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PREZIDENTAS PATARĖ A. D. F. IR C. L 0. 
ATSTOVAMS TAIKYTIS

Lewis pataria suorganizuoti iš A.D.F., 
Industrinių Unijų Kongreso ir geležinke

lių brolijų Amerikos Darbo Kongresą
VVASHINGTON, D. C 

vo 7. — Amerikos Darbo Fe
deracijos ir Industrinių Unijų 
Kongreso taikos komitetų pa
sitarime su prezidentu Roose- 
veltu antradienį John Lewis, 
Industrinių Unijų Kongreso 
pirmininkas, pasiūlė planą sa
vitarpei unijų kovai likviduo
ti.

Lewiso planas pataria su
šaukti Amerikos Darbo Fede 
racijos, Industrinių Unijų Kon
greso ir keturių geležinkelių 
brolijų bendrą konvenciją. Ši 
konvencija suorganizuotų Ame
rikos Darbo Kongresą. Konven
cija turėtų susirinkti iki 1 die
nos birželio mėnesio š.m.

Pagal Lewiso planą Ameri
kos Darbo Federacija, Indus
trinių Unijų Kongresas ir ge
ležinkelių brolijos laikotarpiu 
nuo balandžio 15 iki 30 dienos 
sušauktų savo paskiras kon
vencijas ir pasisakytų dėL jo 
siūlomo plano.

Toliau Levviso planas stato 
sąlygą, kad nė jis, nė Williani 
Green, nė Federacijos sekreto- 
rius-iždininkas Morrison nega
li būti išrinkti i Amerikos Dar
bo Kongreso viršininkus. Lew- 
is pataria kongreso prezidentu 
rinkti geležinkelių brolijų at
stovą. Be to, Lewiso planas 
siūlo mokėti Greenui ir Mor- 
risonui algas, kurias jie dabai 
gauna, kol jie gyvi bus. Sau 
algos Lewis nereikalauja.

Amerikos Darbo Federaci
jos atstovai ir William Green, 
Federacijos prezidentas, atme
tė Lewiso pasiūlymą. Green 
pareiškė, kad toks pasiūlymas 
esąs tik ieškojimas aprašymų 
spaudoje (publicity).

A.D.F. ir Industrinių Unijų 
Kongreso derybos derybos pra
sidės trečiadienį Jungt. Valsti
jų darbo departamento ofisuo* 
se.

* *
WASHINGTON, D. C., ko

vo 7. — Amerikos Darbo Fe
deracijos ir Industrinių Uni
jų Kongreso komitetai, paskir
ti taikos deryboms, antradienį 
atlankė prez. Rooseveltą. Nors 
komitetų pasitarimas su prezi
dentu įvyko prie uždarytų du
rų, tačiau patirta, kad prezi
dentas patarė unijų atstovams 
taikytis, nes taikos reikalauja 
šalies gerovė, pramonės ir pa
čių darbininkų interesai.

Industrinių Unijų Kongreso 
komitetas susidaro iš John 
Lowiso, Philip Murray ir Sid- 
ney HiiĮmano. Amerikos Dar
bo Federacijos komitetą suda
ro Matthew Woll, Harry G.

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

Sniegas arba lietus; tempe
ratūra kįla; saulė teka 6:15 
v. r., leidžiasi 5:47 v. v.

ko- Bates ir Thomas A. Rickert.
Žiną gerai unijų padėtį, bet 

neutralus asmenys sako, kad
Amerikos Darbo Federacijos 
ir Industrinių Unijų Kongreso 
vadai jau iš anksto sutiko pa
daryti vieni kitiems šiokių to
kių nuolaidų. Tos nuolaidos ar
ba pagelbės sujungti vienon 
federacijon 7,000,000 organi
zuotų šalies darbininkų arba 
duos galimumų paliauti savi
tarpę darbininkų kovą ir su
daryti bendrą frintą politikos, 
įstatymų leidimo ir ekonomijos 
klausimais.

Jungt. Valstijų darbo depar
tamentas sako, kad jis gavo 
laiškų ir rezoliucijų, kurie re
prezentuoja daugiau nei 600,- 
000 darbininkų, šitie laiškai ir 
rezoliucijos remia prez. Roo- 
sevelto pastangas taiką unijų 
tarpe atsteigti.

Amerikos Darbo Federacijos 
ir Industrinių Unijų Kongreso 
nusistatymas taikos klausimais 
esąs toks: Industrinių Unijų 
Kongresas nori gauti užtikri
nimą, kad Federacija pripažins 
industrinę organizacijos formą
— vieną uniją vienoje įmonėje. 
Amerikos Darbo Federacija 
sutinkanti pripažinti industri
nį unionizmą masinėj gamy
boj, kaip plieno ir automobilių 
pramonėse. Tačiau amatų va
dai gali reikalauti amatinių 
unijų pripažinimo net šitų pra
monių tose įmonėse, kurios 
samdo didesnį nuošimti amai- 
ninku.

Martino frakcija 
pasitraukė iš 

C.I.O.
DETROIT, Mich., kovo 7.

— Automobilių darbininkų uni
jos Homer Martino frakcijos 
konvencija antradienį pasitrau
kė iš Industrinių Unijų Kon
greso. Konvencija priėmė rezo
liuciją, kuri sako, kad šios uni
jos priklausimą ateity tai ar 
kitai darbininkų organizacijų 
kombinuotei — kongresui ar 
federacijai — turės išspręsti 
unijos narių referendumas. Re
zoliucija taipgi pabrėžė, kad ši 
organizacija griežtai laikosi in
dustrinio unionizmo ir organi
zacijos autonomijos principų.

Ruošia bilių karo 
pelnams apriboti 

WASHINGTOn7 d. C., ko
vo 7. — Jungt. Valstijų sena
to narys Bone antradienį pa
skelbė, kad skaitlinga senato
rių grupė artimoje ateity pa
siūlys kongresui, priimti bilių, 
taikomą karo pelnams apribo
ti. Bilius busiąs įteiktas šios 
savaitės gale. Jį remia apie 40 
senatorių. Jeigu jis taptų įsta
tymu, tai, karui kilus, daromi 
iš karo pelnai butų taksuoja- 
mi net iki 98 nuošimčių. Reiš
kia, korporacijoms ir kompani
joms kai kuriais atvejais pel
nų iš karo pasiliktų ne dau
giau, kaip 2 nuošimčiai.

Vytauto Didžiojo Muziejus Kaune, vasario 16 dieną gausiai iliuminuotas ir žmonių lan
komas. VDV foto

Nutarė sumažinti iš
laidas unijos vir

šininkams
• ......

DETROIT, Mich., kovo 7. 
— Automobilių darbininkų uni
jos, Homer Martino frakcijos, 
konvencija antradienį baigėsi. 
Laukta, kad ji užsidarys an
tradienio vakare.

Konvencijoje nepasirodė nė 
vieno asmens, kurs kandida
tuotų prieš Martiną unijos pre
zidento vietai. Bet buvo po du 
kandidatus vice-prezidento ir 
sekretoriaus iždininko vietoms.

Senojoj automobilių darbinin
kų unijoj buvo daug viršinin
kų, būtent prezidentas, penki 
vice-prezidentai ir 18 vykdomo
sios tarybos narių. Prezidento 
alga buvo $5,000 metams, vice
prezidentų algos po $4,000, se
kretoriaus-iždininko $4,000 ir 
vykdomosios tarybos narių al
gos po $3,000 kiekvieno me
tams. Viso viršininkų algos 
kaštavo unijai per metus $83,- 
000.

ši konvencija nutarė samdy
ti 1 prezidentą, 1 vice-prezi- 
dentą, 1 sekretorių-iždininką ir 
sumažinti 'vykdomosios tarybos 
narių skaičių. Dėka to bus šu
tau pinta $31,000 per metus.

Naujas Rumunijos 
premjeras —- nacių 

priešas
BUCHABEST, Rumunija, ko

vo 7. — Mirus Rumunijos prem
jerui patriarchui Cristea, ka
ralius Karulis paskyrė premje
ru advokatą Calinescu.

Calinescu yra žinomas kaipo 
atkaklus Rumunijos nacių prie
šas. Ryšium su paskyrimu jo 
premjeru Rumunijoj laukiama 
dar griežtesnės valdžios kovos 
su Plieno Gvardija arba Ru
munijos nacių organizacija.

Franco reikalauja, 
kad lojalistai 

pasiduotų
ROMA, Italija, kovo 7. — 

Ispanijos sukilėlių vadas, gen. 
Franco, antradienį pareikala
vo, kad lojalistai pasiduotų be
sąlyginiai, sako oficiali Itali
jos žinių agentija Stefani.

GANDHI LAIMĖJO
RAJKOT VALDOVAS SUTIKO 

DARYTI VALDŽIOS 
REFORMAS.

RAJKOT, Indija, kovo 7. — 
Mohandas K. Gandhi, 69 me
tų Indijos didvyris, antradieni 
pabaigė badavimo streiką. Jis 
išbuvo nevalgęs keturias die
nas. v

Rajkot provincijos valdo
vas, Thakore Saheb Shri Dhar- 
mendrasinhji, J -sutiko padaryti 
reformas, kurių reikalavo Gan
dhi. Britanijos vice-karalius 
Linlithgow pakvietė Gandhi at
vykti į New Delhi, kai tik jis 
sustiprės, ir apsvarstyti klau
simus reformų. Gandhi pakvie
timą priėmė.

