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ISPANIJOS LOJAL NUMALŠINO SUKILIMĄ
RESPUBLIKOS GYNĖJAI PASIRYŽĘ 

KARIAUTI TOLIAU
Numatomas sukilėlių ofensyvas prieš Ma

dridą ir Valenciją
MADRIDAS, Ispanija, kovo 

5. — Ispanijos respublikos vy
riausybe įsekmadienį oficialiai 
paskelbė, kad lojalistai numal- 
gio sukilimą mieste Cartgena, 

spublikos (uoste ’ Viduržemio 
juroje. Sukilimą iššaukti mė
gino miesto gyventojai, sukilė
lių šalininkai. Sąmokslininkai 
buvo užtikti anksti sekmadie
nio rytą vietos radijo stoty.

Sekmadienis buvo diena, ku
rią išsibaigė generolo Franco 
ultimatumas lojalistams, reika
laująs besąlyginiai pasiduoti. 
Franco Įspėjo lojalistus, kad 
jeigu jie nepasiduos, tai jis 
pradės ofensyvą prieš Madridą 
ir prieš Valenciją.

Lojalistai nepasidavė. Prem
jeras Negrin asmeniškai pa
ėmė lojalislų armijų vadovy
bę; Vyriausiuoju lojalistų armi

NORI PASKIRTI ILLINOIS VIEŠKELIŲ 
STATYBAI $140,000,000

SPRINGFIELD, III., kovo 5. gabenti. Įvykdymas visos pro-
— Veikiantysis Illinois valsti
jos gubernatorius Stelle artimoj 
ateity ketina pasiūlyti legisla<- 
turai priimti planą, pagal ku
rį norima pastatyti 20,000 my
lių vieškelių ir siauresnių ke
lių. Planas ypač taikomas, kad 
ūkininkams butų lengviau sa
vo produktus į marketus at-

Naciai nepatenkinti 
prez. Roosevelto 

kalba
BERLYNAS, Vokietija, kovo 

5. — Prez. Roosevelto kalbą, 
pasakytą pereitą šeštadienį 
bendram Jungt. Valstijų atsto
vų rūmų ir senato posėdžiui, 
užgyrė Britanija ir Francuzi- 
ja, bet ją smarkiai atakuoja 
Vokietijos spauda. Patį prezi
dentą Booseveltą, ryšium su ta 
kalba, nacių spauda vadina 
“Demokratijos Don Kichotu”.

Prez. Rqolseveltas kritikavo 
totalitarinių valstybių tiraniją 
ir reiškė pritarimo demokrati
jai.

Surado pražuvusį 
nacių lėktuvą

NICA, Francuzija, kovo 5. 
— Rasta sudužęs Vokietijos 
pasažierinis lėktuvas Alpuose, 
arti miestelio Roubillon. Ten 
pat buvo ir 41 žuvusių lėktų* 
vo pasažierių. šitas lėktuvas 
žuvo vasario 25 dieną, lėkda
mas iš Malorca, Ispanijoj, Į 
Genoa, Italijoj.

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

Bendrai giedra; saulė teka 
6:18 v. r., leidžiasi 5:45 v. v.

skelbė, kad WPA administra
cijos aparate įvedama nuopel
nų (merit) sistema, panaši ci- 
vilės tarnybos ^istemai; Wa- 
shingtone ši sistema jau’ veikia, 
dabar ruošiamasi ją įvesti 
WPA apskričiuose.

jų komanduotoju pasilieka gen. 
Miaja, o gen. Manuel Gomez 
paskirtas veikiančiuoju centra- 
linio armijų štabo viršininku.

Kiti pranešimai sako, kad lo
jalistai atrodo pasiryžę kariau
ti iki galo.

Taip sukilėlių, kaip ir loja
listų pranešimai sekmadienį sa
kė, kad frontuose ramu. Ta
čiau yra žinoma, kad gen. 
Franco koncentravo per kurį 
laiką sukilėlių kariuomenę cen- 
traliniame Ispanijos fronte, 
taigi numatoma, kad jis gali 
pradėti ofensyvą prieš lojalis
tus bet kuriuo laiku.

Ispanijos sukilėlių radijo 
pranešimas iš Burgos paskelbė 
sekmadienio vakare, jogei Car- 
tagena pasiduodanti sukilė
liams. Šita žinia buvo neofi
ciali.

grambs, apskaičiuojama, kai
nuosiąs $140,000,000. Tačiau 
šitam darbui fondams sukelti 
nereikės specialių mokesčių 
mokėti. Kaštus padengs Valsti
jos, pavietų ir miestų surink
ti taksai už gasoliną. Darbą 
norima pradėti taip greitai, 
kaip greitai legislatura užgirs 
projektus.

Kongresas kuone 
paliko vieno pre

zidento
WASHINGTON, D. C., ko

vo 5. — Užbaigus apeigas ry
šium su Jungt. Valstijų kon
greso 150 metų sukakties mi
nėjimu, vice-prez. Garner jau 
rengėsi pasakyti, kad posėdis 
užsidaro. Staiga jis susilaikė. 
Paskui, kreipdamasis į prezi
dentą Rooseveltą, tarė: “Ar 
tamsta nenori išeiti?”

Prezidentas nusišypsojo, pu
blika turėjo gardaus juoko. 
Prez. Rooseveltas, padavęs ran
ką vice-prez. Garneriui, išėjo 
ir tuomet Garner pasakė, kad 
posėdis uždaromas.

Prašo $125,000,000 
lėktuvų vairuoto

jams ruošti
WASHINGTON, D. C., ko

vo 5. — Prezidentas Roosevel
tas pasiuntė atstovų rūmų pir
mininkui Bankhead laišką, kurs 
prašo kongresą juo greičiau 
asignuoti $125,000,000*. šitais 
pinigais norima paruošti 20,- 
000 lėktuvų vairuotojų, o taip
gi padidinti atsargos amunici
jos kiekį.

WPA priima nuopel
nų sistemą

WASHINGTON, D. C., ko
vo 5. — Pulk. F. C. Harring- 
ton, WPA administratorius, pa-

NAUJIENŲ-ACME Photo
MILANAS, Italija — Demonstracijos, kurios buvo 

surengtos po Barcelonos pasidavimo sy^įleliąms.

IR VĖL ĮSPĖJO FAŠISTUS
MANCHESTER, Anglija, ko

vo 5. — Paskutiniuoju laiku 
keliais atvejais tiek premjeras, 
tiek kiti Britanijos vyriausy
bės atstovai įspėjo Italiją ir 
Vokietiją, kad Didžioji Brita
nija eis gelbėti Franci ją, jeigu 
ją užpultų totalitarinės valsty
bės. Pereita šeštadieni dar vie- V 9

Įvyksta vokiečių ūki
ninkų ir sargybinių 

susirėmimai
LONDONAS, Anglija, kovo 

5. — Gaunamomis iš Cologne 
žiniomis, kuone kasdien įvyk
sta Vokietijos ūkininkų ir na
cių sargybinių susirėmimai 
Francuzijos pasieny, kur yra 
statomas vokiečių tvirtovių 
ruožas. Naciai sargybiniai at
siųsti čia iš kitų Vokietijos 
dalių, o ūkininkai apylinkės 
gyventojai. Sargybiniai atga
benti prižiūrėti civilius apylin
kės gyventojus ir apsaugoti 
dirbamus darbus nuo šnipų.

Dar nesurandama 
153 žmonių eksplo

zijos pasėkoje
OSAKA, Japonija, kovo 5. 

— Amunicijos eksplozijoj Hi- 
rakata miestely, Osaka prie
miesty, pereitą trečiadienį žu
vo nemažai žmonių. Tūlas skai 
čius žuvusiųjų palaikų surasta, 
bet dar 150 žmonių pasigen
dama ir manoma, kad jie žu
vo eksplozijoj.

nas britų valdžios atstovas, bū
tent Prekybose Tarybos prezi
dentas Oliver'Stanley, pareiškė 
tokį pat įspėjimą. Jis pasakė, 
kad Britanija stos karan, jeigu 
priešai užpuls Francuziją, ir 
išeis laimėtoja. Stanley padarė 
šį įspėjimą premjero Chamber- 
laino ir kitų ministerių kabi 
neto narių įgaliotas.

Iš Lietuvos
Vokiečių Firmos iš Žydų 

Pirklių Nenorinčios 
Pirkti Miško

KAUNAS. — Kaip žinoma, 
Miškų dep-tas yra susitaręs su 
vokiečiais jiems šiemet par
duoti miško už 5 milijonus li
tų.

Iš miško pirklių teko suži
noti, kad vokiečių firmos ne
norinčios iš žydų pirklių miš 
ko pirkti ir neduoda įvežti lei
dimų.

Tuo reikalu Miškų dep-tu 
vicedir. Kripas dabar išvyko į 
Berlyną išsiaiškinti, kaip reali
zuoti tą susitarimą.

— Direktoriai Skučas ir Va
siliauskas miško pirkimo rei
kalais vėl išvyko Į Lenkiją. Iš 
Berlyno į Varšuvą nuvažiuos 
ir dir. Kripas ir pasirašysią su 
lenkais sutartį.

Viduriu Šiltinė
SUV. KALVARIJA. — Jau 

kelinti metai, kai čia siaučia 
vidurių šiltinės epidemija ir 
yra daug mirusių. Niekas ne
sirūpina sergančių izoliacija ir 
dezinfekcija. Kalvarijoje be
veik nėra šulinių, vandenį ima 
iš Šešupės ir užšikrečia.1 Nevi
si turi išvietes. Reikalas svar
bus ir skubus.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR 

, - ___________ -J

• VICTORIA, Ispanija, kove- 
5. — Ispanijos sukilėlių vy
riausybė pradėjo vajų tiems 
mokyklų vadovėliams pašalinti 
išvartojimo, kurie yra nepa- 
trlotiniai, priešingi tikybai ar
ba kuriuos parašė priešingi 
generolui Franco autoriai.

• • • • •
*WASHINGTON, D. C., ko

vo 5. — Prez. Rooseveltas pa
skyrė ambasadorium Rusijai 
L. A. Steinhardtą. Į Washing- 
toną pašauktas atvykti amba
sadorius Ispanijai Claudj G. 
Bowers. 

• • _  • •• • — • •
®NEW YORK, N. Y., kovo 

5. — Amerikos Draugija Vė
žio Ligai Kontroliuoti įspėjo 
šalį, kad per ateinančius de
šimtį metų 1,500,000 gyvento
jų mirs dėl tos ligos. Draugi
ja pabrėžia, kad šių žmonių 
trečdalį galima išgelbėti, ligą 
suradus ir pradėjus ją gydyti 
mkstyvoj stadijoj.

©HAMBURG, Vokietija, ko
vo 5. — Vietos teismas pasky
rė mirties bausmę Herbert Mi- 
chaelisui, 41. mėtų- žydui. Jis 
buvo kaltinamas tuo, kad skel
bęs komunizmą. Dešimčiai ki
tų nacių priešų paskirtos ka- 
lėjiiho bausmės, šitie kaltinti 
tuo, kad planavę sabotažuo-ti ir 
mėtyti bombas į pagrindines 
biznio įstaigas.

• • —— • •
©VATIKANO MIESTAS, ko

vo 5. — Trys Amerikos kar
dinolai nutarę prašyti popie
žių paskirti dar vieną kardi
nolą Jungt. Valstijoms.

• • • •
• WASHINGTON, D. C., ko

vo 5. — WPA administrato
rius Harrington įsake sustab
dyti pašalpos teikimą svetim
šaliams, t.y. asmenims, kurie 
neturi Jungt. Valstijų piliety
bės popier*ų. Apskaičiuojama, 
kad įsakymas paliečia tarp 20,- 
000 ir 30,000 asmenų.

Leis juodveidei dai
nuoti viešojoj mo

kykloj ;
. WASHINGTON, D. C., ko
vo 5. — Duota leidimas juod
veidei, Marian Anderson, dai • 
nuoti Washington miesto cen- 
tralinės aukštosios mokyklos 
auditorijoj Velykų sekmadienį. 
Ryšium su šiuo dainavimu ta
po suspenduoti nuostatai, pa
gal kuriuos yra tvarkomos 
baltveidžių ir juodveidžių mo
kyklos Kolumbijos distrikte.

Vilniuje bus tarptauti
nė paroda - mugė

VILNIUS. — Vilniuje bus 
surengta tarptautinė paroda— 
mugė, kuri turės žemes ūkio, 
prekybos-pramonės, žolių, linų, 
žvejybos, bitininkystes, amatų 
ir smulkių ūkio šakų skyrius. 
Tikimasi, kad parodoje daly
vaus ne tik Lenkijos, bet taip 
pat' Baltijos ir Skandinavijos 
valstybės.

PREZ. ROOSEVELTAS KRITIKAVO 
DIKTATŪRAS

Jungt. Valstijų kongresas minėjo 150 
metų sukaktį

WASHINGTON, D. C., ko
vo 5. — Pereitą šeštadienį 
Jungt. Valstijų kongresas lai
kė nepaprastą posėdi. Minėta 
kongreso 150 metų sukaktis.

Bendram atstovų rūmų ir 
senato susirinkimui kalbėjo 
prezidentas Rooseveltas, Vy
riausiojo teismo pirmininkas 
Hughes, atstovų rūmų pirmi
ninkas Bankhead ir senato lai
kinas prezidentas, šen. Pitt- 
man.

Kaip visuomet, prez. Roose
velto kalba buvo nepaprastai 
įdomi. Kalbėdamas apie kovą 
einančią šiandien tarp totali
tarinių ir demokratų valstybių 
valdymosi formoj 'prezidentas 
akcentavo, kad Jungt. Valsti
jos nepritars valdžios formai, 
kuri per 2,000 metų parodė sa
vo tiraniją ir nepastovumą. 
Kitaip sakant, prezidentas pa
reiškė, kad Jungt. Valstijos ne 
rems diktatūrų.

Kalbėdamas- apie demokrati
nių valdžių ir diktatūrų prak
tiką, prez. Rooseveltas patąrė 
palyginti Jungt. Valstijų posė- 
dininkų teismus (jury Iriais) 
su diktatūrų teismais.

Pabrėžė, kad diktatūrose pi
liečiams atimama savastis be

HOMER MARTIN GAVĘS $25,000
DETROIT, Mich., kovo 5. — 

Loren Housner, automobilių 
unijoj skilimui įvykus Homer 
Martino frakcijos sekretorius- 
iždininkas, pasitraukęs iš Mar
tino grupės tik prieš porą sa
vaičių, pereitą šeštadieni pasi
rašė liudymą, jogei Martin ne
žinia iš kur ga'vęs $25,000.

Praeity buvo kalbų, kad 
Martinui pinigus davęs David 
Dubinsky, moteriškų rūbų siu
vėjų unijos prezidentas. Ta
čiau šitie pranešimai pasiliko 
nepatvirtinti ir nepaneigti.

šeštadienį Detroite prasidėjo 
Martino frakcijos automobilių 
unijos speciali konvencija. Jo
je dalyvauja 500 delegatų. 
Konvencija sakosi atstovaujan
ti automobilių darbininkų dau
gumą.

Hitlerio atstovas at
vyko Į Ameriką

NEW YORK, N. Y., kovo 5.
— Laivu Hamburg į New Yor- 
ką atvyko kapitonas Fritz 
Wiedemann, Pasauliniame ka
re Hitlerio viršininkas, o 
dabar artimas Hitlerio drau
gas ir pagalbininkas. Wiede- 
mann vyksta į San Francisco 
generalaus Vokietijos konsulo 
pareigoms eiti.

Japonai paėmė Hai- 
chow uostą

SHANGAI, Kinija, kovo 5.
— Japonai praneša, kad jie pa
ėmė Haichow miestą, 275 my
lių atstumoje nuo Shanghajaus, 
vienintelį uostą, kur buvo pa
silikęs kinų rankose šiaurėje 
nuo Shanghajaus.

atlyginimo, ir klausė, ar Jungt. 
Valstijų gyventojai sutiks iš
sižadėti savo turto be atlygi
nimo.

Prisiminė, kad Jungt. Val
stijose be pagrindo nedaroma 
nė kratų, nė areštų. Patarė 
skaityti laikraščius su prane
šimais iš svetur ir džiaugtis, 
kad Amerikos piliečiai gali sau
giai ir ramiai gyventi.

Pažymėjo, kad laisvė susi
rinkimų ir teisė prašyti kon
gresą pašalinti skriaudas tebe
veikia pilna galia. Įrodymus, 
kad taip yra, kiekvienas atsto
vų rūmų narys ir kiekvienas 
senatorius gauna kasdien, kai 
jiems atnešami pašto siunti
niai.

žodžio laisvė — taip, ir žo
džio laisvė Jungt. Valstijose 
pasilieka nesuvaržyta, nes nie
kuomet pirmiau nebuvo tiek 
daug kalbama ir diskusuojama 
įvairiausiomis temomis.

Jungt. Valstijose, pareiškė 
prežTdentas, pasiliekat laisva ir 
tikyba.

