% against fascist aggression 
from abroad, and strongly behind 
President Roosevelt in his effort to 
preserve the three basic pillars of 
modern civilization: religious free
dom, self-government, and faith 
in International agreements.

In his mp/terly Nevv Year’s 
speech to Congress, to this coun
try, and to the vvorld at large, 
Roosevelt pointed out the vvay to 
fight fascism vvithout going to vvar. 
That method is to ūse our econo
mic fist against the aggressors.

Without danger of provoking 
vvar, and vvith a large likelihood 
of preventing vvar, vve can ūse our 
povverful economic fist against the 
fascistic aggressors in two vvays: 
first by shipping materials impor
tant for vvar to the victim or 
threatened nations likę Spain and 
China, France and England; and 
second, by vvithholding such, vvar 
materials from aggressor nations 
likę Italy, Japan and Germany.

We are, to some extent, already 
making this sensible ūse of our 
strong economic fist. For vve are

4» 4» 4*
The Ping Pong Tourney štili 

rages on — the Drigots, Stan and 
Al, being in the lead and the 
femmes, represented by Sporte 
Chairvvoman Belle Pozer, trailing 
third. A tvvo-day marathon sprint 
is held out as bait» for a bigger-and- 
better turnout, champs Drigot, S- 
and A., complaining of the lack of 
any real red-corpusculed competi- 
tion. L- U. C. futures an dregulars, 
are you going to pass up this 
challenge ? Semi-finals vvill take 
place March 3rd at Gage Park, no 
bars held; finais are screduled for 
the follovving evening, March 4th, 
at the home of Al Child’s. This is 
a fight to the finish—and may the 
best man winl J. Rachens.

Those Who Escape — 
for a while

Not so very long ago there were 
some “smart business men vvho 
simply vvould not pay the Sales 
Tax, also knovvn as the Retailers’ 
Occupational Tax- They actually 
laughed at the law-abiding citi- 
zens vvho faithfully sent in their 
reports monthly vvith their checks 
for 3% of the totai retail sales.

Būt, there came the day, as we 
all read in the nevvspapers, when 
the law “caught up” vvith the 
“smart” evaders and they had to 
pay not only the delinąuent taxes, 
būt interest and penalty thereon 
and a fine and costs in addition.

There štili are a number of in- 
dividuals, as we learn from casual 
conversation, who laugh today at 
those vvho are filling reports of 
their income and paying the nomi- 
nal 4% on the taxable net income 
plūs the graduating surtax if the 
income falls under such taxation.

Here, too, the tax-evaders think 
they are very “smart” because they 
have not started to file any such 
reports and think they vvill not be 
found out.

Do they not realize that every 
employer has to make a report of 
the vvages paid to single persona 
over $1,000 and to married per- 
sons over $2,500? Do they not knovv 
that corporations and other finan- 
cial institutions make reports to 
the government of the dividendą 
paid over $100 to each and every 
individual ?

However, regardless of whether 
or not they knovv what reports are 
made by employers and vvhat other 
vvays the government has to find 
out lavv-breakers, everyone knovvs 
that he should make a report, if 
he or she earns over $1,000, if sing
le, and over $2,500, if married.

The young man or vvoman vvho 
earns only $800 or $900 says that 
he, or she, would be glad to pay 
the tax IF ONLY the salary vvere 
high enough Conversely, those 
vvho earn salaries that are high 
enough, ought to be happy and 
thankful that they are earning

NOTICE, PLEASE
Ali correspondents are re- 

ąuested to submit their ar
ticles as scon as possible for 
publication in the Jubilee num
ber of the English Section on 
MARCH 11, 1939.

If you vvant your club re
presented in that special num
ber, write your article this 
week.

All other articles and spe
cial features mušt be sent in 
vvithout delay so that arrange- 
ments for proper placement, 
etc., may be made.

the Staff.

vvisely selling airplanes to Britain 
and France and refusing to sėli 
them to Japan, vvhile vve have ex- 
tended a little credit to China to 
enable her to buy American trucks 
and other machinery. Then through 
our boycott on German and Ja- 
panese goods vve are lessening the 
ability of Germany and Japan to 
purchase needed vvar materials 
abroad. Būt vve should do much 
more.

A “Declaration of Democratic 
Independence”, dravvn up by a 
Committee of Fifty-six of Hol- 
lyvvood’s leading producers and 
directors, actors, and actresses, vvill 
direct our economic fist in a body 
blow as the fascistic aggressors. 
That Declaration, novv gathering 26, 
000,000 signatures, calls upon the 
President and Congress to send 
all economic connections vvith 
Germany “until such time as Ger
many is vvilling to re-enter the 
family of nations in accordance 
vvith humane principles of Inter
national lavv.” That Declaration al
so urges the President to impose 
an embargo against Japan as vio- 
lator of the Kellogg-Briand pact.

Consoąuently, if you are one of 
the big majority of Americans vvho 
believe in peace and vvho yet vvant 
to stop fascism vvith its constant 
threat of vvar, you vvill do your 
share in enabling the President to 
ūse our economic fist to Strike povv
erful blovvs for the preservation 
of democratic freedom by ending 
dictator aggression- 

over $1,000 and should gladly pay 
their little portion of the tax. Cer- 
tainly they vvould not change 
places vvith the ones vvho do not 
have to pay the tax and earn less!

Likevvise, ATTENTION of PRO- 
FESSIONAL and BUSINESS men 
is called to the fact that they 
should make reports of their in
come, if their GROSS income if 
$5,000 or over, regardless of hovv 
little their actual NET income 
might dfrindle dovvn to.

Some have said, “My net income 
is so small that I vvouldn’t have 
to pay any tax anyvvay; so, vvhy 
should I file a return?”

The ansvver is: because that is 
the lavv of the country you live 
in and vvhere you make and enjoy 
your income, vvhatever it is. To be 
lavv-abiding, you should make your 
annual report and prove that you 
are not trying to “get avvay” vvith 
something and that you are not 
evading the lavv.

It is our opinion that more pro- 
fessional and business men are 
evaders than the ordinary-vvage- 
earners. It is also our opinion that 
they may continue evading the 
lavv.-. for a vvhile.. būt just likę the 
“smart” ones, vvho did not pay 
sales taxes, vvere caught eventual- 
ly, all individuals vvho fail to file 
Income Tax returns vvill likevvise 
“land in Waterloo” some day and 
it vvill be a more grievious offense 
and they vvill have to face a Fede- 
ral charge.

Take this as a vvarning, or just 
as a tip, būt give the matter some 
consideration. On the calendar ba
sis, the return mušt be made by 
MARCH 15, vvhich means that you 
štili have time to dig into your 
records and memory and secure 
tho proper form for filing if you 
have not received one- By the vvay, 
non-receipt of a form is not excuse 
for non-filing; you knovv you are 
supposed to make a report, and the 
form is the easiest thing to acąuire.