Sako, “milionus” 
svetimšalių įgabena

Į J. V. nelegaliai
VVASHINGTON, D. C., ko

vo 7. — Atstovų rūmų imigra
cijos komiteto pirmininkas Di- 
ekstein antradienį pareiškė, 
kad į Jungt. Valstijas kas me
tai įgabenama nelegaliai “mi 
lionai” svetimšalių. Dickstein 
reikalauja ištirti dalyką ir pa
taisyti imigracijos ir Jungt. 
Valstijų pilietybės suteikimo 
įstatymus.

Franco gali pulti 
Madridą

BURGOS, Ispanija, kovo 7. 
— Šitoj Ispanijos sukilėlių so
stinėje per radiją pranešta, 
kad komunistai Madride paėmė 
radijo stot'. Franco vyriausy 
bės atstovai kalba, kad suiru
tė Madride gal paskatins na
cionalistus užpulti Madridą ir 
jį paimti.

11 lojalistų laivų pa
sidavė Francuzijai
MADRIDAS, Ispanija, kovo 

7. — Lojalistų Ispanijos 11 ka
ro laivų, sukilusių prieš Neg- 
rino vyriausybę, atplaukė į Bi- 
zerte, Tunisijoj. Francuzijos 
vyriausybė tuojau internavo 
laivus ir jų įgulą. Francuzija 
ketina vėliau atiduoti laivus 
gen. Franco vyriausybei.

Nutarė sulaikyti pa
stabas apie WPA 

darbus
NEW YORK, N. Y., kovo 7. 

— Amerikos Aktorių Federa
cija nutarė sustabdyti pasako
jimą juokų apie WPA darbi
ninkus teatruose nuo pagrin
dų. Dalykas toks, kad daug pa
čių aktorių unijos narių dir
ba WPA darbus. Be to, pašie
piančios pastabos apie darbus, 
kuriuose dirba daugiau, nei mi- 
lionas darbininkų, be pagrindo 
diskredituoja taip darbininkus, 
kaip tų darbų projektus. Ak
torių unija baus tuos savo na
rius, kurie neklausys šito nu
tarimo.

Naciai užgriebė če
kų artileriją

LONDONAS, Anglija, kovo 
7. — Atstovų rūmų narys, dar- 
bielis Philip Noel Baker, an
tradienį užklausė užsienių rei
kalų sekretorių pavaduotoją 
Richard Austin Butlerį, ar Bri
tanija žino, kad Vokietijos ka
riuomenė laike Zudetų žemės 
okupavimo užgriebė 1,200 če
kų patrankų, priešingai Miun
cheno sutarčiai, ir nugabeno 
tas patrankas į Francuzijos pa
dienį. Butler atsisakė duoti pa
aiškinimą.

Priėmė bilių atkreip
tą prieš svetimšalius

ALBANY, N. Y., kovo 7. 
— New Yorko valstijos atsto
vų rūmai antradieni priėmė 
Hawkinso bilių, kurs taiko už
drausti samdyti svetimšalius 
darbui ir uždrausti svetimša
liams priklausyti darbininkų 
organizacijoms New Yorko val
stijoje, jeigu tie svetimšaliai 
gyvena Jungt. Valstijose nele
galiai.

Teisėjas Hughes 
serga

WASHINGTON, D. C., ko
vo 7. — Vyriausiojo teismo 
pirmininkas, teisėjas Hughes, 
susirgo gripu. Pirmą kartą de
vynių metų laikotarpiu jis ne- 

' dalyvavo teismo posėdy.

KOMUNISTAI KOVOJA NAUJĄ ISPA
NIJOS VYRIAUSYBĘ

VYRIAUSIOJI APSIGYNIMO TARYBA PERORGANIZUOTA

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 7. — čia gauta žinių, kad 
generolas Sigismundo Casado, 
respublikinės Ispanijos vyriau
sios apsigynimo tarybos na
rys, padarė kontaktą su gene
rolu Franco, sukilėlių vadu. 
Casado, vyriausios tarybos var
du, ieško taikos. Tačiau gen. 
Franco atsakęs, kad lojalistai 
turi pasiduoti besąlyginiai.

Madride įvyko susirėmimų 
tarp kariuomenės ištikimos re- 
publikonams ir kai kurių da- 
’ių, kurios klauso komunistų. 
Vyriausioji taryba pranešė, 
kad komunistų pasimojimas 
kovoti naują vyriausybę grei-
tai buvo likviduotas. ministeriu

Kariuomenė užėmė komunis-'ir kiti.

Lietuvos Naujienos
Uždraustos įvežti 

filmos
KAUNAS. — Sausio mėn. 

kino filmų cenzūra uždraudė 
įvežti filmas: “Raudonoji Gė
lė” ir “Baccara” ir priedą “Nuo 
vilko ant meškos”.

9 Palangoje ruošiamasi tuo
jau statyti didelį reprezentacinį 
viešbuti. €

I Afriką atvyko iš
garsėjusi komu

niste
TUNIS, Tunisija, kovo 7. — 

Antradienį į miestą Oran at
lėkė iš Madrido lėktuvu išgar
sėjusi komunistė, praminta 
vardu “Pasionara”. Kartu su 
ja atvyko ir šeši rusai, kaip 
manoma, komunistai.

Illinois valstija 5-ta 
aliejaus produkcijoj

CENTRALIA, III., kovo 7. 
— Illinois valstija, kitų val
stijų tarpe, užėmė penktą vie
tą aliejaus produkcijoj Jungt. 
Valstijose. Pereitą savaitę alie
jaus išsemta Illinois valstijoj 
po 155,000 bačkų kasdien. Illi
nois jau pralenkė Kansas val
stiją.

Britų laivas atplau
kė į Ispaniją

LONDONAS, Anglija, kovo 
7. — Valdžios atstovai paskel
bė, kad britų laivas Devonshire 
atplaukė j lojalistų Ispanijos 
uostą Gandia. Tas laivas paim
siąs Ispanijos respublikos va
dus, kurie norės išvykti iš Is
panijos.

Britai nori taikyti 
italus ir francuzus
LONDONAS, Anglija, kovo 

7. — Britanijos vyriausybė at
sargiai mėgina taikyti italus 
ir francuzus ryšium su italų 
reikalavimu Francuzijos teri
torijos.

tų patalpas Valencijoje ir Ma
dride.

Per radiją gen. Casado pa
skelbė, kad ramumas viešpa
tauja visoj Ispanijoj, išėmus 
Madridą. Gen. Miaja, irgi kal
bėdamas per radiją, atsišaukė 
į gyventojus prašymu užsilai
kyti ramiai. Jis paaiškino, kad 
vyriausioji taryba tapo suda
ryta tikslu baigti karą žmo
nišku ir garbingu budu.

Vyriausioji taryba persior
ganizavo. Jon dabar įeina, kai
po pirmininkas, gen. Miaja, ka
ro ministeriu gen. Sigismundo 
Casado, užsienių reikalų mini
steriu Besteiro, vidaus reikalų

Wehceslao Carillo,

Negirdėtas vagišia 
vimas

UKMERGĖ. — Gimnazijos 
pedagogų taryba nutarė už va- 
gišiavimą pašalinti mokinius: 
Jaruševičių, Gačionį ir Bortke- 
vičių. Daugelio draugų paltų 
kišenėse, ar suoluose, nepasi- 
likdavo nei vienas centas, ar 
geresnis daiktelis. Gimnazijoj 
yra įrengtos kiekvienam mok
sleiviui uždaros ir užrakina
mos rūbų kabyklos, bet vagi
šiai, arba išplėšdavo užraktus 
arba su padirbtais raktais at
sirakindavo ir radę ką tinkamo 
apvogdavo. Ypač vagišiai įpyk- 
dė, kada, atvažiavę kaimyninės 
gimnazijos mokiniai j rungty
nes, buvo ne tik aplošti, bet ir 
apvogti. Pradėjus stipriau sek
ti buvo jie nutverti ir dabar 
pašalinti. Vagišiavo daugiau
sia, matyti, girtuokliavimo iš
laidoms apmokėti. Pašalintieji 
buvo skautų organizacijos na
riai. Vienas jų kaimietis, o du 
miestelėnai (iš Giedraičių).

O 1938 metų valstybinė lite
ratūros premija (5,000 lt.) pri
pažinta poetei Salomėjai Nė
ris už jos eilėraščių knygą 
“Diemedžiu žydėsiu”.

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.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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\as Rietave pasakojama 
apiejkun. Oginskius

Iš Žmonių Lupų ir Archyvų

Mirdamas Irinėjus paliko du 
sūnūs: Bagdoną, gimusį 1848 
metais ir Mykolą — 1849 me
tais. Nupirkus iš Zubovų Plun
gę Mikolas ten pasistatė rū
mus ir apsigyveno. Bagdonas 
pasiliko Rietave. Tačiau jis 
nebuvo paveldėjęs tėvo gi
laus proto, buvo keistas, eks
centriškas. Jo dvare tada buvo 
ilkę virš 27,796 dešimtinės, iš 
kuriu buvo 17168 dešimtinės 
likę virš 27,796 dešimtinės, iš 
miškais apaugusių ganyklų. 
Prie šio dvaro Bagdonas pri-

rų. Vis dėlto, palyginant su 
buvusiais kituomet Oginskių 
turtais, Bagdonas jau buvo 
laikomas “subiednėjęs”. Ku
nigaikštis pats po užsienius 
važinėtis nemėgo. Jei ir išva
žiuodavo, tai tik trumpam lai
kui. Jis visur kišosi į dvaro ad
ministravimą ir net kasos rei
kalus pats vedė. Į jo rumus 
patekti nebuvo lengva. Prie 
parko vartų stovėjo sargyba. 
Kai tik pradėjo plisti telefo-

KAIP PAGYDYTI
SLOGAS
Paprastai tik sek šiuos nurody
mus skausmui, nesmagumui 
bei nuo slogų paeinantį gerk

lės skausmui palengvinti.