Teisėjas Hughes taipgi įro
dinėjo, jogei didelė Amerikos 
gyventojų dauguma nori, kad 
esamoji šalies valdžios forma 
pasiliktų.

Martin smarkiai atakavo 
John Lewisą, Industrinių Uni
jų Kongreso pirmininką. “Ti
ranai gali palaikyti savo galią 
tik palaikydami žmones bejė
giais”, kalbėjo jis, “ir tai reiš
kia pavartojant šnipus, papir
kimus, nuolat paslepiant teisy
bę ir nepaliaujamai skleidžiant 
melus.

“Štai ką mes surandame taip 
nacių Vokietijoje, kaip Stalino 
Rusijoj arba Lewiso valdomoj 
unijoj.”

Pasak Thomaso, Martino 
priešų frakcijos prezidento, 
Detroito konvencija teatstovau- 
janti tik apie 31,503 automo
bilių darbininkus.

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
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ŽEMAITIJOS PADANGĄ APŽVELGUS
Derliaus apžvalga. — Lauko darbininkų trukumas. - 

Miško statybinės medžiagos stokos klausimas. - 
Molio statyba. — Sodų ir medelių sodinimas. - 
Kultūrinis gyvenimas. — “šventoji” Žemaitija. - 
Gamtos grožis.

baigti.
ir su-

Derlius geras

Didieji ūkio darbai 
Laukai visiškai nuvalyti 
arti. Ūkininkas per visų vasa
rų prakaitu laistęs mylimųjų 
žemelę, dabar gali apžvelgti sa
vo sunkaus darbo vaisius. Ap- 
žvelgęs su pasitenkinimu gali 
pasakyti, kad šiemetinis der
lius, už visų kitų metų derlius, 
pas daugelį žymiai geresnis. 
Dėl to dar iki šiol, nuo anks
ty vaus ryto iki vėlyvaus vaka-' 
ro tebeduzgia kuliamos maši
nos ir prie daugelio trobesių 
stūkso nemaži javų ar šiaudų 
kūgiai.

Kiek blogiau užderėjo bul
vės, kurioms greičiausiai^ bus 
pakenkęs didelis ir $mark.us va
saros lietus. Tačiau daržai, o 
ypač sėtiniai, morkos užderėjo 
gana gerai, tik runkeliai kiek 
blogiau užderėjo.

Trūksta lauko darbininkų

Gerai užderėjus derliui, labai 
daug buvo ir darbo. Čia prisi
dėjo kita bėdą — tai lauko 
darbininkų trukumas. DėJ jau
čiamos Jauko darbininkų sto
kos daugelyje vietų beveik vi
su . trečdaliu pakilo darbininkų 
atlyginimas. Pav.: prie bulvių 
kasimo ir daržų valymo šiemet 
buvo mokamą po 2—2.50 Lt., 
o kitais metais buvo 
per pus mažiau.

Lauko darbininkų 
glaudžiai yra susijęs
į viensėdžius išsiskirstymu ir 
su dideliu statybos išvystymu. 
Mat, daugelis vyrų, anksčiau 
buvusių bernais ar padieniais 
laukų darbininkais, dabar dir
ba prie statybos. Visiems sta
tybinio darbo tuo tarpu pakan
ka, ir pas ūkininkus bernauja 
tik negabesnieji, gabesnieji 
net kaip meisteriai dirba.

Trūksta miško

mokama

su kaimų

Tik ką gavome
Kultūros No. 1

jau

TURINYS:
Dabarties chaosas ir ateitis ...........
..................................... Kp. Petronis 
Nacionalizmo irimas ......................
.......................... P. Hulka-Laskowski 
Geltonas Ratas   Vyt. Montvila 
Inž. S. Kairys   L. Purėnienė 
Pasakojimai apie Rembrandtą .......
.......................................... J. Jurginis 
Žmogus ...................... P. Kalnietis
Katrina piauna meldus ......................
.................................. Sally Salminen 
V. Krėvės “Skirgaila” ... P. Baublys 
Tolimas Kaimas .... Alb. Žukauskas 
Magnetinės Audros ..........................
.........•................ A. N. Barchatovas 
Populiarusis Mokslas ir Apžvalga

GAUSIT UŽ 45 CENTUS

Naujienose

pa- 
pa- 

kai-

Kalbant apie statybų, negali
ma praeiti nepažymėjus dide
lės statybinės medžio medžia
gos trukumo, nors Žemaitija ir 
gana miškingas kraštas.

Mat, varžytinėms nėra 
kankamai skiriama miško, 
gal lokių didelę vykstančių
mo statybų ir paskirtas varžy
tinėms miškas esti {varžomas 
į nepaprastai dideles sumas. Žy
miai geresnė yra padėtis ūki
ninkų, kurie po skirstymo kai
mų į viensėdžius, privalo nusi
kelti trobesius: jie gauna 80% 
nuolaidos nuo {varžytos miško 
medžiagos kainos. Bet užtat 
apverktinoj būklėj atsidūrė vi
si ūkininkai, kurie po matavi
mo pasiliko vietoje, o jų tro
besiai yra susmukę ir reika-

lingi persta tymo ar žymesnio 
remontavimo. Tie ūkininkai ne
pajėgia varžytis ąu naujaku
riais, gaunančiais 80% nuolai
dos. Nuo naujakurių, gaunan
čių 80% nuolaidos, dažnai di
delę dalį miško atperka miško 
pirkliai — žydeliai, nežiūrėda
mi veikiančių įstatymų. Be to, 
nuo daugelio ūkininkų miško 
pirkliai — žydai supirko ^pri
vačius miškus ir miškelius ir 
tuo budu yrą susidarius} būk
lė, kad nęmą^as ųkinįnfcų įkai
čius yra priversti lįsti į žydo 
sandėlį ir mokėti didelius pini
gus. Miško stokos kląusiiiiąs— 
kasdieninė ūkininkų kalbos te
ma ir į šį miško stokos klausi
mų atitinkainos is.tąigos turėtų 
^reaguoti.

Molio statyba
Kai kurie ūkininkai, negau

dami miško, pradėjo patys sta
tytis molinius tvartus ir Įeitus 
trobesius. Praktika parodė, kad 
nuplukti tvartai iš molio esti 
gana šilti, patvarus ir dažnai 
geresni už medinius. Tačiau 
tvartai iš nędegtų plytų esu ne
tiek patvarus. Tat geriausia 
tvartus plukti iš molio, ir dėl 
patvarumo apsčiai dedant ža
bų ir šiaudų. Be to, molio tvar
tai nedaug nukenčia kilus gais
rui ir pigiau atsieina pastatyti.

Medelių sodinimo reikalai
Atėjus rudeniui, apsidirbus 

visus laukų darbus ir esant 
daug liuosesnio laiko, nemažai 
kas pagalvoja apie sodų ir me
delių sodinimų, tačiau tai daž
niausia ir nueina “pagalvoji
mu”.

jos kultūrinį gyvenimų, negali
ma nepažymėti Jos didžiulės 
pažangos, kuri padaryta per 
pastaruosius keliasdešimt me
tų; anksčjąu žemaitis. vyžuotas, 
naginėtas pasirodydavo viešu
mo j,e; gi žiąndien žemaičio 
vaizdas tiek išviršutiniškai, tiek 
vidujiškai žymiai pakitėjęs. 
Daug kultūriniame darbe nu
dirba ūkiškoji spauda, kuri kas 
kartas darosi vis prieinamesnė 
ūkininkams. Daug reikšmės rei
kia skirti ir žemės ūkio mo
kykloms bei įvairiems kur- 
sąiiųs. 'K

Kultūriniame darbe daug nu
dirba ir radijas, kuris paskuti
niuoju metu plačiu mastu pra
dėjo kaimo ūkininkų tarpe plis-

AKIU SPECIALISTAI

Kad “šventoji” Žemaitija 
žengia nauju progreso keliu, 
kratosi bajorizmo primestų 
vergiškumo pančių, tai jau ma
tyti ir iš to, kad Žemaitijoje 
nemaža veikia Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos sky
rių ir mielai skaitoma laisva
manių spauda. Ir iš viso labai 
didelį pasisekimų turi visa pa
žangioji spauda, nežiūrint di
delės priešingos reakcijos ir 
kĮerikafiškų laikraščių brutalių 
brukimų pusdykiai.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

Žemaitija — gražus gamtos 
kraštas, tik vietiniai gyvento
jai tų gražumų neįvertina. Kal
nai, kalneliai, miškai, miške
liai, upės ir upokšniai, su gra
žiais krūmokšniais apaugusiais 
kloniais duoda tų puikų ir ža
vingų grožį musų gražiajai Že
maitijai. [“L. U.”]

LIETUVIAI

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

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

Perkant toną ar daugiau ...... ........
1 I mini. i I I ■ ...... .....................................!■! Ii I! ■

Taupyk-
saugioje įstaigoje

■

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 
Nedėliomis .pagal sutartį.
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Reikia pabrėžti faktų, kad 
visai nedaug tėra ūkininkų Že
maitijoje, kurie savo naujaku
rių sodybose butų už tiesę so
dus ir apsodinę medeliais; dau
giausia visų sodybos stūkso 
vienišos, be jokių medelių, 
nors ir yra daug liuoslaikių.

Dalinai mažo sodų tiesimo 
priežastis paaiškina mažas me
delynų tinklas. Mažai esant me
delynų, vaismedžiai esti per-

medelynuose vaismedis trijų

■■

ING

IHVItTMtM

■

» IOOO,

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,900.00

MOKAME K

INSlIRED

: TAUPYK IR SKOLINKIS

UTHUANIAN BUILDING,
LOAN & SAVINGS ASS’N

(NAUJIENŲ SPULKA)

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

TUVIŲ DIREKTORIUS

Tokia kaina žiūrint ūkišku 
mastu, yra per daug didelė.

Dar yra apsileidėlių
Žemaičiai labai tampriai su

sirišę su senove, tėvų ir prabo
čių tradicijomis. Todėl ir ūki
ninkavimo srityje žengia pir
myn labai palengva ir daug 
kas yra atsilikę: daug žemės 
palieka pūdymams, daug yra 
pusŲirvių ir blogai apdirbamos 
žemės. Apsileidimas žemaičiuo
se irgi labai dažnas ir kasdie
ninis reiškinys, štai pav.: dar 
spalių 
čio vai. 
kas B., 
matėsi
piauto pirmosios žolės šieno ir 
dobilų. Daug dar buvo dobilų 
ir šieno pradalgėse ir keli ve
žimai pašaro matėsi kupsčiup- 
se apipuvę, žinoma iš to nega
lima padaryti išvados apie 
sus žemaičius, bet bendrai 
žvelgus į dažnų žemaičio 
matai daug apsileidimo ir 
rangumo.

žemaičiai

men. pabaigoje Užveii- 
Čekaičių kaimo ukinin- 
40 ha ūkyje nemažai 
kviečių gubuose, ne-

vi- 
pa- 
ukį 
ri’e-

myli arklius
metu žemaičiaiPastaruoju 

didelį dėmesį 
arklių ūkį, todėl kuo ne kiek
vienas ūkininkas auginasi ku
melį. Kreipiamas ypatingas dė
mesys ir į arklių prieauglio 
gerinimų. Tik tai pasiekti ne 
visur įmanoma dėlei mažo ge
rų kergimui tinkamų eržilų 
skaičiaus, nes Žemaitijoje, k. 
a. apie Užventį, nėra gerų erži
lų, ir ūkininkai turi pavasarį 
daug vargo važinėdamiesi po 
keliasdešimtį ' kilometrų, kol su
randa pakenčiamų eržilų. Labai 
pageidaujama, kad žemės ūkio 
rūmai praplėstų Žemaitijoje er
žilų kergimo punktų tinklų.

Ir vis dėlto kulturėja

Kreipiant žvilgsnį į Žemaiti-

■v

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ 

VišiTelefonai YARDS 1741-1742 
4605-07’ So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—_ 1 __ • koplyčios visose

' Klausykite »W| Idetanrihi nuHa programų Beštadiente vakarais
. _ ------- y. a gtottea (Mte KJ—Trandį

F. BAUnMIKRAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių .
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. p. MAŽEIKA
3319 Lituąnica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai--------------------------- v
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS = 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 S O. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036. 1

Residence TeI.BEVERLY 8244 1

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS < 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: |

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 1 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Dr. Emelia J. Giryotas 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
8 South Michigan Avenue.

Tel. Franklin 8484
Valandos: Kasdien nuo 1—4 v. p. p.
Rezidencija 1436 So. 48th Ct., Cicero 

Valandos: 7 iki 9 vakaro. 
Antrad. ir Penktadieniais

Tel. CICERO 3453 W.
Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO VAL.: 9-12;l-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tol. Lafayette 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Sį Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospect 1930

Tel. Yards 3146g VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki
4 ir 7 iki 9

| Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šventadieniais: 11 iki 12

1 Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST-

DR. BRUNO J.
S ZUBRICKAS1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
efonas Fairfax 4024.

r. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd SL
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Jos. C. Urkov, M. D.
VEIDO CHIRURGAS

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

E. MADISON ST., Chicago, III.
Suite 2008 Mallers Bldg.

Telefonas STATE 7792

59

ADVOKATAI
k. p: gugis •

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. 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 NAURICII
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

j

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

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

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOM YBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
;r
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Pillsburgh’o Naujienos SENIEJI MŪsįT DRAUGIJŲ VEIKĖJAI
Jei mes arčiau susipažinsime 

su musų Amerikos lietuvių 
draugijų istorija, tai tikrai prieš 
savo akis turėsim įdomų kūry
binį vaizdų iš netolimos musų 
išeivijos praeities gyvenimo. 
Draugijos yra suvaidinusios tik
rai didelį vaidmenį ne tik tau
tiškame atbudime, politikiškū- 
me musų išsilavinime, bet ir 
bendrai per draugijas mes A- 
merikos lietuviai esame padarę 
didelį žingsnį pirmyn visose 
musų gyvenimo srityse.

Pasidėkavojant draugijinei 
darbuotei daugumas iš musų at
vykę į šių šalį išmokome skai
tyti, rašyti ir ne tik išdrįsome, 
bet ir išmokome net prakalbas 
sakyti bei į laikraščius rašinėti. 
Žodžiu sakant, draugijinis vei
kimas buvo geriausia gyvenimo 
mokykla.

Kalbėdamas apie draugijinį 
veikimų turiu mintyje ne vien 
lik pašalpines draugijas, bet ap
skritai visų Amerikos lietuvių 
organizuotų veikimų. Daugu
mas musų organizuoto veikimo 
tiek praeityje, tiek dabar rišo
si ir rišusi su vienokioms ar ki
tokioms idėjomis ir pasišventi
mu.

Daugumas iš senųjų draugi
jų darbuotojų darbuodamiesi 
per daugelį metų draugijose 
neieškojo sau jokios materia- 
lės naudos, bet jausdavo gerinu
sį pasitenkinimų, kad jų drau
gijinė darbuotė turėdavo pasi
sekimo. Tačiau pakankamai yra 
atsitikimų, kad tos gražiosios 
mintys ir tie gražieji tikslai nu
eidavo su vėjais ir draugijų

ČESNAKAI-PETRUŠKOS PAGEL- 
BA NUO AUKŠTO 

KRAUJO SPAUDIMO
Medicinos reportai sako, kad Čes- 
nakų-Petruškų koncentratas turi- 
dvigubą reikšmę nuo aukšto krau
jo spaudimo. Pirma, atleidžia ar
terijų įtempimą. Antra, sulaiko ir 
pašalina amatų susilaikymą vidu
riuose, aukšto kraujo spaudimo pa- 
gelbinę priežastį. Kad gauti česna- 
kų-petruškų koncentrato be kvapo 
formoje, klauskit ALLIMIN. šios, 
tabletės vartojamos pertraukomis, 
padeda sumažinti kraujo spaudimą, 
galvos gėlą ir svaigulį pašalinti, 
paeinančius nuo daug skaitymo. 
Kad patirti aukšto kraujo spaudi
mo priežastį ir pagyti, klauskit gy
dytojo. ALLIMIN yra pardavimui 
pas visus vaistininkus. Didelė dėžė 
50c. Specialė Ekonominė—$1.00 
DYKAI. Kad gauti sampelių ir pui
kią knygelę adresuokit ALLIMIN, 
Dept. 309, 54 W. Illinois St., Chi- 
cago, III.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 

KONCERTAS
Ashland Blvd.

Auditorijoj

Kovo 12, 1939

INSURANCE
(APDRAUDA)

i

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ’ 

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

darbuotojams tik palikdavo 
liūdnus prisiminimus.

Trumpai sakant, senesnieji 
draugijų darbuotojai yra visko 
matę ir visko pergyvenę.

Tur būt, yra įdomiausias lai 
kotarpis iš mus draugijinio ju
dėjimo, tai pirmn 25 ir 35 me
tų, kada buvo laužomi pirmie
ji ledai, kada reikėjo kovoti su 
fanatizmu ir su tamsumu. O jei 
pridėsim prie to ir štokų prak- 
tikiško patyrimo musų draugi
jų darbuotojų, tai bus tikrai ro
mantiškas vaizdas.

