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Ofensyvo Prieš Madride
PREZ. AZANA REZIGNUOSIĄS, KAI 

FRANCUZIJA PRIPAŽINS ISPANI
JOS SUKILĖLIU REŽIMĄ

Prancūzai dar derasi su sukilėliais

Lietuvos Naujienos

HENDAYE, Francuzija, vas. 
21. — Pranešimai iš Ispanijos 
kalba apie didėjantį sukilėlių 
ir lojalistų aktyvumą centra- 
liniame fronte. Numatoma, kad 
neužilgo prasidės gen. Franco 
ofensyvas prieš Madridą.

žiniomis iš Madrido, 44 as
menys buvo užmušti ir dau
giau nei 100 sužeista, kai su
kilėlių lėktuvai padarė šešias 
atakas prieš Almeriją, lojalis
tų uostą Vidužemio juroje. 
Tos atakos padarytos pereitos 
savaitės gale. Uostą Gandia 
sukilėlių lėktuvai atakavo pir
madienį. Čia keturi pastatai 
sugriauti.

Francuzai ir anglai vis dar

Kinai ir japonai 
skelbia laimė

jimus
SHANGHAI, Kinija, vas. 21. 

— Japonų lėktuvų eskadra pir
madienį pdpiet užpuolė kinų 
oro bazę Lanchowe. Japonų 
pranešimai sako, kad jie nu
šovė 36 kinų lėktuvus, kuriuos 
operavo rusai lakūnai. Antrą 
vertus, kinų pranešimais, aš- 
tuoni japonų lėktuvai nušauti 
ir tik trys kinų aviatoriai su
žeisti. Kinai nesako, kad jie 
butų pražudę savo lėktuvų. Jie 
tik praneša, kad 20 civilių ki
nų užmušta ir kad keletas pa
statų sugriauta.

Britanija ieško tai
kos prekybos prie

monėmis
LONDONAS, Anglija, vas. 

21: — Premjero Chamberlaino 
vyriausybė paleido naują Šukį, 
būtent — “taika prekybos prie
monėmis”. Chamberlain vis dar 
neišsižada vadinamos ramini
mo (appeasement) politikos. 
Tačiau jo pareiškimas, kad į 
Rusiją siunčiamas britų atsto
vas, rodo, jogei Chamberlaino 
vyriausybė pradeda ieškoti 
naujų talkininkų.

Gen. Franco atvyko 
į Barceloną

BARCELONA, Ispanija, vas. 
21. — Ispanijos sukilėliai pa
ėmė Barceloną sausio 26 d. 
Bet tik antradienį sukilėlių va
das, gen. Franco, atvyko į Bar
celoną. čia jį pasitiko taip ci
viliai gyventojai, kaip ir ka
riuomenė. 250 lėktuvų lekiojo 
virš miesto ceremonijų metu.

SORAS
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugiausia apsiniaukę; šal
ta; saulė teka 6:38 v. r., lei
džiasi 5:30 v. v.

derasi su Ispanijos sukilėliais 
tikslu karą likviduoti. Tarp ko 
kita, francuzai ir anglai buvo 
iškėlę klausimą amnestijos lo- 
jalistams, kaipo sąlygą karui 
likviduoti. Tačiau kompetentiš- 
k i stebėtojai mato, ''kad tikra
sis, pagrindinis francuzų ir 
anglų tarpininkavimo tikslas 
yra nugalėti vokiečių ir italų 
įtaką į gen. Franco ir sukilė
lių vyriausybę. Laukiama, jo- 
gei Francuzija pripažins Fran
co režimą.

Kiti pranešimai sako, kad 
Ispanijos respublikos preziden
tas Azana ketina, kai tik Fran
cuzija pripažins Franco režimą, 
tuojau rezignuoti.

1,700 policininką 
saugojo nacių 

mitingą
NEW YORK, N. Y., vas. 21. 

— Pirmadienio vakare didžiu
liame Madison Sųuare Garden 
pastate įvyko Amerikos vokie
čių nacių ir jų pritarėjų mi
tingas. Prisirinko apie 18,000 
klausytojų. Patalpose, viduje, 
keletas šimtų nacių ir polici
ninkų prižiūrėjo tvarką. Oro 
pusėje daugiau nei 1,000 poli
cininkų stengėsi palaikyti tvar
ką nacių priešų minioje ir ne
įleisti jų j pastatą. Keletas 
muštynių įvyko šen ir ten. Ta
čiau niekas rimtai nenukentė
jo. 13 asmenų areštuota.

Nacių vadui Amerikoje, 
Fritzui Kuhnui, baigant kalbė
ti ir terliojant žydus, tūlas 
Greenbaum užšoko ant pagrin
dų ir puolė prie kalbėtojo. 
Pustuzinis nacių pertrenkė jį 
ant grindų ir pradėjo mušti. 
Policininkai nustūmė nacius ir 
išnešė Greenbaumą laukan.

Kitas įvykis ištiko pagarsė
jusią žurnalistę Dorothy 
Thompson, rašytojo Sinclair 
Lewis .žmoną. Laike Kuhno 
kalbos ji ėmė juoktis. Naciai 
išmetė ją lauk, bet policija vėl 
įleido vidun, kai paaiškinta, 
kad moteris atstovauja, dien
raštį ir atsilankė kaipo repor
terė.

Nacių šalininkai karštai pa
sitiko minėjimą vardu kunigo 
Coughlino, buvusio prez. Hoo- 
verio, senatoriaus Nye ir šen. 
Boraho. Jie baubė Darbo De- J 
partamento sekretorę! Perkins, 
vidaus reikalų sekretorių Ickesą 
ir net prez. Rooseveltą, kurį 
Kuhn vadino “Rosenfeldu”.

Italai atnaujino ata
kas prieš prez. Roo

seveltą
ROMA, Italija, vas. 21. — 

Keletą dienų atakos prieš prez. 
Rooseveltą italų spaudoje buvo 
paliovusios. Tačiau antradienį 
jos ir vėl atnaujintos. Daromi 
Rooseveltui kaltinimai jau pri
prasti, būtent — kad jis sten
giasi išprovokuoti karą, kad 
klauso žydų, etc.

SAN FRANCISCO, CAL. — Gubernatorius Olson (viduryje) formaliai atida
ro parodą.

Suorganizavo Belgi
jos ministerių ka

binetą
BRUSSELį, Belgija, vas. 

21. — Senatorius Hubert Pier- 
lot antradienį paskelbė, kad jis 
suorganizavo naują ministerių 
kabinetą. Pierlot yra katalikų 
partijos vadas. Naujas Belgi
jos. ministerių kabinetas susi
daro iš katalikų, socialistų- ir 
kai kurių asmenų nepriklau
sančių parlamentui. Socialistas 
Spaak, pirmesniojo kabineto 
premjeras, neturi portfelio 
naujame kabinete.,

Stipri sargyba saugo 
Anglijos karalių

NEW CASTLE, Anglija, vas. 
21. — Britanijos karalius Jur
gis VI ir karalienė atvyko į 
New Castle ceremonijoms, ku
rios rengiamos ryšium su pa
skyrimu tarnybai naujo britų 
karo laivo. Karalių saugo stip
ri sargyba. Visos vietos, ku
rias karalius aplankys, apsau
gomos. Dėl airių teroristų veik
los paskutiniuoju laiku anglai 
bijo, kad nebūtų ruošiamas pa
sikėsinimas ir prieš jų kara
lių.

Du komitetai tyri
nės Illinois fi

nansus
SPRINGFIELD, III., vas. 21. 

— Illinois legislaturos atstovų 
rūmai, kontroliuojami republi- 
konų, nutarė padaryti tyrinė
jimą valstijos finansų per pas
kutinius keturis metus. Sena- Į 

tas, kontroliuojamas demokra
tų, pasiūlė, kad tą tyrinėjimą 
darytų bendrai atstovų rūmai 
ir senatas. Atstovų rūmuose 
šitas pasiūlymas nepraėjo. Tai
gi senatas veikiausia nutars 
savą komitetą paskirti finansų 
tyrinėjimui ir finansus tyrinės 
du komitetai.

Popiežiaus rinkimas 
prasidės kovo 1 d.
VATIKANO MIESTAS, vas. 

21. — Kardinolai Vatikane an
tradienį oficialiai paskelbę, kad 
naujo popiežiaus rinkimas pra
sidės kovo 1 dieną.

Japonų lėktuvai ata
kavo britų teritoriją

HONG KONG, vas. 21. — 
Devyni japonų lėktuvai antra
dienį atakavo kinų apylinkę 
Hong Kong srity, kuri randa
si arti Britanijos teritorijos. 
Pranešama, 98 asmenys už
mušti ir daugiau nei 100 su
žeista. < ,

Du japonų lėktuvai vėliau 
atsiskyrė nuo kitų ir, perlėkę 
į britų teritoriją, ėmė mėtyti 
bombas čia. Vienas britų poli
cininkas indusas ir keliolika 
kinų užmušta britų teritorijoj. 
Britanijos ambasadorius Japo
nijai, Sir Robert Leslie Crai- 
gie, gavo savo vyriausybės in
strukcijas tuojau užprotestuoti 
japonų ataką.

Balkanų valstybės 
ieško Bulgarijos 

pritarimo
BUCHAREST, Rumunija, va

sario 2’1. — Rumunijos, Jugo
slavijos, Graikijos ir Turkijos 
užsienių reikalų ministeriai lai
ko konferenciją. Jie svarsto 
klausimą, kaip į šių keturių 
valstybių sąjungą įtraukti Bul
gariją ir visoms penkioms su
daryti bloką, kurs politikoj ga
lėtų vaidinti stambios valsty
bės Vaidmenį. Gal būt, kad 
Balkanų sąjunga pasiūlys Bul
garijai naudotis kokiu uostu, 
kaipo išėjimu į Egejos jurą.

Italija mobilizuoja 
1,000,000 karių

ROMA, Italija, vas. 21. — 
Britų ambasadorius Italijai, 
lordas Perth, pirmadienio va
kare atlankė užsienių reikalų 
ministerj Ciano trečią kartą į 
dvi savaites. Jis klausė infor
macijų apie italų kariuomenės 
mobilizavimą.

Mussolinio vyriausybė pa
šaukė kariuomenės tarnybon 
1902 metų specialistus. Tai 
bus dar apie 60,000 vyrų, gre
ta 1901 metų specialistų, ku
rie jau pašaukti tarnybon pir
miau. Painformuotuose rate
liuose kalbama, kad iki vasa
ros pradžios Italija turės, kar
tu stovinčiaja armija, 1,000,- 
000 kareivių paruoštų akci* 
jai.

Prašo $4,000,000,000 
karo reikalams

LONDONAS, Angliją, vas. 
21. — Atstovų rūmuose prem 
jeras Chamberlain antradienį 
prašė leisti vyriausybei už
traukti paskolų iki $4,000,000,- 
000 karo reikalams. Debatuose 
Chamberlain pripažino, kad 
ginklavimosi lenktynės gali il
gainiui subankrutuoti kiekvię- 
ną Europos valstybę. Tačiau 
jis aiškino, kad šiuo laiku šauk
ti nusiginklavimo konferenciją 
yra neparanku. Jei sušaukta 
konferencija nepavyktų, tai 
butų dar prasčiau, ne kad da
bar yra.

Nužudė dar vieną 
japonų šalininką
SHANGHAI, Kinija, vas. 21. 

— Teroristai čia nužudė antra
dienį žymų kiną, Li Kuo-Chieh, 
japonų suorganizuotos Nankin- 
go vyriausybės talkininką. Ja
ponai dėl teroro žygių Shan- 
ghajuje kelia alarmą. Jie sako, 
kad teroristai slepiasi tarptau
tiniame miesto setlemente, ku
rį kontroliuoja svetimšaliai. 
Gal japonai užims tą setle- 
mentą.

Prinažins sukilėlių 
režimą šią savaitę
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

21. — Francuzija pripažins Is
panijos sukilėlių režimą dar 
šią savaitę — tokia nuomonė 
vyrauja Paryžiuje. Derybų 
pradžioje ji prašė amnestijos 
lojalistams ir pašalinimo Vo
kietijos ir Italijos įtakos iš Is
panijos. Antradienio praneši
mais, Francuzijos vyriausybė 
ketina išsižadėt šitų reikalavi
mų.

Nubalsavo palaikyti 
eksporto banką

WASHINGTON, D. C., vas. 
21. — Jungt. Valstijų atsto
vų rūmai 280 balsų prieš 77 
nutarė palikti iki birželio 30 
d. 1941 m. Eksporto-Importo 
banką. Repubjikonai mėgino 
banką likviduoti. Dabar dar 
Jungt. Valstijų senatui teks 
pasisakyti šituo klausimu.

Nauja dirbtuvė
UKMERGĖ. — Nesenai įsi- 

steigė p. Kondratavičiaus raša
lo dirbtuvė, kurios agentas šio
mis dienomis nešioja bonkas 
rašalo po įstaigas, kad šios nu- 
pirkusios išbandytų ir vėliau 
pasidarytų klijentais Reklami
nės didelės bonkos pardavinė
jamos palyginamai pigia kaina 
1,50 Lt. Daugelis įstaigų per
ka norėdamos, esant geram ra
šalui, palaikyti savo pramo
ne.

Pasirodė šiltinė
BIRŽAI. — Po Naujų metų 

mieste pasirodė vidurių šiltinė. 
Jau yra užregistruota pora su
sirgimų. Bijoma, kad neišsi- 
plėstų daugiau. Miesto gydy
tojas ėmėsi radikalių prieme
nių šiltinės plėtimuisi sustab
dyti.

Nacių priešui pa
skirta $25 baus

mės sumokėti
NĘW YORK, N. Y., vas. 21.

— Amerikos Vokiečių nacių 
mitinge, Madison Sųuare Gar- 
den pastate, pirmadienio vaka
re tūlas Isidore Greenbaum už
šoko ant platformos ir bėgo 
prie nacių kalbėtojo Kuhno, 
kai šis niekino žydus. Green
baumą naciai skaudžiai sumu
šė. Bet ir to ne gana. Teismas 
antradienį paskyrė Greenbau- 
mui bausmės $25 sumokėti už 
betvarkės kėlimą.

Aštuoni lėktuvai 
sudužo ūkanoje

PENSACOLA, Fla., vas. 21.
— Aštuoni Jungt. Valstijų lai
vyno lėktuvai sudužo pirmadie
nio vakare, kai užėjo ūkana. 
Lėktuvai buvo ore jaunų la
kūnų pratimams, šeši aviaci
jos mokiniai išsigelbėjo nušok
dami žemėn parašiutais. Ta
čiau leitenantas G. F. Presser, 
Brazilijos laivyno karininkas, 
užsimušė. Rastas negyvas nu- 
kritusiame lėktuve ir leitenan
tas N. M. Ostergren, arti Mc 
David, Fla. Trys instruktoriai 
ir vienas mokinys nusileido 
sėkmingai.

Ūkana užėjo nuo juros stai
giai.

Francuzija derasi su 
Ispanijos sukilėliais

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
21. — Užsienių reikalų minis- 
teris Bonnet instruktavo Fran
cuzijos atstovą sukilėlių Ispa
nijoj, senatorių Berardą, derė
tis toliau su sukilėliais. Fran
cuzija nori pripažinti gen. 
Franco režimą, nors ir nebe
turi vilties, kad civilis karas 
Ispanijoj greitai pasibaigtų. 
Francuzija dabar deda pastan
gas atitraukti Franco nuo 
Mussolinio ir Hitlerio ir suar
tinti jį su britų-franeuzų są
jungą.

Savivaldybių rinkimų 
atgarsiai Vilniaus 

krašte
VILNIUS. — Sausio 6 d. 

Švenčionių saugumo policijos 
pareigūnai Jankauščyznos kai
me padarė kratą pas Joną Stu- 
kėną. Po kratos jis buvo nu
vestas į Švenčionėlius, o iš 
Švenčionėlių pervežtas į Šven- 
čionįų kalėjimą. Kalėjime jis 
ir dabar tebelaikomas. Kratos 
metu buvo paimta keletas laiš
kų. Vietos žmonės mano, kad 
tai padaryta ryšium su rinki
mais į savivaldybes.

Tverečiaus valsčiaus Pivorų 
seniūnijos lietuviškojo sąrašo 
įgaliotinė buvo naminio moky
mo mokytoja Melanija Pundy- 
tė. Kadangi ji dėl rinkimų ko
misijos tam tikro “elgesio” te
legrama kreipėsi į Lenkijos 
min. pirmininką gen. Slavoj- 
Skladovskį, todėl Tverečiaus 
nuovados virš, pasišaukė ją į 
nuovadą ir ištardė. Melaniją 
Pundytę taip pat ištardė ir 
Švenčionių savivaldybių insp. 
padėjėjas. Administracinė val
džia per įvairius asmenis gra
so, kad M. Pundytė bus iš
tremta.

• Lietuvos, kino kronikos ga
mintojai nusipirko Prancūzijo
je aparatus garsinei kino kro
nikai gaminti. Tos kronikos da
lis bus siunčiama ir užsienių 
lietuviams parodyti.
• Šakių apskrityje Lietuvos pa
sienio policininkas nušovė iš 
Vokietijos perbėgusį kontraban
dininką Kazį Tunikaitį, kuris 
bėgo nuo policininko, nekreip
damas dėmesio į įspėjamuosius 
šūvius.
• Į Lietuvą atvežama daug a- 
pelsinų ir kitų pietų vaisių, ku
riems nuo Naujųjų Metų žy
miai sumažinti muitai. Pietų 
vaisių vartojimas gerokai paki
lo.
• Valstybės Teatras nuo balan
džio mėnesio pradės eilę gas
trolių į provincijos miestus. 
Pirmiausia į Klaipėdos apskr. 
opera ir baletas.

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.