1. Kad palengvinti 
skausmų, nesmagu
mų, karfiti sumažin
ti, Imk 2 Bayer Tab
letes ifigerk stiklų- 
vandens. Pakartok 
l 2 valandas.

virš 15,000 dešimtinių, iš ku
rių 11,000 taip pat buvo miš
kai. Vesdamas grafaitę Potu- 
lickaitę iš Austrijos, jis taip 
pat gavo didelį kraitį ir daug 
dvarų. Be šių turtų, jis dar 
ir Rusijoje turėjo keletą dva-

Tik ką gavome
Kultūros No. 1
TURINYS:
Dabarties chaosas ir ateitis ..........
................................... Kp. Petronis 
Nacionalizmo įrimas ....................
........................ 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

nuo vartų į rumus ir telefonu 
susižinodavo apie kiekvieną 
pas jį norintį atvykti svetį. 
Nekentė rusų ir jų administra
cijos. Kiekvienas rusų valdi
ninkas,, kuris turėdavo su O- 
ginskio dvaru reikalų, turė
davo daug ir nemalonumų. 
Yra buvę atsitikimų, kad jo 
paliepti vežikai gerai įkirs- 
davo rusų urėdninkui. Jis 
imdavosi globoti ir rusų val
džios persekiojamus asmenis.

Kunigaikštis Bagdonas Ogin
skis buvo aukšto ūgio, gražios 
išvaizdos. Jis buvo 
labai panašiu į rusų 
exandrą II. Būdavo 
bania, kad Bagdonas
ro sūnūs . . . Tos kalbos buvo 
remiamos faktu, kad Bagdo
no motina Olga Kalinauskai
tė buvo caro rūmų freilina.

Bagdono Oginskio ir Potu- 
lickaitės santuoka nebuvo lai
minga; kun. Bagdonas buvo 
apvesdintas tik motinos noru 
ir visada tiek savo žmonos, 
tiek kitų moterų vengė. Gyve
no jis visai atskirai. Kun. Bag
donas vaikų nepaliko.

B. Oginskis ir nieko naujo, 
.be keletos namų Rietave ne
pastatė. Tačiau nebuvo koks 
atsilikėlis. Antai, sužinojęs

2. Jei gerklė siuvu- į 
0a nuo slogų su- Į: 
trink, ištirpyk 8 į 
Bayer Tabletes 1/3 s 
stiklinės vandeny... S 
IfigargallUok.

laikomas 
carą Al- 
net kal-

W ~ w • a komisija projektą grąžino
i S i AM VCJ S nepatvirtiną, kadangi jis atro*

i — ---------  |de ne visai tinkamas tai vie
tai. Skulptorius Grybas pasita
rė su gimnazijos administra
cija ir projektą pataisė, bet 
šiomis dienomis ta pati komi
sija jį vėl atmetė.

Šeimyniniai perkrikšto 
nepasisekimai

TAS PAPRASTAS aukščiau nu
pieštas būdas, dažnai neša nuosta
biai greitą pagelbą nuo nesmagu
mo, paeinančio 
skausmo.'

Pabandyk jį. 
dytoją. Galimas 
lieps ir toliau Bayer Aspirin varto
ti, nes jis slogu nesmagumams — 
šalinti veikia 
sumažinti.

Tas mokslu 
būdas gudriai 
būdas gudriai pašalina stipraus vai
stų vartojimo būdą nuo slogų. Gal 
būt. kad tai yra lengviausias, už 
vis įtakingiausias ikišiol atrastas 
būdas. Tačiau įsitikink, kad gauni 
BAYER Aspirin.

nuo slogų, greklės

Po to kreipkis į gy- 
daiktas, kad jis pa-

nesmagumams pa- 
greitai. Ir karščiui

paremtas paprastas 
pašalino didumą sti-

15c už 12 tablečių 
2 pilni tuzinai 25c

GAUSIT UŽ 45 CENTUS

Naujienose r;

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

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

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

Taupyk-
saugioje įstaigoje

• »oo<x

• Užtikrink savo inde* 
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

KAUNAS. — Prieš kurį lai
ką pil. Š*nas iš žydų religijos 
perėjo į katalikų religiją ir 
įstojo į Pranciškonų vienuoly
ną Kretingoje. Kurį laiką ten 
pabuvęs, persikėlė Kaunan, su
kinėjos apie jėzuitus ir netru-' 
kus vedė katalikę mergaitę iš 
Garliavos, š-nas susilaukė su 
naus, kurį pakrikštijo tuo var
du, kurį pats turėjo būdamas 
vienuoliu.

Paskutiniuoju melu š-nas 
siuvo Kauno kunigų seminari
jos klerikams ir jėzuitams ba 
tus ir dar dirbd prie jėzuitų 
kino teatro. Į jėzuitų rumus 
dažnai ateidavo ir š. žmona, 
į kurią įsižiūrėjo ir įsimylėjo 
jėzuitas vienuolis š-čiųs.
Jėzuitas š-čius panoro ir 

rs atitaisomos,
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely) atsitikimų akys atitaiso 
mos be akinių. Kainos pigiau kai] 

pirma.
4712 South Ashland A v

Phone YARDS 1373.

AKIU SPECIALISTAI

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 

atkreipiama 
situokti, todėl jis iš vienuoly Ii mokyklos vaikus. Kreivos akys 
no pasišalino ir su š-ne apsi
gyveno žal. kalne, atskirai nuo 
š-no.

Užburtas Projektas
MARIJAMPOLE.— Prieš ke- i 

lerius metus, nutarta gimnazi
jos vartuose pastatyti gražų ir 
stilingą Jono Jablonskio pa
minklą. šitam tikslui buvo ren
kamos aukos, skulptorius Gry
bas paruošė paminklo projek
tą ir paminklas jau buvo ruo
šiamasi statyti. Tačiau prie 
vyr. statybos inspektoriaus vei
kianti meno ir kultūros pamin-

apie telefono atsiradimą, pats 
pirmas Lietuvoje jį įsivedė. 
Taip pat pirmas Lietuvoje, 
Rietave įsivedė elektrą. Rie
tave įkūrė dideles geležies lie
jyklas, kuriose dirbo per 150 
darbininkų. Stato eilę malūnų, 
lentpiuvių, baldų gamyklų ir 
kitų įmonių. Kunigaikščio pa
linkimas vis ka nors r statyti 
dažnai įgydavo ir keistų for
mų. Pasakojam^ kaip buvo 
statomi dabar Vytauto Didžio
jo alėjoje, prie bronzinių liū
tų vartų, dviejų aukštų mūri
niai namai. Jie buvo pastatyti 
per 3 dienas ir be jokio plano. 
Atėjęs į statybos vietą, Bag
donas pats išmatavo pastato 
ilgį, pl°tį> liepė tiesti pama
lus ir statyti pastatą. Kai sta
tant pritruko kalkių, jų vie
toje liepė vartoti molį ir vis- 
liek namai per 3 dienas buvo 
baigti. Jo keistumai ir ekscen
triškumai gyventojų dar at
simenami ir pasakojami. Jis 
nuolatos su kaimais ir ukinint 
kais kariaudavo dėl bendrų 
ganyklų. Kunig. Bagdono or
kestras buvo sudarytas iš mi
škų sargų ir eigulių. Jis su jų 
buriu atjodavo į bendrąsias 
ganyklas, išvaikydavo ūkinin
kų gyvulius. Atsimintinas jo 
“karas’ ’buvo su žydais dėl 
sinagogos. Kituomet kunigaikš
čių pastatytuose namuose bu
vo žydų sinagoga, 
sumanė tuos namus 
žydai geruoju jų 
ir iš sinagogos
Kartą gyventojai išgirdo gais
ro sirenos signalą. Prie žydų 
sinagogos atbėgo eiguliai, ug
niagesiai su gaisro gesinimo 
mašinomis, švirkštais ir pro

Bagdonas 
atimti. Bet 

neatidavė 
neišeidavo.

iš sinagogos išbėgiojo. Ogin
skis tuoj liepė atvaryti kiau
lių būrį ir jas uždarė sina
gogoje. Del šio įvykio paskui

ręs reikalas net Rusų senate.
(Bus daugiau)

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd 

Auditorijoj

Kovo 12, 1939
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DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

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

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

M M ■
SENIAUSIA. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
7.r>:

VisiTelefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

i '4447 South Fairfield Avenue
Į Telefoną* LAFAYETTE rm

■ T~~A .-r 1 . 4 į koplyčios visoseJI—-'2^^ -LICĖJUI-; Chicagos dalyse

IMNTA IR NAKTĮ

•• ĮĮmĮrMUaMĮ ■ Lleterln ia41»y«mM BdtaOlad. nkanfe
aa m .'.i —— ' --A - < -WW1 

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

i 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. 
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S, P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
.■f" '' - ■ ■ ■ 'i—. .............................. ..