Don’t say we didn’t tell you... or 
sincerely vvarn you.

—Newsy.

Of Richard 
Brown

Whei'e to go? What to do? 
\Vhere can I find a job?

While these thoughts flite.l 
through the mind of Richar.l 
Brovvn, the vvorld seemcd to be
come a poor place to live in. He 
had been vvalking all niorning. Sud- 
denly espying an empty park bench, 
Brovvn plopped dovvn, tired from 
pounding the sidcvvalks in search 
of a job.. Here he sat on the bench, 
not so desperate in his plight as 
many others vvho vvere in the need 
of money. To date the family had 
managed to subsist from vveck to 
wcek solely through the effort of 
the father. Food and shelter vvere 
•ris as long as he vvanted them. Yet 
he found himself likę the many 
others, on the brink of the “vvhat 
do I care attitude.”

The idea to run avvay from the 
family in order to start on his own 
and make good, had been dismissed 
many days ago. Running avvay, 
vvould be a covvardy act, a sign of 
failure, vvhen everyone including 
himself knevv that many jobs, such 
as dishvvasher, vvaiter could be 
easily sceured. The ąuestion alvvays 
arose, “Is that job for mc?”, būt 
every time pride removed the need 
of these job.-. Why should he stoop 
to the level of bums vvho hadn’t 
even copleted grade schocl, he re- 
soned. No, there mušt be a better 
plase for a man vvith his educa- 
tion.

“i can’t leave home. I vvon’t take 
that job. What vvill my friends 
hink? No, he could not take it. 

He vvould have to stay here. Būt 
vvhat to do? Well, keep looking for 
a job until he came aeross one he 
liked.

Richard Brovvn, lošt in tho dilem- 
ma svveeping the overcrovvded and 
systemized vvorld, stood up and 
started tovvard the business sec
tion cf the tovvn. The jingle of 
coins in his pocket avvoke Jum 
from his reverie. He suddenly re- 
membered there vvas an cxellent 
movie at the Palace and hc knevv 
if hc hurried he could get there be- 
bore the price changcd. With re- 
nevvcd energy he hastcned along 
and soon became lošt in the surg- 
ing mass of the teeming city.

A. M.

I
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Diena Iš Dienos
PRIĖMIMAS LIETUVOS 
KONSULATE

Konsulo Daužvardžio ir po
nios Daužvardienės priėmime 
dalyvavo apie pusantro šimto 
žmonių. Jų tarpe buvo Vytau
to ir Gedimino kavalieriai, Chi
cagos Meras Kelly, teisėjai 
Holland ir Zuris, Chicagos Uni
versiteto prof. A. Taylor su 
žmona, Latvijos konsulas Bon- 
toux, Estijos konsulas Coldren 
ir vice-konsulas Whipple, lie
tuvių ir anglų laikraščių at
stovai, profesionalai, veikėjai, 
etc.

Gražius gėlių bukietas pp. 
Daužvardžiam atsiuntė Chicagos 
Lietuvių Moterų Klubas, ponai 
Kirai ir Estijos Konsulas p. 
Coldren, Quaker Oats bendro
vės prezidentas ir Chicago 
Board of Trade patarėjas.

Prie durų ir prie drabužių 
gražiai patarnavo skautų uni
formose lietuviai skautai iš 
18 tos gatvės kolonijos, prie 
kavos-arbatos ir užkandžių pa
tarnavo Šv. Kazimiero Akade-

mijos studentės, pasirėdžiusios 
tautiniais rūbais. Koktailius, 
pubčią, valstybinę ir vyšninę 
su krupniku “šinkavojo” p. Be- 
naitis, Blackstone viešbučio pa
tarnautojas.

žmonių įvairumas, Konsula
to papuošimas ir gražus sve
čiams patarnavimas sukurč 
jaukių ir gyvų šventės nuotai
ką — Lietuvos Nepriklauso
mybės 2’1 sukakties šventimą.

L.

ANTANAS STANKUS
JAU PASVEIKO

Antanas Stankus, po sunkios 
ligos dabar galutinai pasveiko 
ir vėl eina pareigas savo bu- 
černėj ir grosernėj.

Antanas Stankus yra “Nau
jienų” skaitytojas.

— Steponas.

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

GIMIMAI TARPE 
LIETUVIŲ

Mr. ir Mrs. Joseph Čečėnas, 
kurie gyvena adresu 14 East 
107th St., laimingai susilaukė 
sunaus vasario 3 d., Roselando 
ligonbutyje.

» » »
Mr. ir Mrs. George Adžiaus- 

kas, kurie gyvena adresu 1301 
Stanton Avė., Whiting, Ind., 
linksmi susilaukę sunaus sau
sio 29 dieną, Roselando ligon
butyje.

» » »
Mr. ir Mrs. Charles Sumi

niai, 252 East lOOth St., irgi 
susilaukė sunaus sausio 26 d., 
Chicago Lying In ligonbuty
je. .

» »
Mr. ir Mrs. Edward Simo

nas, kurie gyvena adresu 7241 
Langley Avė., linksmi susilau
kę dukters vasario 2 d., Rose
lando ligonbutyje.

— B. S.

JAUNAVEDŽIAI 
WESTSIDĖJ

t

Anna Eva Drumstaitč apsi
vedė su Edwardu Czuprina, 
sausio 28 d.eną. Jaunieji' apsi
gyveno 2302 So. Leavitt St.

— B. S.

“MEDAUS MĖNUO” 
HONOLULU SALOJ

Medaus mėnesį leidžia Hono- 
lulu Saloj Antanas Stripeikas. 
3617 So. Washtenaw Avė., ku
ris apsivedė su Julia Firovi- 
čiutė, kurios tėveliai gyvena 
2229 West Twėnty Third PI. 
Kai jaunieji sugrįš iš Hono- 
.lulu, tai trumpam laikui apsi
gyvens adresu 6617 So. Wash- 
tenaw Avė.

— B. S.

APŽIŪRĖKITE ŠI PUIKŲ 
gyvenime—nclningą namą, 

2850 BER1VYN AVĖ., 
Chicago, Illinois.

niu a sialii MORTGAGE CO.
4752 Fullerton Avenue. 

Spaulding 1500.
10 N. Clark St. Dearbom 1540

LAIMINGAI
GYVENA

Jonas Lauska, neseniai ap
sivedė su Bernice Usanskaite, 
kurios tėveliai gyvena adresu 
837 West Thirty Fourth PI. 
Jaunieji Mr. ir Mrs. Lauskai 
apsigyveno adresu '3601 South 
Western Avė.