NAUJIIENOS
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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Iš Pietų Amerikos
B. K. Algimantas

IŠ ADVOKATO R. SKIPIČIO VEIKLOS 
ARGENTINOJE

(Specialaus “Naujienų” korespondento Argentinoje)

(Tęsinys)
Karštais publikos aplodis

mentais sutiktas, kalba pirma
eilis Lietuvos valstybės vyras 
advokatas Skipitis. Jis yra ora
torius, pilnoje to žodžio pras
mėje. Jo kelionės įspūdžiai, 
papuošti linksmais epizodais, 
žavi auditorijų. Ir kada jis kal
ba tai, ką jo širdis diktuoja, 
matai ir girdi lietuvybės reika
lais jautrų “Aušrinės bendra
darbį demokratų Rapolų Skipi
tį. Kada jis, paanalizavęs pa
saulinę politinę konjunturų, 
apibudina Lietuvos rolę Euro
pos valstybių koncerte ir auk- 
saburniškai pareiškia: “Mes, 
Lietuvos sūnys ir dukros, su
kursime didelę ir galingų Lie
tuvą, tokią Lietuvą, kokia bu
vo Vytauto laikų Lietuva”, — 
jauti didį Pasaulio Lietuvių

sario šešioliktosios deklaraci
jos principus ima gaubti abe
jonių šešėliai.

Didžiausių §avo kalbos c|a|į 
p. Skipitis pašventė apibudini
mui Lietuvos gyvenimo pažan
gos, pasiektos mokslo, kultū
ros ir šalies ūkio srityse per
dyųlešįmtj nepriklausomo gy
venimo metų. Nors skaitančiai 
visuomenei tatai yra žinoma, 
bet gyvu žodžiu patiektos sta
tistikos ir palyginimai domina

 NAUJIENOS, CMcago, UI.
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Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų 
, I.,1 , į ,1, ||Į| 1,1 ' ĮIIIII Į I Į,

*4

Lietuvos išeivius, (kurių dau
giausia gyvena Ęerisse) kalbė
tojas pareiškė džiaugsmo, kad 
Berisso kolonijoje taip gražiai

LIETUVIAI AKIŲ SPECIALISTAI

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
CHAMPAIGN, ILL.—Wil- 

liam Spurrier, kurį mirtinai 
peršovė viešbučio laikytoja. 
Spurrier buvo Illinois uni
versiteto studentas.

Sąjungos tikslų ir džiaugiesi, 
kad tos Sąjungos kūrėjas ir 
pirmininkas asmeniškai lanko
si viso pasaulio lietuviškuose 
“oazuose”, išblaškytos tautos 
narius cementuodamas. Bet ka
da pasako, kad įsitikinimai
taipgi keičiasi, kad Lietuvoje 
negali būt kitokia tvarka, kaip

PRANEŠIMAS

Musų kolonijos klausimų, 
lyg ir atsakydamas į “sveikini
mus”, p. Skipitis nekalbėjo iš 
esmės, bet tik gražiomis teori
jomis rėmėsi. O visgi norėtųsi, 
kad savo atsilankymo proga jis 
atliktų seniai laukto chirurgo 
operacijų, t. y. kad išoperuotų 
tų žaizdų, kurios gangrena pų- 
do išeivija. O ta žaizda yra ne 
kas kitas, kaip tos, bereikalin
gai iš Lietuvos siunčiamos, lė
šos. Jos skirsto išeivius į sūnūs 
ir posūnius, jos nupuldo pasi
šventusių visuomenės darbuo
tojų tipų ir atstumia juos nuo 
lietuvių. Juk ne vienas dėl pa
šaipiųjų panamų ir šelpiamo 
elemento “rifų” mostelėjo ran
ka ir tarė “tesižino”.

Dabar yra proga realiai rei-

Ii ir kad jie teigiamai paveiktų 
kaip išeivijoje, taip ir metro
polijoje gyvenančių -lietuvių 
tautos narių interesus.

Nadas Giedraitis.

Per 24 vai. adv. R. Skipitis 
kalbėjo keturiuose 

galionuose

Bs.

pir

l' !■——

Lietuvos žmųųių linkęjįųius 
Argentinos lietuviams, adv. 
Skipitis pabrėžė tautiškumo 
stiprinimo reikalų išeivijoje. 
Kada oratorius pareiškę^ kad 
lietuvaitės tekėtų tik už lietu
vių iv lietuviai yyrąį kad vįsųo- 
n^et stengtųsi vesti įietųvųites, 
kieRviepų ką|b^tojp fVa£ę lydė
jo publikos aplodismentai.

SęRinadjęųyje, 23—^—38, 15 
vai. Bendrus Berissp Lietuvių 
Qrganiząęljų Komitetas pęv sa
vo pinųiniiikų Siperką atidarė 

[iškilmes Lerisso ukraiųieęių są- 
lionet perpUdytųjne, Beris,sp lie
tuvių publikos.:: Paminėtina, 
kad parengimas, kuvo su pla
tesne programa: Mindaųgiečių 
choras, Rymavičiaus .vadųvaų- 
jamas, sųgiedęjP; Ąrgentinos įr 
Lietuvos hininųą įr keletą Lie
tuvos liaudies dainelių, šiemet 
atvykęs iš Lietuvos Jpnas Kali- 
batas išpildė moųojogų “Dolpe- 

| lis ministerijoj tarnauja”, gra
žiai padeklamavo Ą. Smetonos 
vardo mokyklps mokytojo P. 
čiųčelip išmokyti niokiniai ir 
mokinės: Sipęvik&i Siperky te, 
Ražanskąs, Stundžiukas, Jan- 
čytė, Bakanaitė, Mekšviunas.

Berisso lietuvių organizacijų 
atstovams užėmus vietas tribu
noje, tapo, pakviestus kalbėti 
garbės -.- i svečias R. Skipitis. 
Kreipdamasis į, prieškarinius

gy- 
kad 
lie-
ne-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

“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.

nenormalę padėtį, dėl kurios 
nemitylėjimo šabloniškai kalti
nami visuomeninio darbo ru
porai, nepaisant, kas jie bebū
tų ir nežiūrint, kuriai visuome
nės srovei priklausytų.

Argentinos lietuvių kolonija 
laukia, kad didžio svečio misi

jos rezultatai taipgi butų dide-

aupyk

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9922

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ...............................  • I

Perkant 5 Tonus ar Daugiąu
BLACK BAN Tonas $0,50

Perkant toną ar daugiau

saugioje įstaigoje

MOKAME I
bS

♦ »oo<x

■

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pęlną.

• Čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI—

$£,000.00
F>

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N.

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted St., Chicągo, UI,

niai, kad dauguma lietuviu 
Veną sąVOse pastogėse ir 
Argentinoje gimusi jaunoji 
tuvių karta mokslinas! ir 
užmirštą savo tėvų kalbos,
mupsips Lietuvos išeivius pa
vadino pionieriais, gabesniais 
žmonėmis, ieškojusiais švieses
nių horizontų. Paskui padarė 
yisų eilę pąlygiųimų tąrp 120 
metų caro bato piiųdžiotos Lie
tuvos ir tps Lietuvos, kurių 
išlaisvinusi Lietuvos liaudis ap
vainikavo mokslo ir visokerio
pos pažangos laurais. Pakarto-1 Re?. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
tipai kvietė berisiečius apšilau- Tel. Keuwood 5107. 
kyli Lietuvoje. Prieškariniai, 
čiagimiai ir naujieji Lietuvos 
išeiviai įvertino taip gražiai te- 
oretipiai skapibančių lietuvių 
išeivijos eemeptavįmo įdejų, ką 
patvirtino griausmingais aplo
dismentais. O prakalboms pasi
baigus tarpusavy komentavo:

—Bueno, jeigu išeivių širdys 
jau tapo pažintos, jeigu dau
giau nebus tyčiojamasi iš pa
sišventusių darbuotojų, jeigu

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.

posūnių kategorijos, tat nuo 
adv. Skipičio atsilankymo Pie
tų Amerikos lietuvių kolonijo
se galės tikrai aiškiai spindeli 
naujojo ryto aušrinė. Ret tik 
tuomet , jeigu iki paskutinių 
laikų šelpto elemento kolonijai 
ir pavieniams padarytos skriau
dos bus kronologiškai Įiasmerk
tos.

(Bus daugiau)

D>-k:a
Klausykite Lietuvių raffleprofframų «eštsuBeule vakarais

BKNIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

YARDS 1741-1742
4605-07 So. Herrtitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

mefamu LAFAYETTE tm

koplyčios visose

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 elektrą, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciale 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.Ofiso Tel. Virginia 0036. _
Ridenę TeįB^ South Ashland Av.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

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

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Phonę YARDS 1373.

DR. G?SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

KITATAUČIAI
A. Montvid, M. D. Fa^ax .
West Town State Bank Bldg. Dr. J. M. Mnnegan

2400 WEST MADISON STREET DENTISTAS
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. VALANDOS: 9—12, 6—9. Trečia-

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

dienį 9—12.
1344 East 63rd St

CHICAGO, ILL.

Dr. V. E. SIEDLINSKi
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 Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930
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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:

Supįerior 9454 ar Central 7464

38, apie 19 vai. DULRo ir Pa
saulio Lietuvių Sąjungos pir
mininkas adv. R. Skipitis kal
bėjo Lietuvos Žydų Draugijos 
Argentinoje iškilmėse, minėtos 
dr-jos patalpose, Cangallo, 
Aires.

Iškilmės prasidėjo d-jos 
miniiiko, buvusio Lietuvos
riuomenės savanorio E. loffe 
kalba. Draugijos moterų sekci
jos vardu, taipgi gražiai lietu
vių kalba, sveikinimų perskai
tė p-lė Mary Kolona i lė. Svei
kinta garbės svečias Skipitis, 
iškilniose dalyvavę Lietuvos ini- 
nisteris J. Aukštuolis, pirmasis 
Pasiuntinybės sekretorius B. 
Blaveščiunas, Lietuvos vyriau
sybė ir liaudis. -• 

i L >■ > - ■
Ądv. Skipičio—kalbai žydai

sukėlė ovacijas. Pareiškimus 
apie lietuvių tautos tolerantin
gu m ų ir žydų lojalumų Lietu
vai lydėjo griausmingi aplodis
mentai.

Banketo komisija sudarė po
nios Golzberg, Fain, Minus ir 
d-jos pirmininkas. Viskas pa
ruošta tikrai pavyzdingai. Da
lyvavo apie 100 svečių, kurie 
reiškė dėkingumo Lietuvos Žy
dų Draugijai, o iškilmėse daly
vavęs rašytojas Dr. žitnickis ir 
kiti spaudos žmonės gražiai su
minėjo draugijos ir Lietuvos 
vardų Argentinos -spaudoj.

Jaukios nuotaikos įnešė pa
nelė Cyra Šeraitė, užtraukusi 
solo “Išėjo tėvelis į miškų”. Jai 
pritarė visa publika. Dėl to 
pirmasis Pasiuntinybės sekreto
rius jai padėkojo garbės sve
čių vardu, pabučiuodamas dai
nininkę. Aplodismentams nebu
vo galo. Paskui sudainavo solo 
bu v. mokytoja panele Rebeka 
Simanavičiūtė “Jau slavai su
kilo”. Sudainuota bendra pub
likos daina, kurių Lietuvos Žy
dų Draugijos nariai skambiai 
sudainavo žydų kalboje Pasau
lio Lietuvių Sąjungos pįrųiiniu- 
ko garbei. Iškilmės baigtos Lie
tuvos himnu.

Liaudies Teatro vadovybės 
pakviestas ’ DULRo pirmininkas 
adv. R. Skipitis su ministeriu 
J. Aukštuoliu ir pirmuoju sek
retorium B. Blaveščiunu atvy
ko į “Jose Verdi” tos pačios 
dienos vakare, kur liaudiečiai 
vaidino “Kovų už Idėjas”.

Vaidinimas užsitęsė iki pra
džios antros valandos ryto, 
Adomoniui, Mackui, Bruožiui, 
GucĮui, Žygiu, Plepiui, Lisaus
kui ir kitįepis pildant savo ro
les ir L. T. chorui, J. ŽeŲonio 
vetfamapi, (lainuojapt.

L. T. atstovui Usoniui papra
šius adv. Skipitį pakalbėti, gar
bes svečias, tūkstantines publi
kos aplodismentais sutiktas, už-

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-
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nįfl erųę vielų tribūnoje. Perdavęs

Laidotuvių Direktoriai

K

Yards 1139
Yards 1138

6834 So. Weątern Avė.
1410 South 49th Coųrt

S. P. MAŽEIKA
3319 Litųanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Pįace Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pųllman 1279

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. < Phone Lafayette 8024

, J. LIULEVIČIUS
4348 S. CąĮifornia Avenue Phone Lafayettę 3572

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1046 West 46th Street Yards 0782

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

ANTANAS M, PHILLIPS
5307 Litųanica Avenue Phone Yąrds 4908

P. J, RIDIKAS
3354 Sq. Halsted Street YARDS 1419

NARIAI 
Ghicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

F VISOSE MIESTO
DALYSE

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 Avę. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2880.

Telefonas YARDS Q994

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 StMiesto ofisas—127 N, Dearborn St. 

Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

ofisas—3323 So. Halsted S L

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

4631 SO. ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockweli 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”
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KORESPONDENCIJOS PIRMA
Binghamton, N. Y., Brooklyn, N. Y.

PAGALBA
Lietuvos nepriklausomybės 

paminėjimas
Musų miesto lietuviai vis dėl

to nepamiršta savo tėvynes Lie
tuvos ir kiekvienais metais iš
kilmingai pamini jos nepriklau
somybę. šiais metais A.L.K. 
Bingliamtono skyrius irgi ren
giasi didžiulėms iškilmėms, ku
rios įvyks vasario 25 d. Lietu
vių svetainėje. Iškilmės prasidės 
7 vai. vakaro su plačia progra
ma, būtent, muzika, dainomis 
ir prakalbomis. Po programos 
bus šaunus bankietas, o paskui 
šokiai iki vėlumos.

Kviečiame tad visus Bing
liam tono ir apylinkės lietuvius 
tose iškilmėse dalyvauti.

J. A. Kaminskas

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

LSS 1C» kuopos susirinkimas
Įvyko LSS 19 kuopos eilinis 

susirinkimas. Atrodo, kad vis
kas eina gerai. Paaiškėjo, kad 
P. Tiškus jau yra “Naujienų” 
kontestantas. Kuo geriausio jam 
pasisekimo.

Kovo 4 d. kuopa rengia ba
lių ryšium su “Naujienų” dvi
dešimt penkių metų jubiliejum. 
Prisirengimo darbas baliui vi
sais atžvilgiais eina gana sklan
džiai. Galima tikėtis, jog re
zultatai bus geri.

Susirinkime buvo kalbama 
apie Lietuvių kongreso reikalus 
bei drg. V. Balvočiaus išmeti
mų iš darbo. Skaitomos buvo 
ištraukos iš “Laisvės” Nr. 32, 
kur bandoma Balvočiaus išme
timas nuneigti ir tuo pačiu me
tu yra šmeižiamas Grigaitis bei 
kiti.

SLOGŲ LIGONIAMS
Šie Paveikslai Pasako Jums 
Kų Daryti Norint Nuostabiai 

Greitos Pagelbos

1. Kad palengvinti 
HkaiiHint), neHinagumii, 

karšti numažinti, 
Imk 2 Bayer Ta
bletei! — ifi- 
gerk Htikl 
vandenų, 
kartok j 

2 valan
das.

2. Jei gerklė 
skaudi, nuo nlo- 
gų, nutrink ir iš
tirpyk 3 Bayer 
Tabletes 1 /3 ntik 
linėn vandeny 
išgargalluok

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.

Šia proga reikia pasakyti, 
jog drg. Balvočius 19 kuopai 
padavė skundų ant tų žmonių. 
Kuopa nutarė tų skundų per
duoti LSS Pildomam Komitetui, 
kad jis visų reikalų išspręstų.

Kitas draugas taip pat skun
dėsi, kad ir pas jo bosų buvęs 
atsilankęs Kuraitis ir padaręs 
pareiškimų, jog komunistai ne
darysiu biznio (neateisiu išsi
gerti), jeigu jis neduosiųs at- 
stavkos socialistui. Kuraičiui 
buvę pasakyta, kad jis nešdin
tųsi kaip galima greičiau, nes 
už tokio ultimatumo statymų 
jis galįs į kailį gauti.

Tai tokį nešvarų darbų dirba 
kai kurie musų komunistai. Jie 
griebiasi savotiško teroro, kad 
galėtų savo priešams nemalo
numų padaryti.

Susirinkimas nutarė, kad se- 
tretorius pareikalautų iš Cent
ro konstitucijos knygelių, ku
rių dar musų kuopa nėra ga
vusi. Kitos kuopos, kiek teko 
pastebėti, jau turi konstitucijas.

—Frank Lavinskas

Tik Įsitikinkit, Kad Gaunate 
Tikrų BAYER Aspirin. Pasi

jausite Geriau Ūmai.
Tas panrastas aukščiau nupieštas 
būdas, dažnai neša nuostabiai greitą 
pagelbą nuo nesmagumo paeinan
čio nuo slogų, gerklės skausmo.

Pabandyk jį. Po to kreipkis į gy
dytoją. Galimas daiktas, kad jis pa
lieps ir toliau Bayer Aspirin var
toti, nes jis slogu nesmagumams 
pašalinti veikia greitai. Ir karščiui 
sumažinti.

Tas mokslu paremtas būdas gu
driai pašalina stipraus vaistų varto
jimo būdą nuo slogų. Gal būt, kad 
tai yra lengviausias, už vis įtakin
giausias ikišiol atrastas būdas. Ta
čiau įsitikink, kad gauni 
BAYER Aspirin.

15c už 12 tablečių
2 pilni tudinai 25c

Iš Lietuvos
Vilniaus krašto lietu
viai reikalauja lietuvių 

kalbos mokyklose
VILNIUS. — Musteikiu kai- 

mo (Marcinkonių — Berštų 
vai., Gardino ap.) gyventojai 
yra lietuviai, tačiau vietos mo
kykloje net ir tikyba dėstoma 
lenkiškai. Dėl šios priežasties 
jie nutarė su deklaracijomis 
kreiptis j Gardino mokyklų in- 
spektoriatą ir reikalauti, kad 
vietos valstybinėje mokykloje 
lietuvių kalba butų dėstomo
ji.

SKAITOT Naująją Gadynę”?
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda- į

ma įvairiausio pasiskaitymo. t
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie- 1 

čia visus didinti jos skaitytojų šeimų.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančių 

blankų ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
• 220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.