Yards 1139
Yards 1138

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai |
1

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS = 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Keuwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036. 1

Residence Tel.BEVERLY 8244 1

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Dr. Emelia J. Giryotas
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

' 8 South Michigan Avenue.
p Tel. Franklin 8484

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

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

8
Dr. F. Pulsucki Le Van

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Į 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 
Offięe Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1 
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

Į5 Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

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

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko

3343 S. HALSTED ST-

| DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

1 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
H (BEINARAUSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

L] Tel. Went. 1612 — Res. Yards 3955 
y 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.

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

KITATAUČIAI
efonas Fairfax 4024.

r. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
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.

t

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman U;79

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

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 ,
KP. G UGI S '

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. 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 NAURICH
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”

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

’ NAUDAI.
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Veda MIKAS ŠILEIKIS

Kritikų Nuomonės 
Apie Dailės
Parodą Institute
Reikalauja
Reformų

Chicagos Meno Institute va
sario 9 d. atsidarė 43 metinė 
chicagiškių ir apylinkės meni
ninkų metinės piuties dailės pa
roda, suruošta paties instituto. 
Džiuri komisija susidėjo iš tri
jų muziejų kuratorių, kurie iš
sirinko “geriausius” ekspona
tus.

Tik spėjus parodų atidaryti, 
Tribūne kritikas sako, jog jei
gu jus prieš keturis metus bu
vote institute, kai buvo suruoš
ta šios rųšies dailės paroda, tai 
nesu reikalo dabar ten eiti, nes 
jus jau viską matėte ir nieko 
nauja nematysite. Kitas anglų 
dienraščio kritikas sako, kad 
tuomet jus dar daugiau matėte 
ir geresnių dalykų, nei šioje 
parodoje galėtumėt matyti.

Šiais metais parodoje matosi 
daugiau naujų vardų, naujų 
studentų ir mėgėjų, kurie brai
džioja praskiestame Prancūzų 
“modernizme”. Eleanor Jewett 
tarp kita ko sako:

“Šitie jaunuoliai neatstovau
ja Amerikos žmonių dvasiai 
nei jos* gamtų atvaizduoja. Jie 
nei patys savęs nepasireiškia 
savo mene kaipo amerikiečiai. 
Pasirodo, jie stengiasi pasireik
šti žaizdami taisyklėmis, kurių 
iki šiol nepajėgė nesuprasti.

“Realizuodami šituos skau
džius faktus, kaip mes galime 
nereikalauti permainų ruošiant 
parodas? Ar nebūtų geriau, kad 
studentai savo darbus siųstų 
tik studentų dailės parodon, g 
subrendę dailininkai tik su sau 
lygiais turėtų bendras parodas? 
Ar mes neturime teisės reika
lauti, kad paveikslai ar skulp
tūra butų siunčiama į parodas 
tik originali, o ne pamėgdžio
jimai?”

Tačiau iš didelio skaičiaus 
džiurei patiektų eksponatų, bu
vo su maža išimčia tikrovės 
vaizduotojų, išrinkti “gerosios 
dailės” atstovai — modernistų 
kuriniai.

Yra keletas tikrai gražių na
tūralių paveikslų, būtent: Char
les P. Killgore kalnų vaizdas, 
pavadintas “Timberline”; Ru- 
dolph’o Ingerle mėnesienos 
šviesa — “Moonlight on Cling- 
man Dome”; Charles S. Wil- 
liams taip pat įdomus figūros 
piešinys — “Scottish Piper”, ir 
akademine studija Leslie 
Buck’o “Jugs”. Yra ir daugiau 
neblogų ir patrauklių paveiks- 
lų.

Apie “gerųjų” dailę neverta 
laikraštyje užimti daug vietos. 
Tegul patys dailės mėgėjai nu
eina, tai pamatys. Paroda truks 
iki kovo 12 d.

Premijos

Jau bus penkti metai, kai ši
tos rųšies parodose pirmų pre
mijų gauna skulptoriai, šį kar-

---  . . .mi-----1------  ■ _

tų pirmųjų premija — $503 ir 
auksomedalį, gavo Maeble Per- 
ry Edwards už L. L. Valentine 
biustų. Biustas gerai padarytas 
žymaus chicagiškio meno rė
mėjo asmenyje. $300 premijų 
gavo Grace Nina Stoeklin už 
paveikslų vardu “At the Dress- 
ing Table”. šis kūrinys ne vi
sai paprastas. Už peizažus pre
mijas gavo po tris šimtus do
lerių sekami dailininkai: Ilar- 
ry Mintz ir Louis Ritman (už 
mergaitės figūrų). Po šimtų do
lerių gavo: Nicola Ziroli (mo
dernistas) ir Malcolm Hackęlt 
(taip pat modernistas), tik la
bai abejotina, ar jo tas kūrinys 
buvo vertas premijos? Jis vaiz
duoja dvi mergaites labai šiurk
ščiomis raudonomis spalvomis, 
nuskriausdamas jas labai pras
ta paišybos forma.

Viso yra 233 tapybos ekspo
natų ir 26 skulptūros.

Evelyn Bargelt 
Kaipo Portretiste

Ji turi solo parodų 
Drake viešbutyje

Be sesers Stanisijos Ameriko
je yra kita žymi moteris portre
tiste, tai Evelyn Bargelt, kuri 
šiomis dienomis atidarė' savo 
portretų kūrybos parodų Drake 
viešbučio West Mezzannine ga
lerijose. Ji nėra visai jauna mo
teriškė, tų liudija ir jos subren
dęs darbas. Iš 33 parodai pa
tiektų eksponatų, gal būt, ge
riausi portretai bus sekami: 
Mrs. J. Ogden Armour, Mr. 
George Arliss (garsus ' akto
rius), Mrs. George Arliss, Dr. 
Preston Bradley, Pat Ripley, 
Mrs. J. L. Kennedy. ir dar ke
letas.

Paroda truks visų kovo mė
nesį. Įžanga nemokama.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS 
KRUTINĖJĘ,MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA, 

GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI TŲ MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 
PAIN-EXPELLERIS| GERAI IŠSITRINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 

VKAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

MASTER WIND0W SHADE CO. "
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAU! 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

Ridge Art Assn.
Dailės Paroda

Ši paroda buvo' suruošta 
Maudei Bros, meno įalioue ir 
praeitos savaitės gale užsidarė. 
Parodoje stambiausiu ekspo
natu buvo sesers Stanisijos pie
štas mirusio Popiežiaus Plaus 
XI portretas, šis portretas yra 
pilnos pozos figūra, pilnoje dra
bužių dekoracijoje ir turi gerų 
veido panašumų. Antras jos 
pieštas portretas buvo Chicagos 
miesto koronerio Frank J. Wal- 
sho portretas. Parodoje buvo ir 
daugiau gerų kurinių.

Pradžia 6:30 vai. vakaro. Įžan
ga nemokama, v

Kiekvienų ketvirtadienį toj 
pačioj vietoj ir tuo pačiu laiku 
paskaitas skaito meno mokyk
los fakulteto narė p-lė He’en 
ParkeE, kiekvienų savaitę vis 
nauja tema.

Archipenkos
Mozė

Praeitų pirmadierr, kovo C 
d. Katherine Kugh meno galio
ne, 540 N. Michigan avė. at
sidarė garsaus . ukrainiečių 
skulptoriaus Alexander Archi 
penko kurinių paroda. Paroda 
truks visų kovo mėnesį.

šį karta p. Archipenko pa
tiekė visa eilę naujų skulptū
ros kurinių: “Mozės” statulų, 
stilizuotų piešinių ir bendrai 
įdomios skulptūros. “Mozė” 
yra daugiau nei aktualio dy
džio masyve statula, padaryta 
kaip ir protestui prieš žydų 
persekiojimų Europoje. “Mozė” 
yra žinomas kaipo žydų įstaty
mų .rašytojas. Archipenkos 
“Mozė” turi skirtingas ypaty
bes, nei Michelangelos “Mozė”. 
Jis yra stilizuotas visai kito
kioje formoje, kitokiu supra
timu moderniškame gyvenime. 
Įžanga nemokama.

• • •
Palmer Atminimui 
Tapybos Paroda

Chicago Galleries Associa- 
tion, 215 N. Michigan avė., at
sidarė Pauline Palmer konser- 
vatyvės krypties tapybos pa
roda. Šitų parodą suruošė ga
liono nariai jos mirties atmi
nimui, kuri praeitą vasarą ke
liaudama Europoje mirė. Pa
rodai yra išstatyta kone visi 
jos kuriniai. Velionė Palmer 
buvo chicagietė pirmaeilė dai
lininkė. Įžanga nemokama.

• < Ff
Dvidešimt astuoni medžio 

drožinėjimai, kuriuos padarė 
rusų skulptorįus Leonid Šoko- 
loff, dabar yra išstatyti paro
dai Kroch knygų krautuvėje 
prie Lake ir N. MĮichigan avė.

Renaissance Sęciety Chica
gos Universitete, fąvo galerijo
se dabar turi įdomią dailės pa
rodą. Parodai atstovauja tokie 
dailininkai kaip '/ Archipenko, 
Chagall, Kandinsky, Klee ir k.

• • •
Nepasitenkinimas 
Išrinktais Eksponatais 
Pasaulinei Parodai

Džiaukis Liuosesniu Laiku

... SI® SU
ELEKTRIKĄ

• Kalbėk apie laiką taupytoją! Modernas automati
nis elektrikinis pečius sutaupys virtuves valandas, ne 

s vienu kokiu budu, bet trimis.