— B. S.

SUSIRINKIMAI
Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

I). L. K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks antra
dienį, vasario 21 dieną, 7:30 v. v. Chicagos Lietuvių Audi
torijos svetainėj. 3133 So. Ilalsted St. Susirinkimas yra 
i varlius todėl kiekvienas privalo būtinai pribūti. Taip jau 
kuriems priklauso garbes dovanos gauti bus suteikta tame 
susirinkime. Kurie draugai esate pasilikę su mokestimis bu- 
t'nai pasirūpinkite apsimokėti, kad neliktumėte suspenduo

ti. P. K. sekr.

KITTEN TOVVELS PATTERN 1943
No. 1943 — Virtuvės abrusams išsiuvinėjimąi.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms
(Chicago j)

Harry Roland, 21, su Lois 
Zeimet

William Karp, 25, su Albina 
Duszynski, 22

John Gabrėnas, 55, su He- 
len Kasciukas, 44

Jeigu Butų Šimtas 
Tokių Narių, Kurie 
Pabaudas Užsidėtų...

Iš Joniškiečių Darbuotės 
t

Užpereitą sekmadienį Holly- 
wood salėj įvyko Jonuškiečių 
L. K. Klubo susirinkimas. Nors 
narių atsilankė nedaug į susi
rinkimą, bet visi nuosekliai ir 
draugiškai svarstė savo organi
zacijos reikalus. Raštininkas 
Dėdė Vaitekūnas aiškiai para
šytą protokolą perskaitė. Be 
pastabų priimtas. Taip pat pri
imta ir finansų sekretoriaus S. 
Mickevičiūtės ir iždininko A. 
Railienės bei kitų valdybos na
rių raportai.

Platina “N.” Bilietus
, • Į > I •< « z

Skaitytas specialis “Naujie
nų” jubiliejinis laiškas ir pri
imtas. Yra išrinkti atstovai J. 
Gasparailis ir K. Baltas, kurie 
dalyvaus “Naujienų” 25 metų 
sukakties apvaikščiojime. Narys 
p. Ramonas stropiai platina ti- 
kietus “Naujienų” iškilmėms.

Klubo nare p-ia Mačiukevi- 
čiene plačiai žinoma • biznierka 
ir visuomenės darbuotoja, pri
siuntė gražų laiškelį ir 3 dole
rius pinigų — du dolerius už 
narines duokles ir vieną dolerį, 
pati iš savo pusės užsidėjus pa
baudą už pavėlavimą, paauka
vo klubui. Nebepinną kartą ta 
Joniškiečių prietelka lokį prie
lankumą yra parodžius. Ačiū 
už tai taria jai visas klubas. 
Kai kurie pridūrė. Jeigu šimtas 
tokių narių butų, kurie pabau
dą iš savo valios užsidėtų, tai 
Joniškiečių kliubui šimtas dole
rių ekstra įplauktų, nei pirštą 
nepajudinus.

Ruoš Vakarą
Pasiginčyta dėl ištraukimo iš 

banko pinigų, kad padėjus juos 
į lietuvių skulką. Atidėta pus
metiniam susirinkimui galuti
nai nuspręsti.

P-as Baltas raportavo apie 
lietuvių kongreso Chicagos sky
riaus veiklą, ir pridūrė, kad Jo-

PolitiKa
Masinis Mitingas 
Auditorijoje

šiuomi pranešame visenis 
Chicagos lietuviams ir apylin
kių lietuviams, kad Lietuvių 
Demokratų Lyga rengia di
džiulį masinį susirinkimą, ku
ris įvyks vasario 26 d., 7 vai. 
vakaro Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted st. Lietuviai 
esate nuoširdžiai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti. Lyga 
rengiasi tamstoms parodyti 
gražų paveikslą, “Your Chi
cago,” pujkų programą. Kas 
svarbiausia, pasirodykim me
rui Kelly-Gordonui ir Schrei- 
ber, kad lietuviai esame orga
nizuoti. Pašvęskiin tą nedėlios 
vakarą lietuvių labui.

įPrie minėtų kalbėtojų bū
tent, mero ir kitų, kalbės 
daug ir lietuvių. Teisėjas Zu
ris, parkų valdininkas Kums- 
kis ir visų Lygoj priklausan
čių wardų aldermanai.

Lygos korsep.

12-tas Wardas 
Ruošia Masinį 
Mitingą

BRIGHTON P ARK. — 12-to 
Wardo Lietuvių Demokratų 
organizacija rengiasi masi
niam susirinkimui ir prašo vi
sus šios kolionijos lietuvius at-

Kviečia Pasižiūrėti
Moderno Namo

2850 Ber\vyn 
avė. jau pa
statytas dviejų 
aukštų puikus, 
naujausiais pa
togumais na
mas. Jis vi
sais a t ž v i 1-
giais įdomus. 
First State 
Mortgage Co., 
kuri randasi 
ties 4752 Ful
lerton Avenue,

Milton Morris 
kitas ofisas 10

BALSUOKITE 
UŽ 

W. L. VOSS 
į Commisionieriaus

Miestą 
HARVEY, ILL. 

Balsavimai bus
Antradienį, Vasario 

(Feb.) 28 d., 1939

Tel. Victory 4965. k 
STOGDENGYSTE IR BLEKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi Į 
pilną apdraudą už darbus- Leng 
vus išmokėjimai jei norite. I 
BRIDGEPORT ROOFING AND . 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

I

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Ilalsted St., Chicago. III.

No. 1943

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

niškieeių L. K. Klubas yra užsi
mokėję metines duokles, tris 
lo'erius į Centrą ir 25, centus 

į skyrių.
Nutarta Gavėnios laiku su

rengti Bunco Party. Tam dar
bui išrinktos A. Baltienė, O. 
Povilaitienė ir p-ia Miliunienė. 
Nutarta narių vają turėti per 
šiuos visus metus be įstojimo 
mokesčių. Pirmininkas J. Vali
klis jau kelias aplikacijas turi 
naujų narių pripildęs. Taip pat 
ir kiti darys. R. š.

Vardas ir pavardė I

Adresas

Miestas ir valstija

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NA T VIENOSE”

N. Clark St. kviečia pasižiurę 
ti.

Milton Morris yra tos įstai
gos vice-prezidentu. Visas rei
kalaujamas žinias maloniai 
visiems suteiks.

(Skelb.)

si lankyti. Bus rodomi puikus 
krutami paveikslai užvardyti 
“Jūsų Chicaga”, be to, ruošia
mas puikus programas.