Tačiau tie senieji draugijų 
darbuotojai dirbdami per dau
gelį metų draugijoms, dažnai 
visai užmiršdami apie save ir 
apie savo likimų, ir visas savo 
geriausias dienas yra atidavę 
draugijoms. Tik įsivaizduokit 
jei tie musų draugijų darbuoto
jai tiek darbo ir energijos butų 
padėję savo ypatiškai naudai, 
kiek jie yra padėję draugijoms, 
tai gal ne vienas butų gana toli 
materiališkai prasisiekęs. Bet 
tokiu atsitikimu, jei nebūtų bu
vę idealistų, nebūtų buvę pasi
šventimo, tai visas musų Ame
rikos lietuvių gyvenimas butų 
pasak poeto Jovaro, “apnikęs, 
tamsus ir miglotas”.

Daug iš tų senųjų draugijų 
darbuotojų jau yra pavargę ir 
pasitraukę iš veikimo, kiti nedė
kingo gyvenimo likimo yra pa
stumti į šalį, o kurie dar tebe
dalyvauja viešame veikime, tai 
ir jų daugumui jau energija y- 
ra išsisėmus arba baigia išsi
semti. Žinoma, negailestinga 
mirtis irgi gana drūčiai darbuo
jasi tarpe tų musų senųjų drau
gijų darbuotojų.

Duokim sau, pas mus Pitts- 
mrghe jau keli tų senųjų drau
gijų darbuotojų yra prasišalinę 
iš šio pasaulio, nežinom kas iš 
musų bus sekamas pašauktas, 
nes jau esame sulaukę gyveni
mo rudenio...

Pittsburghe yra susidaręs va
dinamasis veikėjų ratelis, ir tas 
ratelis, kaip tenka girdėti, turi 
pasistatęs sau už tikslų pagerb
ti senuosius Pittsburgho ir apy
linkės draugijų darbuotojus. Ir 
tas pagerbimas įvyksta kovo 12 
d. Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje su vakariene.

Vadinasi, toje vakarienėje 
bus pasidalinimas mintimis tar
pe senųjų draugijų veikėjų, bus 
prisiminti praeities vargai ir 
džiaugsmai dirbant draugijose 
iš tolimos praeities.

—S. BakanasIš Draugijų Veikimo
šaukia Pittsburgho distrik- 

tų SLA Pažangos Vajaus 
organizatorių susirinkimą 
PITTSBURGH, Pa. — šiomis 

dienomis Pittsburgho distriktų 
SLA pažangos vajaus generaliai 
organizatoriai S. Bakanas ir 
Charles Pikelis yra išsiuntinėję 
visų SLA kuopų organizato
riams pakvietimų laiškus, ku
riai šaukia visų šių distriktų 
organizatorių susirinkimą kovo 
12 d., 1:30 vai. po pietų, Lietu
vių Mokslo Draugystės svetai
nėje.

Šiame suvažiavime bus tarta
si kaip sėkmingiau darbuotis 
dėl pažangos vajaus, kaip gali
ma butų geriau gauti naujų na
rių. Taip pat tą pačią dieną, t.y. 
kovo 12, ir toje pačioje svetai
nėje (tik vakare, kada jau su
važiavimas bus pasibaigęs) y- 
ra rengiama ir vakarienė. Va
karienę rengia Veikėjų Ratelis 
pagerbimui senųjų draugijų 
darbuotojų.

Vadinasi, po suvažiavimo bus 
galima ir pasižmonėti.

—S. Bakanas

NAUJIENOS, Chlcago, UI.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
PEORIA, ILL. —- Charles Creighlon, kuris dėl gal

vos kiaušo perskėlimo nebežino, kas esąs.
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Žemės drebėsimas padė
jo aklajai

Gamta yra savyje sukaupu
si daugybę slėpinių, kurie pa
prastiems mirtingiesiems daž
nai nėra suprantami. Be to, 
ta pati gamta dažnai pasireiš
kia, kaip geriausias gydyto
jas- prieš kurį blanksta ir žy
miausio pasaulio daktaro iš

kombinacija
The GREAT WALLENDAS pirmieji aukščiausių sūpuoklių artistai

THE GREAT VVALLENDAS
Kombinacija kuri sudrębino 
milijonus per visą pasauli.

. . • ir Chesterf ield (nenukopijuojamas sumai■ 
symas] yra AUKŠČIAUSIA Kombinacija 
dėl daugiau rūkymo malonumo

KAINA 15 CENTŲ
Saule niekad nenusileidžia ant Chester- 
field’s populariškumo dėlto, jog Chesterfield 
suvienyja . . . krūvon sumaišo . . • pasaulio 
geriausius cigareto tabakus tokiu budu 
kuris yra skirtingas nuo visų kitų cigaretų.

Kuomet juos pabandote jūs žinosite 
delko Chesterfields suteikia milijo
nams vyrų ir moterų daugiau rūkymo 
malonumo. ♦. delko JIE PATENKINA

mintis ir mokslas, štai dabar 
užsienio laikraščiai pranešė 
apie nuostabų vienos moters 
pagijimą. Štai kaip nutiko tai 
laimingajai.

Toronto mieste, Kanadoje, 
gyveno ne pirmos jaunystės 
moteris, Katre Mitchell, einan
ti 64-tuosius metus. Prieš dau
gelį metų ji pergyveno didelį 
išgąsti ir neteko regėjimo. Bet

J.

sukrėtęs miestą žemės drebė
jimas, be daugelio blogybių, 
padarė šį tą gero. Mat, per pa
niką Mitchell kažkaip instink
tyviai sugraibė elektros mig- 
tuką, uždegė šviesas, kad žmo
nės tuo budu išvengtų didesnio 
sumišimo. Ir galima įsivaiz
duoti- koks buvo jos nustebi
mas, kai ji po truputį vis dau
giau ir daugiau galėjo įžiūrėti 
tai, ko jau ilgas laikas nebu
vo galėjusi matyti, o turėjo 
vien iš pasakojimų vaizduo
tis. Žemės drebėjimas ir pasi
reiškusi baimė grąžino jai 
brangiąją akių šviesą.

Reikšmingi skaičiai

Jau 20 metų sukako nuo tos 
dienos kai buvo pasirašytos pa
liaubos po Did. Karo, ir vis dar 
daug žmonių kenčia dėl to ka
ro. Anglijoje, kaip skelbia dien
raščiai, šiandien dar yra ligo
ninėse ir prieglaudose tiek nu
kentėjusių: 8,000 vyrų, neteku
sių vienos ar abiejų kojų; 3,600 
vyrų, netekusių vienos arba 
abiejų rankų; 90,000 vyrų su
žalotomis ir nuplautomis ran
komis arba kojomis; 10,000 vy
rų, kurių regėjimą sugadino 
dujos, bombos ir šoviniai, ir iš 
jų 2,000 visai nieko nemato; 
15,000 vyrų turi sužeistas gal
vas ir nešioja plieno “kepures”; 
11,000 vyrų nieko negirdi, jų 
klausą sugadino karo veiks
mai; 2,200 vyrų buvo nušalę 
kojas; 32,000 vyrų ir dabar dar 
gydosi nuo visokių ligų, gau

Chesterfield 
•• .sumaišymas kuri negalima nukopijuoti 

•• • TIKRA KOMBINACIJA pasaulio 
geriausių cigareto tabakų

Copyright 1939. Ltggbtt & Mybm Tobacco Co.

tų karo metu; 41,000 vyrų ser
ga džiova iš karo meto; 38 000 
serga širdies ligomis; 25,000 — 
serga nervų pairimu...

Anglai kasdieną išmoka 110,- 
000 sv. st. (apie 3,300,000 
auks.) pensijų pasaulinio karo 
invalidams ir žuvusiųjų karių 
šeimoms. Per metus išmokama 
per 40 milijonų sv. st., arba 
apie 1,200 milijonų auks.

Statosi medinę sostinę
Persikėlus Karpatų Ukrainos 

autonominės valdžios įstai
goms iš Užhorodo, kuris ati
teko Vengrijai, į naują sostinę 
—Chustą, ten jos stačiai netu
ri kur dėtis. Kadangi Chusto 
apylinkėje yra daug miškų, tai 
kaip rašo čekų spauda, autono
minė ukrainų valdžia ėmė sta
tydinti savo įstaigoms medi
nius namus. Tuo budu statoma 
šiuo metu nauja ištisa medinė 
Karpatų Ukrainos sostinė. Kai 
kurios valdinės įstaigos jau 
sausio mėn. galėsiančios įsi- 
kraustyti į naujus namus.

SLOGA' REUMATŠKI 
SKAUSMAI MANE STAČIAI 
|5 PROTO VARO AR NETURITE 

KOKIŲ VAISTŲ, 
KA0 MAN 

PALENGVINTŲ?

AŠ PARDUODU DAUGIAU 
PAIN-EKPILLfRlO.NfGU f 
VAlSTŲ.EESI KANKINANTIEMS 
REUMATZM0 SKAUSMAIS. 
TOKIS PUIKUS VAISTAS.

KAD IR AŠ PATS 4 

NAUDOJU

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra nandingros

EGG ..............................« $6.00
NUT ................................. $6.00
B1G LUMP ..................... $6.00
MINE RUN ...... „........... $5.75
SCREENINGS ............. $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHEH AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

> Išmokė] o m
už padėtus Zl ”/s\ 

pinigus 
/

Duodam Paskolas ant l-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

of 'CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA
_

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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MAUJJIEHOS
The LithuBnian Daily New«

Publlshed Daily Excfept Sunday by
The Lithaanian News Pub. Co.» Ihc

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription llatesi
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

Enlered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
cf Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iSskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St», Chicago, 
111. Telefonas Canai 8500.

U&takyteo Įtaisai
Chicagoje — paštu:

Metams .. ... .......  .... $8.00
Pusei metų ------------------- .... 4.(10
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiams __ .______  1.50
Vienam mėnesiui ________   .75

Chicagoj per išnešiotojus t
Viena kopija ___________ *___ 8c
Savaitei __________ ______.... 18c
Mėnesiui ________________ _ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metams .................................. $5.00
Pusei metų ......   2.75
Trims mėnesiams ..........„...... 1.50
Dviem mėnesiams __  1.00
Vienam mėnesiui ................. 75c'

Lietuvoje ir kitur Užsieniuose
Metams ..........---- ----------- ... $8.00
Pusei metų  ........................ 4.00
Trims mėnesiams ..........  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monejr 

Orderiu kartu su užsakymu.

fa M. A. Sharka

APŽVALGA
ANGLIJOS bARBIEčIŲ 

TAKTIKA

Hitleris esąs miręs
Keistų dalykų šiandien pasaulis išgirsta. Stambi A- 

merikos žinių agentūra, United Press, praneša, kad šio
mis dienomis išeisianti iš spaudos knyga, kurioje aprašo
ma, kaip mirė Hitleris!

Hitleris, apie kurio žiaurius darbus ir tamsius pla
nus kasdien kalba viso pasaulio spauda, esųs miręs ir pa
laidotas, ir tai aprašyta knygoje, kurių spausdina žino
ma New Yorke knygų leidimo firma. Jbš autorius esąs 
koks tai “Maximillian Bauer”, kuris sakosi tarnavęs pas 
nacių “fiurerį”, kaip jo asmens sargas, ir esąs taip pana
šus į Hitlerį, kad net artimiausieji Hitlerio bendradar
biai negalėdavę jo atskirti nuo Hitlerio.

Hitleris buvęs nunuodytas Miunchene, po garsiosios 
konferencijos su Chamberlainu, Mussoliniu ir Daladier. 
Po jo mirties kitas asmuo, labai panašus į Hitlerį, buvęs 
padėtas jo vieton ir dabar vaidinąs “fiurerio” rolę.

Kas gali tikėti tokia pasaka? O betgi įrodyti, ar ji 
tikra, ar ne, butų labai sunku. Kaip įrodysi, kuomet joks 
pašalinis žmogus prie Hitlerio negali prieiti, ir beveik vi
są laiką jisai (ar jo impresonuotojas) praleidžia, užsida
ręs Berchtesgadene, Bavarijos kalnuose?

Nežiūrint, kad šiandien pasaulis turi nesuskaitomą 
daugybę laikraščių, turi telegrafą, kuris urnai išnešioja 
žinias į visus kraštus, turi radio, — vistiek dar žmonės 
žino tik labai mažą dalelę apie tai, kas dedasi toje arba 
kitoje šalyje. Ypač mažai yra žinoma tiesos apie tas ša
lis, kurias valdo diktatoriai. Despotizmas, kaip ir visoks 
kitoks “brudas”, tarpsta tamsoje. _

Karo referendumas

Anglijbs Darbo Partija yra 
nusistačiusi ateinančiuose par
lamento rinkimuose kovoti sa
varankiškai, nesidėdama į jo
kias kombinacijas su buržuazi
nėmis partijomis arba komunis
tais. Ji nori Viena laimėti dau
gumą parlamente, kad ji galėtų 
sudaryti grynai darbininkišką 
valdžią.

Su darbo Partija eina išvien 
darbininkų unijos ir kooperaci
jos, kurios turi milionus narių.

Prieš šitą darbiečių taktiką 
stoja Šit Stnfford Cripps, milio- 
nierius advokatas, kuris pir
miau buvo toks “radikalus”, 
kad jam rodėsi, jogei nėra skir
tumo, ar Angliją valdys žmo
nių išrinkta valdžia, ar Hitle
ris. Dabar jisai skelbia “liaudies 
frontą”, patardamas Darbo Par
tijai sudaryti bloką su visais 
Cbamberlaiiio priešais — libe
ralais, komunistais ir “pažan
giais” konservatoriais (tokiais, 
kaip Eden, Churchill ir k.). Ka
dangi Darbo Partijos vykdomo
ji taryba kelis kartus įšpėjo 
Gripps’ą, kad jisai nevestų par
tijos skyriuose propagandos už 
savo “liaudies frontą”, o 

į ty įspėjimų nepdise, tai 
buvo pašaliiilas iš Darbo 
tijos.

Kad ir pašalintas iš partijos, 
Sir Stafford vistiek tęsia savo 
kampaniją. Jisai 'sumanė rinkli 
parašus po “peticija”, kurioje 
Darbo Partija yra “prašoma” 
blokuotis su aukščiaus paminė
tomis partijomis prieš Cham- 
berlainą. Jisai yra labai turtin
gas žmogus ir geras kalbėtojas, 
todėl šita jo veikla gali Darbo 
Partijai nemažai pakenkti.

Kuri gi taktika yra teisinges-

jisai 
jisai

“nuplukusią vėliavą” vėl iŠ- ' 
sikabino.”
Čia dvi netiesos ir viena veid- 

mainybė. Netiesa, kad Lietuvos 
sobidldemokratai kada nors bu
tų nepriklausomybę pasmerkę.

1907 ih. Lietuvos socialdemo
kratų partija savo suvažiavime 
Krokuvoje pakeitė savo progi'a- 
mb reikalavimą “demokratiškos 
sutedėruotos respublikos” rei
kalavimu “politiškos Lietuvos 
autonomijos su plaČilusiomis 
teisėmis savarankiai tvarkyti 
krašto gyvenimą”, (žiur. apie 
tai “Naujienose” Vieno Vilnie
čio — St. Kairio laiškus, rūgp. 
19; 21 ir 22 d.d. 1916 m.).

To suvažiavimo pareiškimas 
Lietuvos laisvės klausimu buvo 
suformuluotas šiek-tiek kuk
liau, negu atatinkamas partijos 
programo paragrafas, kuris ga
liojo iki to laiko. Bet yra 'dau
giau, negu žiopla, aiškinti tai, 
kaipo nepriklausomybės “pa
smerkimų”. Juk politiška auto
nomija su plačiausiomis teisė
mis savarankiai tvarkyli krašto 
gyvenimą reiškia nedaug ma
žiau, kaip nepriklausomybė.

Tas kuklesnis programo su
formulavimas turėjo tą papras
tą priežastį, kad 1907 m. Rusi
jos caro valdžia buvo sutriuški
nusi revoliucinį judėjimą viso
je imperijoje ir Lietuvoje; to
dėl net drąsiausioji Lietuvos po
litinė partija, socialdemokratai, 
buvo netekusi pasitikėjimo liau
dies jėgomis nuversti carizmo 
jungą vienu užsimojimu. Vieto
je nepriklausomybės, buvo pa
sisakyta už autonomiją su teise 
“savarankiai tvarkyli krašto gy
venimą”, kaipo už artimiausią 
žingsnį, siekiant Lietuvos lais
vės.

* J

Kapsuko ir Angariečio 
bolševizmas

Dvylika senatorių pasiūlė konstitucijos pataisą, ku
ri reikalauja, kad be žmonių pritarimo, pareikšto visuo
tinu balsavimu, kongresas negalėtų skelbti karo, išimant 
tuos atsitikimus, kai priešo armija įsiveržia į Jungtinių 
Valstijų arba kurios nors kitos šalies teritoriją šiaurės 
arba Pietų Amerikoje.