PIRMA—sutaupysi laiką, dėlto kad verda taip 
greitai kaip gali maistas išvirt.

ANTRA — sutaupysi laiką, dėlto kad jis išvirs 
valgį visiškai automatiškai, net jums pasišalinus.

Ir TREČIA—sutaupysi laiko dėlto, kad elektrikos 
liepsna švari—nereikia grandyti puodų ir skauradų.

Ir atsimink—kad elektrikos virimas ne brangus. 
Tikri tyrinėjimai parodė, kad Chicagoj bendrai elek
trikos išlaidos siekia tik $2.18 į mėnesį.

Pamatykite modernus automatinius pečius 
ir elektrikos įrankius parodoje pas dylerius, 
geležies, rakandų ir departmentinėse krautu
vėse, kaimyninėse bei Vidmiesčio Elektrikos 
krautuvėse Commonwealth Edison Company 
krautuvėse.

COMMONWEALTH EDISON COMPANY

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

TURTAS 
$2,900,000

Rezervas 
$220.000

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokėjom yg 
už padėtus /Į 

pinigus A' /y

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President 
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

ŽEMAIČIU ORKESTRAS —BAJORfiS DAINININKES — ARTISTAI-ES

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— _ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ-______________________ —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

■ u. . J l !■■■■■■ I -II,i .1

Spausdinam
I

v BIZNIO KORTELES 
’.DR-MSATVIRUKUS 
/KONSTITUCIJAS IR

, ^DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO* ILLINOIS 
Tol. Canal 8500

* %

■Ptt-.a-. . 'I

Naujų Parodų 
“Kalendorius”

Chicagoje netrukus atsidarys 
keletas svarbių metinių dailės 
parodų. Kovo 18 d. Stevcns 
viešbutyje atsidarys akvarelės 
ir grafikos meno paroda, su
ruošta The All-Illinois Society 
of the Fine Arts, Ine. ir truks 
iki bal. 22 d. 

• • •
Su pradžia balandžio Meno 

Institute atsidarys tarptautinė 
akvarelės darbų paroda, kuri y- 
ra skaitoma viena didžiausių 
tos rųšies dailės parodų. 

• • •
Gegužės mėn. pradžioje bus 

viena gal svarbiausių meno pa
rodų Stevens viešbutyje, kurių 
organizuoja p-ia Frank H. Lo- 
gan. P-ia Logan, mat, yra stam
bi Chicagos meno Instituto me
no rėmėja ir premijų davėja. 
Bet ji nemėgsta moderniškos 
dailės ir nepakęsdama dabarti
nės dailininkų rateliuose padė
ties; mėgdama prancūziško 
modernizmo pamėgdžiotojų, or
ganizuoja rimtuosius dailinin
kus į draugijų. Draugija f akli
nai jau yra suorganizuota ir ji 
praeitų rudenį turėjo vienų pa
rodų. Manoma, kad netrukus ši 
draugija bus viena stipriausių, 
kuri galės Amerikos dailės mė
gėjams patiekti gražių kurinių.

Paskaita
Sekamų ketvirtadienį, kovo 

9 d. Meno Institute įvyks pa
skaita tema: “Gyvuliai Dailėje”.

viso 25, o konservą- 
dvasios kurinius visus

kįlo didelis nepasiten-

Prieš kiek laiko Chicago j o 
buvo renkami dailės meno ku
riniai iš Illinojaus valst. New 
Yorko Pasaulinei Parodai. Bu
vo atsiųsta viso 700 tapybos 
kurinių ir daug skulptūros. 
Džiuri komisija susidėjo iš mo
dernistų grupės. Ji išrinko tik 
savųjų draugų moderniškus pa
veikslus, 
tyviškos 
atmetė.

Dabar
kinimas šitokiu komisijos vien
pusiškumu. Dienraščių meno 
skyrių kritikai stojo “kovon” 
ir ragina organizuoti naujus 
eksponatų rinkimus, kad ir ne 
modernistai dailininkai paro
dai atstovautų savo “rimtais” 
darbais. Nežinia, kas iš to iš
eis, bet jau kas buvo išrink
ta, tas ir pasiųsta New Yor- 
kan. Komisija buvo paskirta 
paties parodos direktoriaus p. 
Cahill, kurio rankose yra ir 
visas W. P. A. aparatas.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS KONCERTAS
Ashland Blvd. Auditorijoj

SEKMADIENY, KOVO-MARCH 12, 1939

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien- 
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

NAUJA
PAVASARINIŲ
MADŲ

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, III.

Vardas--------- ------------------------------------

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

Miestas-----------------------------------

Valstija.--------------------------------- -
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NALUIENOS
The Lithuanian Daily Naws

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8,00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

z Vai. G-nas

Apžvalga |ĮByas Tolstojus kaipo rašytojas

Subscription Kates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago

S8.00 
$5.00 
$8.00 

,3c per copy.

Entered as Second CIass Mattcr 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III* under the act of 
March 3rd 1879.

“TARPININKYSTe”, ku
ri buvo atmesta mokytojas ir filosofas

$5.00
.. 2.75
... 1.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
111. Telefonas Cinai 8500.

UtoakyMo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metama ..................... ......
Pusei metų .....____ ____
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ______________  8c
Savaitei .......... -____ ________ 18c
Mėnesiui  ___ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams _______
Pusei metų -------
Trims mėnesiams
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 Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Dvi unijos automobilių pramonėje
Ta dalis automobilių darbininkų unijos, kuri prita

ria buvusiam unijos prezidentui Homeriui Martinui, at
laikė konvencijų Detroite ir nutarė pasitraukti iš Indus
trinių Organizacijų Kongreso (CIO) ir viešai paskelbė 
kovą Lewis,ui. Tokiu budu automobilių darbininkų uni
joje įvyko galutinas skilimas.

Martino frakcija sakosi turinti “daugumą” senosios 
unijos narių, nes Detroito konvencijoje buvę atstovauja
ma 105,000 narių, o visa UAW unija paskutiniu laiku tu
rėjusi 200,000 narių, mokančių duokles. Paprastai būda
vo skelbiama, kad automobilių pramonėje organizuotų 
darbininkų yra apie 375,000. Todėl Martino pareiškimas 
apie “daugumą” nėra įtikinantis.

Tačiau, nežiūrint kiek unijos narių eina su viena ar
ba antra frakcija, faktas, kad unija skilo, nuo to nepasi
daro geresnis. Jį galima tiktai apgailestauti. Kai toje pa
čioje pramonės šakoje veiks dvi viena antrai priešingos 
darbininkų organizacijos, tai jos savo energiją vartos 
daugiau kovai tarp savęs, negu kovai dėl darbininkų rei
kalų.

Visame Amerikos darbininkų judėjime turėtų būti 
kaip galint greičiau atsteigta taika, tuomet paims viršų 
taikos šalininkai ir automobilių pramonėje.

Vidujinis karas Ispanijos respublikoje

IŠ Brooklyno tapo išsiuntinė
tos laikraščiams kopijos ilgoko L 
rašinio* kuriame pasakojama, L 
kaip K. Michelsonas ir J. Kuo- . 
dis, pasivadinę “ALK. Brookly
no skyriaus” pirminihku ir sek- L 
retorium siūlėsi į tarpininkus 
komunistams ir socialistams 
tikslu juos “sutaikyti”, ir kaip 
tas jų pasiūlymas buvo atmes
tas. Vieną kopiją gayo ir ‘‘Nau
jienos’*.

Visą rašinį čia dėti nėra pra
smės, nes jisai yra ilgas ir po
lemiško turinio, o mes mano
me, kad polemikomis spaudoje 
dalykai Brooklyne nepasitaisys.

Kodėl LSS 19 kuopa BrookJ 
lyne atsisakė priimti K. Michel- 
sono ir J. Kuodžio tatpininkys- 
tę?

Paduotame kuopos atsakymo 
vienas punktas skamba taip:

“Jeigu Brooklyno lietuviai 
komunistai nori taikos su so
cialistais, sU jais tartis mes 
neatsisakome. Bet tokiame 
atvejy jie privalo kreiptis j 
LSS 19-tą kuopą, kartu duo
dami jai konkrečių pasiūly
mų. Tatla mes žinosime, su 
kuo ir dėl ko turim reikalo. 
Jūsų kvietime mes nerandam 
nei konkrečių pasiūlymų, nei
gi skaitome (Jus) esant kom- 
petentiškais bent kokius pa
siūlymus duoti.”
Iš tiesų, kam ta “tarpininkys- 

tė” reikalinga? Ir kas yra tie 
tarpininkai ?

Vienas yra komunistas (J. 
Kuodis), o antras —i komunis
tų talkininkas kovoje prieš so
cialistus. Ir juodu nori tarpi
ninkauti! Pirmoji tarpininkavi
mo sąlyga yra tarpininkų beša
liškumas, o tuodu (i tarpininkai 
yra viešai U^įnę palankią vie
nai šaliai ir priešingą antrai po
ziciją.

Be to, LSS 19-ji kuopa visai 
teisingai pastebėjo savo laiško, 
kad dabartinis “ALK skyrius” 
Brooklyne tai — grynai komu
nistų kontroliuojama organiza
cija. Srovių susitarimas Brook
lyne tapo suardytas, ir todėl 
Kongreso — tokio, koks buvo 
įsteigtas CleVelaiido suvažiavi
me 1936 m., tenai nebėra.