Gerb. Administracija:
Čia prisiunčiu $-----------už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir

meldžiu jų siuntinėti sekamu adresu:
Vardas ................................ .............................................
Numeris ir gatvė
Miestas ir valstija____________________ ._________

MUSU ATEITIS
(Versta iš italų kalbos)

(Feljetonas)

Jaunimas, gali sakyti, musų 
ateitis. Viltis, taip sakant. Kad 
kiek, tai visa stiprybė!

Na, ir gražus gi musų jauni
mas ! Tai ne mes, liurbiai, už 
krosnies auklėti ir pro skylę 
penėti*.. Gražus' šiais laikais 
jaunimas įsitaisė. Rinktinis. 
Kaip viens. Vargiai kalėjimuos 
užteks vietos. Toks jaunimas! 
Aha! še jum!...

Ną, tai važiuoju su tokiu 
jaunimu naujų metų rytų iš 
nuobodžios puotos ištrukęs. 
Važiuoju, — nieko: galvos ne
suka nuo pečių. Sakysim, koks 
ten pilietis prisikabino, — aš 
esųs vokietis, ir gana, — bet 
tas nieko: aš žinau, kad gra
žus—aukštas, šviesiaplaukis— 
tai, žinoma, įspūdį ir darau... 
Tik kiek nemalonu, kad tas pi
lietis dėl mano tautybės lauk 
nešdintis prašo. Šiaip nieko. 
Smagu. Mieste susisiekimas 
geras. Važiuoju.

Kai nacių priešininkas (tai 
aišku, jo butą), užmiega, į 
tramvajų sulipa karo pabėgė
lių būrys... Įneša dvi merginas, 
įgriuva konglomeratas iš vy
rų. Visi drūti, sveiki. Naujų 
metų rukščia dvelkia. Panas 
taip tiesiai į salę ir nugabeno. 
O konglomeratas susėdo, kas 
ant kelių jau. esantiems kelei
viams, kas ant sėdynių atra
mų, kojomis ant sėdynių. Kon
duktorius buvo ėmęs kažin ko 
užsigauti, bet prie kito sustoji
mo iš naujų metų sutikimo 
karo lauko įnešė dar vienų— 
džentelmenų lyties atstovų ir 
įžygiavo su dainomis kitas, 
mišrus konglomeratas, iš mo
terų ir vyrų. Ore ėmė lakstyti 
bendro išsilavinimo kupini po
sakiai, o prie manęs kibusis 
užsnūdęs pilietis tapo be ce
remonijų nubrauktas ant salės 
grindų, idant suteiktų vietos 
karo ligoninei... Važiuojame 
toliąu. Sakytum veselia tram
vajuje. Konduktorius nustojo 
užsigavęs, tik naujų klientų 
nebepriima, o dviejų vyrų 
energingas komitetas ėmė mo
kyti kitų konduktorių kaip 
reikia Amerikoj važinėti...

Čia nubuįo viena karo auka, 
ta, kur iš damų tautos. Nubu
do, išvertė žavingas baltas su
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raudonu akis ir nevisai gražiai 
išbliovė:

“Vem—čia verst!..”
Tuoj energingasai komitetas 

metė spręsti susisiekimo prob
lemas prie tramvajaus vairo ir 
puolė prie damų tautos sky
riaus.

“Ar — bloga?!..” — apklau
sė džentelmenai.

Dama, pasak filosofų, gra
žiosios lyties atstovė, dabar jau 
lyrišku sopranu — pakartojo:

“Nebegaliu... Mane vemčia 
verst!.. Uuuu...”

Ritierių sielos kaip mat su
metė padėtį. Kai užeina gerklėj 
pakutenimas, reikia gryno oro. 
Tuojau pradaryti langų! Tas 
tuojau importuoja gryno oro, 
arba tada laisvai gali pasilenkęs 
eksportuoti savo kilnios sielos 
nemėgiamus kūno perviršius...

Džentelmenai puolė rauti lan
gų. Langas nesidavė. Ot kaip 
tyčia dingo nuo jų visi turėk- 
liukai, visos įsikabinimo vietos, 
nors pasiusk!.. Pana šaukia 
vemčia verst, nebegali u-u-u-u!” 
o langas nė iš vietos!

Tada vienas riteris palto ak 
kune į langų trinkt — sakytum 
pašveist stiklų nori... Langas 
tų juokų atlaikė. Tada kitas ri
teris, staiga čiuptelėjęs visų 
pirmų j į riterį, atbulų kad pri
leis prie stiklo! — kaip ant
spaudu... Langas džinkt, džinkt! 
Oras — uru uru uru, gryniau
sias!..

' Dar kas iš ritierių būrio, su
ėmę gražiųjų lytį už rankenų, 
pristato prie rėmuose atsidariu
sio peizažo ir iš pavargusios 
sielos į nakties miestų pasipila 
dieviškieji nektarai ir ambro
zijos, kuriais nesenai buvo iš
kilmingai pasveikinti atsivilkę 
naujieji metai...

Kai dieviškųjų ^gėrimų amfo- 
ra, tramvajui tifinktelėjus ir 
gražiosios lyties galūnėms pa- 
sispardžius, galutinai išsitušti
na, visa nedidelio tramvajaus 
gyventojų masė entuziastiškai 
sveikina sumanų žygį ir puola 
kalti skylę kitame šone, nors 
dar gryno reikaj^p tuo tarpių ir 
nėra... (Ne laikas šuneš lakinti, 
kada reikia eiti medžioti...). Sa
lėje stovi energingas triukšmas, 
man smilksta už apykaklio už
mestas cigareto galas, viena su
sidariusi jaunuolių sekcija uo
liai užsiima spiaudymu į palu
bio vienų skelbimų — merga 
su vienu baltu vienu juodu 
dantų eile, linksma be galo,— 
valdžia, konduktoriai, nuversta, 
režimas laisvas, konstitucija 
dar neparašyta, o permanenti
nę revoliucijų paversti tikrųja 
nėra kapiZ. Tramvajus jau ma
žai kur ir stoja — pasilieka iš- 
koliotos jo laukiančių grupės, 
o salės gyventojų mažuma — 
kaip aš — tyli, ausis suglaudę, 
ir laukia į kų ši liaudies iner
cija galų gale išsivystys... Ne
sant parlamentarinės sistemos 
viduj, nėra kam patiekti pa
klausimo, kodėl, pavyzdžiui, 
mane pravežė penketų sustoji
mų toliau, negu man reikia, ir 
kodėl nereaguojama į mano 
mygiamus skambučius... Gra
žaus jaunimo viena delegacija 
žaidžia su vairuojančio kon
duktoriaus kepure, vienas ište
pė jo plaukus kramtoma guma 
ir dabar laisto juos škotišku 
penkių metų senumo vežetaliu, 
b kitas konduktorius iš viso 
matyt tikru pesimistu pasidarė, 
nes jam liaudis griebia pinigų 
automatų ties pilvu skambinti..

Po energiško dūmimo tram
vajų, kur ten prireikus karo 
ligoninei persikelti, išėjau drau
ge su jaunimu ir aš. širdy tik
rai jaunuoliški užsimojimai, 
sulamdyta ir šokoladiniu sal
dainiu maloniai — atminimui 
— pažymėta skrybėlė, dvejetas 
paskutinių kumštelėjimų į ma
no pašonę ir aš atsiskiriu su 
entuziastiškais žmonėmis, ku
rių rankose visa musų viltis it 
stiprybė, kurie budriai žengia 
pakeisti pražilusių kadrų...

Aš visuomet buvau ir esu 
jaunimo mylėtojas. Juk tai, 
gali sakyt, musų ateitis! Kad 
kiek, tai viltis! Baisi stiprybė!

COURTN
į Majorus

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE

PADARYK CHICAGO GERESNE
VIETA SAVO ŠEIMAI IR SAU

Courtney supranta musų daiktais, kų Chicago gali 
žmonių taškaregį. Jis žino duoti, kada jos vadovybe 
tų didįjį klausimų, kuris yra atsakanti.
šiandie stovi prieš akis j u- Jus galite pavesti Courtney 
sų šeimos, jūsų draugų, padaryti viskų, kų jis gali 
krašto gyventojų ir jųsų jųsų šeimai ir jums padėti, 
pačių, t. y. apsauga, gėrės- kad gauti pilnesnį gyvenimų 
nės gyvenimo sųlygos, ap- Chicagoj. Atminkite: Court- 
švieta ir gera aplinkuma ney yra savo žodžio vyras, 
jiįsų vaikams, daugiau dar- Jo rekordas rodo, kad jis 
bų su tinkamu atlyginimu laikosi žmonėms duotų pa- 
ir proga džiaugties gerais sižadėjimų.

Reikalaukite Demokratiško Baloto Vasario 28 d.

RINK COURTNEY MAJORU
L1NDHEIMER

I miesto klerkus
HALICK

Į miesto iždininkus

ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI—
• ŠEŠTADIENI—
• SEKMADIENI—

W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
—7 IKI 8 VAL. VAK.
—7 IKI 8 VAL. VAK.

PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

NAUJIENŲ JUBILIEJINE 
EKSKURSIJA LIETUVON

Laivu GRIPSHOLM

Gegužės 31 d., 1939
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO

Ši ekskursija bus viena iš didžiausių ir pato
giausių, nes lydės patyręs palydovas, nereikės 
persėsti, nė rūpintis su bagažais.

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laiv. Agentų 
Sųjungos Amerikoje.’

Del platesnių informacijų ir sutvarkymo 
dokumentų, kreipkitės į

NAUJIENAS
x Jeigu norite turėti smagių kelionę

Naujienų Raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Sekmadieniai nuo 9 ryto iki 1 vai. dienų

DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

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

Išmokej o m
už padėtus yfį 

pinigus > /v

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Denosit Dėžutės Galima 
, Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV- 
INGS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE-

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite- savo orderius:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

Vardas................. ......

Adresas......................

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

Valstija___________
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KONFISKUOTAS “BEND
RO ŽYGIO” 2 NUM.

50 metų nuo “Varpo” pasirodymo

Kaune paskelbta, kad Klaipė
dos krašto teismo įsakymu sau
sio 26 d. krašto policija kon
fiskavo Lietuvių Aktyvistų Są
jungos leidžiamo “Bendro Žy
gio” 2 numerį.

Reiškia, Smetonos valdžia 
vistiek ir Klaipėdos krašte dar 
gali slopinti savo priešus.

Bes mes tą “Bendro Žygio” 
numerį gavome. Kai kurie 
straipsniai jame gana įdomus. 
Viename jų rašoma, kad net 
studentai neolituanai (tautinin
kai) nusistatė prieš dabartinę 
valdžią.

“Net neolituanai, kurie iki 
šiol remdavo vyriausybę, stu
dentų demonstracijose aktin
gai dalyvavo”, rašo H. J. Vy
tinis. “Rar daugiau: po vi
sų įvykių, po labai brutalaus 
policijos elgesio su studentais 
(kraujo žymės Gedimino gat
vėj bent porą savaičių tai 
galėjo patvirtinti kiekvienam 
studentui ir nestudentui; po
licijos sumuštus studentus te
ko net ligoninėn guldyti) tie 
patys neolituanai atsisakė 
sveikinti respublikos prezi
dentą priesaikos proga, nors 
korporacijos vyresnieji ir vy
riausybė jiems tai buvo įsakę 
padaryti. Apie šį faktą, žino
ma, kauniškė spauda nieko 
negalėjo parašyti, nors jis iš- 
tikrųjų be galo daug sako a- 
pie nuolaiką krašte, net pa
čių tautininkų tarpe.”

Šių metų sausio mėnesį sukako lygiai 50 metų nuo 
to laiko, kai pasirodė laikraštis “Varpas”, kuris buvo 
spausdinamas Prūsuose ir slaptai gabenamas į Didžiąją! 
Lietuvą. Jisai ėjo kartą per mėnesį, vėliaus kartą per 
du mėnesiu, nuo 1889 iki 1905 metų.

“Varpas” buvo skiriamas daugiausia inteligentijai. 
Jį padarė populiariu tarp Lietuvos šviesuomenės ypatin
gai Dr. Vinco Kudirkos-Kapso feljetonai ir straipsniai.

Vyriausias “Varpo” tikslas buvo sužadinti tautinę 
sąmonę Lietuvos inteligentuose ir paskatinti juos kovoti 
dėl lietuvių teisių Rusijos valstybėje. Aiškus politinio 
programo jisai neturėjo. Todėl aplink jį pradžioje spie
tėsi įvairių pažvalgų žmonės.

Bet, laikui bėgant, ėmė reikštis srovių skirtumai Lie
tuvos judėjime. Nuo “varpininkų” atsiskyrė kunigai, ku
rie įsteigė savo organą “Tėvynės Sargą”. Paskui 1896 m. 
susiorganizavo Lietuvos Social-Demokratų Partija, kuri 
pradėjo leisti “Lietuvos Darbininką” ir “Darbininkų Bal
są”. Tuomet “Varpas” pasidarė demokratų ir tautinin
kų organu. 1902 m. “varpininkų” vadai suorganizavo Lie- 
tuvių Demokratų Partiją. ................................... IPIT SUDSKTS NORĖTO SU

Jau “Varpui” sustojus, kai pradėjo eiti Vilniuje le; LIETUVA SUSITAIKYTI 
galus laikraštis “Vilniaus žinios , pasireiškė nesutikimai _____
tarpe radikališkų demokratų ir tautininkų. Tuomet An- Smetonos valdžiai buvo ne 
tanas Smetona ir kiti tautininkai susidėjo su liberališ- Į kartą daryta priekaištas iš opo- 

valdžia
praleido visas progas su Lenki
ja nusitarti, jy paskui buvo, pri
versta negarbingai nusilenkti 
lenkų ultimatumui.

Lenkija, kaip rašo antrame 
“Bendro Žygio” numeryje Dr. 
V. Zubovas, tikrai siūle Lietu
vai taikytis. Tą pasiūlymą pa
dare pats velionis maršalas J. 
Pilsudskis. Apie tai Zubovas 
(grafo Zubovo sūnūs) pasako
ja:

kesniais kunigais ir nuo Demokratų Partijos atsimetė. |ziciJPuses, kad ta 
Nuo pasaulio karo laikų “varpininkai”-demokratai vadi
nasi valstiečiais liaudininkais.

Per 16 metų savo gyvavimo “Varpas” suvaidino 
svarbią rolę Lietuvos tautinio atgimimo istorijoje.

Keisti dalykai dedasi Sovietų Sąjungoje
“Laisvė” rašo, kad sovietų valdžia atidengė sabota

žo sąmokslą net tolimoje šiaurėje! Esąs traukiamas at
sakomybėn, kaip kontr-revoliucionierius, radio operato
rius Rudolfo saloje, Voznesenski, kuris tyčia trukdęs S. 
Levanevskio ir kitų penkių žuvusių sovietų lakūnų ieš
kojimą.

Tas informacijas komunistų organas paduoda, kaip 
pranešimą iš Maskvos.

Voznesenskio sabotažas buvo daromas šitokiose apy- 
stovose:

. “Jie (Levanevskis ir kiti penki sovietų lakūnai) 
1937 m. rugpiučio 2 d. išskrido iš Maskvos, lėkdami 
per šiaurini Poliusą į Ameriką, ir jau buvo perskri
dę poliusą, bet paskui jų lėktuvas nukrito kur nors 
į ledines juros dykumas.

“Kada Sovietų lakūnai leidosi ieškot Levanevs
kio ir draugų, tai Voznesenskis tyčia trukdė ardio 
pranešimus; o kai buvo didžiausias įkaitimas ieško
jimo tų lakūnų, jisai visai uždarydavo savo prižiūri
mą radio šiaurinėj Rudolf saloje.”
Akivaizdoje šitokių kaltinimų, beveik nėra abejonės, 

kad radio operatorius Voznesenskis bus pasmerktas mir
čiai.

Bet reikia stebėtis, kad sovietų Rusijoje dedasi šito
kie dalykai. Kuo galima išaiškinti tokį keistą Voznesens
kio nusikaltimą? Sakysime, kad jisai iš tiesų yra kontr
revoliucionierius. Stalinui viešpataujant, Rusijoje tų 
kontr-revoliuciohierių priviso tiek daug, kad jau dabar 
niekas nebegali pasakyti, kas tenai dar nėra virtęs kontr- 
revoliucionierium. Juk už kontr-revoliucingumą tapo su
šaudyti arba kitokiais budais likviduoti daugiau kaip du 
trečdaliai net paties komunistų partijos centro komiteto 
narių!

Bet jeigu Voznesenskis ir yra kontr-revoliucionie
rius, tai visgi nesuprantama, kodėl jisai darė sabotažą 
Ledinio okeano saloje? Kokią jisai galėjo turėti iš to 
naudą sau arba “kontr-revoliucijai” ?

Turint atsakomingą vietą, tyčia trukdyti ieškojimą 
lakūnų, patekusių į nelaimę, tai ne revoliucija ir ne 
kontr-revoliucija, o tiesiog nežmoniškas elgesys. Jeigu 
Voznesenskis taip darė, tai jam vieta pamišėlių name, o

Teroras, bet kieno galvoje?
kiu atvažiuojant dėl tolimes
nių pasikalbėjimų’. Pranešęs 
p. Tubeliųi apie savo pirmos 
kelionės rezultatus, turėjau į- 
spūdžio, kad jis buvo paten
kintas ir tikėjau, kad po po
ros dienų kalbamą laišką 
gausiu. Deja, praėjo visa sa
vaitė ir pagaliau man buvolgesį su manimi, 
duota suprasti, kad tolimesni 
žygiai nepageidaujami. Man 
nežinomos jėgos, matyti, šį 
dalyką sutrukdė.”