Panašus sumanymas jau buvo pateiktas pereitame 
kongrese Ludlow amendmente, bet kongresas atsisakė jį 
svarstyti, kuomet prezidentas Rooseveltas jam griežtai 
pasipriešino. Tame sumanyme nebuvo daroma išimties ki
toms Amerikos šalims. Reiškia, jeigu priešas užpultų 
Meksiką arba Argentiną, tai Jungtinės Valstijos (pagal 
tą amendmentą) turėtų elgtis taip, kaip ir atsitikime ka
ro Europoje arba Azijoje.

Taigi naujasis pasiūlymas, gal būt, ras daugiau pri
tarėjų. .

Bet ar iš viso toks sumanymas yra praktiškas? Pa
cifistai, t. y. žmonėS) kurie yra absoliučiai priešingi kiek- 
vfenam karui, šak'O) kad referendumas yra geras dalykas. 
Esą, kadangi į karą tūri eiti visi suaugę vyrai ir karas 
palte&a viso krašto likimą, tai ir visi žmonės privalo 
spręsti, ar kariauti, ar hfe.

Bet kddėl to klausimo negali išspręsti atstovai, ku
riuos žmonės išrenka? Atstovai leidžia įstatymus. Sena
tas kartu su prezidentu nustato Jungtinių Valstijų san
tykius sU užsieniu Tai kodėl šita sistema turi būti atmes
ta į šalį, sprendžiant apie karą.

Kongresas gali padaryti klaidą, kaip kad jisai pada
rė 1917 ih., nutardamas dalyvauti pasaulio kare/Bet jei
gu tuomet butų balsavę visi žmonės, tai kažin ar nuta
rimas butų buvęs kitoks. > ♦

Norint, kad žmonių atstovybė darytų mažiau klai
dų, reikia rinkti geresnius atstovus; p kad atstovai bu
tų geresni, reikia daugiau apšvietos ir sūsipratimb tiems, 
kurie juos renka, žmonės, kurie nesugeba išsirinkti tin
kamų atstovų, vargiai mokės geriau už juos išspręsti ir 
karo bei taikos klausimą.

To sumanymo pritarėjai rodo nepasitikėjimą parla
mentine tvarka, be kurios šių dienų demokratija negali 
apsieiti. • ( _

distrikte. 
rinkimai 

kuris yra 
tvirto- 
metus

distrikte konservatorių 
30,804

s’o? '
Apie lai galima daug-maž 

spręsti pagal rezultatus papil
domųjų rinkimų, kurie kartkar
tėmis įvyksta tai viename, tai 
kitame parlamento 
Pav. neseniai buvo 
Yorkshire distrikte,
laikomas konservatorių 
ve, nes prieš ketverius 
tame 
kandidatas buvo gavęs
balsus. Bet šį kartą rezultatas 
buvo toks: konservatorius York 
surinko tiktai 23,257 b., o dar- 
bietis Hali — 10,213. Tiesioje 
kovoje su konservatoriais dar- 
biečiai atėmė jiems ketvirtą da
lį balsų, o savo balsų skaičių, 
palyginti su 1935 m. rinkimais, 
padidino 11 nuošimčių. Reiškia, 
balsų skaičiai pasikėlė 36 nuo
šimčiais. Darbo Partijos nau
dai.

O ar butų laimėta daugiau, 
jeigu darbiečiai butų su kuo 
nors blokavęsi? Vargiai.

KŪMUTĖS LOGIKA
Brooklyno “Amerikai” nuo

latos užkliūva už liežuvio mu
sų tariamas “bendras frontas” 
su komunistais. Bet ji užmiršta 
pasipasakoti, kaip p. Laučka da
rė bendrą komitetą su “Lais
vės” “štabu ir kaip kun. Balku- 
nas kartu su draugu Mizara rė
žė “spyčius”, agituodami už 
ginklų fondą.

ŠIRVYDIŠKAI-KAPSU- 
KIŠKA ISTORIJA

Pącitavęs kai kurias vietas 
feapsuko, Angariečio ir k. bol
ševikų brošiūros (išleistos Vo- 
rbrifeže, Rusijoje, 1917 m.), Vyt. 
Sirvydas 'rašo:

“Kapsuko liudymu, nuo 
1907 metų ir socialistai pa
smerkė Lietuvos nepriklauso
mybę, tik 1917 metais, bū
dami Lietuvoje ir pajutę mu
sų liaudies
valstybę kurti,

1S

asiryžimą savo
jie išmestą

das) Lietuvos socialdemokratai 
buvo iškėlę griežtą Lietuvos nė- 

kaip apie tai" buvo pranešta Iš Rhinelanderio į Floridą 
aukščiau paminėtuose Vilniečio- 
Kairio laiškuose, kurie tilpo ’ 
“Naujienose”.

Kapsukais su Angariečiu juos 
UŽ tai pavertė “burždUziniais 
tautininkais” ir “nuo darbinin
kų klasės nutolusiu iiiteligentų 
burėlid”, bet tai yra paprastas 
bolševikiškas “triksas”: kas ne
sutinka su balševikų nuomone- 
inis, tą jie visuomet pakrikšti
ja “nedarbininku”, “buržujum” 
ir t.t.

Kttr sensas?
Tačiau p. Sirvydas apsimeta, I Įajjaį malonus ir paslaugus. Jei 

Kapsuku ir An- lliaĮO) itaj tau reikalingas koks 
gariėčiu, kurie, sėdėdami Voro- patarimas, tai patys ateina ir 
neže, rodė kelią į išganymą tciausja> ar negalėtų patarnauti. 
Lietuvos darbininkams ir phi-|jįe visa(]a pasirengę suteikti ge- 

viešbu- 
O jei 

lik su-
infor- 
duoda 

tautišku- smulkmeniškus nurodymus.
už kurį juos niekina Kap- įo paklysti jau negalima.

, t Turistų stovyklojePagaliau, jeigu Lietuvos so
cialdemokratai blogi dėl to, kad Mes niekur neskubėjome, 
1907 m. jie į savo programą bu- stengėmės kiek galima 
vo įrašę tik “politišką Lietuvosvi^°S.gy.V!: 
dutonomiją su plačiausiomis 
teisėtais savarankiškai tvarkyti 
kraštą”, tai kuri Lietuvos sro
vė Urba partija reikalavo tuo- 
iiiet daugiau? Yta faktas, kad 
visų kitų Lietuvos srovių reika
lavimai buvo mažfesni, o krikš
čionys demokratai iš Lietuvos 
nepriklausomybes tiesiog tyčio
josi, kaip iš “tuščios socialistų 
svajonės”, ir sake, kad Lietuva 
turi tenkintis Rusijos caro “įna
mio” role!

Rot p. Sirvydas laiko juos 
partiolais, o savo fašistišką tul
žį lieja ant socialdemokratų, 
kurie ne tik daugiausia prisidė
jo prie nepriklausomybės idėjos 
išpopuliarizaviirio Lietuvos liau
dyje iki 1907 metų, bet ir pir
mutiniai iškėlė nėpriklausomy-. . . .i - v . . K , _ . medžio nuskinti yra labai sun-bes sūkį pasaulio karo metu. , , . , Jtingi, labai gardus.

Sąžininguino pas tą fašistiš- paskui visu keliu važiuojan, 
ką strakalą yia ne daugiau, j Petersburg matėme di- 
kaip pas jo “liudininką” Kap-I lžiausius sodus. Taj vis apclsi

(Tęsinys)
Pietinių valstijų žmonės
Kai žmogus aplankai vakari

nes ir pietinės valstijas, tai pra
dedi galvoti: kas čia nėra bu
vęs, tai nfegali girtis, kad jis A- 
meriką žino. Mano manymu, 
kiekvienas turėtų Ameriką pa
matyti, kas tik turi progos. 
Naudingiau gal butų Čia pasiva
žinėti ir daug įdomių dalykų 
patirti, negu vykti į Europą. 
Turiu dar ir tai pasakyti, jog 
[pietinių valstijų gyventojai yra

do Lietuvos socialdemokratus. I riauSįų patarimų apie 
Jisai irgi juos plusta, pasireui- eills ir kitus dalykus, 
dainas “Kapsuko liudymu”. Bet kiausi kelio, tai jie ne 
tuo pačiu laiku jisai bando so- teikia visas reikalingas 
cialdemokratus apkaltinti dėl | macijas, bet tiesiog 
stokos “buržuazinio f 
mo”, i 
sukas. Tai kur čia sensas? I . '

Kapsukas ir Angarietis, kurių 
straipsnius cituoja p. Sirvydas, 
neturėjo pasitikėjimo Lietuvos 
liaudies jčgęmis dar ir 1917 m., 
todėl juodliffbuvo priešingi Lie
tuvos nepriklausomybei dar ir 
tuomet, kai Lietuvoje tas sukis 
seniai buvo iškeltas. Pirmasis 
jų toje Voroneže išleistoje bro
šiūroje rašė:

“Lietuvos darbininkai grie
žtai stovi prieš Lietuvos ne
priklausomybę. Lietuviai dar-, 
bininkai gerai žino, kad jiems 
bus daug lehgviau kovoti su 
savo šalies buržuazija dėl 
klases reikalų, jei tik turės 
gerus talkininkus kaimynų 
darbininkuose. O tie talkinin
kai bus geresni, jei jokie ru- 
bežiai dirbtinu budu neskirs 
juos nuo rusų, lenkų, vokie
čių af kitų tautų darbinin
kų...”
Čia visai aiškiai pasakyta, 

delko, Kapsuko nuomone, Lie
tuvos darbininkai neprivalo ko
voti už nepriklausomybę: dėlto, 
kad jisai buvo įsitikinęs, jogei 
be tusų, lenkų ir kitų Rusijos 
imperijos darbininkų talkos 
Lietuvos darbo žmonės vieno
mis savo jėgomis negalės sekJ 
m ingai kovoti už savo reikalus.

Bet tniį) pat yra aišku, kad 
Kapsuko pasakymas, jogei “Lie
tuvos darbininkai griežtai stovi 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bę”, išreiškė tiktai jo paties nu
sistatymą, o ne Lietuvos darbi- 
niiikų. Nes juk Rapstikitš itio- 
hiet negalėjo nė žodžio žinoti, 
už ką Lietuvos darbininkai 
“stovi”, kadangi jisai Lietuvoje 
nebuvo buvęs per 8 ar 9 me
tus.

Jisai buvo visiškai patekęs po 
Rusijos bolševikų įtaka ir žiu
rėjo į Lietuvą per bolševizmo 
akiiiius. Taip pat į ją žiurėjo ir 
Angarietis.

Bet susipratusių darbininkų 
nusistatymas Lietuvoje buvo vi
sai 
ne

kitoks. Jau 1916 metais (o
1917 m., kaip sako Širvy-

Po

to-

nors sumanys net lietuvių pa
rapiją steigti...

Bendras įspūdis
Miami miestas, matyli, labai 

smarkiai auga. Kur lik važiuo
ji, visur yra statomi nauji na
mai. Štai sausio pabaigoje lei
dimų namų statymui buvo iš
imta už vieną milioną su vir
šum dok Visi namai yra baltai 
nudažyti ir jų stilius žymiai ski
riasi nuo namų šiaurinėse vals
tijose. Jie puošnus ir naudingi. 
Daugiausia jie yra statomi iš 
cementinių “blaksų”, kurie pas
kui yra apkrečiami vapna. Pas
kui, žinoma, jie yra numaliavo- 
jami.

Pačiame Miami mieste, o y- 
pač Palm Beach (60 mylių nuo 
Miami) matosi lokių palocių 
kokių vargu turėjo ir Europos 
karaliai. T7e palociai tikrai pa- 
sižymi neįmanomu puošnumu. 
Tačiau yra nemaža ir tokių re
zidencijų, kurių puošnumas yra 
lik dirbtinis. Vadinasi, jos bliz
ga taip, kaip netikras deiman
tas.

(Bus daugiau)
nimu. Aplankėme įdomesnes 
vietas prie Meksikos įlankos. 
Visur pakeliui matosi kurortai, 
kurie labai puikiai atrodo. Ypa
čiai daug įdomių vietų galima 
matyli važiuojant iš New Or- 
leans į Jacksonville, Fla., keliu 
N. 90.

Kai įvažiavome į Floridą, ta: 
nakvynės teko sustoti specialio
je turistams stovykloje. Buvo 
jau tamsoka. Šeimininkė ap
švietė kiemą. Matėme tik me
džius, vienok ir į galvą mums 
neatėjo, kad tai apelsinų (oran- 

I džių) medžiai. Tikrai nustebo
me, kai šeimininkė apšvietė 
tuos medžius ir mes pamatėme 
tuksiančius apelsinų. Pasiūlė 
mums, kad mes pasirjnklumė-

Iš Lietuvos
Tėvai Bylinėjasi Su 

Vaikais
Tėvų ne-

SOCIALISTAMS
Lietuvių Socialistų Sąjunga 

yra buvusi labai stambi, nepa
prastai darbšti ir įtakinga or
ganizacija Amerikos lietuvių 
gyvenime. Ji leido savo laikraš
tį, per tūlą laiką leido ir žur
nalą. Išleido ir išplatino nepa
prastai1 daug literatūros. Kuo
pos turėjo savus chorus, dra
mos ratelius, knygynus, klubus. 
Prakalbų, paskaitų, debatų ir 
diskusijų rengimas ėjo smarkiu 
tempu. Nariai švietėsi ir kilus 
švietė. Jie stėige kooperatyvus 
ir susišelpimo draugijas. Nelo- 
lį kiekvienai šviesesnis lietuvis 
buvo Socialistų Sąjungoj. Nie
kas hcpaskleidė liek kultūros ir 
apšvietos, kai lietuviai socialis
tai.

Nekalbėsiu čia, kas pakenkė 
musų darbui ir kas susilpnino 
musų organizaciją, bes visi tai 
žino. Nėra reikalo agituoti už 
musų idėją ir taktiką, nes so
cialistines minties lietuvių rasi
me visur. Reikalinga ir vėl juos 
suorganizuoti. t)ar turime skai
tlingų ir darbščių kuopų. Rei
kia jų daugiau. Reikia, kad 
kiekviename mieste, kur lietu
vių randdsi, organizuoti sočia*- 
listų kuopą. Uel informacijų 
kreipkitės į LSŠ centro sekre
torių: Dr. A. Montvid, 2400

Madison St., Chicago, III.

nai ir “greifrutai”. Daugybė jų 
guli ant žemės, bet jų niekas 
nerenka. Mat, jie pernokę, tad 
nebetinka rinkai. Jei tuos vai
sius butų galima surinkti ir pa
siųsti į Rhinelanderį, tai jų te
nykščiams gyventojams užtek
tų ilgą laiką.

Miami
St. Petersburg yra didokas 

miestas. Matyli, čia daugiausia 
suvažiuoja jau senyvo amžiaus 
žmonės. Pačiame miesto vidu-

MARIJAMPOLE 
santaika su vaikais labai daž
nas reiškinys. Dažniausia ne
susipratimai kyla dėl ordinari- 
jų. Labai retas ūkininkas, pa
vesdamas didesnį ar mažesnį 
ūkį vaikams, žiuri, kaip vai
kai gali pajėgti tvarkyti esa
mose sunkiose sąlygose ūkį, 
kiek tas ūkis bus pelningas 
naujiesiems šeimininkams, ta
čiau užtat kiekvienas nori se
natvėje gerai gyventi ir reika
lauja sau tokios ordinarijos, 
kokia nepaprastai apsunkina 
ukj. Atsitinka, kad sunūs, tris 
keturis metus mokėjęs savo 
mieste gyvenantiems tėvams 
ordinariją, pagaliau pajunta, 
jog jis daro didelę žalą ūkiai, 
nes neretai buv. didesnių ūkių 
savininkai užsirašo tiek ordina
rijos, kiek šiūo metu ūkis duo
da per metus pelno, o kartais 
net daugiau. Beveik kiekvieną 
dieną apylinkės teisme yra by
lų, kuriose tėvai reikalauja iš 
vaikų mokėti sulygtą ir pasi
rašytą ordinariją, išmetinėja^ 
vaikams jų nedėkingumą ir kt.

Neužjaučia Vargšų

W.

Už Eterį 3 Men.
^TAURAGĖ. — Jocių kaimd 

Kpystautienę apylinkės teismas 
buvo nubaudęs Už rastus lo
voje du pusbonkius etero 3 
mėn. kalėjimo. Knystautienė 
apeliavo, bet apyg. teismas jai 
bausmę

tus, lai dar yra vielos kur at
sisėsti, bet po pietų lai visi suo
lui jau užimti.