Bet komunistai bando publi
ką įtikinti, kad Kongresas 
Brooklyne dar vistiek veikia, ir 

| šitam tikslui jie pavartoja Keis- 
, kuris vadina 

save “socialistu”, ir J. Kuodį, 
kuris buvo nuėjęs pas “skloki- 
ninkus”, 0 paskui vėl sugryžo 
pas komunistus.

Kam be reikalo klaidinti pu-

Iš vėlesnių žinių apie įvykusį Madride perversmą pa
aiškėjo, kad Negrino kabinetą nuvertė karo tęsimo prie
šai. Sako, kad šis perversmas buvęs padarytas su Londo
no ir Paryžiaus žinia ir parama. ,

Apie vyriausiąjį respublikos karo jėgų vadą centrą- 
linėje Ispanijoje, gen. Miaja (išt.: Mijacha), pradžioje 
nebuvo nieko girdėti. Apie jį buvo pranešta, kad jisai ne
buvęs Madride, kuomet įvyko perversmas, kurį organiza
vo jo padėjėjas, gen. Casada. Bet gen. Miaja greitai bu
vo “pakviestas” į Madridą, ir naujoji valdžia arba, kaip 
ji vadinasi, “krašto gynimo taryba”, vėl jam pavedė vy
riausią armijos vadovybę.

Gen. Miaja, matyti, ir yra tikrasis respublikinės Is
panijos šeimininkas.

Tačiau dabar eina kova Madride tarp naujosios vai- Į tutį Michelsoną, 
džios ir buv. premjero Negrino šalininkų, kurie yra va
dinami “komunistais”. Jie nenori pripažinti jos autori
teto. Tuo tarpu Negrinas, jo kabineto nariai ir kai kurie 
žymiausiųjų komunistų vadų jau yra pabėgę į Francuzi- 
ją. Todėl tam komunistų maištui prieš naująją Madrido 
valdžią nėra progos laimėti. Jisai gali tiktai iššaukti 
anarchiją respublikos gynėjų kontroliuojamoje teritori
joje ir atidaryti kelią generolo Franco armijoms. “Liau
dies frontas” sugriuvo.

Ar naujieji centralinės Ispanijos vadai, apsivalę nuo 
komunistų ir sutriuškinę jų maištą Madride, sugebės iš
siderėti žmoniškesnes taikos sąlygas, parodys ateitis.

SVEIKINIMAS “NAUJIE
NOMS** Iš LIETUVOS

Lietuvos Naujienos
Brangus Maisto 

Produktai
Darbininkų vargai

KUD. NAUMIESTIS.. — Kud. j 
Naumiestis yra prie pat Vo
kietijos sienos. Kasdien daug i 
vokiečių pareina sieną ir Kud. 
Naumiesty perka įvairius mai
sto produktus. Dėl didelių mai
sto produktų paklausų jų kai
nos yra gana aukštos, ypač 
tada, kai pabiura keliai ir su
mažėja maisto produktų pa
klausai. Naumiestiečiai jau ku
ris laikas skundžiasi, kad jie 
traktuojami, kaip antraeilių 
miestų gyventojai, tačiau pra
gyvenimo minimumas Kud? 
Naumiestyj yra brangesnis, ne
gu daugelyj pirmos eilės mie
stų.

KRIUKIAI. — Yra čia ne
maža darbininkų, kurie netu
ri darbo, nes juos smarkiai 
konkuruoja ūkininkai. Ūkinin
kai pajutę kur nors litą greit 
važiuoti važiuoja ir kol darbi
ninkas pėsčias nueina, tai jau 
jam darbo nėra. Visiems var
gas.

Kaminus valyti yra paskirtas 
kamlnkrėtis. Valo tte jisai pAtš, 
o jo padėjėjas. Užlipa ant lūš
nelės, pakriaušo kamino sky^ 
lę, pasižiūri kaip blizga Nemu* 
no ledas ir jau mokėk 60 cen
tų. Norėtume patys kaminus 
Valytis.

Kultūrinio klubo nėra, bet 
užtat yra restoranas ir du ne-

Gtažų pasveikinimą redakto
riui P* Grigaičiui ir “NaUjife-Į 
noms”, dienraščio 25 metų su
kaktuvių proga, atsiuntė musų 
draugai iš Lietuvos: inž, Stepo
nas Kairys, O. Leonaitė-Kairie- 
nė, K. Bielinis, Dr. L. Epštei- 
nds, B. Epšteinienė, prof. l?r. 
Mažylis, A. Mažylienė, V. Kuz
ma, E. Baronienė, P. Armalis, 
Jon. Sabaliauskas, adv* Liuda 
Purenienė, prof. A. Purenąs, A. 
Žvironas, A. Žvironienė. J. Vil
kaitis, J. Markelis ir Dr. A. Gaf- 
mtls.

Pasveikinimo tekstas bus įdė
tas Jlibiliejirtėje “Naujienų** lan
doje, kuri išeis ateinantį šešta* 
dienį, kovo 11 d.

vieši klubai* Restorane repka* 
Si poniškesni, pas batsiuvį 
viengungiai* o trečion vieton 
jau vedę žmonės*

Levas Tolstojus nebuvo pa
prastas žmogus. Jis bUVo rašy
tojas, mokytojas, filosofas. Le
vas Tolstojus buvo genijus ne i 
tik rašto darbais, bet ir pačiu 
savo gyvenimu. Jis be galo 
daug rašė* Daug jo raštų liko 
dar nespausdintų ir dabar iha- 
UOma dar bus išspausdinta apie 
95 tomai. Vienas dienynas su
darys apie 20 didelių tomų. O 
kiek jo raštų buvo išspausdinta 
dar jani pačiam gyvafti esant! 
tie to, Tolstojaus raštai nėra 
paprasti. Jo raštus verčia į sa
vo kalbaš visos kultūringos 
valstybės. Ypač daUg turi išsi
vertę Tolstojaus raštų japonai. 
Todėl jeigu-Tolstojum domisi 
visas kultutihgas pasaulis, tai 
mums lietuviams taip pat svar
bu su juo susipažinti, susipa
žinti nors trumpai ir su kai ku
riais jo raštais.

Levas Tolstojus rašytojas
Levas Tolstojus gimė 1828 

m., rugsėjo mėli. 10 dieną, Ru
sijoje, Tūlos gubernijoje, Jas- 
naja Polidna dvare. Jo tėvai 
buvo seni rusų aristokratai, 
grafai.

Pirmąsias kūdikystės dienas 
jis praleido, kaip ir kiti aristo
kratų vaikai; skirtumas buvo 
tik tas, kad Tolstojus anksti 
neteko savo tėvų, todėl dar jau
nas būdamas įprato savaran
kiškai galvoti, savarankiškai 
gyventi*

Nuo 1843 m. iki 1846 m. 
Tolstojus studijavo Kazaniaus 
universitete, #.ytų kalbas, o kiek 
vėliau jurisprudenciją. Mokėsi 
gana blogai ir dėlto, nebaigęs 
universiteto, grįžo į tėvų dva
rą* čia jis manė pasidaryti ge
ru ūkininkių bet gaila, ir tas 
jam nepavyko. Tada Tolstojus 
palieka ūkį, atvažiuoja Petra
piliu, 1851 m. įstoja karininku 
į vieną artilerijos pulką ir su 
juo išvyksta į Kaukazą. Gy
vendamas gražiuose Kaukazo 
kalnuose, žavinčioje gamtoje, 
tarp laisvųjų kaukaziečių, Tol
stojus parašė pirmuosius savo 
veikalus: “Kūdikystė ir Jaunat
vė”, “Užpuolimas”, “Miško 
Kirtimas*’ ir “Kazokai”.

Vėliau Tolstojui tenka daly
vauti Sevastopolio kare. Šį kar
tą jis gražiai aprašo savo “Se
vastopolio Pasakojimai” kny
gose. Tas jo veikalas labai pa
tiko carui Aleksandrui II, ku
ris įsakė jauną autorių karinin
ką globoti ir nesiuntinėti į pa
vojingus Vietas. Kaukaze būda
mas Tolstojus labai išgarsėjo, 
bet garbė jam nelabai lerupė- 

Ijm
1855 in* Tolstojus apleidžia 

karininko gyvenimą, grįžta iš 
Kaukazo į Petrapilį, bet ir čia 
jis neranda nusiraminimo, nes 
jis mato visur tik melą, klastą, 
neteisybę. Blaškos, ieško tiesos, 
bet jos neranda... Stengiasi iš
rišti painiuosius gyvenimo 
klausimus* bet tas jam nelabai 
sekasi greitai atlikti. 1857 m. 
jis palieka Rusiją ir pasileidžia 
į vakarus: į Vokietiją, Italiją, 
Šveicariją. Daug naujausių įs
pūdžių įgauna. Viso kuo domi
si. tiet kada Tolstojui tenka 

[pamatyti, kaip vykdoma Pary
žiuje mirties bausmė* visi tie 
įspūdžiai jam pranyksta ir už
leidžia vietą šiam baisiam re
giniui. Jis apie tai rašo: “Ka
da aš pamačiau kaip galva at
siskyrė nuo kūno, o paskui abu 
kartu susidėjo dėžėje, . aš šu* 
pratau ne protu, bet visa savo 
esybe, — kad jokios teorijos, 
jokie išvadžiojimai, nieks ne
gali pateisinti tokį baisų daly-

tikslas buvo susipažinti su žy
mesniais Europos pedagogais ir 
jų darbais. Aplankęs vieną Sak
sonijos mokyklą Tolstojus ra
šo: “Šiurpuliai purto. Malda už 
karalių, mušimas, viskas kalte 
kalama; išgąsdinti, sugadinti 
vaikai.” Tolstojus buvo ir žy
mus pedagogas.