(Atsakymas “Laisvei” ir “Vilniai”)

Aš, žemiau pasirašęs, suvis 
nelauktai pagarsėjau. Brook- 
lyno komunistų “Laisvė” ir 
Chicagos komunistų “Vilnis” 
nemažai popierio ir rašalo iš
eikvojo, norėdamos pateisint 
savo vienminčių negražų el

vusi, nežinia. Bet jeigu pats 
Pilsudskis siūle tartis, tai aišku, 
<ad Lietuva butų galėjusi išsi
derėti svarbių teisių Vilniaus 
krašte — gal būt, butų gavusi 
net dalį teritorijos, kurią Želi
govskis užgrobė. Tačiau Smeto
na tą progą praleido. Jisai sten
gėsi palaikyti savo šalininkuose 
viltį, kad lenkai busią privers
ti grąžinti visą Vilniaus kraštą, 
ir kol to neįvyks, tai su jais 
nereikią tartis. Bet kai pereitą 
pavasarį lenkai pasiuntė Sme
tonai ultimatumą, tai jisai pa
sidavė be jokių sąlygų.

nei ko- Aš, da-

HITLERIS SIŪLĄS PA
SKOLĄ STALINUI

nepasipriešins tiems staliniš- 
kos diktatūros garbintojam?

Jei komunistai šitaip mano, 
jie labai ir labai klysta. De
mokratiškai nusiteikus musų 
visuomenė nesutiks būti ko
munistų įnagiu. Torontoj, 
Wilkes-Barre ir dabar Brook- 
lyne suiro bendras darbas su 
komunistais. Tose kolonijose 
musų komunistai įrodė, kad 
jiem nerupi demokratija; po 
demokratijos skraiste jie ban
do varyt diktatorišką propa
gandą. Nedaug bereikia, kad 
didžiausia Amerikos lietuvių 
kolonija, Chicago, paseks To
ronto, Wilkes-Barre ir Brook- 
lyną. Pasakysiu atvirai: ma
no draugai socialistai ir visi 
demokratiškai nusiteikę žmo
nės nepadarys klaidos, atsi- 
skirdami nuo komunistų. Jie 
yra falšyvi demokratijos drau
gai; jų taika mums daro ne 
naudą, o tik žalą. Sviete, lur 
būt, nėra aršesnių dcmorali-

Dalykas buvo toks. Dėl ko
munistų užsispyrimo, kurį jie 
demonstravo ALK Broklyno 
skyriaus konferencijoje, so
cialistai ir kiti demokratiškai 
nusiteikę žmonės buvo pri
versti apleisti konferenciją. 
Tas padaryta po to, kai galu
tinai paaiškėjo, jog neliko 
galimybės, nei reikalo su 
munistais bendrai veikti, 
kaip socialistas, negalėjau
ryti kitaip, nes mačiau, kad 
tiem žmonėm (komunistam) 
rupi ne demokratija, bet savos 
diktatoriškos užmačios. Karlu 
su kitais savo draugais aš ap
leidau konferenciją.

Dėlei to komunistai nežmo
niškai tūžo. Jie suprato, kad 
pasitraukus socialistam, ALK 

i Broklyno skyrius lieka grynu 
komunistų politikos įnagiu. 
Kaip toks, aišku, jis negalės 
gyvuoti. Tik per kurį laiką,

ttT . , . , kol organizacijoms nereikės
"1C uvvnL , Zini^_ 401 CS1)OJ1" naujus atstovus rinkti ir duok- 

dentas, S1o men. 2 d., praneša leg komunistai tu0
Londono tokią žinią: skyriumi dar pademonstruos.

. “Sąryšy su paskutiniu lai- Paskui ateis negarbingas ga- 
ku kursuojančiais spėlioji- las.
mais, kad Vokietija norinti Jei komunistai tūžo ant kitų 
glaudesnių santykių su SSSR, mano draugų, jie negalėjo ne
sužinojau iš patikimų politi- tūžti ir ant manęs. O proga 
nių sluoksnių Londone, kad jiems pasitaikė labai gera: aš 
Vokietija m norinti suteikti dirbau valgykloje, kuri rarida- 
SSSR 200—300 milionų mar- ®i “Laisvės” name ir kurią 
kių karinę paskolą. Ianko Sera dalis ^išviečių.

Tuoj po to, kai iširo ALK 
Jeigu1 busią susitarta, vo- Brooklyno skyriaus konferen- 

kiečiai eksportuos karinę me- cija, laisvieČiai parodė savo 
džiagą, o importuos žaliavas, “galybę”. Daryta spaudimas į 

“Spėliojama, kad tai gale- valgyklos savininką, demon- 
lų būti viena priežasčių, ko- slratyviškai atsisakant nuo 
dėl Hitleris savo kalboje mano patarnavimo. Vienas jų, 
(sausio 30 d. — “N.” Red.) Kuraitis, matyt, susitaręs su 
nepaminėjo SSSR nei vienu] kitais saviškiais, ant rytojaus 
žodžiu

iš

jiem rupi 
atvirai pa- 
apie rusiš- 
diktalurą, 

draugų so-

zatorių kaip komunistai. Yra 
tokia patarlė: su kuo sutapsi, 
toks patsai tapsi. Komunistų 
talka nuo musų jau atstūmė 
gerą dalį demokratiškai nusi
teikusių žmonių; toji jų talka 
kai kur ir tarp mūsiškių pasė
jo nesantaiką. Tai koks butų 
išrokavimas toliau bendrauti 
su komunistais?

Jokio iŠrokavimo. Jei musų 
komunistai nori bendro darbo 
su socialistais, jei 
demokratija, tegul 
sako, ką jie mano 
ką diktatūrą —tą 
kuri šimtus musų
cialistų jau nugalabijo, o tuk
siančius kitų laiko kalėjimuo
se ir koncentracijos stovyklo
se!

Jei tie “demokratai” dau
giau galios turėtų, ne tik aš, 
bet ir kiti mano draugai so
cialistai seniai butų likę auko
mis jų diktatoriškų užmačių! 
Tad mano draugai socialistai 
privalo drūčiai pagalvoti, kol 
dar laikas. Skirkimės su tais, 
•kurie atima mums darbus, 
kurie musų vadus ir musų 
draugus taip nežmoniškai 
puola ir niekina.

—Walter Balvočius.

č ....

I MARGUMYNAI
B

Kurioje mokykloje buvo 
tik vienas mokinys

t

3 |

*

“Visuomenė turi teisę žino
ti, kad savo laiku santykiai 
su Lenkija galėjo būti su
tvarkyti bent jau be lietuviu 
tautos garbės įžeidimo ... p. 
maršalas Pilsudskis 1934 m. 
buvo pakvietęs mane į Var
šuvą ir norėjo, man tarpinin
kaujant, tartis su musų vy
riausybe ir, kol gyvas, pats 
sutvarkyti Vilniaus klausimą. 
Tam reikalui aš turėjau jam 
patiekti ministerio pirminin
ko Tūbelio laišką, kuriame 
butų pasakyta, kad aš esu į- 
galiotas ‘aptarti tą klausimą’. 
Taigi, mano tarpininkavimas 
turėjo tik parengti dirvą ir 
butų galėjęs duoti mums 
naudingų informacijų. Mar
šalas Pilsudskis savo parašu 
išdavė man leidimą pereiti 
sieną iš Lenkijos į Lietuvą 
ir atgal į Lenkiją. To istori- 

* nio dokumento nuotrauką 
čia pridedu (įdėta fotografi
nė dokumento nuotrauka, 
kurioje matyti J. Pilsudskio 
parašas, data kovo 5 d. 193u 
m. ir leidimo tekstas su ant- 
spauda. — “N<” Red.). Pib 
sudskis pareiškė, kad tuo no
ri pabrėžti, ‘jog Kaunas turi 
žinoti, kad aš Tamstos Ihu-

ir valdžios įstaigoms grinkiš- 
kiečius paspausti. Spaudimas 
buvo pradėtas apystipris, ta
čiau jis nedavė jokių vaisių, 
prinkiškiečiai mokėjo baudas, 
bet vaikų į rusiškąją mokyklą 
neleido ir toliau. Galų gale ru
sams neliko nieko daugiau, 
kaip tik tą mokyklą likviduo-

Rusų valdžia rusinimo tiks
lais steigė musų krašte moky
klas, pabaudomis ir gąsdini
mais versdama gyventojus lei
sti į jas vaikus. Gyventojai į 
tas mokyklas žiurėjo kreivo
mis. Svetima dvasia, viešpata
vusi mokyklose, gyventojams 
nepatiko. Daugumas mokėjo 
pabaudas ir kentė šiaip nema
lonumus, tačiau vaikų į tas 
mokyklas neleido, juos mokin
dami slaptai. Del to daugelis 
mokyklų buvo pustuštės, o pra
dinėje Grinkiškio mokykloje 
mokėsi vos vienas mokinys.

Pradinę mokyklą Grinkišky
je rusai įsteigė 1885 m. Gyven
tojai iš pradžių buvo ja susi
domėję, bet greitai įsitikino, 
kad iš jos mažai naudos gali
ma bus susilaukti. Nežiūrint 
nepalankaus gyventojų nusi
statymo, rusų valdžia mokyklą 
įrengė kaip reikiant ir aprū
pino ją reikalingomis mokslo 
priemonėmis. Artėjant mokslo 
metų pradžiai, Kauno gub. 
pradinių mokyklų direktorius 
įsakė Grinkiškio valsčiaus val
dybai, klebonui ir taikos tar
pininkui paskatinti gyvento
jus, kad jie į mokyklą vaikus 
leistų. Valsčiaus valdyba pri
kalė prie savo patalpų sienos 
atitinkamą pranešimą. Taip 
pat porą žodžių apie mokyk
lą pratarė ir klebonas iš saky
klos. Tačiau ligi mokslo me
tų pradžios atsirado tik vie
nas mokinys.

Pradėti mokykloje darbą, es
ant tik vienam mokiniui, atro
do nei šis, nei tas. Bet Grinki
škio mokyklos mokytojas iš 
karto į tai nekreipė dėmesio. 
Kiekvieną rytą nustatytu lai
ku jis žingsniavo į mokyklą, 
rimtai ėjo į klasę, lyg ji butų 
buvusi sausiai prikimšta vaikų, 
ir dėstė įvairius dalykus pa
gal nustatytą programą, visai 
nekreipdamas dėmesio, kad 
dėstymo klausosi vos vienas 
pipiras.

Tokia komedija tęsėsi keletą 
savaičių. Pagaliau mokytojas 
nebeteko kantrybės. Vieną die
ną jis savo vienintelį mokinį iš
vijo namo, o pats sėdosi ir pa
rašė Kauno gub. pradinių mo
kyklų direktoriui raštą, nuro
dydamas, kad toksai mokyto
javimas jį baigia išvaryti iš 
proto. Direktorius visą istori
ją išdėstė gubernatoriui. Gu
bernatorius įsakė mokytojui 
dirbti darbą toliau. Tuo pačiu 
kartu buvo duotas įsakymas

norite dar augti?
abejo, nemaža atsirastųBe

ir suaugusių žmonių, kurie no
rėtų dar aukštesni būti. Tą dau
gelio norą sumaniai išnaudoja 
vienas amerikietis — 26 metų 
amžiaus Juozas Burgeris Ncw

savo raštinės durų, kurioje yra 
įrašytas klausimas: “Ar norite 
dar augti?” Jo įstaigą kasdien 
lanko teatro artistai, fotografai, 
teisėjai, advokatai,
kitokių verslų žmones, 
jis padidina suaugusių 
ūgį?

štai ką pareiškė: Tu, prieše, 
mums netarnausi; arba išeisi, 

fašistais Maskva rtr mes vįe[ą nelankysime 
nes sovietai užsa- \ daugiau.
padaryti karo lai- Padėtis liko nebepakenčia* 

vą Rusijhi’dr jie tą užsakymą ma. Buvo aišku: jei a§ lieku 
išpildė. O su Hitleriu derybos dirbti, savininkas susilaukia 
dar tebeina. komunistų boikoto, gi aš —

---------------- nuolatinių užgauliojimų.
f lAifiMrrvc Ką turėjau daryti, atsidūręs 

HV* V į tokias aplinkybes? Ką butų 
daręs bile kuris kitas, patekęš 
į tokias aplinkybes?

Aišku, man liko viena išei* 
tis—gatvė, bedarbių eilės.

Taip ir buvo! Man reikėjo 
apleisti įstaigą, kurioje pel* 
niausi duoną.

Maniau, kad šito musų ko
munistam užteks. Atvirai kal
bant, neturėjau ir neturiu jo
kio noro ginčytis su komunis
tais. Esti įsitikinęs, kad jokiais 
argumentais juos neįtikinsf 
Tad nusprendžiau tylėti ir 
laukti, kaš bus toliau.

Nereikėjo ilgai laukti. Kada 
“Laisvės” redakcija pamatė 
žinutę “Keleivyje”, kai apie šį 
įvykį buvo parašyta “Naujo
joj Gadynėje” ir kai “Naujie
nos”, pacitavusios “Keleivio” 
žinią, padarė keletą pastabų 
—“Laisvė” (vasario 8, 1939) 
suriko: “Teroras Grigaičio 
Galvoje!” Pasak “Laisvės”,tai 
yra tik “durnas melas”.

Šioje vietoje noriu pareikš
ti: “durną melą” skelbė ne 
“Keleivis”, ne “Naujoji Gady
ne” ir ne “Naujienos”; jį skel
bia pati “Laisvė”; skelbia, 
nors geriausiai žino, kad aš 
netekau darbo tik dėl komu
nistų pavartoto teroro.

Tai akiplėšiškumas, kokį 
gali parodyti vien komunistai 
iš “Laisves” ir “Vilnies”. Bet 
ar jie mano, kad šitaip dary
dami toli eis? Ar plačioji A- 
merikos lietuvių visuomenėj 
kuri milžiniškoj didžiumoj 
yra demokratiškai nusiteikusi,

jau susitarė, 
ke fašistams

virėjos ir 
Kaip gi 
žmonių

Ūkininkai uždarbiauja 
miškuose

MARIJAMPOLĖ. — Dauge
lis ūkininkų jau prieš Kalė
das pradėjo dirbti miškuose, 
apdirbdami ir pristatydami pir
kliams į sandėlius miško me
džiagą. Kai kurie ūkininkai į 
šituos darbus pasiima ir sam
dytą šeimyną, visai pamiršda
mi klojimuose nebaigtus kulti 
javus. Pasitaiko, kad ūkinin
kai su dviarkliu vežimu per 
dieną uždirba Lt 15—20, kas 
kaime yra dideli pinigai. Ūki
ninkai kalba, kad butų gera, 
jog miškų ' darbai užtruktų il
gesnį laiką, nes porą — treje
tą mėnesių šitų darbų pelnin
gesnį, negu visų metų sunkus 
darbai ūkyje.

© Pereitų melų pabaigoje su
sirgo gamtininkas mokslininkas 
prof. T. Ivanauskas. Jis gydėsi 
vienoje Čekoslovakijos sanąto- 
rijoje. Dabar prof. Ivanauskas 
jau sveiksta ir neužilgo grįšiąs 
į Lietuvą.

ne radio stotyje.
Bet ar jisai galėjo taip daryti? Apie tokios rųšies 

nusikaltimus kitose šalyse dar mums niekuomet neteko 
girdėti. Nejaugi tai galimas daiktas, kad sovietų Rusi
joje atsakomingiausias vietas užimantieji tarnautojai 
jaučia dideli pasitenkinimą, kuomet jie atlieka niekšiš
kus darbus be jokios naudos sau arba kam nors kitam, 
o vien tiktai dėl keršto? Jeigu taip, tai kur ji atsidurs?

Nagi visai paprastai: kiekvie
nam savo “pacientui” pagal no-' 
rą jis padirbdina specialius 
kumštinius pokulnius, kurie 
įdedami į batus — ir žmogus 
pasidaro nuo penkių iki pen
kiolikos centimetrų aukštesnis. 
Ir tos dirbtinės ūgio padidini
mo priemonės niekas nežinoda
mas negali pastebėti. Pats Bur
geris griežtai laiko savo klien
tų ūgio padidinimo paslaptį. Ži
noma, nesigiria tokiu ūgio pa
didėjimu ir patys “paaugėju
sieji”. Burgeris turįs kas įnė? 
nesį po 200 ir daugiau užsaky
mų. Klientų jis turi ne tik iš 
paties New Yorko, bet ir iš pro
vincijos. Pvz. ne vienas viešbu
čio ar restorano durininkas no
ri būti bent dešimčia centimet
rų aukštesnis. Viena kita žema 
gimnazijos mokytoja, kurios 
ūgį pašiepia gimnazistės, nori 
paūgėti keliais centimetrais. 
Geriausias gi Burgerio klientas 
yra vienas New Yorko fotogra
fas. šis užsisako dažnai ištisas 
dešimtis įvairaus aukščio kumš
tinių pokulnių. Mat, kai foto
grafuojasi keliais centimetrais 
už savo sužadėtinę ar jauną 
žmoną žemesnis vyras, jis be
matant padaro jį laimingesnių, 
čia pat pasiūlydamas įsidėti ati
tinkamo. aukščio pokulnius į 
batus — ir vyras tuoj pasidaro 
keliais centimetrais aukštesnis 
už savo sužadėtinę ar žmoną, 
arba bent lygus su ja.

i

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

t
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
“BEŠALIŠKOJO” LIETUVOS NEPRIKLAU 

SOMYBES 21-MU METU SUKAKTIES
MINĖJIMO DAVINIAI

gų su pulkininkais. Tuomet tai 
tikrai Toronto “tautininkai” 
galės apsiginti nuo cicilikų ant
plūdžio. Taigi, lauksime.

Sužavėtas.

Kunigai ir pulkininkai bešališkumo pagrindas. — 
Varžtai esą vienybės pagrindas.

SKAUDU

Aušros” cho- 
M. Pociūtės 
Žurnalisto S. 
3) Vaikučių

visai
Užda-
neiš-

šiamekad 
naudojamas 
laike kalbų

TORONTO. — Vasario mėn. 
18 d. Liet, parapijos svet. įvy
ko suminėtas sukakties minė
jimas.

Programa buvo padalinta į 
keturias dalis. 1) 
ro dainos ir p. 
smuiko solo. 2) 
Uždavinio kalba.
dialogas ir eilėraščių deki, ir 
4) Pakartotinai “Aušros” cho
ras ir p. M. Pociūtės dviejų 
dainų solo.

Choras, salistė ir vaikučiai 
savo užduotį atliko gerai ir vi
si tuo buvo patenkinti. Bet 
kalbėtojas, tai visai nesilaikė 
minėjimo temos, bet braidžiojo 
tikrai drumstame vandenyje ir 
gaudė sau žuveles.