Kiek pasidairę po St. Pelers- 
burgą, apžiūrėję svarbesnes vie
las, pasileidome į Miami, kut 
yra suvažiavęs gerokas būrys 
lietuvių žiemą praleisti. Kai lik 
atvykome į Miaini, tai tuoj ii* 
su lietuviais susitikome. Pir- 
tnilitlsia mus pasitiko ponai Ru
činskai iš Rhinelanderio, kurie 
atvyko į Floridą dar prieš Ka
lėdas ir rengiasi visą čia 
prakišti. Paskui susitikome it 
su kitais rhinclandiečiais, kaip 
antiii : Su p-ia Jonkus ir dukre
le, p-ia Shaltis, p. Jurgiu Vilas, 
likerių krautuvės savininkių 
chicagiečiais Nekrošių, l)r. 
Drahgeliu, p. Barški u ir Frank 
Shhnkus. Vėliau turėjau progos 
Susipažinti ir su kitais lietu
viais, kurib yra atvykę iš New 
Ybrko, Kenosha ir kitų Ame
rikos dalių. Jonas Bubnis iš 
Nevv York© ir biznį čia turi. 
Kenosliiečiai taip pat turi prisi
statę namelių, kuriuos nuomo
ja kUrortininkams. P-as Svei
kins iš Melrose Park Čia pasi
statė gana šaunų namą. Atrodo, 
kad ilgainiui čia susidarys vi
sai nemaža lietuvių kolonija.
Tuo atveju, kad kokios, kas dybų.

MARIJAMPOLE. ■— Žiemos 
pagalbos komitetas organizuo
ja rinkliavą tarp turtingųjų 
marijampoliečių, kurie neatsi
liepė raginami žiemos pagal
bos naudai apsidėti nors men
ku mokesčiu ir niekuo nepri 
sidėjo prie šito didelio labda
rybės darbo. Įvykusiame komi
teto posėdyj buvo smulkiai iš
dirbtas aukų rinkimo planas, 
o aukas rinkti sutiko vicebur- 
mistras P. Natkevičius, ‘'Dir
vos” b-vės savininkas Br. Si
rutis, mok. Damarodas, mok. 
Sirutytė, mok. Viliunienė, p. 
Skrinskienė, p. Bergienė, p. 
Baltrušaitienė, p. Finkaitė, p. 
Miežinienė, mok. Paukštys, 
mok. lešmantienė, p. Bukavcc- 
kieno. Tikimasi, kad šita rink
liava bus naši ir žymiai padi
dins žietnos pagalbos lėšas. Be 
to, įvykusiam komiteto posė
dy j nutarta 
ti tradicinį 
blynų balių, 
ti 700—800

ir šiemet sureng- 
žiemos pagalbos 

paprastai duodan- 
Lt pelno.

Ištvino Jura
JurosTAURAGf

tiek ištvino, kad pasiekė Stan- 
Čiaus elektros stotį ir Gitkino 
malūną, o lentpjūvės rąstai ap
semti. Apsemta ir keletas so-

upe

patvirtino.
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WASHINGTON NEWS—LETTER

“MEN OVER FORTY”

By L. J. ESUNAS
THE BALTIC AMERICAN SOCIETY OF WASHINGTON, D.

MARKS ESTONIAN AND LITHUANIAN DAYS ON 
GEORGE VVASHINGTON’S BIRTHDAY.

y

night of 
a dinner 
Admiral 
American

Bal-
Feb-
and

Club
So-

George VVashington’s Birth- Col. 
day was celebrated with a 
tie accent the 
ruary 22nd at 
musical at The 
by The Baltic
ciety cf Washington, D. C. The 
affair was also held in joint 
commemoration of the In- 
dependence Days of Estonia 
(Feb. 
(Feb.

24 th) and Lithuania 
16th).

dinner and musical was

Washington,s Birthday 
to fall on Ash Wednesday. 
complications that ensued 

remedied, hovvever, by 
the persons attending a 
of Fillet of Sole or 
Young Turkey 

to the
by the Rev. Fr. C. A.

Invit-
dinner were ac-

The 
planned more than a month 
before and it was not foreseen 
that 
was 
The 
were
giving 
choice 
Roast 
ations 
cepted
Musselman. O. P. of St. Do- 
minic’s Roman 
to deliver the inovation. and 
by the Rev. Arthur O. Hjelm 
of the Swedish Augustana Lu- 
theran Church to say Grace. 
The proceedings were eonduet- 
ed by Dr. Ellis Haworth, pres
ident of this Society.

The affair was opened with 
the singing of the national an
triems of Estonia and Lithuania 
by the two opetatic singers 
of New York City, Mrs. Olly 
Kukepuu, soprano and Miss 
Hilda Raud, alto who came 
dovvn to be the honored guests 
of the Society. The dinner then 
follovved after which the pre- 
siding officer made his remarks 
and called upon Mr. Kari Lamp, 
a gifted cellist of Boston, Mass. 
to give some musical selec- 
tions. His rendition of difficult 
numbers with natūrai ease was 
well received by the audience.

The presiding officer then in- 
troduced the following commit- 
tee members in charge of the 
arrangements 
and musical: 
Speek and L. 
chairmen and
Beckmann, Vera Gaudei, Lily 
Nikula and Mrs. Elsbeth John
son, committee members. Fol- 
lowing this, the Vice-President, 
Chairmen of the five Sections 
of the Society were asked to 
rise 
their 
were 
Mrs. 
nish,
tonian, Col. Charles Bachmann; 
Latvian, Mr. Alfrcd Schroeder; 
and Lithuanian 
Azukas. As 
flag of thė 
e d by the 
was raised.

Among the honored guests 
in attendance who vvere called 
upon to say a few words were 
the fbllowing: Col. William 
Shipp of the War Department 
who was formerly a Military 
Attache in the Baltic regioh; 
Mr. Felix Cole, now the Consul 
General at Algiers, Aftica būt 
formerly the Counsellor of the 
Legation at Riga, Latvia; Mr. 
Galman of the State DepL, at- 
tached to the Europeatt Divi- 
sion; Mr. Everett Ansley, for
merly the Acting Commercial 
Attache in the Baltic regibn 
būt now an advisor in the Bu- 
reau of Aeronautics; Miss 
Maude Barrett, a former sočia 
worker in Latvia, attached to

Catholic Church

for the dinner 
Dr. Peter A. 
J. Esunas, co- 
Mrs. Ruth S.

and be acknovvledged as 
narnės were called. They 
as fcllows: American, 

Ruth S. Beckmann; Fin- 
Mr. August Nikula; Es-

Miss Adele 
each sto-od up, a 

country, represent- 
particular Section,

NAUJIENOS, Chicago, III.
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LIK'

Ryan’s unit of the Ameri- 
Red
M.

the

Cross; and Mr. Will- 
Leiserson, Chairman 
Naticnal Mediation

can 
iam 
of 
Board.

Additional entertainment in- 
cluded singing of folk songs 
of the four Baltic cbuntries 
of Estonia, Finland, Latvia and 
Lithuania by Mrs. Olly Kuke- 
puu and Miss Hilda Raud, both 
of whom are soloists with the 
French Opera Guild in New 
York City and who are like- 
wise active in concert and radio 
fields. Miss Raud and Mrs. Ku- 
kepuu have given joint costume 
recitals in American schools 
and colleges, introdueing not 
only their c-wn native Estonian 
folk songs būt also folk songs 
of their Baltic neighbors. They 
appeared in their own colorful 
native costumes which added 
color to this gala event. Their 
singing was syperb which de- 
lighted and enthralled the au- 
dience. (To be continued)

obtain
rid o f their mem- 

employment for

WE ONLY HEARD

MARCHES 
a treat yet avvaits h:m, 

chnnot long escape. The 
pietured Time as asenile 
old man supporting him- 
his scythe. His flov/ing 

and mcdevial garb 
O the r

fending freedom of speech and as- 
sėmblage.

Freedom of exprcssion is basical- 
ly important, both as a right and 
as a utility. For vvithou. such 

a person cannot develop 
maturity, and hence 

become a real man. And 
freedom of expression, 

and evils cannot be aired. 
raiše the popular

a utility. 
.’reedom 
his mind to 
cannot 
vvithout 
wrong 
They fester, 
temper to the bolling point, and 
then explode in bloodshed and rc- 
volution.

Būt with the nazi gangsters 
among us, xve can preservo bo'h 
democracy and freedom of expre- 
ssion only by doing certain things:

1) Wc 
uniforms 
tions.

2) We 
privalė 
tion 
allo\ving no private armies, 
as the Blackshirts and the Brown- 
shirts which formed the strong 
arm that put into power the 
ists in Raly and the nazis in 
many.

3) We mušt insist upen the 
enforcement of laws that provide 
for the public recording of the 
support and membership of organ- 
ization.s likę the Bund and Cho 
Liberty League.

4) We mušt labor unceasingly to 
re-establi V economic democracy. 
America had essential economic de
mocracy in the free statės until* 
the Civil War because the nation 
rested largely upon the independent 
farmer. With the rise of big cor- 
porations and 
consolidations after 1865, hovvever, 
that economic democracy has 
steadily shrrunk. Unkss it is regain- 
ed, the economic Royalists and the 
industrial Tories will ūse the nazi 
gansters as storm troeps for the 
destruction of our political demo
cracy.

Heilo, once again, friends and mem
bers of Birutė, after helping you people 

’fight the flu, it seemed t6 catsh up 
with me and took revengfc upėn me. 
Būt I put up a g-ame fight and so, 
I ain back ih the fold with the ręst 
of you, thanks to the medical aid of 
this great city of Chicago.

Būt getting down to the doings of 
Birutė, we havė at lašt found a hall 
and obtained the date for our coming 
sočiai, the date is Šaturday, March 
18, 1939 at the Matąuette Ballroom, 
located at '6908 South Wėstčih West- 
ern Avė. So let'š see you all there and 
bring your fciėnds and have a good 
time, as Birutė is always shovving their 
friehds a good time at their sočiais. 
With re'frcshmerttš and dancing galore, 
the tickets are only 40c. So come one, 
come all and help Birutė put over 
another successful sočiai.

The New Pope
The Nazi Gangsters are Here

THE NEW POPEthey have to say
Honest, forvvard-looking men and 

vvomen the \vorld over, wbether 
Catholic Or Pbotėstant, Jėw or non- 
bclievėi*, have rėašon to xvelcome 
the eiection of Eugenio Cardinal 
Pacelli as Pope Pius XII. For the 
new pope by his record and by his 
Character ptomises to follovv the 
recent anti-totalltarian policy o f her 
prcdecessor — to lend his able sup- 
port.to both religious and political 
freedom.

The French, for example, ap- 
provė his eiection unanimously: the 
reaclionaries primatily as the 
frierid of France, the liberals and 
Socialists as the enemy of fascism. 
Protestant Engianti, which follovved 
.he recent events ai the Vatican 
with keenest interest, has greeted 
the choise of Pacelli \vith markeri 
acclaim, British nevvspapers of near- 
ly all shadės of opinion emphasize 
his eiection as a vietory for deino- 
cracy against totalitarianism.

The “London Times”, Tory 
mouthpiece of the Chamberlain go- 
vernment, for instance, says among 
othcr things:

“Pius vvhile štili Cardinal 
solemnly condemned philosophies 
‘obsessed with the superstition of 
blood or by that of race’... the pray- 
ers of his flock and many Chris- 
tians who do not recognize his re- 
ligiouš sovereignity vvill go with 
him in the great task he has as- 
sunied.”

While the “Manchester Guardian” 
lauds the \visdcm of the cardinals 
for their choicc, the liberal ‘‘Lon
don Nevvs-Chronicle” conchides 
remaiks vvith,

“His eiection mušt be taken 
mean that Pius XI’s policy is
be continued — a policy vvhich up- 
held the rights and dignity of the 
individual in face of totalitarian 
claims of the statė.”

In centrai and southeastern Eu- 
rope, too, Pacelli’s. elevalion to the 
papacy is looked upon with satis- 
faction as another blovv 
Berlin and Rome.

Nor \vill the people of 
and Italy find a foe in
pope. As a true Roman, Pacelli re- 
Cognizes the good qualitics of the 
Italiaris and lovos them. Directly 
after the World War Pacelli cx- 
pressed his friendship for the Ger- 
man people and his belicf in the’.r 
greatness. Būt the new pope, many 
thoughtful person believe, rightly 
distinguishes between the German 
and Italian peoples and their ru- 
lers. In doing that he shovvs the 
šame statesmanship as President 
Wilson showed during the World 
War whcn he strove to drive a 
wedge betvvėen the German people 
and their oligarchic government.

mušt ban the vvearing of 
by all political organiza-

mušt never allovv any 
group to usurp the funč- 

of the police. That 'means 
su' h

The March of Time! The radio, 
the talkies, and nevvspapers have 
made this phrase, o its variations, 
as familiar as the slogan, Whcatiei' 
for brėakfast! oF, 99 44/100ths pine 
— so it floats! Brea’.hes there a 
man with soul so daad who has 
never heard a news commentator 
exclaim i n a voice trembling with 
emotiont TIME, pause, 
ON! If so, 
vvhich he 
Victorians 
doddering 
self with
white beard 
were Copyright trademaFkS. 
traditions symbols, favered by the 
Victorians, wcre the hourglass slow- 
ly triekling down šand, and the 
sundial casting a shadow. Contrast 
this with the coiiception of Time 
today. Time is pietured as a com- 
posite eut of a marching platbon 
of grim-faced soldiers, their knees 
flashing in perfect rhythm; then an 
auto racing out of the pieture; a 
bomb bursting mid-air; a train 
looming larger and larger. Time is 
pietured as swift; cxplosive; brutal.

Būt whethėr you prefer to pie
ture Time as marching, flying, rac
ing, is immaterial. Time DOFiS. 
movė on, implacably, swiftly, sure- 
y. The pages of a calendar fhitter- 

ing down may be an exaggeration, 
jut it is not an understatement. 
^articularly to those at school is 
his true. The finai quarter, the 
ast sėmester, has begun — Judo, 

and the end of the school year 
ooms ahead. The ques!ion arises: 

After that, then what? To the high- 
school graduate, college beckons as 
a Mecca. To the undergraduate or 
the upper člassman attending the 
university or college, the problem 
of tuition for . the next year, re- 
ease from financial pressure, is 

the objective for the next fcw 
months. To all of these types of 
studens, the SCHOLARSHIP LOAN 
FUND offered by the Lithuanian 
University Club should be of iri- 
terest. Every year the L. U. C. ex- 
tends a loan of .$300 to some 
worthy student of Lithuanian dc- 
scent desiring to better his educa- 
tion. This loan, covering approx- 
imately one year’s tuition, is re- 
payable in five year’s time, with- 
out interest of any kind. The re- 
strietions for eligibility are few: 
the applicant mušt be of Lithuanian 
parentage and reside in Cook couii- 
ty. There mušt also exist an actual 
need for this loan. All those inte
rested in the Scholarship Loan 
should send their applications at 
once to Mr. A. Rulis, Chairman of 
the S. L. Fiind, 5409 S. Sacramcnt'o 
Avenue, Chicago.

Invariably every club sooner or 
later mcets up with individuals of 
indiffercnt interests — individuals 
who float into the membership of 
the club and just as casually float 
out. To tęst the sinebrity o f appli- 
cants desirous of joing the L. U. C., 
appličahts are required to attend 
threc formai meetings. Since thesb 
meetiilgs are spaced a month apart, 
individuals of lukev^arm interest. 
autbmatically drop out. At the lašt 
meeting, nine ncw members were 
admitteil to the membership of thb 
L. U. C.! 
proven 
active , in 
thbm xvė 
into the 
The ncw
26th meeting consist of Lillian Wi- 
leinka, Aldona Grabus, Joseph Salo- 
rautis, Alexander Junevicz, Anna 
Behes, Peter Jasis, Ėdward Allmah, 
Jošephine Stanaitis, ahd Isabella 
Barr.

hegistratibh W0s bėgini Febrliary 
26 fob the Lithuanian tihnguagb 
ęidss ior the L. U. C. members. 
Miss Piliponis is to llavc chatge of

meet evė- 
Sihce the 

būt in-

vvith comprehensive ex- 
Every member has been 
to the most šearching 

and only the best

Lašt Friday we had a great turn- 
out and a general meeting deciding 
a few facts for our coming sočiai, 
Radio appearance and our Spring af- 

men I fair. A shott reheatsal occured before 
with evehing \vas over, which ended

have

fasc-

rig d

(Recejitly Ckibs of “Men Over 
Forty” began to spring irito exist- 
erice, making big headlines and 
mueh ado in all parts of Ihe count
ry. The purpose of the Clubs, it is 
said, is “to get 
bers” 
them.

Here’s whal
about themselves. — Ed.)

The Men Over Forty Club, vv’th 
offices at 400 W. Madison St., has 
been recently organized in Chicago 
by a group of imcmployed exccut- 
’.ves for the purpose of selling each 
o:her to business concerns, vvho 
are in need of the highest caliber 
men. A survey of their proccdure 
n seleeting their members clearly 

indicatcs that ‘ they are going to 
fili a long felt need in Gris area 
for a place vvhcre outstanding men 
can be located. Before any man is 
accepted as a member he mušt 
conciusively prove that he is a real 
ėxecutivė 
perience. 
subjected 
serutiny
jeen admitted.