Visų atsilankymas yra pa
geidaujamas, nes mes, lietu
viai, norim pasirodyti organi
zuotais šiamė yvarde. Išgirsi
me merą Kelly ‘ii1 visus vieti
nius politikus, būtent wardo 
komitimaną F. Ė. Zintak, kon
gresmeną, II. P. Beam, rep. 
Wm. Gormley rap. J. Kluchin- 
ski, teisėją Zutoį ir aid. B. 
Hartnett ir Alv Kumskį.

Visa tai įvyks,, vasario 26 d. 
lygiai antrą vai.j popiet, N. P. 
P. Š. parap. svetainėje, 44th 
So. California avej. ,

Nariai ir šio Yar^° piliečiai 
prašomi atsilankyti.

—Org. koresp.

PRANEŠIMAS
“Naujienų” Jubilieji

nio Koncerto, kuris į- 
vyks kovo 12 d., įžangos 
bilietų galite gauti pas 
A. Dainį, 2957 W. 39th 
St. Perkant iš kalno— 
parsiduoda pigiau.

Balsuokite už 
George P. Fisher 

Kandidatas į 
Harvey Miestelio 

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

Rinkimai Vasario 
(Feb.) 28 d., 1939

11-to Wardo Lietuviai!
Kalbės

Antonette Nausėda
PER RADIO STOTI 

WHFC 
PIRMADIENI, 10—10:15 v. vak. 

už

William J. Lynch 
į Aldermonus 
11-to Wardo 

Nepamirškite Pasiklausyti šios 
Įžymios Lietuvės!

Sophie
Barčus

RYTINE RAUTO 
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

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 

KONCERTAS
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

KEISTUTO LOAN AND BUILDING f
ASSOCIATION NO. 1

3236 S. Halsted St. 
Chicago, III.

PRANEŠA, KAD
JUOZAPAS M. MOZERIS

SKALBIAMA MAŠI
NA IR PROSINAMA 
MAŠINA SYKIU UŽ

Nauja 1939 Metų Išdirbystčs 
Išpardavimas Perdirbtų 

Skalbiamų Mašinų

Maytag, keturkampe už
$39.00

Thor Cilinder $39.00
Westinghouse .... $39.00

Kitos po $15.00, $18.00 ir 
$24.00

Seną Skalbiamą Mašiną
Sutaisom Pigiai ir Gerai

Dulkių Valytuvai Sutaisomi 
Radijas Sutaisomos

Refrigeratoriai Sutaisomi

Pašaukite YARDS 3088

Jos. F. Budrik 
Ino.

3409 So. Halsted St.
PASKIRTAS NAUJUOJU SEKRETORIUM.

DIREKTORIAI:
Thomas S. Janulis Frank Diksas

Kazimir Demereckis John Gaubas
Stanley Stanevich John Mazelauskis

John* W. Zacharewicz Izidor A. Pupauskas.

AŠ ŠAUKIU

Galumet 4178
MICHIGAN AVĖ

KLINIKAS
patarnavimas su pagalba laboratorijos ir X-Ray-Pilnas Medikalis

Gydymas be vaistų, su pagalba moderniškų pagerintų išradimų. Rei
kalui esant vaistus duodame už žemą kainą.

MES GYDOM VYRŲ IR MOTERŲ LIGAS
Taipgi—Artritis, Rheumatism, kraujo ligas, odos ligas, tonsilus, pilvo 
ligas, pilės ir kitokias. Pilnas jūsų sveikatos patikrinimas už $1.50. 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

MICHIGAN AVENUE CLINIC
33-čia ir So. Michigan Avė. tel. Calumet 4178

Kūdikių klinikas dykai kas šeštadienį 10:00 iki 1:00 P. M.

Leidžiama Radio Valanda nedė
lios vakarais 5:30 iki 6:30 P. M. 
iš stoties WCFL.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIP2TUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Garsinkitės “N-nose”

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI 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 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kaina už jūsų senąjį, o liku
sią 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

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, kelinės, 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

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

• LIGONINĖS
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50 

UŽ . ............. - ■ " '
GYDYMAS $Cn.OO

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

diena Ligoninėje _  $ I5.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama .... » 
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So' Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5883-584®



Pirmadien., vasario 20, 1939 NAUJIENOS, Chicago, UI. 7NAUJOS LIETUVIŠKOS KNYGOS CIIICA- Schnitzler, Arthur, 1862-1931.
LitF Sch59pGOS VIEŠĄJAM KNYGYNE

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)
Orzeszkowa, (Pani) Eliza z 
Pawlowskich, 1842-1910.

LitF Or9L
Laiminga. — Mįslė. — Ge- 
dalis. — Grandys. — ExceL 
sior. — Iš vakaro minčių. 
1929. (Raštai. II)

Orzeszkovva, (Pani) Eliza z 
Pawk>wskich, 1842-1910.

LitF 0r9m
Mejeris EzofaviČius; apysa
ka. 1930.

Pi ran delio, Luigi, 1867-

Prusas, Emilija Dzenit, 1878- 
LitF P95k 

Kunigas Kairys; romanas. 
1933.

Rachmanova, Alia. LitF R115s 
Studentai, meilė ir čeką; ro
manas iš Rusų revoliucijos 
laikų. 1934.

Ravendro, Ravi (pseud.)
LitF R196s 

šokanti liepsna; romanas. 
1936.

Reid, Mayne. LitF R272a 
Aukso apiranke; romanas. 
1930.

Reid, Mayne. LitF R272b 
Baltaveidis vadas; romanas. 
1926.

Reid, Mayne. LitF R27r 
Raitelis be galvos; romanas. 
1928.

Remarųue, Erich Maria. 
LitF R281k

Kelias atgal; romanas. 1931.

Panelė Elzė, novelė. 1931.
Sienkiewicz, Henryk, 1846-1916 

LitF Sil6b 
Be dogmos; romanas. 1936.

Sienkiewicz, Henryk, 1846-1916 
LitF Sil6u 

Ugnimi ir kalviju; senųjų 
laikų apysaka. 1930.

Slonski, Edwar.d. LitF SL53k 
Kovoje su caro jungu; 1905 
m. revoliucija romanas. 
1936.

Tagore, (Sir) Rabindranath, 
1861- LitF T129L

Laivo sudužimas; romanas. 
1932.

Tetmajer, Kazimierz Przerwa- 
LitF T29k 

Karalius Andrius; romanas. 
1931.

(Bus daugiau)

J. M. Mozeris — 
Naujas Keistučio 
Bendrovės Sekr.

Auto-Skiing Brings Snow Queen to Throne

žiemos karnivalo karaliene p-lė Jauna May Loeks 
(vidury) iš Grand Rapids “žengia” į ledo sostą. Moder
nais laikais, mat, ir karalienės modernai į sostus žengia, 
ant pašliūžų prie Chevrolet automobilio prisirišusios. 
Karnavalas įvyko Petoskey, Michigan.