Vakaro programų vedė J. Jo- 
kubynas. Atidarydamas minėji
mo programų, jis perskaitė 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo deklaracijų. Įžanginės 
kalbos nedarė, palikdamas dau
giau medžiagos kalbėti 
viniui, kuris, deja, 
naudojo.

Noriu pastebėti, 
minėjime buvo 
naujas neįprastas
būdas, tai yra svetainėje buvo 
užgesintos šviesos. Atrodė, kad 
publika yra slepiama nuo kal
bėtojo.

Kalbėtojas programos 
vedėjo rolėje

Pirmai programos daliai pa
sibaigus atėjo ir Kanadai Lie
tuvos gen. garbės1 konsulas su 
žmona vietinio klebono veda
mas į pryšakinę eilę, bet publi
ka neganėtinai atkreipė dėme
sį ir po kelių aplodismentų nu
rimo. Taigi kalbėtojas S. U. 
pradėdamas savo kalbų paragi
no publikų, kad paplotų dau
giau katučių, kas buvo ir at
likta.

Toliau kalbėtojas prisiminė 
skaitysiųs Liet, nepriklausomy- 

deklaracijos galių. Ji buvu- 
pasirašyta tik 20 
virto gyvu kunti

kotarpio nuo 1918 m. vasario 
16 d. iki 1938 m., kada lenkai 
teikė Lietuvai ultimatumų. Pa

gal Uždavinį ultimatumas Lie
tuvai buvęs visai netikėtas. Na, 
ir padarinyje to kun. Mironas 
susibičiuliavo su lenkų minist. 
Lietuvai Charvatu, kuriam at
rodė viskas gerai, tik tos mi
nios kažkodėl šnairuoja. Taip 
skundėsi Charvatas Mironui. 
Bet Mironas esą atšovęs Char- 
vatui: “Kų aš galiu daryti, jei 
jus niekšai.”

Ragino įkurti org. Vilniui 
remti

Uždavinys visai nepaaiškinęs 
apie panaikinimų Vilniui va
duoti sųjungos ragino ir toron- 
tiečius suorganizuoti dar penk
tų draugijų, kurios užduotis 
butų trupinius rinkti dėl Vil
niaus. Bet visai užtylėjo, ką jis 
padarė su tais pinigais, kuriuos 
Vilniaus vadavimo sųjunga rin
ko be paliovos per tiek metų. 
Atrodo, kad nei Vilniaus, nei 
pinigų. Tai kuriems galams dar 
mus ragini vaduoti Vilnių, kuo
met “tautos vadas” jau nusi- 
spiovė į vadavimo reikalų.

Lietuvių vienybės reikalui 
nieko netrūksta, tik vieno 

mažo šriubelio
Stebisi Uždavinys, kaip tos 

demokratinės valstybės taip pa
laidai laiko tuos “nevidonus” 
cicilikus 
bo”, bet tai, girdi, ir 
trūksta lietuvių tarpe.

Kanadoje izmai 
draudžiami

Negaliu suprasti, iš 
davinys gavo tokių informaci
jų. Visiems yra žinoma, kad 
Kanadoje laisvai veikia įvairios 
politinės partijos, nežiūrint 
kiais izmais jos vadinasi, 
tai jo pageidavimas? Bet 
met ir jo ideologijos izinui 
riestai.

šių metų 16 d. vasario tenka 
minėti labai susirupinus..

štai jau 21 kartų minime ne
priklausomo ir savarankaus gy
venimo sukaktį, I 
slepiasi nežinios šešėliuose.

Žinodami kiek daug sunku
mų teko pergyventi per 21 me
tus, suprasime, kad pirmieji 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vos metai buvo sunkiausi.

Kiek daug tuomet buvo sun
kių ir rizikingų momentų, bet 
bendromis visos tautos jėgomis 
ir pasiaukojimais laimėjimas 
buvo atsiektas. Bendromis pa
stangomis atkūrus savarankiš
kų gyvenimų, buvo šiek tiek ir 
ramesnių laikotarpių, galima 
buvo ir laisviau atsikvėpti. De
ja, turint prieš akis nemalonius

gražiai sugrojo Internacionalų. 
Kanados himno negiedojo, jei 
tikėti programo vedėju, tad tas 
orkestrėlis Kanados himno dar 
neišmokęs. Netikėtina, bet gal 
ir nemoka... Sugrojus valsų ir 
mazurkų pauza 5 minutėms.

Po to sekė lietuvių vaikų žai
slai: šokiai, dainelės ir vaikiš
ka muzika. Kaip maži vaikai 
tik pradedami lavintis muzikos, 
dainos ir šokių, savaime aišku, 
negalėjo publikai duoti pasiten-

kurios ateitis *kjnimo išskiriant tėvų ir vaikų

tenka minėti 
nes jie užde- 
valios lietu- 

atsakomingas

Taipgi neaišku, kokiu budu 
manoma tuos išsivaizduotus 
“priešus” sunėikinti —• gal su
šaudant? Ar jis jau turi čia sa
vo G. F. U.? Jei M. V. visa tai 
turi galvoje, tai jis turi čia pir
ma įsteigti tokių tvarkų kaip 
Rusijoje.

M. V. turėtų pirma išsimie
goti gerai, o išsimiegojęs pa
matys, kad čia demokratija, o 
ne Stalino ar Hitlerio diktatū
ra. Demokratijos dėka pats M. 
V. gali turėti laisvę išpažinti to
kių idėjų, kokia jam patinka, 
kritikuoti valdžių, partijas ir 
net paskirus asmenis. Kodėl tik 
jam tos ir kitos teisės, o kitam 
ne?

čia dar ne tie laikai, kada 
Hitlerio šturmolikas ar Stalino 
čekistas galėtų vykdyti M. V. 
įsivaizduotų “priešų” sunaikini
mo darbų.

Kitas komunistų “didelis iš
minčius” G., kaipo atstovas 
Liet. Kom. nežinomos frakci
jos (jo paties žodžiai), plūdo
si provokatoriais, kurių niekad 
W-go lietuvių tarpe nebuvo, 
nėra ir norįs tikėti, kad nebus. 
G. girdėjo tų žodį lietuvių kal
boje vartojant, tad atrodo, kad 
jis nežino jo prasmės. Atleisti
na. Bet jei jis tariasi žinųs žo
džio provokatorius prasmę ir 
sąmoningai tituluoja tuos as
menis, kurie tik nėra komunis
tais arba turi nuomonių skir
tumų šiiio ar kitu klausimu, tai 
tas komunistines frakcijos gal
vočius G. yra žmogus žemos 
rųšies, Kritika, opozicija, nuo

PIRMYN” CHORO VIZITAS TORONTE.

išpildė labai 
visi kiti nil- 
trio ir kvar- 
ir sėkmingi.

laiko tuos
; visai be jokio “šriu- 

vienybes

buk

kur Už-

ko- 
Gal 
tuo- 
bus

žmonių, 
visai tau-

kad iš tų

bes 
si 
bet 
tai.

Reikia pažymėti 
20-ics pasirašiusių deklaracijų 
tik kelių asmenų kieto pasiryži
mo dėka (tarp jų i už. S. Kai
rio, Dr. J. Basanavičiaus, prof. 
M. Biržiškos, J. Vileišio ir t. t.) 
musų Liet, tapo paskelbta 
siškai nepriklausomų, nes 
nedrįso reikalauti visiškos 
priklausomybės. Kaip lygiai
lis jų ir šiandien nedrįsta prie
šintis prieš lenkų ir vokiečių 
kišimusi 
reikalus, 
diktavo, 
Vilniaus 
Smetona
dė. Pareikalavo sustabdyti dva
rų porceliavimų ir už išdalin
tas lenkų dvarininkų žemes at
mokėti jiems Lietuvos miškais. 
Tas irgi yra pildoma. Klaipėdos 
hitlerininkai užsigeidė pašalinti

vi- 
kili 
ne
da

Svetimtaučiams tik daugiau 
pagarbos, tai jie lietuvius 
prives prie dvasios šventos

Reikalas toks, Torontiečiai 
parapijonai negalėdami sugy
venti su lietuviais kunigais ga
vo airišį, kuris daro neblogų 
“bingo biznį” ir jokių atskaitų 
iš to neišduoda. Ar ne gana tai

į Lietuvos vidujinius 
Pavyzdžiui, lenkai pa- 
kad butų panaikinta 
vadavimo sųjunga. 

su kun. Mironu išpil-

Klaipėdos krašto, taipgi ir lie
tuviškus užrašus bei Lietuvos 
vytį. Tas irgi išpildyta.

Ką visa tai reiškia? Atsaky
mas tik vienas. Laipsniškas 
Lietuvos porceliavimas. Bet ar 
kalbėtojas užsiminė apie tai? 
Visai ne. Vietoj to jis norėjo 
išaukštinti tautininkų partijų. 
Bet čia jam buvo iš anksto pa
sakyta, kad to nedarytų, nes 
rengėjams gręsia galutinas su
smukimas. Todėl jis pasitenki
no pasakaite “šuo ir vilkas”. Ir 
nepalietė nė vienu žodžiu lai-

mamyčių.
Niekas iš tokių daugiau ir 

negalėjo reikalauti, už sugaištų 
laikų niekas nesiskundė, nes pi
nigų nereikėjo mokėti. Vaikai 
atliko tai, kų vaikai pagal savo 
amžių gali atlikti. Tačiau vie
nų pastebėti tenka, kad šiek- 
tiek didėlesnė mergaitė Birutė 
Kvederavičiutė sudainavo porų 
dainelių pusėtinai gražiai, aiš
kiai ištardama melodijoje lietu
viškus žodžius. Iš tos jaunos 
mergaitės Winnipego lietuviai 
gali tikėtis laikui bėgant įžy
mios dainininkės.

Tiek apie vaikų koncertų sa
vo mamytėms. Beje, kai kurios 
mamytės taipgi dainavo. Viena 
iš jų dainavo porų rusiškų dai
nelių ne taip jau blogai, tur 
būt, norėta pasirodyti, kad ji 
moka rusiškai dainuoti. Tik pu
blikai prašant “lietuviškai pa
dainuok” — padainavo taipgi 
neblogai. Ar ne keista, kad lie
tuvė lietuviams rusiškai dainuo
ja. Svetimtaučiai, kurių kelioli
ka irgi buvo, greičiau patenkin
ti buvo lietuviška daina, negu įmonių skirtumai yra tie veiks- 
rusiška. Sav^s dainas jie yra niai, kurie akstiną jūsų ir mu- 
girdėję daug kartų iš savųjų ir sų darbų prie progreso, o tam 
gal nusibodo, o mes dainuoja- komunistų sudžiuvusiam tuzui 
me ir jau. Jai niekis — kitų “provokatoriai” vaidinasi gal- 
kartų padainuosime lietuviškai, vėlėj e. Gana plūstis. Ne keiks- 

. „ _ . mais ir biauriais žodžiais bus
Įžymus kalbėtojai atstatyta darbinįnkų vienybė,

Protarpiais7vadinamo koncer- ne keiksmais nugalėsime kru- 
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pasaulinius įvykius, dar nepa- 
miršus tų sunkiai pergyventų 
kovo mėn. faktų ir žiaurių įvy
kių Klaipėdos krašte, dėl kurių 
teko pakelti viso pasaulio lie
tuviams didelį smūgį — skau
du pamanyti, kad musų tėvynei 
Lietuvai gali grįžti vėl sunkioji 
praeitis. Taigi šiuos 21 metus 
nepriklausomybės 
labai susirupinus, 
da visiems geros 
viains sunkias ir
pareigas. Jau žinant daug pa
darytų smūgių praeityje, priva
lome visi lietuviai budėti, kad 
per neapdairumų vėl nepakar
totume klaidų.

Bet . . . deja, kaip išsiblaškę 
po platųjį pasaulį, dažnai pasu
ka rie tikrais keliais ir vietoje 
burtis vieningai kovai — vai-1 to čia buvo 'daug “kalbėtojų”. I vinųjį fašizmų, 
dijasi tarpe savęs. Ir net tais Kalbėta angliškai, lenkiškai, uk- susitarimu ir rimtu darbu. Ar 
momentais kada aiškiai mato, rainiškai, rusiškai, na, žinoma, gyvenimas dar jūsų neišmokė, 
kad reikia eiti visiškai kitais ir daugiausia tai lietuviškai, jei ne, tai prisiminkite netolimų 
keliais, kurie užsikrintų musų Pas mus Winnipege “kalbėto- praeitį. Pamatysite, kaip keikė- 
tautai gražių ateitį, jie neranda jų” netrūksta, bet bėda yra ta, te demokratijų ir jos šalinin- 
noro nė reikalo bendrai tartis, kad tų patentuotų “kalbėtojų” kus, o dabar tų seniau taip iš- 
'Skaudus momentas musų te- klausytojainesupranta kalbos niekintų demokratijų reikia 

vynei artėja, todėl ar nelaikąs turinio; ir mitinge mitingų daro garbinti. Vadinasi, spjaudėte į 
išgirsti Lietuvos liaudies balsų spręsdami “kalbėtojo” sakinio vandenį, kurį dabar turite su- 
susirupinti jų ateitimi ir stoti prasmę. Taigi, musų mitingai ir gerti. Kad nereikėtų šaukti 
į bendrų darbų visiems, neda- prakalbos tai nelyginamai tas “Heil Hitler”. Jus stokite už
leisti svetimiems vėl pavergti Babelio bokštas. vienybę ne tuščiais keikiančiais
kraštų. Parodykime, kad moka- Iš kaimyninių svetimkalbių žodžiais, bet rimtais darbais, 
me mylėti savo žemę, kad į- komunistinių; organizacijų a t- tada pamatysite, kad jūsų ta-
vertiname savo tautų ir kad stovų kalbų sveikinimų ir au-
nors bendram reikalui šaukiant kų reikėjo išsinešti įspūdį, kad 
sugebame ir norime susirupin- jie čia buvo sukviesti kaipo į 
ti Lietuvos ateitimi. Mes, tik komunistinės salės atidarymų, 
mes lietuviai atlaikysime savo Tuja prasme kalbėjo ir linke- 
sunkumus ir pavojus; mes pa- jo, bet komunizmo nedeklama- 
tys mokėsime sukurti gerų ir vo. Mat, pradėjus garbinti se- 
gražių ateitį. niau iškeiktų, iškoneveiktų de-

Bukime vieninga ir nepalau- mokratijų, komunistams komu-j 
žiama tauta. Atidėkime tarpu- nizmas nepop:uliarus pasidarė, 
savius vaidus, nors šiais nėra- kaip tautininkams Vilniui Va
rniais ir pavojingais laikais. A t- duoti Sųjunga. Rimtesnę kalbų 

įsiminkime tuos žmones, kurie pasakė komunistų aldermanas 
dirbo ir kovojo daug sunkesnė- Penneris, blogiausiai kalbėjo 
se aplinkybėse ir vieningai ko- komunistas M. V. Kalba buvo 
vodami — laimėjo. Paliaukime bloga todėl, kad iš tos kalbos 
pataikavę ir šliaužioję prieš veržėsi grųsinimai išmetimais, 
momento valdovus, kurie musų nusmerkimais ir sunaikinimais 
šaliai ir jos liaudžiai nieko ge- priešų. ■ (
ro nelemia. Ištarkime savo bro- Kokių priešų? Už kų? Kalbė
liams, kad jiems gelbėsime vie- tojas nepasakė, bet aišku su- 
ningai ir pastoviai. Priduokime|prasti: Už neišpažinimų komU- 
jiems drąsos ir daugiau vilties 
laukti šviesesnio rytojaus.

—Liaudies duktė

Vienos poniutės pranaša
vimas išsipildė

Tūla poniutė Skrentone susi
pažinusi su Uždaviniu jį už
kvietė į Toronto “tautiškumo” 
dvasios skleisti. Taigi, Uždavi
nys džiaugėsi, kad tos poniutės 
pageidavimas išsipildė. Nema
žiau ir ji džiaugėsi.

Kunigų ir pulkininkų Ka
nados lietuviams trūksta
Taip pareiškė p. Uždavinys. 

Kunigai labiau suprantami, nes 
bažnyčių čia yra užtektinai. Bet 
kų veiktų tie peršami pulkinin
kai, tai tikrai nesuprantama.

Kanadoje piemenys nemado-l M. V. mano, kad salė tu-
je. O, tiesa... gal armijai orga- ” |rės būti literatūros draugijos,
nizuoti, kad poliokus iš Kauno 
išvytų. Mat, Lietuvoje uždraus
ta kelti balsą prieš lenkus.

Taip tai kalbėjo rašytojas 
žurnalistas ir apvažinėjęs visų 
Europų ir Afrikų, o magary
čioms ir kelias knygas parašęs.

Taigi po tokių “bešališkų” 
prakalbų torontiečiai taip susi
žavėjo, kad kitais metais bus 
pasirengę laukti ne tik p. Uždą-1 vaikų koncertų, Ukrainų vaikų 
vinio, bet ir tų pažadėtų kuni- orkestrėlis dirigentės vedamas,

Vaiky koncertas, “istorinės 
iškilmes” ir komunistų 

grųsinimai
Vasario 5 d. Sales 

komitetas sukviestai 
davė vaikų koncertų,
įžangos nebuvo, tai lietuviškos 
publikos buvo tiek, kiek tuo at
sitikimu galėjo būti. Atidarant

publikai
Kadangi

riamieji “priešai” nėra priešai, 
o tikri draugai prieš bendrų 
musų priešų — fašizmų.

Paišelis.

Laiškas iš Kanados

nistinės religijos. Jei M. V. ne
mano su savo kompanija mo
nopolizuoti salės, tai jam be 
reikalo priešai sapnuojasi, o

ar kitos kokios komfrakcijOs| 
nuosavybė, tai jis gaus barti 
net nuo tų, kuriems jis to grą- 
stnimo netaiko.

Iš tos M. V. “įžymios” kal
bos neaišku, ar tai manoma 
išmesti žmogų,, kurį M. V. pa
darys “priešu” iš Winnipego 
miesto, ar iš draugijos, kuriai 
nepriklauso. Neaišku, kaip ir 
kokiu budu manoma nusmerk- 
ti. Ar turi stalinišką teismą?