Largo number of business 
vave had adverse experiences 
men who have passed the age of I with Russiari Tea and chėcse snaeks.
forty with (he rcsult that today 
;here exists, and not vvithout some 
justifieation; a fcar of mistakes in 1 z I i
eniploying men over forty. Severai 
of Chicago’s most prominent cx- 
eeutives have cxpressed this view- 
point in personai 
the Club, 
man over 
valuable 
the right 
executives 
’orty hre in mental rutš, that they I f 
are opinionated, have mueh to un- 
earn, are reldctant to follow in- , 

structions and they may have slovv- 
cd down physięąlly. The Men Over 
Forty Club are leaving no stone v 
unturned to be absolutely certain 
that their menftl?9rs are free from Since Pirmyn’s trip to Lithuania, it 
these. faults. has been recognized as one of tbc lead-

One member, \vho is a man of ing Lithuanian choruses in Chicago. 
outstanding ability, has been handi- Naturally this places it in a position 
cappcd because of an uncohčious that 
tendency to be too crikical. This The 
fault was quickly dc^ectcd by the ties 
Club with the' 1‘ėsult that they have time 
enabled this ’ man to correct his Būt 
shorteoming .'and are right novv ly worked on its next 
about to rcplace him on his former Mascotte” (Laima), 
job with a largo concern in Chi- . , 
cago, where his Services will be TI>1S 's n° *!’ca,i,s 

since he goes Pirmyn hav,nB Pre!c"«d 
with a changed men- lts 
This illustrates one fro,n timc ,o tilhe rc<i"Mts arc 

service the Club ls "ived fot, il to bc givcn again- 
responsc to thčse rcquests it will 

executive is vvorthy stagcd again at the Soko1 ^a11 
Marsh 26.

folks, let’s see you allAnd now,
at rehėarsals. With *the stiow disappear- 
ing and the Spring 
here, there is no
ther to stop us from coming down.

intervievvs with . 
būt they addėd that the 
forty is by far the most 
employee, proving he is 
man for the job. Some 
feel that many meh over

vveather almost 
excuse for bad wca-

be seeing you next Friday at 
hall at 8:00 P. M. Tiri then 

waiting fot Spririg with you.
As cver

B. J. B.

immense industrial

that 
going 

to wear their beautiful colorful 
Lithuanian costumes to H;he Silver 
Jubilee of NAUJIENOS next Sun
day, March 12, at the Ashland 
Boulevard Auditorium. A splendid 
idea! That’s why we tell you about 
it right here and now immediately 
after having heard about it so that 
other ladies could follow suit. You 
<now in Lithuania you will see 
the fair ones decked in Lithuanian 
costumes at many a formai bąli. 
The national costume there takes 
place of a formai gown at impor
tant occasions. Why not here? By 
all means, those who have them or 
can make them by 
wear them!

...Just this lašt 
was a celebration 
quence round 
territory. The Chicago Savings and 
Loan Association had 
Opening at its new 
6815 S. Weštern Avė., 
president, John Pakel, 
tains his Office. And, 
heard, that after the člose of the 
successful opening, a few of the 
directors and friends decided to 
“drop 
were 
night. 
Well, 
those 
From 
do!

. . . Each day round about the 
iloon-hour a certain table in a 
bertam restaurant is surrourided by 
a greater or smaller number of our 
professionals. No. no one else 
seems to darė to occupy any of 
those places except that steady 
circle. Nevertheless, we can and 
do find ourselves a place novz and 
then somevvhere within hearing 
distance,—which is not very dif
ficult since they do. not vvhisper 
their convetsation, as 
Ihst Šaturday, things 
different. Their voices 
ed to a soft key, until 
to laugh. Yes, they vvere telling 
jokės! Evidently they vvere a bit 
shy in letting the ręst of the diners 
hear the stale stories they had to 
resort to, for we overheard one of 
them say, 
write or 
book!” Perhaps, šomebody 
help them in this matter?

. . . Kindly take note that 
ENGLISH SECTION tvill next 
pear this Šaturday, Mdrch 11, to 
gether with the Jubilee issue b: 
NAUJIENOS. It will resume its 
regular Monday issues a week 
from coming Monday; in bthef 
vvords, we shall be with you March 

, 11 and then March 20 and weekly 
therėafter.

Meanwhile we look forward to 
seeing as many as possible on 
Sunday, March 12, at NAUJIENOS 
SILVER JUBILEE. — Nettšy.'

a
“Yes, folks, we only heard 
number of the ladies are

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

doeS not allow for any letdovvns. 
nūmcrous conccrts in different ei- 
and here in Chicago leave little 
for preparation of new matėria’.. 

despite this, the Chorus has Steadi- 
operetta, "La

its

to 
to

Sunday, should

Saturday there 
of some 

Marąuette
conse-

Park

its Grand 
location at 

where its 
also main- 

we only

in” on their neighbors who 
štili open round about mid- 

A goodwill tour,—V/as it ? 
business is business and do 
directors mean business?!! 
what we heard they sūrely

had 
and

to
a rule. Būt, 
were a bit 
vvere pitch- 
they starteč

“Why doesn’t šomebody 
discover a new joke- 

chn

the
ap-

These nevvcomers 
themselvės interested 

the club affairs, and 
extend a cordial xYelcome 
membership of the club. 
members of the February

Miss Piliponis is to have 
thiš group. The class will 
njrigs, tvvicb a month. 
class Avilį meet regularly, 
ft*ėqtiently, outsidę prebdration, or 
a reVie^v immediaiely jirėčedihg thb 
class, is a requisite. Members are 
asked to bring their own rrtateHąl: 
an atticel, magazino, or book 
written ih Lithuanian for orai read- 
ing until such time as a suitable 
Lithuanian text-book is seleeted. 
Registrants will be notified later 
as to the time and place of meet- 
ings for this class. —J. Rachens,

where his 
lighly profitable, 
jack to work 
tai attitude. 
phasc of the 
rendering.

In fact, no 
of his hire, who does not realize Į 
that he has certain human weak- 
nesses and, although the Club is 
seleeting its membership with every 
discrimination, nevcrtheless they 
are showing an outstaanding cx- 
eeutive characteristics in their rc- 
cognition that no one of their mem
bers cah bę looked upon as infall- 
ibles. They are soėntifically critic- 
ising their members and givihg each 
other advice,’ which cannot be ob
tained thru relatives, friends, btlsi- 
ness associates or disinterested 
parties. This procešs will be iri- 
valuable to the firm foFtūii'atc 
enough to obtain the service of bhė 
of these mėn.

The right man over forty is the 
highest cjuality merchandise on the 
mhrkėt today. He js past the stage 
where ho one can tell him what he 
might do. He knovvs the meaning 
of hard work and wholc-heartcd 
effort. He is above the playing of 
pčtty polities and the repeating of 
damaging gossip. He has been triėd 
and is sure and certain — in his 
prime — many times with the very 
best produetive years of his life 
hhetid 6f Iiim.

No better summary of his valiie 
can be oblhined thah to quote ohe 
of the mehiberę of thė Men Over 
Fortir Club — “When I get a job, 
you can bet your lašt bottom doL 
lar, I hiean business ih no uribfer- 
tain term. I will put the effort of 
a lifetime into that job. My whole 
heart ahd undiVidėd effort will go 
right iŪo my job. I have respons- 
ibilitles which 1 rievei* really rtp- 
preciated until after J passed forty 
and the concerrrl gd to work for 
is going to see resuls that vvill be 
the best that’s ih me. Talk about 
loyalty _  appreciation — desire to
sūcėeed — no man can surpass me, 
who hasn’t been thru the mill and 
knows what it’s all about. And 
that’s the big fbing I likę about this 
Club. Every man in it feels the

a 
it 

audience appeal is &b 
time

new work, 
before, būt 
great that 

to time re<juests

GliAl^lD liAi’luS 
NEWS

Lithuanian Art Chorus of 
Rapids held a sleigh-nde 
February 11, at Morrison 
Saranac, Michigan. Ice-skat-

dėalt to

Germany 
the ne\v

re-
In 
be 
on

There are būt few meinbers 
who have participated in its lašt 
sentation so that to alniost all members 
it is a new and ifiterėsting study. One 
of the original cast is Onuks Skevet.

Onuks, long a favorite, df Chicago, 
will sing the title role of the maseot, 
Bettina. ’Vd'ith her in supporting roles 
will be well
stata, 'Stash Rimkus, Eruno Norman, 
Lil Stupar, 
"Barčus,

lef t 
pre-

kqown choristers J., kuk-

and
Eleanor Lileikis, 

V. Astilla.
Stuffy

with Pirmyn, after 
will be V. Tarutis, 
role of Frederic, 
Vyto, you will remember, re-

Pitmyn some

a long 
portray- 

the Prince

Joe Urban, Ruth Gilbert,
Švoba, Agatha Jasaitis, 

Staskus, Violet Matulaitis, 
Staskus, Eleanor Delinick,

only

farmer 
is in

a sense of stab- 
an “old tlmer”

who, receives the 
the hands of an-

Back 
abscficė, 
ing the 
of Pisa.
ceived his start with 
years ago.

The big role of Lorenzo goes to 
Paul Stogis. Paul is a very vveleome 
addition to Pirmyn’s family. His great 
experience will impart 
ility such as 
can.

Rocco, the 
lucky maseot,
other well knowri figure of Pirmyn’s 
past history. S. Jokubauskas, for many 
years president iof Pirmyn and a mem
ber of tlie “Pihnyri Lithuanian Fund” 
čommitteei is Well suited for this re- 
"sponsible part.

As usual in back of the soloists will 
be the chorus rehdjr to >db its šhare.

For a pleasant «vehing 
music and «nt€rtainment be 
Hali, on March 26th.

of 
at

X.

good 
Sokdl

H.

tame. We have no *has-bcens’ or 
men who have bumed thėmšelveš 
out on jbbs while they were young. 
Our membership requiremėhts are 
seeing to that. We are going places 
and will render one of the finest 
Services tb Chicago business that it 
has ever seeh.

The ncw popė’s record is that oi 
a stout, able friend of human dign
ity and freedom in religion and in 
government. If Pacelli lives up to 
that record, as we naturally expect 
him to do, mankind vvill long be 
thhnkful for thė vvisdom of the 
eonelave that made him the new 
pope.

THE NAZI GANGSTERS ARE 
HERE

The 
Grand 
party 
Lake,
ing, tobogganing, and bob-sledding 
were also enjoyed by the group.

Those attending were Dorothy 
Matthevvs, Edvvard Patrilla, Stella 
Chapla, 
Charles 
Stanley 
Johnny
Emily Jakenis, Jim Urban, Julia 
Chase, Joe Staskus, Eleanore Matu
laitis, Hugh Ross, Florence Deli
nick, Tony Krolikovvski, Stella Ju- 
deika, Leonard Duditch, Ruth 
Gasper, Alex Jasaitis, Annie Stas
kus, John Adams and Irene Matth- 
ews.

Mr. and Mrs. Charles Kyanskas 
Mr. J. Antonaitis, Mrs. Maurice, 
Mr. Duditch, Mrs. Staskus, and Mr. 
Palagin, — teacher of the chorus 
also attended.

Those acting on the committee 
were Florence l?elinick, chairman, 
Eleanore Matulaitis, Joe Staskus, 
and Violet Matulaitis.

—F. Edkins.

the nazi gangsters are here 
the only fact brought out 

mass-meeiing at Madisori 
Garden in New York City

That 
is not 
by the 
Square 
of the Nazi German-American Bund.
Disųuieting as that fact is, two 
other facts morc sinister and dan- 
gerous carrib Ib light at that meet- 
ing — that the nazi gangsters vvebe 
allowed to usurp the funetion of 
police, and also that tbc Nevv York 
City pdlice weht out of their way 
to beat up anti-hažiš.

Isadore Greenbaum, fui* instance, 
a lone Jew vvho attetnpted to scale 
the platform durihg kahn’s bitter 
attack on Greehbdtim’s raee, wns 
beatėn- up by the police vvho 
“retšciied” him. Moreovėr, the So- 
čialist Workers’ Party and the 
Young People’š Socialist Lcague, 
two left groups, vvho insisted upon 
their constitiltional right to picket, 
vvere 
police. 
evėnts,

fbhcibly dispersed by the 
Those vcl-y importam 

_ __ t which show thdt the nazi
gangsters are here, vvere not re- 
ported by' the newspapers Hiat 
lauded Mayor La Guardia for de-

UNEMPLOYMENT
COMPENSATION

A seriės of fivfc articles on “What 
Unemployment Compe nsation 
Means to Illinois VVorkers” has 
been prepatėd tesfrecially for re&d- 
ers of NAUJIENOS.

next July Ist, 
Department of

This Serites dešigned to acąuaint 
the wotkers of Chicago with their 
rights under the State job insuran- 
te !aw will begiu next Monday.

Job insurance benefits in Illinois 
will not be payable to unemplbyed 
workers until after 
bui officials of the
Labor believe that the Unemploy- 
rhetit Čompensation program is ęf 
Such vital hnpbrtance to the vrel- 
fare of Illinois that all vvorkers 
should be infornied cončerning the 
provisions of the law.

Thb “Naujienos” in keeping with 
its policy of service to its readets 
is happy to be able to present this 
setites explaining the nature and 
valtie bf Unemjiloyment Compen- 
sation.
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Diena Iš Dienos NAUJOSIOS GADYNES CHORO 
VAKARIENE

gių lietuvių darbininkų gru
pė, jis ir šiandien pasilieka jū
sų ir mano, kitaip sakant, pa
žangių lietuvių darbininkų 
choras.

Paskutinės Progos
Užsiregistruoti

Nori Prailginti 
Mokslo Metus

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)

Walter Bartkus, 48, su Pol 
ly Sojka, 42.

Gavo
Perskiras

Saddie Dowiat nuo Victor 
Dowiat.

Mary Jokovich nuo Michael 
Jokovich.

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIO

KONCERTO
Tikietus Galite Nupi
ginta Kaina Iškalno 
Nusipirkti Pas Seka
mus Naujieniečius:

A. DAINIS,
2957 W. 33 th Street

JAMES SHOLTEMAN
3227 W. LeMoyne

Mr. KARTANAS, 
2555 W. 69th St.

A. J. PAVILONIS
4025 Brighton Place

J. ROMANAS,
4152 S. Campbell

J. WOSKI,
1633 W. Jackson Blvd.

Mrs. M. ZOLP,
3554 S. Halsted St.

J. AREŠKA,
1328 So. 50th Avė.

Cicero, III.
F. J. D0WIAT,

5924 S. Maplewood
T RTTTA

3141 ’s. Halsted St.

Mrs. NORGAILA, 
2914 W. 45th St.

M. ŠEŠTOKAS

Melrose Park, III.
FRANK STANION1S 

4950 Gadys Avė.
P. BALČIŪNAS, 

4359 S. Artesian Avė.
FRANK LUKOŠEVIČIUS 

1618 So. 50th Avenue
ALEX STASULAITIS, 

1405 S. 49th Avenue, 
Cicero

K. P. DEVEIKIS, 
1518 S. 48 Ct., Cicero

A. NARBUTAS, 
1033 W. 103 St.

J. MAČIULIS,
906 Prescott St., 

Waukegan, III.
NAUJIENOSE 

1739 S. Halsted St.

Dainavo Aleksandras Vasiliauskas
Sokolų svetainėje, 2345 So. 

Kedzie avenue, pereito šešta
dienio vakare, Naujosios Ga
dynės choras surengė vakarie
nę savo rėmėjams pagerbti. 
Vakarienėje dalyvavo tur būt 
daugiau nei 200 žmonių.

Laike vakarienės pasakytos 
trumpos kalbos — linkėjimai 
choro darbuotojams. Nurody
ta, kad choristai ir choristės 
dirba gražų darbų, pabrėžta 
mintis, kad Naujosios Gady
nės choras glaudžiai koperuo- 
ja su lietuvių darbininkų vei
kla. Kalbėjo drg. K. Liutkus, 
V. Poška, Dr. Dundulis, Dr. 
Gussen, Dr. P. Grigaitis, dr-gė 
Millerienė, drg. Matuck ir p-lė 
Josephine Milleriutė.

Kalboms pasibaigus buvo iš
pildytas dainų programas. Pir
miausia dainavo trio, būtent 
Valerija Ladyga, Antoinette 
Mankevičiutė ir Edwardas 
Budraitis. Paskui duetas: Va
lerija Ladyga lir Antoinette 
Mankevičiutė.

operos, 
scenoje

Tenka

—V. Poška.

CHICAGOS BIZNIO
ŽINIOS

International Harvester ben
drovė skelbia, kad praleis apie 
$3 milionus dolerių moderniza
vimui savo traktorių dirbtuvių 
Chicagoj.

Prie 2600 West 31st Bulva
ro dirbtuvės, yra statomas 
naujas traktorių triobesys ir 
sudedama nauja mašinerija.'

National Tea Company, Mai
sto Krautuvių “grandinės” fir
ma, skelbia, kad 1938 metais 
turėjo $982,313 nuostolių.

1937 metais nuostoliai sie
kė apie $1,365,000. Apyvarta 
pereitais metais siekė $55 mi
lionus dolerių.

JEIGU—
ikišiol nebuvote užsiregistra

vę; ,
pakeitėte pavardę, arba
po paskutinės registracijos 

pakeitėte adresų;
sulaukėte 21 metų amžiaus, 

ir norite dalyvauti balandžio 4 
d., rinkimuose — tai skubėkite 
ižsiregistruoti.