Sugrįžęs iš užsienio jis gavo 
leidimą leisti pedagoginio turi
nio Žurnalą.

Visus 60-tus metus Tolstojus 
pašventė valstiečių labui. Visoj 
savo apylinkėje pristeigė daug 
pradžios mokyklų. Savo lei
džiamam pedagogiško turinio 
žurnale “Jasnaja Poliana” Tol
stojus be pasigailėjimo kritika
vo senuosius pedagogus it jų 
atgyvenusius mokymo meto
dus. Jis iš savo mokyklos galu
tinai pašalino mintiną pamokų 
kalimą, dovanas, bausmes, 
žiaurią mokyklos discipliną ir 
visą tų laikų scholastišką pro
gramą pakeitė iš pamatų. Jo 
mokykloje viešpatavo visiška 
laisvė, mokiniai turėjo galimu
mo ugdyti savo prigimtus ga
bumus ir palinkimus. Toks mo
kyklos sutvarkymas atnešė di
delius vaisius.

Tačiau toks Tolstojaus dar
bas nepatiko rusų valdžiai ir 
jo kaimynams dvarininkams. 

. Jiems nepatiko, kad Tolstojus, 
kilimo iš aristokratų, rūpinasi 

t mužikų reikalais, stengėsi juos 
šviesti, jiems padėti.

Kuomet Tolstojus vedė, apie 
14 metų buvo atsitraukęs nuo 
savo darbo ir tik po tokios per
traukos jis vėl ėmėsi savo se
no darbo. 1872 m. Tolstojus 
parašė “Abėcėlę”. Rašė daug 
pedagoginio turinio straipsnių, 
stengėsi apginti savo naujoviš
ką pedagoginę kryptį.

Tolstojus iš pradžių jautėsi 
patenkintas savo šeimos gyve
nimu. 18 metų gyveno laimin
gai. Dirbo ukyj, parašė savo 
milžiniškus veikalus: 1) “Karas 
ii’ Taika” ir 2) “Ona Kareni- 
na”. Šie veikalai Tolstojaus 
vardą padarė nemirtingu.

Sunku trumpai charakteri
zuoti “Karas it Taika” veikalą. 
Tame veikale jis juokiasi iš 
pasaulio valdonų ir galiūnų.

Jis rašo: “Jie vargšai mano, 
kad nuo jų norų pareina pa
saulio likimas. Jiems rodos, 
kad jie likimą valdo. Deja! Vi
si valdovai ir didžiūnai tik 
nykštukai prieš tuos, kurių yra 
gryna siela, gryna širdis.” To
kio žmogaus tikras paveikslas 
šiame veikale yra valstietis Ka
rato j evas. Tai tylus, ramus, ne
paprastai geras žmogus; tai 
Tolstojaus išsvajotojo žmogaus 
tipas.

Tolstojus myli gamtą. Ypač 
daug karšios gamtos meilės jis 
išlieja savo veikaluose: “Cha- 
dži—Murat”, “Tichon i Malan- 
ja” ir “Idilija”.

Jau iš pirmųjų Tolstojaus 
kuriniu matyti, kad jis ne tik 
gabus dailininkas ramanistas, 
bet kartu ir pranašas moralis
tas, tiesos ieškotojas. Jis juo
kiasi iš privilegijuoto gyveni
mo. Jis gėrisi laisvu kaukazie
čiu gyvenimu. Jis svajoja apie 
tikrąjį gyvenimo tikslą, apie 
tai, kas yra laimė. Jis 
“Laimė! Kas toji laimė?.. Lai
mė ne turtuose, ne garbėje Ir 
ne gyvenimo patogumuose, bet 
meilėje ir pasiaukojime.. Lai
mė yra gyventi ir dirbti kitų

Bet praėjo sielos karo lai
tas, praėjo dvasios krizė, atėjo 
šviesus atgimimo ir darbo me
tas. Dabar Tolstojus rašo ne 
romanus, bet filosofiško turi
nio veikalus. 1879 m. pasirodo 
jo “Išpažintis”, 1884 m. “Kame 
mano tikėjimas”, 1886 m. “Tai 
kas mums veikti”, 1880 m. 
“Trumpas Evangelijos išdėsty
mas”, 1887 m. “Apie gyveni
mą” ir kiti.

Dabar, po 1878 m. sielos kri
zės, Tolstojus pašvenčia visą 
savo likusį gyvenimą žmonijai

rašo

s

į

G Foto mėgėją draugi ja 
Kaune suruošė fotografijos iš* 
radimo 100 metų sukakties m i* 
liejimą.

Tai buvo pirmoji Tolstojaus 
kelionė. 1860—1861 melais 
Tolstojus antru kartu apkeliau
ja Vokietiją, Franciją*, Italiją, 
Angliją Ir Belgiją. Šios kelionės

Levas Tolstojus filosofas 
ir mokytojas

Tito metu, kada Tolstojaus 
Vardas, kaipo rašytojo, skam- 

visam pasauly, jo sieloje 
didžiausia

bėjo
virė
va*

Tą
pergyveno 1878

didžiausią

tiesos pranašo rolę, vis labiau 
neigia savo praėjusį gyvenimą. 
Tolstojus nepripažįsta kompro
misų, atsisako dirbti pirmykštį 
dailininko rašytojo darbą, 
smerkia jį. Bet ners ir smerkia 
tokį darbą, tačiau tuo pačiu 
laiku — 1899 m. dovanoja pa
sauliui tokį perlą “Atgimimas” 
romaną, šitame romane Tolsto
jus nuodugniai ir jaudinančiai 
nušviečia kunigaikščio Nech- 
liudovo sielą, jo didžiąją nuo
dėmę (paprastos mergaitės su
viliojimą) ir nė kiek nemažes
nę atgailą.

MARGUMYNAI
Gyvūnų sugyvenimas
Sugyvenimas dažnai paste

bimas ne tik tarp žmonių, bet 
ir visai skirtingų gyvūnų tar
pe. Pav., tarp augalų ir gyvu
lių, tarp gyvulių ir paukščių, 
tarp žmogaus ir paukščių bei 
gyvulių.- Tas sugyvenimas tiek 
vieniems, tiek kitiems yra kar
tais labai naudingas.

Afrikoj, kur labai karštas 
klimatas’ yra begalės įvairių 
vabzdžių, ypač, nemaža piktų 
musių bei uodų, kurie gyvulius 
labai kankina. Tie vabzdžiai 
yra kenksmingi ne tik gyvu
liams, kuriuos jie kanda ir už
krečia įvairiomis ligomis, bet 
ir žmonėms: tokie vabzdžiai 
taip pat ir žmones užkrečia. 
Afrikoje, tarp gyvulių, dažnai 
galima pamatyti paukštį, pa
našų į musų špoką, bet tik 
didesnį’ kuris tupi gyvuliui 
ant sprando ar nugaros ir ran
kioja tuos įkyriuosius vabz
džius- Galvijai jį myli ir lei
džia laisvai vaikščioti po visą 
nugarą. Kaip matome, šis su
gyvenimas tiek galvijams, t iek 
paukščiams yra naudingas, be 
kurio jie sunkiai apseitų. i

Taip pat Afrikos didžiausio
je upėje Nyle gyvena ‘ dideli 
vandens gyvūnai — krokodi
lai, panašus į driežus. Tai la
bai žiaurus vandens gyvūnai, 
kurie čiumpa kas tik jiems pa
tenka; žmogus, patekęs į kro
kodilo nasrus, jau ncbeišlruk- 
sta. Tačiau šitie vandens ryk
liai taip pat turi prietelių,' va
dinamą “krokodilų sargu”. Tai 
yra maži paukščiai- kurie gy
vena kartu su krokodilais ir 
rankioja jiems iš dantų tarpų 
užsilikusius mėsos gabalėlius. 
Krokodilai nors ir žiaurus, bet 
savo “sargų” neliečia.

Neblogesnis sugyvenimas yra 
tarp augalų ir vabzdžių. Švei
carijoj auga gėlės, panašios į 
musų vosilkas.'

Dažnai pasitaiko, kad vos 
pražy dėjusios Ivosilkos žiedą 
suėdą vabalas, panašus į mu
sų karkvabalius. Kad nuo tų 
vabalų apsisaugotų, vosilka 

; gyvena kartu su mažytėmis, 
bet piktomis skruzdėlėmis, 

. kurios iš savęs leidžia labai 

. stiprų tiems vabalams nepa
kenčiamą skystymą. Vosilka, 
kuri tokių skruzdžių turi- lie
ka karkvabalių nepaliesta.

Geriausiai žmogus sugyve
na su šunimis, šuo žmogui yra 
ištikimiausias naminis gyvu
lys. Šuo kartais taip su žmo
gumi sugyvena, kad nuo nuo 
jo nesiskiria. Jis kartais žmo
gų net ir nuo mirties išgelbi-

Šveicarijoj yra labai aukšti 
Alpių kalnai, per kuriuos se
iliau buvo sunku praeiti. Be
keliaujančius žmones kartais 
Užpuldavo didelės pūgos ir 
užpustydavo sniege; kiti ke
leiviai netyčia nugarmėdavo į 
tarpkelius bei visokius kalnų 
plyšius; kartais krisdami iš 
aukštai nuo kalnų ledynai čia 
pat palaidodavo keliautojus. 
Pakely į tuos kalnus stovi

perversmo ko-

sielos krizę jis 
m.