“Nuo Perkūno 
Iki Bazilikos”

Nauja Knyga Iš Lietuvos

—----------.------------ ----------- -----ĮCifiSSIFIED ODS.
PERSONAL 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU PUSBROLIO MIKEPranešu visiems lais'vama- DUBAUSKAS. Rukių parap., Tau- 

niams ir laisvai protaujantiems, ragės apskr. Prašau greitai atsi- 
kad siomis dienomis aplaikiau 15798—929 W. 34th St., Chicago, 111. 
iš Kauno, Lietuvos, siuntinį 
puikios knygos, “Nuo Perkūno 
iki Bazilikos”,—Untulio ir Lai
svūno. Išleista Lietuvos 
vamanių Etinės Kultūros 
gijos, Kaunas, 1938.

HELP WANTED— MALĖ 
Darbininkų Reikia

Lais-
Drau-

netu- 
doras

Tai knyga, be kurios 
retų apsieiti nei vienas 
lietuvis. Knyga, kurios iki šiol 
kaip tik ir truko lietuviškoj 
literatūroj. Tai geriausia Lie
tuvos istorija, didelio forma
to, skaitymo 104 puslapiai, la
bai žingeidaus turinio.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos, nereikia milžti karvių. 
Atsišaukite laišku 1739 So. Halsted 
St., Box 938.

BUSINESS SERVICE 
Bizniu Patarnavimas
RADIJO TARNYBA:

EKSPERTAS visų išdirbysčių ir 
modelių. Dykai apskaičiavimas.

4524 So. Ashland Avė. Yards 2849

BUSINESS CHANCES 
Pardavimai Bizniai

LitF P66p 
Pirmoji naktis; novelės. 
1934.

Pitigrilli (pseud.) LitF P68a 
18-kos karatų nekaltybė. 
1932.

Pitigrilli (pseud.) LitF P68m 
Meilės eksperimentas; roma
nas. 1932.

Prėvost d’Exi!es, Antoine Fran- 
cois. LitF P92m

Manona Leskotaitė ir Rite
ris Degrijė. 1932.

MADOS

Retcliffe, (Sir) John, jr.
(pseud.) LitF R31r

Rusų imperijos galas; roma
nas. 1935.

Rodziewiczowna, Marya.
LitF R619b

Baisusis senelis; apysaka.
1931.

Saint-Pierre, Jacųues Henry
Bernardin de. LitF Sa24p

Paulius ir Verginija. 1935.
Salgari, Emilio, 1862-

LitF Sa32k
Korsaro sužadėntinė; roma
nas. 1935.

Lietuvių S. T. Lygos 
Prezidentas

i Keistute Loan and Building 
Association No. 1, praneša, kad 
nauju bendrovės sekretorium 
paskirtas J. M. Mozeris, buvęs 
šv. Antano Budavojimo: ir skol. 
Bendrovės Ciceroje sekreto
rium per ilgus laikus. Yra jau
nas, gabus ir labai malonus 
jaunuolis.

Dabartiniu laiku yra Lietuvių 
Skolinimo ir Taupymo Lygos 
prezidentu.

Jaunu Lietuvių Am.
Tautiškas Klubas
Jau Laukia Vasaros
Prisidėjo Prie “N.” Su Stambia 

Auka

ONA MARKUNIENĖ 
po tėvais Lukošiunaite

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

No. 4030 — Graži ir elegantiška 
pavasarinė suknelė. Sukirptos mie- 
ros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 34, 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

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

Garsinkitčs Naujienose

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 17-tą d., pusę po 
penkių ryto, (5:30), sulaukus 
apie pusg amž., gimus Zara
sų apskr., Dusetų parap-, Bi- 
laišių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą vyrą Aleksandrą ir 
dukterį Marijoną, žentą ir du 
anukus ir sesers dukterį Tu
mėnienę ir šeimyną, ir kitas 
gimines Lietuvoj ir draugus-

Kūnas pašarvotas Petkaus 
kopi., 1410 So. 49th Ct., Cice
ro, III. Laidotuvės įvyks An
tradienį, vasario 21 d-, 8:30 
ryto. Kūnas bus nulydėtas į 
švento Antano parap. bažny
čią, kur atsibus gedulingos 
pamaldos, iš ten kūnas bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a- Onos Markunie- 
nės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Duktė, Žentas ir Anū

kai ir Tumėniene.
Laid. patarnauja Antanas 

Petkus, Tel. CICERO 2109.A. t A. j
JOSEPHINE GUDIENĖ, 
po tėvais Kazlauskaitė

Persiskyrė su šiup pasauliu 
Vasario 16 d., 7:48 vai. vaka
re, 1939 m., sulaukus pusės I 
amž., gimus Mažeikių apskr., m 
Viekšnių parap., Tučių Ket- S 
verokų kaime-

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime R 

vyrą Franciškų, dukterį Jo- 
sephine, brolį Stanislovą ir h 
brolienę Katriną Kazlauskus, EB 
ir jų šeimą pusseserę Barbo- N 
rą Keinis ir daug kitų gimi- / 
nių, draugų ir pažįstamų, o 
Lietuvoj—tėvą Liudviką ir |
motinėlę Prancišką, seserį 
Domicėlę, brolį Kazimierą ir 
jų šeimynas-

Kūnas pašarvotas 4601 So. B 
Rockvvell St. Lafayette 8071.

Laidotuvės įvyks Antradie- re 
nį, Vasario 21 d., 8:00 vai. |
ryto, iš namų į Nekalto Pras. n 
Pan. šv. par. bažnyčią (Brig- H 
nton Parke), kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines- ■

Visi a. a- Josephine Gudie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Brolis ir ki- e 

tos Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, | 

Tel. YARDS 1741. h

JUOZAPAS MATIKOVAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 18 d., 6:30 vai. vak., 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Šilalės parap., Gulbšių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Josephiną, 2 dukteris 
Marthą, žentą Kazimierą Ur
boną, Josephine ir žentą An
taną Rosmis, brolį Adomą ir 
anukus, ir gimines.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko kopi., 3354 S. Halsted st. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
vasario 22 d., 10:00 vai. ryto. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Matikovo 
giminės^ draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai esat kviečiami da
lyvautu laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sloteris, Dukterys ir kitos Gi

mines
Laid. Dir. P. J. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419.

POVILAS TURAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 19 d-, 2:10 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr-, Gir
diškės parap., Ringailių km.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Marijoną, po tėvais 
Noreikaitę, dvi dukteris Ro
zaliją, jos vyrą Eugene ir a- 
nuką Eugene Mazurewicz ir 
Marijoną; du sūnūs Joną, jo 
moterį Oną ir Andrejų; brolį 
Juozapą, jo moterį Kazimierą 
ir šeimą, Springfielde, III. ir 
kitas gimines.