Po pertraukos, pradedant an
trų pusę programo, choras su
giedojo Kanados himnų, kas la
bai patiko kanadiečiams. Po to 
sekė dvi kitos, anglų kalba dai
nos, kurias choras 
sėkmingai. Taipgi 
meriai su solistais, 
tetais buvo gražus
Programų užbaigė su aria ir Ve
lykų scena iš operos “Cavalle- 
ria Rusticana”, choras ir solo 
p-ia Anelė Steponavičienė; taip 
gražiai ir iškilmingai dainavo, 
kad jos dainavimų ilgai, ilgai 
atsiminsim.

Protarpiais programa buvo 
pamarginta ir kalbomis. Kalbė
jo choro vedėjas p. K. Stepona
vičius prisimindamas apie ma
lonių viešnagę Lietuvoje, kai 
praeitų vasarų choras ten vie
šėjo ir apie choro 30 metų su
kaktį. Priminė taipgi, kad cho
ras dabar susideda iš jaunuo
lių, kurie dar nebuvo gimę, ka
da choras organizavosi, bet esu 
yra vienas choro narys, kuris 
chorų organizavo. Nors p. K. 
Steponavičius neįvardino, bet 
reikia spėti, kad tai bus p-nas 
Ascilla. Tai tikrai dainų mylįs 
žmogus, kad jam ir per 30 me
ti] nenusibodo dainuoti.

Kalbėjo ir choro pirmininkas 
p. Ant. Vaivada, kuris ragino, 
<ad Toronto lietuviams šis 
“Pirmyn” choro atsilankymas 
jutų paakstinimas rimtai susi
domėti dainos menu, rimtai 
dirbti šioje srityj ir kad laikui 
bėgant torontiečių chorai ne tik 
pasivytų “Pirmyn” chorų, bet jį 
pralenktų.

Ačiū p. Vaivadai už gražius 
linkėjimus, bet mums pasivyti 
jumis gerbiami chicagiečiai — 
atrodo neįmanomas dalykas. 
Vienok tas dar nereiškia, kad 
mes visai netikę ir kad mes ne- 
priimsim p. Vaivados patarimo 
domėn.

Koncertui užsibaigus svečiai 
buvo pakviesti žemulinėn salėn 
kur turėjom bendrų vakarienę

ir greit susėdo už 
didžiulė šeimyna, 
sėdėjo gale. “šei- 

užkandusi pradėjo

liu 
Po 
pa- 
ir- 
sa-

— choras ir apie pora dešimčių 
vieumų lietuvių.

Lnonstų tarpe pastebima di
dele uzsuaiKyino uiscipnna, Ku
rią vienok visi jie pndo iš pa
mėgimo tvarkos ir susiklausy
mo. Tai nelyginant kariuomenė, 
kuriai užtenka vieno jų vado 
žvilgsnio, kad juos suvienyt į 
vienų jautrią ir veiklią sielų.

Visi kartu 
stalo, kaip 
kurios tėvas 
myna” kiek
reikalaut “spyčiaus”, na, tai ir 
prasidėjo. Pirmiausia kalbėjo 
vietinis SLA kp. narys A. Fren- 
zelis pareikšdamas, jog tokio 
choro dainavimo klausytis 
šimtams, bet tūkstančiams, 
jo kalbos p. Steponavičius 
kviečia J. Yokubyną, kuris 
gi taria keletą dėkingumo
kinių. Vėliau kalba kuopos pir
mininkas V. Dagilis. Choro ve
dėjas p. K. Steponavičius iš
kviečia šeimininkes, kurioms 
atėjus, choristai sustoja ir su
dainuoja ilgiausių metų taip 
gražiai ir jautriai, kad kelios iš 
šeimininkių visai graudžiai ap
siašaroja. Vėliau kalba p. K. 
Steponavičius ir choro pirm. p. 
Ant. Vaivada, nurodydamas, 
jog choro atvykimas į Toronto 
buvo gan greitu laiku įvykin
tas, kad net tinkamai išrekla
muoti nebuvo laiko ir dėkoja 
lorontiečiams už gražų priėmi
mų. Kadangi Nauji Metai buvo 
sekmadienį, o musų provincijo
je šokiai sekmadieniais drau
džiami, tai reikėjo laukti pu
siaunakčio. Porų laisvų valandų 
svečiai išnaudojo pasivažinėji
mui, pasisvečiavimui, o po 12 
vai. nakties, visi svečiai ir anks
čiau buvusi publika 
Šukiams, kurie tęsėsi 
ryto.

Pirmadienį, svečiai
Toronte, o vakare, 10 valandų, 
visi jau subruzdėjo geležinkelio 
stotim Buvo malonu žiūrėti į 
linksmų, dainuojantį būrį jau
nų lietuvių, kurie savo links
mumų įvairino juokingais posa
kiais, “prakalbomis” apie To
ronto miesto valdybos rinkinių 
rezultatus, torontiškį “beikenų”, 
kurio vienas juokdarys buvo 
apsčiai prisipirkęs, o p. Pūkis 
vis reklamavo “Pirmyn” cho
rų, kartas nuo karto iškelda
mas aukštyn Šildų su Šukiu 
“Pirmyn” chorui, kurį jis buvo 
pasiėmęs iš koncerto salės ir 
matomai vežė choro kolekcijos

susirinko 
iki 3 v.

praleido

Neturėdamas pastovaus dar
bo, priverstas bastytis iš vietos 
į vietų. Tokioj padėty būdamas 
turiu įvairių žmonių sutikti ir 
kartais skirtingų laikraščių pa
skaityti.

Šiuo laišku noriu “N.” skai
tytojus nors dalinai supažin
dinti, kaip beskaitydami vienų 
laikraštį skaitytojai būna klai
dingai nuteikiami.

Kadangi Jungtinių Valst. lie
tuvių laikraščių mes kanadie
čiai neperdaugiausia gauname 
ir tie patys dienų kitų vėliau 
ateina, tai daugumoj skaitome 
Kanadoj leidžiamą komunistų 
“Liaudies Balsą”. Kai kurie be
skaitydami Vien tik komunisti
nį laikraštį susižavi revoliuci
niais šukavimais ir siunčia au
kas, nors tikrai nežinodami, ar 
još pasiekia savo tikslų. Reikia 
apgailestauti, kad nemažai so
cialia tų ir šiaip pažangių, kurie 
prisideda prie palaikymo ko- 
munistų partijos ir jos laikraš
čio, visai užmiršdami, kad ko
munistai Rusijoj vienminčius 
pūdo kalėjimuose, neduoda jo
kios laišVČs ir daug jau sušau
dė.

Geriausia komunistų meške
rė, — tai jų dabartinis atsiver
timas ir “kovojimas” už demo
kratijų. Jiems dar į pagalbų at
ėjo Europos krizė, kurios pasė
koj kiekvienas individas trokš
damas laisvės ne tik sau, bet ir 
savo artimui, dėjosi bendron 
kovon už demokratijų, nežiū
rint su kuo. Komunistai joda
mi demokratišku arkliuku ne
blogai “tunka”. Jie surenka 
tūkstančius aukų, išplatina ko
munistinę spaudų, o širdyje 
juokiasi iš tikrų demokratijos 
gynėjų, kad jiems taip gerai se
kasi apgaudinėti. Tų sakau to
dėl, jeigu jie butų tikrai nuo
širdus demokratijos gynėjai, 
tai jie visiems linkėtų laisves. 
Bet tik užtenka prisiminti apie 
reikalingumą Rusijoj laisves, 
kaip pamatysim, kas pasidarys 
iš tų “kovotojų”.

Mus kanadiečius “L. Balsas” 
painformuoja apie nesutikimus 
K-te Liet. D. Atstefgti pažymė
damas, kad nesantaiką buk su
kelia “trockistai”. Bet visiems 
turėtų būt žinoma, kad nesan
taikos kaltininkai yra komunis
tai, kurie dėl savo kvailų rei
kalavimų sugriauna bet kokį 
geresnį darbą.

Kad “L. Balsas” savotiškai 
nori palaikyti savo skaitytojus 
parodo tas, jog visur ir visuo
met dalykai būna taip “sufik- 
syti”, kad skaitytojas tik taip, 
o ne kitaip suprastų. Kiek lai
ko atgal laikraščiuose buvo 
pranešta žinia, kad Francijos 
socialistai atmetė komunistų 
siūlomų “bendrų frontų”, o “L. 
B.” su pagražinimais atspaus-

(Tųsa ant 6-to pusi.)

Bendrai paėmus, viskas tiems 
jauniems vyrukams pritiko ir 
darė triukšmingų ir iškilmingų 
įspūdį, o mus torontiečius vertė 
gailėtis, kad reikia su jais per
siskirt. Atėjo laikas eiti į pero
nų. Choro pirm. p. Ant. Vaiva
da atsistojo šalia durų ir su 
peržiūrėtoju tikrino praeinan
čius choristus. Juokdariai pra
eidami pro tikrintojų lietuviš
kai pareikšdavo: Aš iš “Pir
myn” choro... Tikrintojas, žino
ma, jų nesuprato, bet choristai 
iš to turėjo savotiško pasiten
kinimo; tai vis jaunatvės cha- 
rekteringi šposai. Didelis būrys 
torontiečių išėjo peronan, kad 
dar nors kelis žingsnius paly
dėti ir atsisveikinti. Dar kelio
lika minučių ir traukinys pra
dėjo judėti. Tikrai buvo liūdna 
skirtis su pirmyniečiais. Dar ir 
dabar mes gyvenam įgytais į- 
spudžiais. Visi buvo sužavėti 
jaunu smuikininku Peter Jurai- 
lis, o keli torontiečiai manęs 
net prašė, kad pažymėčiau laik
rašty, jog p-lė Ona Skeveriutė 
niekuomet neišdils iš jų atmin
ties.

Šiuo ir baigsiu savo aprašy
mų, linkėdama chorui ilgiausių 
metų.

—-Maria F. Yokubynienė
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Diena Iš Dienos
Užbaigė
Kelly High

Raymondas, sūnūs Petro ir 
Onos Mikalajūnų, 4454 South 
Rockwell St„ užbaigė Kelly 
High. Raymondas yra sporto 
mėgėjas ir rengiasi eiti J auk
štesnį mokslą. P-frai Mikala
jūnai yra “N-nų” skaitytojai.

— Steponas.

Pagerbė P-nus
K. Kuzmus

Vasario 16 tą d. susirinko 
gražus būrelis p-nų Kuzmų na
muose ir tinkamai pagerbė juos 
jų gimimo dienoj.

Parę surengė jų dukterys 
Mary Venckunas ir June Vai- 
kasas. Svečiai smagiai laiką 
praleido prie skanių valgių ir 
gėrimų. Vincas Popel buvo va
karo toastmasteris.

P nai K. Kuzmai užlaiko gro- 
sėmę ir bučernę 4350 So. Cali- 
fornia Avė. Jie yra labai dė
kingi visiems dalyviams ir ren
gėjoms.

— Steponas.

Antra ir Paskutinė Savaitė 
Juokingoji revoliucijos pusė 
“ŽMOGUS SU ŠAUTUVU” 

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

Muzika Shostakovičio
SONOTONE 66 E- Van Buren 

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

šešt. ir sept.

Sidabrinės
Vestuvės

Praeitą šeštadienį, vasario 
18 tą d., įvyko iškilmingos si
dabrinės vestuvės Petro ir Bar
boros Zanauskų. Susirinko ke
li, šimtai Petro ir Barboros 
draugų, 3436 Lituanica Avė., 
ir draugiškai baliavojo per vi
są naktį. šokiams griežė J. 
Grušo orkestrą.

Pokilio surengimui pasidar 
bavo Barboros sesutė Jenny 
Rumbutis, po kurios priežiūra 
tvarka buvo pavyzdinga. Ska
nių valgių ir gėrimų nestokavo. 
Pakako visiems kiek kas no
rėjo.

Laike vakarienės toastmaste
ris buvo Juozas Kuzmickas. 
Buvo ir kalbėtojų, kurie iš
reiškė širdingiausius linkėji 
mus jubiliejantams Petrui ir 
Barborai.

Draugai Zanauskai gyvena 
ties numeriu 3351 So. Union 
Avė. Turi išauklėję sūnūs Leo
ną, Feliksą ir dukrelę Kazi
mierą.

Rengėja Jenny Rumbutis ir 
25-kių metų ženybinio gyveni
mo jubilijantai Petras ir Bar
bora Zanauskai yra labai dė
kingi visiems pokilio daly
viams. Jie niekad jų neužmirš. 
Aš nuo savęs linkiu draugams 
naujieniečiams Zanauskams kuo 
’aimingiausios ateities.

— Steponas Narkis.

Išsiėmė Leidimus
V edyboms
(Chicagoj)

Jjohn Selonke, 44, su Marie
Novitzke, 37

f APŽIŪRĖKITE ŠI PUIKŲ 
gyvenimą—pelningą namą, 

2850 BERVVYN AVĖ., 
Chicago, Illinois.

FIRST STATE MORTGAGE CO.
4752 Fullerton Avenue. 

Spaulding 1500.
10 N. Clark St. Dearborn 1540

<_____________________ ___ J

Frank Schwager, 24, su Vic- 
toria Pelnick, 26

Reikalauja
PerskirŲ

Petronėlė Bouzis nuo Adolph 
Bouzis

William Dibelka nuo Agnės
Dibslka

Gavo
Perskiras

Barnett Budvin nuo Sarah 
Budvin

NAUJIENOS, Chicago, III.

Išvyko
New Yorkan

E. MIKUŽIUTĖ
Vakar 5 vai. vakare Penn- 

sylvania linijos traukiniu į 
New Yorką išvyko p-lė E. 
Mikužiutė, SLA. Centro iždo 
globėja. Su kitu iždo globėju, 
S. Mockum, ji darys SLA cen
tro knygų reviziją, o kovo 1 
d., dalyvaus Pildomosios Ta
rybos posėdyje.

A d v. K. P. Gugis, SLA iždi
ninkas, žada išvykti SLA. 
tran kitą pirmadienį.

ccn-

Paminėjimas 
‘Vasario 16” 
Lietuvos Konsulate

konsulas 
Daužvardis 
vardienė 
Lietuvos 
sukaktuves 
sulate apie

susirinki- 
mažesnis, 
’“kavalie-

*

KANADOS
(Tąsa iš 5-to pusi.) 

dino, kad Franci jos komun.s- 
lai ir socialistai padarė “bend
rą frontą”. Taipgi pakartotinai 
rašoma, kad 95% lietuvių ka
nadiečių eina su “L. B.” ir yra 
simpatikai komunistų partijos. 
Čia reikia pripažinti, kad toks 
tvirtinimas, lai savotiškas ėji
mas iš proto. Jeigu tam tikra 
dalis lietuvių yra užsikrėtusi

> idėjomis, tai 
nereikia spręsti apie visus. Ko- 

Ei, pašau- munistai per savo laikraštį kiek 
galėdami stengiasi apjuodinti 
ypatingai socialistus, buk tik 
jie vieni trugdo bendrą veiki
mą. Jeigu ne socialistai, tai pa
gal to laikraščio teigimą atro
do, kad komunistai taip yra ga
lingi, jog už kelių dienų Kana
doje gali įvykti tikras “rojus”.

Bet tikrumoje, ypatingai lai
ke šalies balsavimų, pasirodo, 
kad komunistų apie save rekla- 
mavimąsis yra visai bejėgis 
bevertės.

Mano šio laiško tikslas yra 
atkreipti dėmesį “Naujienų” ir 
‘Keleivio” korespondentų ir 
skaitytojų, kad dėti pastangų 
išplatinti daugiau tų laikraščių 
po visą Kanadą ir juose kiek 
galima stengtis teisingai pain
formuoti kanadiečius tam tik
rais raštais, kurie liečia šios

Trečiadien., vasario 22. 1939
Į

fraujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
18 Kol. šį vakarą 7:30 įvyksta 21 Wardo Liet. Pil. Sąjungos spe

cialus susirinkimas. Bus indorsuojama vielos aldermonas. 
Visi nariai ir piliečiai kviečiami 1750 So. Union Avė., rytoj 
masinis susirinkimas Apv. D. parapjos svetainėje. J. K.

Rose’ando L. D. K. Vytauto Draugijos No. 2 susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 22 d. 7:30 v. v. Lietuvių Darb. svetainėj- 
10113 S. Michigan Avė. Tarsimės prie kokios draugijos pri
sidėti. Šus susirinkimas gal bus ir paskutinis. Visi nariai 
bukite G. Kirkus, komisijos narys

No. 1946 — Mezginiai kedei apdengti.

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

No. 1946

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė l

Adresas

Miestas ir valstija

Budriko Radio 
Valanda

Pereitą septintadienį radio 
klausytojai turėjo progos pa
sigerėti gražia muzika ir dai 
nomis, klausydami Budriko ra- 
:Lo valandos. Jos programas 
buvo įvairus, patrijotingas ir 
gražus. Visas buvo pašvęstas 
Lietuvos Nepriklausomybės 211 komunistinėmis 
metų sukakties paminėjimui.

Prasidėjo maršu “7
Ii, mes be Vilniaus ’ nenurim -1 
sim” ir pasibaigė Lietuvos him
nu. Programo vidury Chicagos 
Lietuvos Konsulas gerb. Dauž
vardis savo trumpoj, bet vaiz- 
džioj'įkalboj, nupiešė nuostabią 
Lietuvos krašto pažangą, nuo 
rusiško šalies merdėjimo sto
vio iki vėliausio Europos mo- 
derniškumo laipsnio, kuris ta
po pasiek taš Lietuvos valdžios 
ir jos žmonių per tą palyginti 
trumpą laiką — šalies ūky, 
pramonėj ir gyventojų apsi
švietime bei kultūroj.

Muzikalė ir vokale programo 
dalys taipgi buvo labai geros. 
Budriko simfonijos orkestrą, 
kaip ir vis, davė gerus nume
rius, o choras, duetai ir solo 
taipgi buvo geri.