Registracijos laikas pasibai
gia rytoj 9-tų valandų vakare.

Registracija yra vedama Rin
kimų Tarybos raštinėje, miesto' 
rotušės rūmuose, nuo 9-tos va- 
andos ryto iki 9-tos vakare. 
Raštinė bus atdara registracijos į 
tikslams šiandien ir rytoj. Po
ryt dienos užsiregistruoti nebus 
galima.

Chicagos Apšvietus Taryba 
svarsto pasiūlymų prailginti 
dabartinius 38 savaičių moks
lo metus iki 40 savaičių. Tai 
blogos naujienos vaikams.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Paisykite Savo 
Namus Pakol

A. Vasiliauskas.

Įdomiausias programo nu
meris, be abejonės, buvo p. 
Aleksandro Vasiliausko dai
nos. A. Vasiliauskas paeina iš 
Saginaw, Mich. Detroite jis 
jau keletu metų žinomas kai
po pirmaeilis dainininkas ne 
tik lietuvių, bet ir amerikonų 
tarpe. Jis žinomas ir toli už 
Detroito ribų, faktinai žino
mas Amerikoj nuo juros iki 
juros, kaipo koncertinis ir 
kaipo radijo solistas.

šeštadienio vakare p. Vasi
liauskas padainavo tris dai
nas: Ne margi sakalėliai, Ona 
ir Dul dul dūdelė. Jo balsas 
stiprus, lankstus ir muzikalus. 
Yra tekę girdėti per porų de
šimčių metų kuone visus žy-

miuosius Amerikos lietuvių 
dainos talentus. Kažin ar tik 
p. Vasiliauskas, nebus visų jų 
žymiausias.

Kas norės išgirsti šitų stiprų, 
lankstų ir malonų balsų visoj 
jo pilnumoj, tai turės progų 
kovo 19 d. Tų dienų Lietuvių 
Auditorijoj, Bridgeporte, yra 
rengiamas p-nui A. Vasiliaus
kui koncertas.

Gerb. svečiui detroitiečiui 
pabaigus dainuoti, mergaičių 
trio—Valerija Ladyga, Antoi
nette Mankevičiutė ir Jose
phine Miller—išpildė porų nu
merių, paskui Edwardas Bud
rys, Frank Rubušius, Angeli
ne Misevich, Antoinette Man
kos, Valerija Ladyga ir Jo
sephine Miller dainavo grupe. 
Ir pagaliau visas choras pa
dainavo ištraukų iš 
kurių ruošiasi statyti 
ateinantį rudenį.

Tiek apie programų,
dar tarti žodis-kitas apie patį 
chorų kaipo organizacijų. 
Naujosios Gadynės chore dai
nuoja kuone išimtinai Ameri
koj gimusi ir augusi lietuvių 
jaunuomenė. Nors choras vei
kia savistoviai, tačiau kontro
liuoja jį rėmėjai, ir visų pir
ma LDLD 4 kuopa. Taigi 
Naujosios Gadynės choras yra 
ne pavienio kurio asmens sa
vastis, bet pastovios, demokra
tiniai socialistinės lietuvių dar 
bininkų grupės organizacija. 
Amerikos, ir ypač Chicagos, 
lietuvių margame gyvenime 
skambus ir populiarus obal- 
siai, kilti siekimai ir gražus 
darbas neretai pavartojami ir 
šiokiems ir tokiems tikslams. 
Tenka betgi pasakyti, kad 
Naujosios Gadynės choro Chi
cagos padraiki aplinkuma ne- 
pasigauna. Jį sutvėrė pažan-

Miesto taryba atidavė John 
Marsch, Ine., kontraktorių fir
mai kontraktų kasti antrų Chi
cagos “Subway” dalį po Mil- 
waukee Avė., -nuo West Hub- 
bard St., iki Chicago Avėnųe.

Marsch firma sutiko darbų 
atlikti už $2,094,766.

Federalės valdžios Recon- 
struction Finanėe Corporatioa 
paskolino Northwest Airlines 
Ink., lėktuvų linijai, $860,000 
nupirkti šešis naujus, moder
niškus keleivinius lėktuvus.

Oliver Farm 
Fairbanks, Morse 
National Watch, 
& Co., ir kelios

Eąuipment, 
& Co., Elgin 
E. J. Brach 
kitos firmos

Chicagoj ir apylinkėj skelbia, 
kad 1939 metų biznio prospek
tai yra geri ir kad jų biznis 
laipsniškai kyla.

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulkų,— 
paskolų ant ilgų

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

AŠ ŠAUKIU

Galumef 4178
MICHIGAN AVĖ.

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

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

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

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

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

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

NAUJIENŲ JUBILIEJINE
EKSKURSIJA LIETUVON

Tel. Boulevard 6327
Zelvis Building Co.

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

CHICAGO, ILL.

COPR. I9W, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

HOUSEHOLD LINENS • PATTERN 1682

No. 1682 — Mezginiai ir išsiuvinėjimas užvalkalams 
abrusams.

ar

Illinois valstijoj fbreklozavi- 
mo procedūra' užtrunka ilgiau 
ir kainuoja daugiau negu ku
rioj nors, kitoj valstijoj. Tuo 
susirūpino Chicagos advokatų 
Sąjunga ir jau « baigia ruošti 
projektų Illinois * valstijos mor- 
gičių įstatymo sumodernizavi- 
mui. Jei valstijos legislatura 
projektų priims, tai forekloza- 
vimo dalykai nebus tiek kom
plikuoti, kaip dabar, taipgi ad
vokatų atlyginimas už foreklo- 
zavimo bylų vedimų bus daug 
mažesnis. } R.

Kritika Šitam 
Policistui Nepatiko

Laivu GRIPSHOLM

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

Gegužes 31 d., 1939
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVĖ

VISKAS DEL 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

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

Ši ekskursija yra užgirta Liet.
Sųjungos Amerikoje.

Del platesnių informacijų ir 
dokumentų, kreipkitės

Alinėj ties 1129 East 43rd 
St., prie baro gėrė policistas 
John P. Welch, nuo 5700 Dre- 
xel Bulvaro, John . McDonald, 
Monarch bra'varo agentas nuo 
9157 South Loomis St., ir ke
letas kitų vyrų.

McDonald draugiškai erzino 
policistų Welch j apie jo neti 
kusį darbų, apie “dideles ko
jas” ir t. p. Welch’ui tas labai 
nepatiko ir išsitraukęs revol
verį jis McDonaldų pašovė, 
sunkiai jį sužeisdamas.

Welch buvo suspenduotas ir 
įkalintas Hyde 'Park nuova
doj.

sutvarkymo

NAUJIENASNo. 1682

Jeigu norite turėti smagią kelionę

I Miestas ir valstija

PETER PEN

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

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė .............<.......................................................

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

Sekmadieniai nuo 9 ryto iki 1 vai. dienų

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Kovo 12, 1939

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $19.50

UŽ ............................................... ■ **
GYDYMAS $£fl.00

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

diena Ligoninėje $ 15.00
REUMATIZMAS z $J>.00

Greitai Palengvinama — " 
VISAS LIGAS GYDOMA $<.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. Darbas 
garantuotas-

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5*83-5840



/

Pirmadienis, kovo 6, 1939 NAŪJB2N0Ž, Chicago, fll. ~

SUMAŽINO ELEKTROS KAINĄ PRIEMIES
ČIU GYVENTOJAMS, CHICAGOS 

PRAMONĖMS
Vartotojai Sutaupys $2,200,000 Per Metus.

—----
Chicago Heights, Joliet ir dau
gelį kitų artimų miestelių. Ten 
260,000 vartotojai, privatiški ir 
biznio įstaigos, mokės už elek
trą, pradedant birželio 1 d., 7% 
mažiau negu ikišiol. Vietoj 
$3.10 už pirmas 50 kilovatinių 
valandų, mokės $2.85.
• Visos kitos bendrovės, kartu 
ir Chicagos Commonwealth E- 
dison, numuš elektros kainas 
tiktai pramonėms, biznio įstai
goms ir raštinėms išėmus West- 
ern United B-vę. Ghicagoj tokių 
įstaigų yra 108,000. Privatiški 
elektros vartotojai mokės tiek 
pat kiek ikišiol. Western United 
bendrovė turi 36,000 privatinius 
vartotojus ir 3,390 “viešus”, tai 
yra biznius, o Illinois Northern 
— 4,100 viešų vartotojų.

Pradedant su pirma birže
lio, Chicagos priemiesčių gy
ventojai sutaupys per ateinan
čius metus po $2.85 už elektrąt

Pereitos savaitės pabaigoj 
Illinois Valstijos Viešo Aptar
navimo Įstaigų komisija įsakė 
keturioms elektros bendro
vėms sumažinti elektros kai
nas.

Tos bendrovės yra Common- 
wcalth Edison-Chicagoj, Public 
Service of Northern Illinois — 
už Chicagos, Western United 
Gas and Electric Company, 
taipgi už Chicagos.

Daugiausiai sutaupys Public 
Service of Northern Illinois 
kostumeriai. Ta bendrovė ap
tarnauja priemiesčius Cicero, 
Berwyn, Oak Par, River Forest,

Paskutinės Progos 
Užsiregistruoti

Automobilių
Nelaimės

JEIGU—
ikišiol nebuvote užsiregistra

vę;
po paskutines registracijos 

pakeitėte adresą;
pakeitėte pavardę, arba
sulaukėte 21 metų amžiaus, 

ir norite dalyvauti balandžio 4 
d., rinkimuose — tai skubėkite 
užsiregistruoti.

Registracijos laikas pasibaigia 
rytoj 9-tą valandą vakare.

Registracija yra vedama Rin
kimu Tarybos raštinėje, miesto 
rotušės rūmuose, nuo 9-tos va
landos ryto iki 9-tos vakare. 
Raštinė bus atdara registracijos 
tikslams šiandien ir rytoj. Po 
ryt dienos užsiregistruoti nebus 
galima. ; i

e Į Chicagos Filmore nuovadą 
atėjo 35 metų maywoodietis, 
Roy II. Goetschel, nuo 3123 So. 
Third avenue, ir pasisiūlė areš
tui. Goetsebel paaiškino, kad 
prie Fifth avenue ir Kilbourn 
avenue jisai užmušė 3 metų 
berniuką, William Watson, nuo 
752 S. Klibom avenue. Goet
schel nusigando ir pabėgo, pa
likęs berniuką gatvėj, bet vė
liau susigriebė ir pats atėjo 
nuovadon pasiduoti.
O 25 metų chicagietis Bruno 
Mallek, nuo 3616 S. Marshfield 
avenue, užsimušė įvažiavęs į 
gatvekarių dratų stulpą prie 87 
ir Indiana avenue.

DINTOJU SĄSTATO DALYVIAI

Jonas Stasiūnas

M

Unės Bąbickaitės trupės. Tiek 
dėl jo vaidybos.

Kuomet, apie dešimts metų 
atgal “Naujienos”, kartu su vie
nų iš musų stambiausių ir se
niausių biznierių, p. Juozu Bu- 
driku, davė pačius pirmuosius 
lietuvių radio programųs/ šis 
žmogus buvo jų annaunąeris. 
'Reiškia jis buvo ir pirmas lie
tuvių radio programų annaun- 
seris. O kiek tokio patyrimo jis 
įgijo per tuos dešimts metų!

Tur būt, kad jau dabar visi 
žinote, jog aš kalbu apie tos 
įžymios ir visų gerbiamos ra
šytojos Žemaitės sūnų, Antaną 
Zymontą. —Taitikaš

Traukia Pullman’o
Bendrovę 
Atsakomybėn

Kovoja Uniją
Federtvle Darbo Santykių Ta
bu šaukia Pullman Standard 
ar Manufacturing Bendrovę 

tardymui apie tariamus prasi
žengimus darbo santykių aktui.

Bendrovė yra kaltinama at
leidinėjimu darbininkų už pri
klausymą unijai.

Pullman Standard bendrovės 
dirbtuvės randasi prie llOth ir 
Cųttage Grove.

Atlankykit Pasau
linę Paroda 
New Yorke

am?

NAUJIENŲ-ACME Tclcphoto
Elcazer NVhcelocko, Darlmouth kolegijos steigėjo, iš 

sniego nulipdyta 36 pėdų aukščio statula.

CIJ-SSIHEDfiDS

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

ESU 47 METŲ amžiaus, noriu 
gauti darbą pas gerą žmogų—dau- 

j giau žinių suteiksiu per laišką. Ra
šykite E. G., 145 Spring St. Ali- 
ųuippa, Pa.’z* — ’7 ; '• ■ < £• '•

H.ą Žmonės Mano
Komunistiškas veid 

mainiavimas
jau

PAIEŠKAU DARBO prie namų 
—patyręs. Galiu prižiūrėti boilerį. 
Rašykite Box 945, 1739 So. Halsted 
Street.

HELP VVANTED—FEMĄLE 
Darbininkių Keikia

MOTERYS SKUDURAMS skirs
tyti džiunkjardėje—turi būti paty
rusios. Geras atlyginimas.

BERGER BROS.
2248 West Lake St.

KEIKIA PATYRUSIOS senyvos
MOTERS skudurams skirstyti.
PAUL BARR, 3515 W. 12th Place.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu pusininką, biznis geras, 
išdirbtas. Priežastis liga. 720 West 
35th St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Narnai^

KAMPINIS NAMAS, 12 apart- 
mentų. Frigidaire. Metinių pajamų 
$4860 ‘ *
Norėtų bungalow ar 2 flatį mainy
ti.

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 NORTH CRAWFORD. 

Independence 6870.

$16,500—$2500 pinigais.

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, karšto vandens šiluma—lo
tas 30x125—6537 So. Artesian Avė.

MADOS

mas veikale “Alkani Žmpnės”, 
vaidino ir Philadelphijoj ir vė
liau Chicagoje, rodos prie p-lės

Antanas Zymontas
Kuomet paprašiau musų ge

rojo autoriaus Juozo šmotelio, 
kad jis suteiktų vaidintojams 
savus paaiškinimus, kiekvienos 
atskiros rolės jo “Bruožų” są
stato, jis atsakė “redaktoriams 
rupi, kad ‘Naujienose’ tilptų 
tiktai geri ir įdomus raštai ir

gautas, atstumtas. Jiems yra 
nemaloni kiekviena klaida, 
kiekvienas neapgalvotai parašy
tas žodis ... O čia dar juos 
trukdo visoki žmones, reikalau
dami patarnavimo, . ir pikti 
reikšdami savo nepasitenkini
mus ...”

Ir kadangi vyriausio redak
toriaus rolė yra svarbiausia, tai 
galite suprasti kokia atsakomy
bė puolą musų daugelio metų 
patyrimo turinčiam scenos my
lėtojui Jonui Stasiūnui. Be abe
jonės, Stasiūnas norės pralenk
ti ir savo anų laįkų geruosius 
rekordus, nes šiame veikale yra 
jam ypatingai dėkinga rolė.

Viena svarbiausių rolių “Nau-

Erie Railroad gclžkelio kom
panija siūlo atlankyti New Yor
ko parodą laįai geromis sąly
gomis.

Traikiniai iš Chicagos išeis IrĮdek vieną ^ekiypdienį, 6.vaL va
kare, NewrY(jrke pribus 7:55 
pirmadienio vakarą. Taxi nuo 
gelžkelio stoties nuveš į viešbu
tį, kurįame bus apmokėta už 
4 dienas ir įduos, vieną įžaųgųs 
bilietą į pasaulinę parodą, taip
gi parveš atgal į Ghicagą, už
$35.50.

Gclžkelio bilietus galite gauti 
“Naujienose”, r “N.” Ądm.

Apsiėmė Dainuoti 
“Naujienų”

Roselando komunistai 
meldžiasi, o komunistų orga
nas, “Vilnis”, tas jų maldas UŽ
giria. Bet tuo pačiu laiku ko
munistai uoliai veikia laisva-
manių . organizacijoje, kurioje 
jie kovoja prieš “Romos trus- 
tą”’.

Šito šaW veidmainiavimo 
pateisinimui komunistai varto-

publikos dalis turi išsižadėti sa
vo įsitikinimų. Šitaip demokra
tiją aiškindami, komunistai du
mia akis savo neprotaujan
čioms davatkoms. Demokrati
ja anaiptol nereiškia, kad ma
žuma neturi jokių teisių.

Demokratija nereikalauja, 
kad žmonės veidmainiautų. Ji
apgina žmonių įsitikinimus. O 
komunistas Petronis ir komu
nistas Misevičia pastatė save 
veidmainių rolėje, kada juodu, 
vesdami tvarką klubo bankie-

PIRM NEGU PASIRAŠYTI LYSĄ 
Kampas Kirnball avė.—6 apart. 