Priklausė prie SLĄ 226 
kuopos.

Kūnas pašarvotas koply
čioj, 2246 W. North Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
vasario 22 d., 2 vai- popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Liet. Tautiškas kapines-

Visi a. a. Povilo Turausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai esat kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteiktu 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, Bro

liai ir kitos Giminės.
Laid. Dir. J. Liulevičius, 

Tel. LAFAYETTE 3572.

Jaunų Lietuvių Am. Tautiš
kas Klubas laikė savo mėnesinį 
susirinkimą penktadienį vasa
rio 3, Lietuvių Auditorijoj. 
Nors pirmininkas J. Rūta buvo 
iš po sunkios; ligos pakilęs, bet 
visgi stengėsi vesti susirinki
mą energingą^. ,

Perbėgant klubo reikalus, pa- 
s i rodė, kad ‘rviskas tvarkoje. 
Peršaukus vardus naujų narių, 
norinčių įstoti į klubą, pasiro
dė, kad yra dhtig padavusių ap
likacijas, bet ypatiškai atsilan
kė tiktai viehds. Buvo priimtas 
vienbalsiai. Kiti, padavusieji ap
likacijas, palikti kitam susirin
kimui, kur galės įstoti tomis

pačiomis sąlygomis, kaip ir mo
liniame kliubo baliuje.

Toliau, einant prie pabaigos 
susirinkimo, buvo skaitytas lai
škas iš “Naujienų” su padėka 
už klubo paskirtus $25.00 ir 2 
delegatus, kurie atstovaus klu
bą. Buvo laiške prisiųsti ir įžan
gos tikietai į jubiliejinį koncer
tą. Ištikrųjų, tai pritaikinti 25 
melų jubiliejui, nes spalva 
vo sidabrinė.

PARDAVIMUI LUNČRUIMIS — 
gyvenimui kambariai užpakaly. 
Dirbtuvių apylinkėj. 3008 West 47 
Street.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemėPardavim ui

9 METŲ SENUMO—13 apart- 
mentų. Pajamų $6,500 metams. Kai
na $23,000. Reikalaujama pinigais 
$4,000-
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

4027 North Crawford- 
Independence 6870.

bu-

SLA Reikalas Atpuola

obskurantizmas, fana- 
lietuvių tautos duob- 
nutautinimo faktoriai;

tautinio atgimimo

PARDAVIMAI SOUTH SIDĖJ 
3007 Lowe Avė. 2 flatis, plytinis, 
4 kamb-, pečiai, lietuvių centras, 
$5500. $2,000 įmokėti. Savininkas 
3012 Lowe.

toliau, peržvelgus klubo ne
užbaigtus reikalus, dar buvo 
pakeltas klausimas apie dėjimą- 
si prie Susivienijimo. Pasirodo, 
kad reikalas pradeda jau alpul- 
li, nes yra daug keblumų klu
bams arba draugijoms ir yra 
privalumai tokie, kaip ir pavie- 
nioins ypatoms įstojant. Tas 
draugijoms ir sudaro keblu
mus 1

Toliau, einant prie naujų 
manymų klubas nusitarė 
rengti išvažiavimą, vasaros 
km

Štai kelios antraštės: “krau
jo krikštas; bažnyčios dovanos 
Lietuvos Liaudžiai; bažnyčia ir 
baudžiava; Liaudies skriaudė-! 
jų talkininkai; baudžiava baž
nytiniuose dvaruose; bažnyčia 
ir liaudies švietimas; mokyk
los, mokytojai ir mokslo prie
monės; pasaulietiškų knygų 
naikinimas ir dvasiškoji lite
ratūra; raganų deginimas; blai
vybės apaštalai ir kunigų kar- 
čiamas; reformacija ir tikybi
nės kovos Lietuvoje; materia
lizmas, 
tizmas; 
kasiai; 
lietuvių
stabdžiai; žalingi voratinkliai”.

Kaip matote iš turinio, šioj 
knygoj visa Lietuvos istorija, 
nuo garbinimo perkūno iki Ba
zilikos verta $1.50. Parduodu 
su prisiuntimu Suv. Valst. ir 
Kanadoj tik už 75c. Kas pri
sius $1.00 gaus kartu ir Lais
vamanį, o kas prisius $2.00 
gaus metams “Laisvąją Mintį” 
po du kartu per mėnesį. Pini
gus galima pasiųsti pašto mo
ney orderiu, o popierinius ga
lima įdėt kartu su laišku i 'vo
ką. Siųskite šiuo antrašu:

Antanas Jocius,
E. 114th PI., Chicago,

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FLORIDA PERSIAN LIME ir 
Avocado augintojai yra pinigo dir
bėjai. Užsitikrink nepriklausomy
bę, apdraudą, patogumą savo am
žiui- 24 mylios į pietus nuo Mia- 
mi. Visuomet vasara—linksmumai 
—laiveliais važinėjimas, žvejyba, 
medžioklė, maudyklės. Pašto pri
statymas. Elektriką. Puikus keliai, 
mokyklos, visokios bažnyčios. 10 
akrų vaisingos, 1350 medžių, $5,900 
terminai. Ypatingas pirkinys 
Klausk smulkmenų laišku. J. Paul 
Broeker, registruotas Real Estate 
Brokeris. Homestead, Florida.

COAL—WOOD—on. 
Anglys—Malkos—Aliejus

135 III.

šū
sn
iai-

Vėliausios Aukos 
Kunigui M. X.
Mockui

Pavyzdingas Jubiliejinis 
Pokilis

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

Jei Norit

KAZIMIERAS KLEINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 18 d-, 6 vai. ryto, 
1939 m-, sulaukęs pusės amž., 
gimęs Žadeikių dv., Karta- 
nos par., Krętingos apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Kazimierą, jo moterį 
Veroniką, 4 sūnūs: Kazimierą, 
Andriejų, Edwardą, Raymon- 
dą, brolį Juozapą, seserį He- 
len ir švogėrką Kinčienę.

Kūnas pašarvotas yra 
S. Emerald <Ave., West 
man. Laidotuvės įvyks 
vasario 21 d., 8:00 vai. 
iš namų bus atlydėtas 
Petro ir Povilo par. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kąpines.

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

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Anūkai, Brolis, Sesuo 

ir kitos Giminės.
Laid. Dir. Albert V. Petkus, 

Tel- LAFAYETTE 8024.