Kitas Budriko programas 
bus ketvirtadienį, nuo 7 iki 8 
vai. vakare, iš stoties WHFC., 
1420 kil. Bus gera akordeonis
tų muzika ir geri dainininkai. 
Be to bus svarbus asmenų ir 
draugijų pranešimai.

Nepamirškite pasiklausyti.

Ketvirtadienį, vasario 16 d. 
po pietų, Lietuvos 
Chicagoj, Petras 
ir p-ia Juzė Dauž- 
paminejo 21-mas 
Nepriklausomybės 
su priėmimu kon- 
200 svečių.

Prieš šį didžiulį 
mą, buvo laikytas 
kuriame susirinko 
riai”. Tarp jų buvo ir majoras
Chicagos miesto, Edwayd J. 
Kelly.

Per tas tris valandas ėjo ir 
išėjo daugelis svečių, daug 
man nežinomų ir daug pažįs
tamų, kaipo veikėjų, teisėjų, 
redaktorių, artistų, gydytojų,, 
advokatų, kunigu, biznierių, ir 
t. t. Rodosi, kad visos frakci
jos buvo representuotos.

Tarp svętimtaučių buvo Es
tijos konsulas, ponas Bon- 
toux, ir Latvijos konsulas po
nas Coldrin ir vice-konsulas 
ponas Whipple. Taipgi atsii 
lankė teisėjas Holland ir Chi
cagos Universiteto profesorius 
Tayl’or. Atsilankė irgi repor
teriai visų, miesto laikraščių.

P-ai Daužvardžiai maloniai 
priėmė savo svečius. Valgiai 
ir gėrimai, kurie buvo labai 
skanus, buvo Lietuvos produ
ktai.' Svečiams labai patiko 
bulkutės ir kiti įvairus užkan
džiai.
,Daužvardžių Petrukas, skau
to uniformoj, ir trys kiti skau
tai, prižiūrėjo r ubus ir atida
rinėjo duris. Keturios mergai
tės nuo šv. Kazimiero akade
mijos, apsirėdę lietuviškais 
rūbais, pagelbėjo prie arbatos 
ir prie užkandžių.

Ponios Daužvardienės bro
lis, Algirdas Rauktys, dailės 
studentas, buvo papuošęs sta
lą su labai įdomiu “centerpie- 
ce”, turį jis pats padarė ir 
kuris representavo Lietuvišką 
ūkio sceną, su tipiška bakū
že, kiemu, gyvuliais ir . tt.

Kadangi tiek daug žmonių 
buvo ir daugumas jų buvo žy
mus lietuviai tai čionai nėra 
vietos jų vardus suminėti. Tik 
galima sakyti, kad buvo re
presentuotos net visos profe
sijos ir “bizniai.”
Ačiū Daužvardžiams, jų sve

čiai praleido linksmai tą po
pietį paminėdami Lietuvos di
delę šventę.

—L. Narmantaite.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

specialiai 
užrašyčiau 

Mary But- 
Antanas Jakubauskas

Sėkmingai 
Varo Biznį \

Šie naujieniečiai 
mane užkvietė, kad 
jiems “Naujienai”, 
kus ir
yra savininkai Lucky Inn, 3827 
Emerald Avė. Kaip Mary, taip 
ir Antanas yra draugiško bu 
do žmonės ir sėkmingai varo 
biznį. Steponas.

Šie Naujieniečiai 
Varo Biznį 
Sėkmingai

Wm. Kriščiūnas, Simano 
Daukanto Dr-jęs pirmininkas 
ir Ona Jasaitienė, SLA. 63- 
čios kp. narė, sėkmingai varo 
ta'verno biznį ties numeriu 
9257 Cottage Grove Avė. Wm. 
Kriščiūnas užsirašė ‘‘Naujie
nas” per mane,. o Ona Jasai
tienė per drg. Barniškį. Reiš
kia, 
ra i,

daugiau rašoma “Keleivy”, nes 
tas laikraštis daugiau pasiekia 
Kanados kampelių. Antra, 
“Naujienos” kartais korespon
dentų turi perviršį, tad dalis 
gali persikelti į “Keleivio” špal- 
tas. Ir iš tikrųjų neturėtų būti 
nė vieno “K.” numerio, kuria
me nebūtų kas nors iš Kana
dos.

“Naujienose” nors ir daug 
rašoma iš Kanados, bet tikro 
dalyko pilnai nenušviečia. čia 
vra tam ir priežasčių. Spėjama, 
kad korespondentai “vogdami” 
nuo pasilslo ar miego kelias 
minutes nesuspėja gilesnių 
klausimu pajudinti. Pasitenki
na smulkutėmis kasdieninėmis 
žinutėmis, Bet taip ilgai negali 
būti. Turi atsirasti asmenų, ku
rie turi daugiau laiko ir seka 
visokią spaudą. Jie tad nepri
valo praleisti nė vieno iš komu
nistų ar kitų partijų užmetimo 
socialistams. Turėtų jie atremti 
visokius užsipuldinėjimus ir 
nušviesti tikrą dalykų stovį.

Miško Paukštis.

Lietuvių Ekskursi 
jos Lietuvon 
1939 metais

padarė “sąuare deal”. Ge- 
taip ir reikia.

— Steponas.

^kilmingai Palaido 
tas Antanas 
Radvanskis

Pereitą 
d. tapo 

Antanas

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 

KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

Laidojo Direktorius A. M.
Phillipš

BRIDGEPORT. — 
pirmadienį, vasario 20 
’škilmingai palaidotas
Radvanskis, \ Tautiškose kapi
nėse. >

Velionis buvo nevedęs ir ne
turtingas. Tečiaus, pastango • 
mis ir sumanumu laid. direk
toriaus Antano Phillips, velio
nis buvo tinkamai aprūpintas 
iškilmingu palaidojimu. Koply
čioje ir kapinėse pasakė pri 
taikytą kalbą p. V. B. Am
brose.

Velionis buvo kilęs Lietuvo
je iš Panevėžio apskr. ir para
pijos. Paliko nuliudime pusse
serę Oną Mikutis ir šeimą ir 
pusbrolį Domą Mikšį. Velionis 
mirė vasario 16 d.

Kaimynas.

BALSUOKITE 
UŽ

W. L. VOSS 
į Commisionieriaus 

Miestą 
HARVEY, ILL.

Balsavimai bus 
Antradienį, Vasario 

(Feb.) 28 d., 1939

Balsuokite už 
George P. Fisher 

Kandidatas į 
Harvey Miestelio 

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

Rinkimai Vasario 
(Feb.) 28 d., 1939

® w

SKALBIAMA MAŠI
NA IR PROSINAMA 
MAŠINA SYKIU UŽ

Nauja 1939 Metų Išdirbystės 
Išpardavimas Perdirbtų 

Skalbiamų Mašinų

Maytag, keturkampė už
$39.00

Thor Cilinder
IVestinghouse ....

$39.00
$39.00

$18.00 ir

RENGIAMOS PER LIETUVIŲ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGĄ.

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

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

3) Birželio 14 dieną laivu 
“Aąuitania” per Francuziją, 
Vokietiją, į Klaipėdą ar Kau
ną.

4) Liepos 1 d. laivu “Grips- 
holm” į Klaipėdą ar Kauną 
per Švediją.

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

Reikia užsisakyti laivakor
tes ir kambarius iš kalno, no
rint gauti geresnes vietas ant 
laivo.

Kreipkitės pas Agentus savo 
mieste arba į NAUJIENAS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

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 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos 

yra atdaras 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite šios 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną

gyvenate, ne- 
progos- Mus

Kilos po $15.00,
$24.00

Seną Skalbiamą Mašiną
Sutaispm Pigiai ir Gerai

Dulkių Valytuvai Sutaisomi 
Radi jos Sutaisomos

Refrigeratoriai Sutaisomi

Pašaukite YARDS 3088

Jos. F. Budrik
Ine.

3409 So. Halsted St
Leidžiama Radio Valanda nedė
lios vakarais 5:30 iki 6:30 P. M. 
iš stoties WCFL.

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Garsinkitės “N-nose”

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 forničiūs’, 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. VAROS 3408

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVĖ

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 $< 0.50 

UŽ ..........................- ■ “
GYDYMAS $£n.00
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje   $ 15.00
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. 5883-5840



Trečiadien., vasario 22, 193$

NAI .iOS UETUVIŠKOS KNYGOS GUIGA
GOS VIEŠAJAM KNYGYNE

šias knygas iš Viešojo Kny-I Rolland, Romain, 1866-
gyno Centralines ar skyrių ga- LitB G15r
Ii skolintis nemokamai kįekvie- Mahatma Gandhi; išvertė 
nas Chicagos lietuvis. Tereikia Step. Povilavičius. Kaunąs, 
išpildyti aplikaciją, priduodanti Išleido V. S., 1931.
vieną garąntorių, ir išsiimti KoUand> Romaln 
knygoms skolintis kortelę.

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

(Tęsinys)
Zėvaco, Michel.

Rolando meilė 
manas. 1933.

Mykolo Angelo 
išvertė Juozas 
Kaunas, Dirva,

Simanovičius, A.
Rasputinas caro

LitF Z6ro| Kaunas, J. K. Belecko, 1931 
istorinis

1866-
LitB M582r 
gyvenimas;

Sužiedėlis.
1928.

LitB R18s
rūmuose...

ro-

Zėvacp, Michel.
Sidabro taurė; 
manas. 1935. 
das. [III]).

BIOGRAPHY

LitF 
istorinis 

(Bordžijų

Z6s 
ro- 
liz-

»

Sužiedėlis, Šiitas. LįtB V9s 
Vytautas Didysis ir jo žy
giai. Kaunas, Sakaląs, 1935.

Valeika, M. LitB V23d
Dvidešimt penkeri metai Vil
niaus krašte. Kaunas, Spąu- 
das Fondas, 1934.

Biografijos
Jurgėla, Petras. LitB

Sparnuoti Lietuviai Darius 
ir Girėnas; jų gyvenimas ir 
pirmasis Lietuvių skridimas 
per Atlantą iš Amerikos Lie
tuvon . . . Chicago, 1935.

D2j
Yčas, Martynas. LitB Y2a 

Atsiminimai; nepriklausomy
bės keliais. Kaunas, (Spin
dulys, printers) 1935-36.

LITEUĄTURE
Literatūra

NAUJIENOS, Chicago, 111
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‘Naujos Gadynės” 
Choras Ruošia “The

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams

Bohemian Giri”
Statys Garsią Operą Balan

džio 30 diepą.

— I 1 '"į

CLAS ■ i- ftDS.
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
PEIEŠKAU DARBO kaipo por

teris ar dishvvasher—patyręs.
1825 So. Halsted St. Durys po de
šinei, antros lubos.

Kapsukas, V.
Caro kalėjimuose;
ir atsiminimai.
N. Y., “Laisvė”,

LitB Klę 
užrašai 

Brooklyn, 
1929.

LitB K9sKropas, Viktoras.
Svetimšalių Legione; Lietu
vių tegionistų nuotykiai. 
Kaunas, Knyga, printer, 
1936.

Longfellow, Henry Wadsworth.
Lit821 L8h

Hiavatos giesmė; išvertė V. 
K. Račkauskas ir Karolis 
Vairas. Kaunas, Universitas, 
1929.

MADOS

Shaw, George Bernard, 185,6- 
Lit822 Sh26a

Amerikos karalius; politinė 
• triveiksmė komedija. 1931.
Shaw, George Bernard, 1856-

Lit822 Sh26c
Cezaris ir Kleopatra; penkių 
veiksmų istorija. Vertė Pr. 
Kvielkauskas. 1929.

Lit813 T7

Goethe, Johanu Wolfgang von.
Lit832 G55f 

dalis.

o
o

cflcfl

Faustas tragedija. I 
A. Valaičio vertimas. Klai
pėda, Ryto, printers.

Schiller,* Friedrich von^ »1759-
1805. ' ’ 1 ~

Plėšikai;
ja. Išvertė

Lit832‘ Šch3p 
5 veiksmų tragedi
ją Vaičiūnas. 1929.

Tristan
Tristanas ir Izolda; keltų vi
durinių amžių poema-roma- 
nas... Išvertė P. Gaučys. 
Kaunas, Vairo Bendrovės 
Leidinys, 1931.

(Bus daugiau)

No. 4040—Naujausis Paryžiaus 
modelis. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18, 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 
ir 40 colių per krutinę.

Norint gąuti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kųtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir ąiš- 
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 cęntų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia ądresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chięągo, ĮįL

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

cu įdedu 15 eentų ir prašau

VERONIKA GASPARKIENĖ 
po tęvais Jankauskaitė, 

po pirmu vyru žilvitienč
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 19 d., 5:00 vai. popiet, 
1939 m., gimus Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio par., ču- 
rų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, 3. dukteris, Helėn 
Wallenberg, žentą Edward, 
Sophie Jakawich, žentą Fe- 
lix ir Stellą Gasparkas, 3 sū
nūs: Antaną žilvitį, Joną ir 
Alfonsą Gasparkus; marčią 
Marcellą, 3 pusseseres Aleną 
Vaičiūnienę, Agotą Bell, ir 
šeimynas—3 pusbrolius: My
kolą ir Mateušą Sereikus ir 
Antaną Grybą ir jų šeimynas, 
daug kitų giminių.

Kunąs pašarvotas 3228 So. 
Green St. Laidotuvės įvyks 
ketverge, vasario 23 d-, 8:00 
vai. ryto iš namų į šv. Jųr-. 
gio par,. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kązimiero ka
pines.

Visi a. 
pąrkienės 
pažįstami 
kviečiami 
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai ir ki

tos Giminės.
Laid. Dir. S. P- Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

a. Veronikos Gas- 
giminės, draugai ir 

esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotu-

(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)
7
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Garsinkites “N-nose”

■ ■ a Siunčiam GėlesnVCII/iQ Telegramų į LUVlĮMO Visas Pasaulio

KVIETKININKĄS
Gėlės Vestuvėms, Baųkietąms 

ir P^grabams.
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbiniųkių Reikią

JAUNA ANGLIŠKAI kalbanti 
mergina bendram namų darbui 
mažoj šeimoj. Nuolatinė vieta.

Oakland 2323.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1930 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakąuskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevicius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sękr.—Anton Lungęvicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu-

Tųr būt visi pripažins, kad neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
nnkščiansias menas tai vra rius—John Kuprevičius, 3446 W. ąuKsciausias menąs tai yra pierce Ave. Maršaika _ Anton 
muzikaliai kuriniai, ypač ope- Kuprevičius, 3448 Le Moyne St. 
ros. Nes, dainos nėra taip L žagariečių KLIUBO VAL- 
lengvos darbas. Pirma, reikia DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P. 
gerų minčių ir mokėti sutvar
kyti.

Tas darbas if sudaro rimtą 
sunkumą. Reikia mokslo-žino- 
jimp ir prigimtų gabumų tin
kamai, įdomiai pritraukian
čiai prirengti. Dar neviskas, 
reikia prigimto balso ir stu
dijų, kad butų galima publi- i 
kai daina deramai perduoti, 
kad klausydama ji susižavėtų.

Veikalas 100 Metų Senumo.
Dabar apie tą aukštąjį mu

zikos Hurinį “Bohemian Giri” 
—“Čigonaitę”. Trijų aktų

i Grąpd opera, kyri buvo pasta
tyta Paryžiuje apie 1839 m.,1 
reiškia tas muzikos kūrinys 
jąu 100 metų senumo.

Opera “The Bohemian Giri” 
dalyvauja meno darbuose ir parašytas pagal franeuzų ba
lindami tikri lietuviai rodo Mp “La Bohemieiine”, sutai- 
gražų pavyzdį ir senosips mų- syU> Marųpįs de Saint —Geor- 
sų senosios kartos žmonėms, ges. žodžius operai parašė po- 
Taip pat galima pasveikinti etas Alfred Bunn, o muziką— 
ir žagarietes ir žagariečius Michael William Balfe. 
draugus, kitčie eina su jauni-1 
mū veikti ir dalėš darbus 
dirbti. Nebodami nei nuovar
gio, nei blogo oro, Ii j a ar ūpin
ga—eina savo užduotį iki ga
lo.

Džiaugiamės šiltoj salėj sė
dėdami jų pastangų vaisium 
— geru vaidinimu, džiaugėmės 
ir muzikalių programų, kurs 
atliko jaunos mergaitės, šolęe- 
1OS

e., ' te
-

B

NĄUJIENŲ-ACME Photo
Kardinolas Pacelli, kandidatas, i popiežius.

svetainėje, prie 14-tos 
ir 49th Ct. žagariečių 
mas ir senesni vaidino 
Dundulienės parašytą

Gerai Pasisekė 
Žagariečių Kliubo 
Vakaras Cicero j
Suvaidino M. Dundulienės Vei

kalą, “Pavogtas Kudikis’\
Praeitą sekmadienį Žaga

riečių Kliubas pirmą kartą tu
rėjo savo vakarą Cicero j e,

puošnioj Lietuvių Liuosybės 
gatvės 
Jauni- 
p-s M. 
veika

lą, “Pavogtas Kūdikis”. Irena 
Edmpndienės rolėje buvo — 
Franccs Ambrozas; Liudvisė, 
ligonės prižiūrėtoją—buvo O- 
na .Užkurailč;, Zosytė, tarnai
tė—-Zusana Šalkauskienė; Ne
šioto — Stella Gasparaičiutė; 
Jeva, tarnaitė — I?ranęiška 
Dvilailicnė; Jotus, Irenos bro
lis—Alex Niprikas; graborius 
—Juozas Keturakis; Gydyto
jas—Antanas Janavičia; Jonas 
—Juozas Gaižauskas; Žuvėjas 
—Steponas Niprikas; Pranu
kas Irenos augintinis — Jo- 
taus sūnūs—John Pukinskas; 
Juozas (myli išsigerti) —Stan
ley Stankus. Rožė, Žuvėjo se
suo—Marė Miravičicnė Lai
mutė, pavogtas kūdikis— Al
dona Niprikaitė. Policistas — 
Albertas Ambrozas ir kiti 
mažesnėse rolėse, kaų) tai 
Pranuko 5 m. p-lė Dvelaičiu- 
tė.