Metinių pajamų $2900—$3500 pini
gais—Pilna kaina $13,500. Kampas 
2 krautuvės, 19 apart. Pajamų 
$9,300—$7,000 reikalaujama— pilna 
kaina $30,000. 12 apart.—6x5 — 
kampas 
Rendos 
•—Pilna 
FIRST

Altgeld Avė.—puiki vieta. 
$6,600—$5,000 reikalaujama 
kaina $23,000.
STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žemė Mainais

NORIU MAINYTI NAMĄ ant 
nedidelės* farmos. Namas 4 kamba
rių, elektriką, gesas, skiepas ir visi 
įtaisymai. Daugiaus informacijų 
klauskite per laišką JOHN GAYE, 
145 Spring St., Aliųuippa, Pa.

toriko. Šiai rolei reikia jau ypa
tingo artisto ir vieno, kuris y- 
ra pripratęs prie mikrofono. 
Laimei, naujieniečių tarpe kaip 
lik toksai ir randasi.

Prieš jam atvykstan Chica- 
gon, mes jau spaudoje skailėm 
apie jo vaidybinius gabumus. 
Vaidino jis gyvendamas Boslo-

Ąleįtsandras Vasiliauskas — 
Wesley atvyko šiomis dienomis 
iš New Yorko ir apsistojo pas 
pp. J. Milerius, 1030 Central 
St., Evanston, III. (Tek Green- 
leaf 9182). \

Drg. Vasilįau^kas šeštadienį 
lankėsi “Naujienose” ir malo
niai sutiko dainuoti “Naujienų” 
Jubiliejaus Iškilmėse, kurios į- 
vyks k°vo 12 d., Ashland 
levard Auditorijoje.

ja demokratijos ir tolerancijos 
principus, kuriuos jie niekino 
per metų metus. Pavyzdžiui, 
komunistas J. Misevičia aiški- 
ųa, kad SLAP Klubo bankiete 
dėl to buvo sukalbėta malda, 
kad bankiete dalyvavo “90% 
tikinčių žmonių, kurie norėjo 
melstis”. Tai pleperiš! Iš ko ji
sai žino, koks nuošimtis buvo 
.tikinčių ir netikinčių? Ir kas 
jam sakė, kad tikintieji žmo
nes tame bankiete norėjo mels
tis ?

Jeigu tie žmonės butų norė
ję melstis, tai jie butų nuėję į 
bažnyčią arba butų papoteria
vę namie. O Piliečių Klubas nė
ra bažnytinė arba religinė or
ganizacija. Dar nė vienas jo 
bankietas iki šiol nebuvo atlik
tas su maldomis.

Kad ir tikinčiųjų žmonių bu
tų dauguma klubo parengime, 
tai iš to dar neišeina, kad kita

te, įvedė poterius, į kuriuos jie 
patys netiki.

Juodu labai klysta, jeigu juo
du mano, kad tuo buvo pasi
tarnauta tikintiems žmonėms. 
Dori katalikai veidmainių ne
kenčia. Kiekvienas galėjo su
prasti, kad komunistai tame 
bankiete meldėsi ne su tikslu 
pagerbti tikinčiuosius žmones, 
kurie tokios “pagarbos” visai 
ir neprašo, bet su liksiu juos 
apgauli. Šitą faktą patvirtina 
ir Misevičia, nes jisai sako, kad 
malda vasario 19 d. bankiete 
parodė, jogei komunistai nėra 
“aršiausi tikėjimo priešai”.

Vadinasi, tikslas buvo nubal
tinti komunistų partiją tikin
čiųjų žmonių akyse, o ne pa
gerbti tų žmonių jausmus. Bet 
jeigu ji nebūtų juoda, lai ir 
baltinti jos nereikėtų!

Demokratas.

FARMS FOR SALE 
Ūkiaiį Pardavimui

80 AKRŲ, 5 KAMBARIŲ NA
MAS, bloga barnė, su visais ūkio 
įrengimais ir Šeimininkystės daik
tais. 13 akrų antro augimo miškas, 
2 upeliai. Puiki ukininkystės apy
linkė. $975.00,

HANSON—OSBORN, 
Hart, Michigan.

COAL—WOOD—OIL 
. Anglys—Malkos—Aliejus

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

Bou-

Duos Darbo 
100 Jurininkų

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
n-a naudingos

No. 4048 — Sporto suknelė. Nukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi 34, 36, 38, ir 40 colių per krutinę-

No. 4956—Mergaitei suknelė. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8 ir 10 metų 
* amžiaus mergaitėms.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros ...................... per krutinę I
I m f F11/irt Siunčiam Gėles]LOVEIKlSs&i.

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted StreetTel. YARDS 7308 no Chicagos skyriaus viršinin
kas kapitonas Ahern skelbia, 
kad valdžia priims 100 jau
nuolių darbanĮS ant valdžios 
prekybinių laivų.

Aplikantai turi būti Ameri
kos piliečiai, virš 21 metų am
žiaus. Pirmenybė bus duoda
ma bedąrbiaįns ir toĮkienjs, 
aplikantams, kurie turi šiek 
tiek jurininkayimo patyrimo.

T

Income

$11,500 Trukumas 
Stickney Miestelio 
Ižde

Stickney miestelio ižde buvo 
susektas $11,500 trukumas. Pi
nigus buk išeikvojusi buvusi iž
do tarnautoja, kuri neseniai ap
leido tarnybą, ir ištekėjo už vie
no valdininko. Ji buk prisipaži
nusi prie išeikvojimo, bet atsi
sako paaiškinti kur pinigus pa
dėjo.

Jei Norit
• KA PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

•
NAUJIENŲ 

GARSINIMUS 7
VISI SKAITO.

PASAUKITE MUS TUOJAUS

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos pri

einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.

—---------------- ------------ ■ - ------------ -

AR JIESKAi 
DARBO?

(Vardas ir pavardę)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
«

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

GĖLININKAS ~ 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

*

“NAUJIENŲ” .
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

KASDIEN NUO 8 v 
RYęO IKI 8 v. VA 

f- < KARO.
.1.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V RYTO.*7 ; IKI

7:30 V AL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

1 popiet ir nuo 4 iki 7:80 
vai. vakaro.

Tel. CANAL 8500

---------------SKAITYK KASDIEN------------- 3

iNAUJIELASi
------- IR TEMYK SKILTIS------------- ’

“REIKIA DARBININKU““
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

n» kilk lilslii $lml, ClltlGO. ILL



Naujienų Istorijos Bruožų 
Autorius

Juozas šmotelis 
n-----  • —

Vienas “Naujienų” Įkūrėjų

Galiu sau įsivaizduoti, koks 
labai malonus, šioj valandoj, y- 
patingai, turi būti tas jausmas, 
kad buvai vienas įkūrėjų pir
mojo lietuvių dienraščio Ame
rikoje, tai yra “NAUJIENŲ”

Toliau, galiu suprasti, nors 
gal tik dalinai, tų pasišventimą, 
tą atsargumą, ir didelį rūpes
tingumą, kuriiiom tie pirmieji 
naujieniečiai ugdė savo laikraš
tį ir jo skleidimą plačioje vi
suomenėje. Lyg ir suprantu, 
kaip jie visi gėrėjosi, kada jų 
siunčiamas svečias susilaukė 
tiek visuomenės pritarimo ir į- 
vertinimo, ir kaip greitai jisai 
liko jų kasdien laukiamas sve

tys ir draugas. Ir kaip tų drau
gų skaičius nuolatos augo ir au
go.

Iš kitos pusės, koks buvo šių 
pirmųjų naujieniečių nusivyli
mas ir skausmas, kuomet rei
kėjo gintis teismuose ir pergy
venti tas didžiausias audras, ku
rios užpuolė juos, kęsindamos 
visiškai sugriauti šį kilnų su
manymą, visas pastangas, dar
bą ir pasišventimą, kuriuom 
jis buvo įvykdintas. Priešai ė- 
mčsi visokių priemonių, kad 
nupuldinli naujieniečių dvasią,, 
kad išsemti jų energiją, kad su
naikinti jų draugų pasitikėjimą 
ir kad sugriauti patį laikraštį, 
bet, tas viskas jiems nepasisekė.

Vėliau, koks gilus buvo tų j- 
kurėjų ir draugų — rėmėjų 
džiaugsmas visais laimėjimais. 
Ir kaip jie turėjo gėrėtis visais 
a (siekimais ir tais skaitmenin- 
kais ir vertingais darbais, ku
riuos “Naujienos” atliko ir į- 
vykdino visų lietuvių naudai 
per savo ketvirtą dalį šimtme
čio gyvenimo.

Taigi, būti dalyviu pačiuose 
pirmuose žingsniuose Naujienų 
įkūrimo ir pergyventi jų dvi
dešimts penkių metų gyvavimo 
nuotikius, ir šiandien turėti ga
limybės taip gausiai prisidėti 
prie šių’jų reikšmingų sukaktu
vių paminėjimo — yra reta pri
vilegija. Tai tokia, kokia teko 
vienam tikrai nuoširdžiam nau- 
jieniečiui — JUOZUI ŠMOTE
LIUI.

JO KŪRYBINIAI 
GABUMAI

Būdamas jautrios sielos ir 
turėdamas artistiškų ir kūrybi
nių gabumų, Juozas šmotelis 
noriai prisidėjo, su savo kūry
bos darbu, kad padaryti šią ap- 
vaikščiojimo šventę ištikro ori
ginale, parašydamas jai “Nau
jienų” Istorijos Bruožus.

šis veikalas yra labai įdomus 
ir kupinas įvairių nuclikiii iš 
“Naujienų” gyvenimo istorijos. 
Juozo Šmotelio užduotis šiame 
atvejyje buvo nelengva. Visgi 
gyvai nupiešti tą dvasią, tą su
sikaupimą, atvaizduoti tą ener
giją ir sielą, kuri yra įdėta kas
dieninėj eigoj tokio laikraščio, 
kaip “Naujienos”, ir nors trum
pais bruožais pažymėli bent kai 
kuriuos iš svarbesnių ir reikš
mingesnių jų dvidešimts pen
kių metų gyvenimo nuotikių ir 
darbų, buvo nelengva. Tačiau 
autorius šmotelis pajėgė ir tą 
padaryti gan gabiai. ,

Negaliu praeiti nepažymėjus, 
jog negana to, kad Juozas šmo
telis parašė patį veikalą, bet ji
sai, kartu su savo sumini, Ed- 
wardu, kuris nors būdamas dar 
jaunų metų, bet rodo žymų ga
bumą ir talentą kaipo artistas- 
piešėjas, ir net laimėjo prizus 
meno parodose, patyfs prirengia 
ir padaro reikmenis visai sce
nai.

Manau, kad po visko kas bu
vo pasakyta ir padaryta, Juo
zas šmotelis turi daugiau gra
žių ir itin brangių, negu kito
kių, atsiminimų iš “Naujienų” 
kūrimosi ir gyvenimo. Manau, 
taip-gi, kad jis turi ypatingo 
džiaugsmo sulaukęs šios “Nau
jienų” 25 metų sukakties pro
gos, kartu su tuom, kad jisai 
galėjo imti tokią aktingą rolę

NAUJIENOS, Chiėago, III.-------- .—  -i——  r— r-— 
sukūrime medžiagos pačių iš
kilmių programai, kuri įvyks 
12^ d. kovo *— didžiojoj Ash
land Boulevard Auditorijoj.

Aš gi imu šia proga palinkė
ti Juozui šmoteliui geros svei
katos ir ilgų metų pasekmingos 
darbuotės toje srityje, kurią jis 
labiausia mėgsta,

—Taitikaš

Paskutinės Progos 
Užsiregistruoti
JEIGU—

ikįšiol nebuvote užsiregistra
vę; . • ' ■ ? • L ■

po paskutinės registracijos 
pakeitėte adresą;,

pakeitėte pavardę, arba 
sulaukėte 21 metų amžiaus, 

ir norite dalyvauti balandžio 4 
d., rinkimuose — tai skubėkite 
užsiregistruoti.

Registracijos laikas pasibai
gia rytoj 9-tą valandą vakare.

Registracija yra vedama Rin
kimų Tarybos raštinėje, miesto 
rotušės rūmuose, nuo 9-tos va
landos ryto iki 9-tos vakare. 
Raštinė bus atdara registracijos 
tikslams šiandien ir rytoj. Po 
ryt dienos užsiregistruoti nebus 
galima.

Atleido 4,932 
Nepiliečius iš 
W.P.A. III. Valstijoj

W. P. A. skelbia, kad Chi- 
cagoj ir kitose Illinois valsti- 
josįdalyse atleido iš pašalpos 
darbų 4,932 nepiliečius. Trum
pą laiką prieš lai Chicagoj 
jau atleido apie 2,000.

C.I.O. Darbininkai 
Ir Skerdyklos 
Pasirašė Kontraktą
Užbaigė Ilgą Ginčą Dėl Algų 

ir Valandų
C.I.O. skerdyklų darbininkų 

unija skalbia, kad šeštadienį pa
sirašė kontraktą su Chicagos 
skerdyklų yardų bendrove ir 
užbaigė ilgą, kelių mėnesių gin
čą dėl algų ir valandų.

Kontraktą pasirašė C.I.O. 
skerdyklų unijos Stock Hand- 
lers skyriaus viršininkas, Ben 
Brown, ir Union Yards and 
Transit Company vedėjas O. T. 
Kenklė.

Kontraktas nustato 40 valan
dų darbo savaitę, taipgi bend
rovė sutiko mokėti 60 centų ini- 
nimum valandos algą, duoti ap
mokamas atostogas, pusantros 
algos už viršlaikį ir nustatė tam 
tikrus patvarkymus ginčams 
spręsti.

Ragina Čiepyti 
Vaikus Prieš 
Difteritą

Chicagos sveikatos depar
tamentas ragina tėvus Čiepyti 
visus savo vaikus, kad apsau
goti juos nuo difterito. De
partamentas sako, kad dau
giausiai serga vaikai iki de
vynių metų amžiaus ir kad 
nečiepytų vaikų gyvybė būna 
didesniam mirties pavojuje, 
negu čiepytųjų.

Pirmadienis, kovo 6, 1939

Sveikinimai "Naujienoms"
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija Chicago, III., 

sveikina Naujienas su 25-kių metų sidabriniu jubiliejum 
ir linki ilgiausių metų. Skiriame aukų penkių dolerių ju
biliejiniam numeriui.

Dr. A. J. GUSSEN, sekretorius
Naujos Gadynės choras sveikina “Naujienas”, jų re

dakcijų, administracijų ir visus jų bendradarbius. Lin
kini geriausių pasisekimų “Naujienoms”, kartu ir Dr. P. 
Grigaičiui ilgiausių metų.

Su šiais linkėjimais prisiunčiam Money Order už $5. 
Su draugiškumu,

Čia pasirašo Naujosios Gadynės choro valdyba
E. GRIGG —• pirmininkas
J. VALENTĄ — vice-pirmininkas 
MISS L. KELLY — nut. raštininkė 
MISS J. MILLERIUTĖ — fin. rast. 
MRS. E. Ručinskienė — iždininkė.

(Sveikinimą prisintė A. Dainis.
Musų LDD 4 kuopa siunčia dovanų, Money Order 

$10.00 ir prašo priimti. Lietuvių Darbininkų Draugijos 
4 kuopa šiuomi sveikina “Naujienas”.

Pirmadieni, vasario 27 d., įvyko L.D.D. 4 kuopos vi
sų narių susirinkimas ir nutarė pasveikinti “Naujienas” 
jų dvidešimts penkių metų sukakties proga ir paskyrė 
dovanų $10.00.

Susirinkimas įvyko W. Neffo svetainėje, 2435 So. 
Leavitt St. Nutarta, kad L.D.D. 4 kp. dalyvaus “Naujie
nų” sidabrinio jubiliejaus iškilmėse.

Linkim Dr. P. Grigaičiui ilgiausių metų, kartu “Nau
jienoms” ir visiems “Naujienų” darbuotojams. Lai gy
vuoja musų dienraštis “Naujienos”.

L.D.D. 4 kp. valdyba:
J. THOMAS — pirmininkas,
A. DAINIS — sekretorius
S. LADYGIENĖ — iždininkė
F. RUBAŠIUS — finansų sekretorius.

White Star Klubas sveikina “Naujienas” su 25 metų 
Jubiliejum ir nutarė dalyvauti “in corpore” “Naujienų” 
Jubiliejiniame koncerte.
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Kuriame dalyvauja geriausi lietuvių scenos mėgėjos IĮ grame dalyvaus žymiausi musų dainininkai ir daininin- 
ir mėgėjai ir, kurie atvaizduos ir atpasakos svarbiau- kės, chorai, šokėjai ir daugelis draugijų atstovų, 
sius “Naujienų” gyvenimo momentus ir darbus. Pro- PRAŠOME VISUS ATSILANKYTI!

ikietus
10 Centų Pigiau!

Prie durų tikietai parsiduos po 75 centus ir po 
$1.00. Perkant iš anksto 10 centų nuolaida su 
kiekvienu tikietu. Tikietai galima pirkti “Nau
jienų” ofise ir pas kaikuriuos draugijų atstovus. 
Tik 3,900 tikietų.

Bus tndomus ir Mu žigulis

PO KONCERTUI ŠOKIAI PRIE PUIKIOS ORKESTROS

ASHLAND BOULEVARD AMTORIJOJr

Kampas Ashland ir Van Buren Vai. Popiet
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