Su tuo susirinkimas ir užsi
baigė, nes svarbesni tarimai bu
vo padaryti metiniame susirin
kime. Paul J. Petraitis
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| KVIETKININKAS į _

S Gėlės Vestuvėms, Bankietams g a ir Pagrabams. M
g 3316 So. Halsted Street 0
| Tel. YARDS 7308

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams- j 

4180 Archer Avenue j 
Phone JLAFAYETTE S800

KAZIMIERAS WESOTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

I vasario 17 d., 11:10 vai. vaka
re, 1939 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Panevėžio apskr., 
Smilgių parap.

Paliko dideliame nuliudime 
Į moterį Leonorą, po tėvais 
I Sergelaitę, 3 sūnūs Kazimie

rą, Bronislovą ir Vitui į, brolį 
ir brolienę Adomą ir Sąlomi- 
ją Wešotus, seserį Pauliną 
Wešotas, sesers sūnų Juozapu 

I šeštoką, sesers dukterį Katri
ną Dambrauskienę, sesers sū
nų Petrą Wešotą, 3 pusbrolius 
Juozapą Wešotą, Steponą ir 
Jurgį Petraičius, švogerį ir 
švogėrką Petrą ir Oną Vai- 
nauskius, švogerį ir švogėrką 
Boleslovą ir Veroniką Serge- 
'iius ir kitas gimines, o Liet. 
—3 seseris, Magdaleną, Kas
tanciją ir Kotriną ir gim.

Kūnas pašarvotas P. S. Ma
žeikos kopi., 3319 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks sere
doj, vasario 22 d., 8:00 vai. 
ryto iš kopi. į Šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Wešoto 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti ja mpaskutinį ptarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę: 
Moteris, Sunai, Brolis ir kitos 

Giminės.
, Laid. Dir.f S. AP. Mažeika,: 
tel. YARDS 1138.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Draugai P. Brazaičiai, 
Kenberma Rd., Dorchester, 
Mass., gruodžio 26 d. 1938 m. 
šventė savo sidabrinį jubilie
jų. Besilinksmindami neužmiršo 
ir savo mokytojo, sergančio se
nelio kunigo M. X. Mockaus. 
Svečiai aukavo. Po 50c: A. J. 
Alekna, P. Žukas, E. M. Alek
nienė, W. V. Ancsta, M. Anes- 
tienė, p. Brazaitis, J. Jankaus
kas; po 25c—J. Taurinskas, J. 
Smitas, S. Janulis, J. Auške- 
lis, J. Siaurys, S. Petrulis, J. 
Lukošius.' Smulkiais sumetė 
20c. Viso $5.45.

Pašto money orderį gavau 
perdaviau Fondo iždininkui.

Varde senelio kunigo M.
Mockaus visiems aukavusiems 
tariu širdingą ačiū, ir prašau 
visu laisvos minties lietuvių 
paimti pavyzdi p. Brazaičių. 
Prie progos parinkti aukų tam 
visuomenės švietėjui kunigui 
M. X. Mockui. Parinkę kiek, 
siųskite į jo šelpimo fondą. Ku
nigo M. X. Mockaus šelpimo 
fondo komitetas

Antanas Jocius, sekretorius, 
135 E. 114th PI., Chicago, III.

Steponas Dambrauskas, ižd. 
56 E. lOlst St., Chicago, III.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd 

Auditorijoj

Kovo 12, 1939

ir

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

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

Du Sužeisti 
Paslydus Autui

Emmet H. Roland, 44 m., 
5827 Ridge avė., liko kritiškai 
sužeistas, o jo žmona Lillian, 
39 m., taipjau liko sunkiai su
žeista paslydus jų automobi
liui Outcr Drive ir at&mušus 
į kelis medžius Lincoln parko 
golfo lauke.

• Racine avė. policija ieško 
pabėgusio automobilisto, kuris 
suvažinėjo ir sunkiai sužeidė 
prie Ogden avė. ir Erie 
James Ancona, 45 m., 648 
May st.

Iki šeštadienio 32 vai.
piet šiemet automobiliai už
mušė Chicagoje 116 žmonių, 
o 23449 liko sužeisti.

st.

po

Pasikorė
Virtuvėje

Jacob Bicl, 45 m., WPA dar
bininkas pasikorė virtuvėje 
savo namų 13430 Baltimore 
avenuc.

jti
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Sveikinam “bl aujienas” su 
25 Metų Jubiliejum

Iš Rockfordo, — Kitur
Sveikinimai “Naujienoms” iš Rocfordo, kitur Hand 

Kadangi dienraštis “Naujienos” sekantį mėnesį ruo
šias prie apvaikščiojimo 25 metų Jubiliejaus, tai tąja pro
ga, Rockfordo Lietuvių Kultūros Draugija laiko sau už 
pareigų nuoširdžiai pasveikinti bendrai visų “Naujienų” 
štabų, o ypač Dr. Grigaitį, tų nenuilstantį savo srityje 
idealistų, ilgametį publicistų, liaudies švietėjų.

Naujienos” per pastarus 25 metus faktinai buvo kel
rodžiu lietuvių išeivijos pažangiam judėjime. Mes pilnai 
pasitikim, kad jos sugebės ir ateityje toje kryptyje sklei
sti apšvietų lietuvių visuomenei, drauge teikdamos logiš
kas informacijas, kas yra TAIP musų viešam gyvenime, 
o kas ne taip.

Sykiu sunčiame $5.00. Nors tai yra maža auka. Bet
gi ji yra nuoširdi, ne dviprasmė. Su giliausiais jausmais 
Jums visiems, kurie esate prie “Naujienų” vairo, veli jam 
geriausio pasisekimo visame kame ir ilgiausių metų, il
giausio ištvermingo pasišventimo visuomeninam darbe. 
Ir pagalios, ilgiausios atsparos ir energingo pasiryžimo 
savo gyvenime.

Pirmininkas M. A. GIBAS,
Prot. Rast. BIRUTĖ AVENS,

Iždininkas S. J. PETRAUSKAS.

Išvyko
Pittsburghan

Gerbiama “N.” Administracija:
Sveikinu socialistinį darbininkiškų laikraštį “Nau

jienas”, kurios per dvidešimt penkis metus teikė lietuvių 
visuomenei kulturinį mokslų ir apšvietų. Aš linkiu “Nau
jienoms” sulaukti ne tik penkiasdešimt metų Jubiliejaus, 
bet kad “Naujienos” gyventų visų amžių ir teiktų apšvie
ta lietuviams kol jie gyvens ant šio pasaulio.