Visi — Žagariečiąi.
Tai buvo pačių žagariečių 

subendrintos jėgos, nesisko- 
lintos iš kitur. Taip pat ir jų 
tarpo buvo nuoširdi darbuoto
ja, kuri ir sufleriaus ir kitus 
teatro darbelius dirba Amilija

4Į»uaaB’xx-g^s.aBtf

ma pasakyti, ne vieną, bet 
penkius darbus vienu sykiu 
dir-įia kliubo pirmininkus ir 
komisijos narys, Petras Ar
lauskas, kaip ir jaunuolis* Ni
prikas. Apie trys šimtai publi
kos atydžiai tėmijo estradą, 
gėrėdamies vaidinimu. Reikia 
pripažinti, kad vsi savo roles 
labai gerai mokėjo ir lošė 
gražiai.

Garbe Tėvams!

janavo 
?uikiai Syl-

Šita “The Bohemian Giri” 
—“Cigonaitė” Grand opera
pasiėmė “Naujos Gadynės” 
choras, vadovaujant Jurgiui 
Steponavičiui įr dės didžiau
sias pastangas tinkamai 
perduoti Chicagos 
publikai.

Praeityje “Naujos 
choras daug darbo 
operečių pastatymui,
pą metų skaičių davė 10 ope
rečių ir kai kurias pakartojo 
dar “Natalka iPoltavka”, “Naš
lutę”- ir 4 sykius, o; “Mikado”

ją 
lietuvių

Gadynės” 
pašventė 

Per trumMarion Dvelaičiutė ir 
Jasutytė. Joms akom- 
Adelė Bačkauskaitę. 
solo paskambino 

Via Peikytė?lJ • ‘
‘ .4 * ,

Ruvo La^uy Publikos.
Trys valandos progr-ąmo 

prabėgo labai greitai. Po to 
prasidėjo linksmybes prię 
baro. Genį žagariečių priete- 
lių ir pažįstamų buvo sųsirių? 
kę ne tik iš Chicagos ir Ųice- 
ros, bet ir iš kitų miestelių. 
Puiki Paul yEitmont muziką 
grojo. Jaunimas ir seniai s\isi- 
kibę poromis sukos į ratą. Ža- 
garietės moterys ir vyrai trau
kė skambias dainas. Viršum 
vyko vakarienė parengta ge
ros šeimininkes veikėjos Ele
nos Ęudytės. Skanįai vakarie
niavo įr vaišinos pri e$(alų su
sėdę teatro dalyviai—aktoriai 
ir šiaip svečai.

Teko matyti ir Ciceros pui
kų veikėją K. P. Deveikį su 
kitais bravarsko. stiklinę trau
kiant. Buvo atvykę J. Adomai
tis, nors dar nėra visai svei
kas. Buvo daug kitų, ypač 
daug cicėrieęių. Matyti, jie 
chięagiečius Mėgsta.

Na, tai žągaiuečiai savo at
liko, ir višaiš atžvilgiais vis
kas nusjset^ ir davė progos 
susieiti vieniems su kitais ir 
smagius laikas, turetii

-r-rGimzdžių Grinorius.

net 5 .svkius.v I

Perstaty'mas Sokoių (Salėje.
Į visus veikalus darbo buvo 

daug įdėta sulietuvinti Chi
cagos bei kitų kolonijų lietu
viams. parodyti.

‘TJohemiap Giri” — “Čigo- 
nąitė” bus pastatyta Chicagos 
publikai balandžio 30 d., So- 
kolų svetainėje.

Norėdami aukšto, gražių 
melodijų kurinio užgirsti ir 
pamatyti, pasinaudokite šia 
proga “čigopaitę” pamatyti.

— Choro Rėmėjas.

Jei Norit
♦ KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

pagarsinki!
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

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

Garbė toms motinoms ir 
tėvams, kurie išauklėjo tokias 
dukteris ir sūnūs, kaip Aldo
na, Anutė, Stella, Aleksius, 
Steponas, Jonas ir kiti, kurie

J S SU O Gėlės Mylintiems B 5 K K Vestuvėms, fcan-j V 88 O O kietąms, įa i d oT 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS manąs. į

3 4180 Archęr Avenye
Phone LAFAYETTE 5800

SLA. 134 Moterų 
Kuopa Rengia 
Pramogą

Sekmadienį, kovo 5 d.,- įvyk
sta minėtos kuopoj pramogą, 
į kurią kviečiame visus SJLĄ. 
narius ir kitus atsilankyti, nes 
tai bus smagi pramogą, kąip 
tai žaidimas kortų, bunco, po 
kurių bus smagus šokiai, gė
rimai, užkandžiai.

Taigi, gerbiamieji, prašome 
visus, kuriems patinka pralei
sti keletą valandų linksmai, 
atvykti kovo • 5 d-, Sandaroj 
svet., 814 W. 3.3rd St. Pradžia 
4 vai. po pietų, įžanga 35c.;

Reng. Komisija.

MERGINA 17-40 BENDRAM NA
MŲ DARBUI, patyrusi—nėra skal
bimo—savas kambarys- Hollycourt 
6567.__________________________

MERGINA BENDRAM NAMŲ

Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
4015 W. 13th St.; Nut. rašt. —J. 
Keturakis, 
Cicero, III.; 
Osher, 1329 _______
nansų rašt. pagelb. —E. Rama-1 darbui ir kūdikiui prižiūrėtu—bu- 
šauskas, 1218 F 
Blvd.; Kasierius —St.
852 West 33rd St.; Kasos globė-1------------------ --------------------------
46th pF“ FM7OVnmtis53l9005Yest| .OPERATORIŲ patyrusių prie 
La Šalie St • Koresoondentas_ J s^ngle needle—turi mokėti angliš-, B^akaš: 1414 VIKING, 711 Lake St., 5-tas
ro, III.; Maršalka—Chas. Gasper, | aukštas. 
931 W. 34th PI. Susirinkimai lai
komi vieną kartą į mėnesį, kas 
ketvirtą sekmadienį pirmą valan
dą popiet, Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St., Chicago, III.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
IZENS CLUB VALDYBA 1939 M.: 

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St, 
I*3St 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockvvell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma- 
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. I kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot. 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėja — Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 

. t .Viktoras Kelpšas.. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

1525 So. 51st Ave., 
Finansų rašt. —Ant. 
N. Dearborn St.;Fi-

So. Independence ti ar eiti- YARDS 3588. 856 West 
Niprikas, 33rd St.

Nut.
Paul J. Petraitis, 752 W.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS janitorius, uni- 
jistas, nevedęs ir negirtųoklis — 
pastovus darbas. 5706 So. Halsted 
St. Tel. Wentworth 6497.

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namąi-žemė Pardavimui

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.

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Bąlchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlę Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 Šo. Lowe 
Ave-; A. Kaulakis
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. rast., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rašt.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 

, 3133 So. Halsted St., Tel. Victory
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

nut. rast.

PARSIDUODA LOTAS prie Ar
cher Avė. blokas nuo Kedzie Avė. 
atiduosiu pigiai. Maitykit Stanley 
<azlauskį, 3132 West 41st PI., Chi
cago, III.

BRIDGEPORTO NAMŲ SAVININ
KŲ SĄJUNGOS VALDYBA 1939 
METAMS: Pirmininkas— Antanas 

Šimkus, 312Q So. Lituanica Avė-; 
Pagelb.—John Begin, 3400 So. 
Lowe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallacę Avė.; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Avė.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

REAL ESTATE TO EXCHĄNGE 
Namait žemė^ Mainais

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

COAL—WOOD—OIL
Anglys—Malkos—Aliejus_____

GAUKIT NAUDOS maksimumą 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovęl’' 
yra geras kuro aliejus. Svarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VIN-

ES- 4300. -

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.:Wal- 

ter Lėkis,—pirm., 6935 So. Arte- 
sian Avė.; A. Lazauskas—pirm, 
pagelb., 3223 So. Green St.; Ą- 
Kaulakis—nut. rast., 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rast., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanaj'tjs—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
1££9 M.: Pirmininkas —Juozapas 

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė.; Apekunas kasos —Jurgis 
Aresunas, 
Apekunas 
nevičius, 
Apekunas
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

3623 Va S. Emerald Av.; 
kasos—Franciškus Ku- 
3201 So- Green St.; 
ligonių —Kazimieras

tR JIESKAI 
DARBO?

—„-^SKAITYK KASDKHF-f-f—y

NAUJIENAS
t

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-,’ 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė.

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Shpltemąn—pirm., 3237 West 
Le Moyne st.; J. Stalioraitis — 
pirm, pagelbininkas; Miss- H. 
Chapas—nut. rašt.; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
Washtenaw avė.; Mrs. M. Warnis 
—kasierka, 3838 So. Kedzie avė.; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—patarėjas, 127 
N. Dearborn st., tel. Central 4410; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W Pershing road; J. Stulgaitis 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kas pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hollywood svet., 2417 W. 
43rd St., Chicago, III.

H
—----- 4R TEMYK SKILTAS----------

REIKIA DARBININKU*'
Ljetuviąi (ąipgi perką p- ųąrdųoJą 

ir progas sužino tiktai pęr

NAUJIENAS

1139 Soalb Halsted Slreet CHICAGO. III.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. Žą
sy taitė; Prot. rašt.—B. M. Bur- 
bulytė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
Šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. | 
YųŠkos salėje, 2417 W. 43 St.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RAŠTINE PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. KYTO 

IKI 
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500



8 NAUJIENOS, Chicago, Ui. Trečiadien., vasario 22, 1939

Sveikmimai “Naujienoms
SLA 262 kuopa, Waukegan, Ilk, sveikina “Naujie

nas” jų 25 metų gyvimo proga. Mes norim, kad “Naujie
nos” gyvuotų tol kol bus lietuvių kalba. Skiriam kad ir 
mažą dovanėlę dienraščiui “Naujienoms” — dešimts do
lerių, kuriuos suvartokite reikalingiausiam darbui “Nau
jienų” ateityj.

Su pagarba,
Pirm. J. MAČIULIS,

906 Prescott St.,
Waukegan, III. •

26) S. L. A. 260 kuopa.
27) S. L. A. 301 kuopa, Cicero.
28) S. L. A. 125 kuopa, Melrose Park.
29) S. L. A. 178 kuopa, Mt. Greewood, III.
30) S. L. A. 262 kuopa, Waukegan, III.
31) Morning Star Klubas. Į.
32) Kupiškėnų Kultūros Draugija.
33) Joniškiečių Labdarybės Kult. Klubas.
34) Lietuvių Scenos Myl. Ratelis, Roselande.
35) Roseiąndo Liet. Kultūros Draugija.
36) Lietuvių Tautiškos Kapinės.
37) Amalgamated Clothing Workers of America lok. 269.

ŠTAI KITOS DRAUGIJOS IR KLUBAI, KURIE 
PASVEIKINO “NAUJIENAS” 25 METŲ 

JUBILIEJAUS PROGA
1) Chicagos Lietuvių Draugija.
2) Lietuvių Keistučio Pašalpos Klubas.
3) Lietuvių Jaunimo Kultūros Ratelis.
4) Upytės Draugiškas Klubas.
5) Garfield Park Liet. Vyrų ir Mot. Pas. Klubas.
6) Susiv. Liet. Namų Savininkų Bridgeporte.
7) “Lietuva” Benas.
8) Zarasiškių Klubas.
9) Brighton Park Moterų Klubas.

10) Jaunų Liet. Am. Tautiškas Klubas.
11) Chicagos Lietuvių Politiškas Klubas.
12) Draugystė Palaimintos Lietuvos.
13) Kultūros Ratelis.
14) Am. Liet. Pil. Pol. ir Paš. Klubas 12 wardo.
15) Humboldt Parko Lietuvių Klubas.
16) žagariečių Klubas.
17) Amerikos Lietuviu Piliečių Klubas.
18) Draugija Garsus Vardas Lietuvaičių.
19) Cicero Lietuvių Namų Sav. Pol. Klubas.
20) Klovainiečių Klubas, Cicero.
21) Cicero Lietuvių Kultūros Draugija.
22) Draugystė Lietuvos Kareivių, Cicero.
23) Lietuvių Raudonos Rožės Paš. Klubas, Cicero.
24) S. L. A. 226 kuopa.
25) S. L. A. 36 kuopa.

Influenza Nyksta, 
Bet Plečiasi 
Plaučių Uždegimas
26 Mirė 24 Valandų Bėgyje.

-------------- ‘

Chicagos sveikatos departa
mentas skelbia, kad influenza 
pamažu pradeda mažėti, bet 
šuoliais plečiasi plaučių užde
gimas.

Per paskutines dvidešimts 
keturias . valandas 'susirgo 
plaučių uždegimu 93 žmones, 
mirė 26. Pereitų savaitę su
sirgimų plaučių uždegimu kas 
24 valandas būdavo apie 76, o 
šią savaitę jau po 17 susirgi
mų daugiau.

Influenzos susirgimų perei
tą savaitę būdavo po 90 kas 
24 vai., o šią savaitę skaitlinė 
nupuolė iki 82.

Dr. Black, sveikatos dept. 
viršininkas perspėja, kad žmo
nės, susirgę influenza, privalo 
pasilikti lovoj bent 24 va
landas. Nepilnai pasveiku- 
siems atpuolus gręsia pavojus 
susirgti plaučių uždegimu.

Baudžia Lietuve Už V
Vagiliavimą
Mieste

Kartu Baudžia ir Dukterį
K

7“ S? į
Miesto teismo moterų sky

riaus teisėjas Oscar Caplan 
paskyrė metus probacijos lie
tuvei Mrs. Elizabeth Matsukas 
ir jos dukterei Sophie už va
giliavimą. ?

Abi buvo suimtos pereitą 
šeštadienį, kai bandė pavogti 
keturias sukneles viename iš 
didžiųjų departamentinių 
krautuvių prie State gatvės.

Nuteistosios gyvena adresu 
1334 Huron Street.

Atidėjo J. P. Ewaldo
/ :\v. .A;«;

Inkvestą
Koronerio raštinė vakar dėl 

nežinomų priežasčių atidėjo iki 
kovo 7 d., J. P. Ewaldo mir
ties inkvestą. Pagal pirmesnį 
patvarkymą, ink vestas turėjo 
įvykti vasario 23 d.

ši Moteriškė Buvo 
Gudresnė už Gudrų 
Piktadarį
Davė Jam Sūrio Buterbrotą'
Sam Stelzer, kuris -užlaiko 

restoraną adresu 2752 W. Di- 
vision Street, sudėjo dienos 
įplaukas į popierinį maišiuką 
ir paprašė žmonos nuvežti pi
nigus į banką.

' Išeidama ji pasiėmė kitą po
pierinį maišiuką. Sėdant į au
tomobilį, prie Mrs. Stelzer pri
šoko nepažįstamas žmogus, lie 
pė tylėti ir pats atsisėdo auto
mobilyj. Atkišęs revolverį, jis 
gudriai nusišypsojo, ir pasakė, 
“Aš žinau, kad tu tame mai
še turi pinigų. Atiduok man 
juos.”

“Sure”, atsakė moteriškė ir 
padavė piktadariui maišiuką. 
Tas iššoko iš- automobilio ir 
dingo.

O Mrs. Stelzer tęsė kelionę 
į banką ir ten pinigus depozi- 
tavo. Mat, ji ne bereikalo pa
siėmė antrąjį maišiuką. Ten 
ji turėjo įsidėjusi sūrio buter
brotą, tokiems netikėtiems sve
čiams, kaip minėtasai piktada- 
ris, ir pinigų maišiuko apsau
gojimui.

Bankai Šiandien
Bus Uždaryti

Šiandien, vasario 22 d., pir
mojo J. V. prezidento George 
Washingtono gimimo diena. 
Bankai, biržos, viešos įstaigos 
bus uždaryti per visą' dieną.

ATLEIDŽIA 4,500 NEPILIECIUS DARBI
NINKUS IŠ W. P. A.

Nepaliečių Daugiau Nebepriims
Charles E. Miner, WPA. 

viršininkas Illinois valstijoj, 
vakar paskelbė, kad iš W. P. 
A. tuojau atleis 4,500 nepilie- 
čius—darbininkus.

Apie 2,500 nepiliečių praras 
darbus Chicagoj, o apie 2,000 
kitose Illinois valstijos daly
se.

WPA. administracija, pildy
dama neseniai priimtą Kon
greso tarimą, pradėjo nuodug
nų tyrinėjimą visų WPA dar
bininkų pilietybės reikalų. An
ksčiau ar vėliau, visi nepilie- 
čiai darbininkai praras W. P. 
A. pašalpos darbus.

Iš Springfield, III., vakar at
ėjo kitas pranešimas, kad at
eityje kandidatai WPA dar
bams turės prisiekti, kad jie 
yra Jungtinių Valstijų pilie
čiais. Aplikantai turės išpildy
ti tam tikrą formą, suteikda
mi informacijas apie piliety
bės gavimą, o po to bus ka- 
mantinėjami.

Ateiviai, kurie turi išsiėmę 
“pirmuosius” popierius, skai
tosi nepiliečiais ir prie W. P. 
A. negalės dirbti.

JUOKAI
— Iš kur yra kilęs pasaky

mas: mokykis kentėti nesiskų
sdamas?

— Kas gi žino?! Tur būt 
jį bus pasakęs toks žmogus,’ 
kuris neturėjo pinigų advoka
tui.

Agnės Kasparienė 
Sunkiai Serga

Agnės Kasparienė, gyvenan
ti 1608 S. 50th Avė., Cicero, 
seniai nesijautė gerai. Dabar 
pasidavė operacijai ir randasi 
Grand ligoninėj, 551 W. Grand 
Place.

Ketvirtadienį bus padaryta 
vidurių operacija.

Draugai prašomi atlankyti. •
J. A.

Remkite Tuos Biznierius, ku 
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Pildom
Income

T ax
Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

•irwi ? r :-- ” ^E
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MALONU BUS VISIEMS 
pamatyti gražų, įdomų 

ir linksmą perstatymą

“NAUJIENŲ ISTORIJOS BRUOŽAI 99

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 
S .00. Perkant iš anksto 10 centų nuolaida su 

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

s
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ASHLAND BOULEVAH AUDITORIJOJ
Kampas Ashland ir Van Buren 4 Vai. Popiet

1