Ypatingai linkiu sulaukti kuo ilgiausio amžiaus “N.” 
redaktoriui drg. P. Grigaičiui, kuris nenuilstamai dirbo 
per dvidešimt penkis metus dėl darbininkų socialistinės

Dr. Pilis Grigaitis

Nors “Naujienų” Vyriausias 
redaktorius Dr. P. Grigaitis 
gana rimtai sirgo per pasku
tinę savaitę, ir dar pilnai ne
pasitaisė, vienok šeštadienį jis 
išvažiavo Pittsburghan, Pa., ir 
vakar kalbėjo Lietuvos Nepri

apšvietos ir grūmėsi su visokios rųšies politiniais mekle- 
riais taisydamas jųjų klaidas.

Visgi daug žmonių įvertino “N.” politikų ir pripa
žįsta joms tiesų. Taipgi ir aš nuo šios dienos pasilieku 
“N.” skaitytojas ir prisiunčiu už metus prenumeratų.

Pasilieku draugiškai,
A. ŽOLYNAS,

39 Hilside Avė., Verona, N. J.

klausomybes ' Minėjime, kurį! 
surengė Pittsburgho draugijų 
komitetas.

‘ Dr. Grigaitis sugrįš šiandien.

Advokatai Kvotė
Pa. Gubernatorių
Už Nusižengimus

Neetiškai Elgėsi

♦

American Bar Assn. skundų 
komitetas susirinkime Pal- 
mer House kvotė iPennsylvani- 
jos gubernatorių Arthur Ja
mes, kuris buyo kaltinamas 
dėl nusikaltimų laike politi
nės kampanijos pereitų ru
denį.

Jis buvo vyriausia kaltina
mas kad kandidatuodamas į 
gubernatorius nepasitraukęs iš 
teisėjo vietos. Kas vyko ka
mantinėjimuose niekad nebus 
paskelbta.

Savo nuosprendį komitetu 
raportuos advokatų konvenci
jai San Francisco ateinantį 
liepos mėn. . Gubernatorius 
tuoj aus sugrįžo namo tik tiek 
pasakęs, kad komitetas vien 
gali jį pabarti ir tai tik sų 
visos Asočiacijos pritarimu.

Gražiai Palaidojo 
Tautiškose Kapinėse 
Joną Yankų

Dalyvavo Daug žmonių

Trečiadienį, vas. 15 d., Tau
tiškose kapinėse liko supiltas 
dar vienas šviežias kapas — 
palaidotas Jonas Yankus. Laike 
šermenų, kiekvienų vakarų bu
vo pilnas namas žmonių, kurie 
ateidavo išreikšti užuojautų gi
minėms ir pasižiūrėti į mirusio 
veidų ir atsisveikinti ant visa
dos.

Dvi Jono Yankaus dukterys 
į laidotuves atvažiavo iš toli: 
Elzė su vyru iš Denver, Golo- 
rado, o Jennie Zymonl iš Bil- 
oxi, Miss.

• Išlydint iš namų ir prie kapo 
V. B. Ambrose pasakė tinka
mas kalbas, suramindamas mo
terį, dukteris ir gimines.,

Į kapus palydėjo apie 50 au
tomobilių. Prie kapo susidarė 
didelė minia žmonių.

Lai Visada Taip Būna!
Pastebėjau, kad giminės kaip 

kada tarp savęs nelabai sutik
davo, bet numirus Jonui Yan- 
kui, visi kaip vienas susirinko 
ir atleido vienas kitam visus 
nesusipratimus. Norėčiau,' kad 
ir toliau tarpe Yankaus gimi
nių viešpatautų tokia pat drau
giškumo dvasia, kaip buvo per 
šias kelias dienas.

Nėra abejonės, kad a.a. Jono 
Yankaus geri darbai pasiliks il
gai atmintyje pas jo gimines ir 
draugus. —žmogus

Muštynės prie 
Hearsto Laikraščių 
Spaustuvės
Du žmones sužeisti ir penki 

suimti.
Du žmonės liko sužeisti sun

kiai (penkiolika lengvai) ir 
penki suimti muštynėse prie 
Hearsto laikraščių spaustuvės 
prie Madison ir Markei gatvių, 
kur Newspaper Build streikas 
eina jau nuo gruodžio mėn.

Abu sužeistieji yra streikie- 
riai. Prieš streikierius yra iš
imtas injunetionas, draudžiau 
tis po daugiau kaip du pikie- 
tuotojus prie kiekvienų spaus
tuvės durų.

Hearstas tikrina, kad strei- 
kieriai susirinkę dideliais bū
riais ir bandų masinį pikieta- 
vimų. Bet streikicriai tų nu
ginčija, Jie sako, kad suim
tieji priklauso visai kitoms, o 
ne streikierių unijoms.

Mirė Sumuštas 
Lietuvis
Buvo sumuštas nežinomų puo

likų prie savo namų.

šeštadienį Bridewell ligoni
nėj mirė lietuvis Pranas Jur- 
kšis, 52 metų amž., kurį gruo
džio 28 d. sumušė nežinomi 
puolikai prie pat jo namų 
4543 South Hermi tage avė., 
Town of Lake apylinkėj.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

WPA. Aktoriai 
Gaus Augštesnes 
Algas

"Mikado" Neiv Yorkan

Negrų operetės “Mikado” 
aktorių algos bus augštesnes 
aktorių organizacijos mini- 
tktorių organizacijos mini
mam alga, kada ta operetė 
kovo 1 d. bus perkelta į New 
Yorkų, kiekvienas aktorius 
dabar gauna $94 į menesį ar
ba $23.50 į savaitę.

New Yorke jų alga bus apie 
$44.50 į savaitę. Tos operetės 
vaidinimus Chicagoje aplankė 
apie 200,000 žmonių. Vaidini
mai užsibaigia ateinantį šeš
tadienį. Iš New Yorko operetė 
galbūt, vėliau bus nugrųžinta 
į Chicagų.

Pildom
Income

T ax
Blankas

Z

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

“NAUJIENŲ

| MALONU BUS VISIEMS 
pamatyti gražų, įdomų 

[ ir linksmą perstatymą

STORUOS BRUOŽAI”
Kuriame dalyvauja geriausi lietuvių scenos mėgėjos 
ir mėgėjai ir, kurie atvaizduos ir atpasakos svarbiau
sius “Naujienų” gyvenimo momentus ir darbus. Pro- 

grame dalyvaus žymiausi musų dainininkai ir daininin
kės, chorai, šokėjai ir daugelis draugijų atstovų.

PRAŠOME VISUS ATSILANKYTI!

Bus indomus ir Muzifyalis
10 Centų Pigiau!

Prie durų tikietai parsiduos po 75 centus ir po , 
$1.00. Perkant iš anksto 10 centų nuolaida su 

i kiekvienu tikietu. Tikietai galima pirkti “Nau
jienų” ofise ir pas kaikuriuos draugijų atstovus. 
Tik 3,900 tikietų.

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIJOJ
Kampas Ashland ir Van Buren 4 Vai. Popiet