ško žmonių, kurie audros už
pustyti arba,' patekę į klaidin
gus takus, tarpkelius, neran
da kelio išeiti. Kartais tie šu
nys ir vieni, be vienuolių- ei
davo į kalnus ieškoti nelaimin
gųjų, o radę, nubėgdavo pra
nešti vienuoliams, kurie atė
ję, išgelbėdavo nelaimingąjį. 
Pasakojama, kad vienas šuo, 
vardu Barry, išgelbėjęs net 
40 žmonių gyvybių.

Kaip matom tarp 
sugyvenimas labai 
Tiek vieniems, tiek ir 
tas sugyvenimas yra 
gas. o

gyvunų 
didelis, 
kitiems 
naudin-

Lloyd George ir papūga

taip dažnai i Lloyd

Lloyd George yra garsus An
glijos politikas. Dabar dėl se
natvės jau jis mažiau dalyvau
ja politiniame gyvenime, bet 
prieš Didįjį karą, karo metu 
ir tuojau po karo jis buvo la
bai veiklus politikas. Papra
stai politikai nedaug kalba, 
ĘJoyd George gi yra labai kal
bus. Sakoma, kad tik jo žmo
na kai kada jį prilaikanti, kai 
jis per daug įsikalbąs. Matyt, 
žmona
George perspėdavo, kad ir jo 
papūga buvo
poną perspėdinėti. Kažkuriais 
metais po karo buvęs toks at
sitikimas. Lloyd George kalbė
jęsis su garsiuoju Prancūzijos 
politiku Briandu. Lloyd Geor
ge taip buvo įsikalbėjęs, kad 
papūga rado reikalą jį per
spėti: “To neturi sakyti, Dovi- 
de; neturi to sakyti”. Sakoma, 
kad papūgos perspėjimas bu
vęs padarytas visai laiku ir

išmokusi savo

galėjęs įsismaginęs pasakyti 
Briandui. Papūgos staiga, bet 
laiku perspėtas Lloyd George 
net įsikandęs liežiuvį.

Baltijos kraštuose nori 
įrengti žydams 

“karantiną”
Užsienio spauda skelbia, kad 

Baltijos kraštuose dabar lan
kosi Amerikos žydų delegaci
ja, rabino Cohno vadovauja
ma. Toji delegacija vedanti 
pasitarimus su Suomijos, Esti
jos ir Latvijos vyriausybėmis 
Vokietijos žydų reikalais. Vė-

Delegacija norinti, kad šios 
valstybės leistų laikinai apsi
gyventi iš Vokietijos ištremia
miems žydams, kol jie busią 
kolonizuojami užjūrių koloni
jose. Žydai Baltijos kraštuo
se- apsigyventų laikinomis ko
lonijomis, kuriose kartu ruoš
tųsi naujam gyvenimui numa
tomose jų nuolatinėse koloni
zacijos vietose. Laikino žydų 
gyvenimo Baltijos kraštuose 
išlaidas žadą apmokėti Ameri
kos žydai Tuo tarpu nėra ži
nių, kaip vyksta amerikiečių 
žydų delegacijos derybos, bet 
tenka abejoti ar Baltijos kra
štai panorės tapti, kad ir lai
kinu ištremiamiems žydams 
“karantinu”.

s*

nas, kurio vienuoliai laiko vi
sam pasaulyje pagarsėjusius 
šunis. Tie vienuoliai vaikščio
ja po kalnus su šunimis ir ie-

Remkitc tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’
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NAUJIENŲ REIKŠME KANADOJE IŠ TORONTO PADANGES
daugiausia ir teisingiausias ži
nias gali rasti. Įdomiausias 
mums redakcinis puslapis. Ja
me kaip veidrody atsispindi vi
si šių dienų reikalingiausi klau
simai. Apžvalgoje vedamieji 
straipsniai labai įdomus ir ver
tingi. Tai tiesiog pamokos poli
tiniais klausimais. Norint pil
nai įvertinti šį dienraštį, reikia 
paskirti daug laiko ir sudoroti 
nemažai popierio. Trumpai kal
bant, reikia statyti keli klausi
mai. Ar yra senesnis lietuvių 
dienraštis už Naujienas? Ar ga
li nors vienas laikraštis prilygti 
prie Naujienų jų nesvyravime 
tai šen, tai ten? Ar turi kuris 
laikraštis tokį redaktorių kaip 
Naujienos, kuris savo aukštu 
prasilavinimu ir simpatija dirb
damas per 25 metus butų galė
jęs įgyti visuomenės pagarbą? 
Ar turi kiti laikraščiai tiek 
daug gabių iš Lietuvos kores
pondentų, kurių raštais įdo
maujasi viso pasaulio lietuviai? 
Kur visi kiti bendradarbiai? 
Ar gali kas prilygti Norai Gu- 
gienei ir M. šileikiui jų veda
miems meno skyriams? Ar turi 
kuris nors laikraštis taip gabiai 
vedamą moterų skyrių? Ar ga
li kuris nors lietuvių laikraštis 
prilygti Naujienoms skaitytojų 
skaičium? O kiek jos turi nuo
širdžių bendradarbių ir rėmė
jų! Visa tai suglaudus darosi 
išvada, kad Naujienoms pasek
minga ateitis užtikrinta. Jos ei
damos tąja pačia kryptimi gy
vuos ilgiausius metus.

Šia proga sveikinu dienraštį 
Naujienas sulaukusias 25 metų 
amžiaus ir linkiu ilgiausių me
tų. Dr. P. Grigaičiui, Naujienų 
štabo darbininkams, bendra
darbiams ir skaitytojams geros 
sveikatos taipgi ilgiausių melų.

Lai gyvuoja NAUJIENOS!
V. Dagilis.

Minint 25 metų sukaktį Nau
jienų gyvavimo norisi kaip ką 
prisiminti apie jas ir iš Kana
dos kaipo kaimyninės valsty
bės.

1926 metais pradėjus lietu
viams atvykti į Kanadą (nors 
ir iš senesnių laikų buvo Kana
doje lietuvių) padidėjo ateidi
nėti Jungt. Valst. lietuviški 
laikraščiai. Naujienas išvydau 
ir su jomis susipažinau 1926 
metų rudenį Toronte pas Pa- 
kelniškį (jis dabar, regis, Lie
tuvoje). Iš pirmo pamatymo 
krito į akis gausus skelbimų 
skaičius. Padariau išvadą, kad 
jeigu jis turi tiek daug skelbi
mų, tai yra daugelio skaito
mas.

Prie seniausių Naujienų skai
tytojų reikia priskirti toronlie- 
čius J. ir J. Monkus. Jie nuo
širdus naujieniečiai ir su Nau
jienomis nemano skirtis. Taipgi 
jie yra labai dėkingi Naujie
noms už suteiktą svarbiam rei
kale pagalbą. Kiek vėliau atsi
rado daugiau Naujienų skaity
tojų, o dabartiniu laiku ir visai 
geras skaičius.

Reikia pripažinti, kad Nau
jienos kaip visur išlaiko savo 
autoritetą, taip jos išlaiko ir 
platinimo klausime. Tais lai
kais (1926-—1930 m.), kuomet 
“Laisvė”, “Vilnis” ir kiti Jung. 
Valst. lietuvių laikraščiai dėjo 
visas pastangas kuo daugiau 
gauti iš kanadiečių skaitytojų, 
net nupigindami prenumeratas, 
Naujienos laikėsi vienodai ir 
prenumeratos dėl varžymosi 
nematė reikalo nupiginti. Tik 
kuomet kitų laikraščių karšias 
antpuolis apstojo, tai ir Naujie
nos numušė laikraščio kainą 
iki 5 dol. metams.

Naujienų platinimo darbe 
reikia atiduoti didelis kreditas 
nenuilstamam platintojui Au
gustui Frenzeliui. Jį galima pri
pažinti vienu iš smarkiausių 
platintojų. Jo pastangomis bu
vo gauta keliose krautuvėse 
vieta pardavinėjimui Naujienų 
ir Keleivio. Dabartiniu laiku iš 
tų krautuvių yra išperinama 
nemažai atskirų numerių. Jau 
keletas, kurie pirkdavo pavie
niais numeriais,, jį pamėgo ir 
dabar yra nuolatiniai skaityto
jai prenumeruodami laikraštį. 
Drg. A. Frenzelis yra kontes- 
tantas ir šiame jubiliejiniame 
konleste. Linkėtina jam geriau
sių pasekmių.

Kiek laiko atgal J. Jokuby- 
nas yra gavęs nemažai Naujie
noms skaitytojų. Bet paskuti
niu Jaiku kažin kodėl aptingo. 
Winnipegiečių Naujienų platin
tojų pirmose eilėse matome J. 
Novogrodską. Jis šiame kontes
te nusitaręs gauti net šimtą 
naujų skaitytojų. Retkarčiais 
rašinėja į Naujienas iš Winni- 
pego J. Martinonis ir kiti.

Kalbant apie MontreaFą, rei
kia pasakyti, kad ten naujienie- 
čių nemažai, tik visa bėda, kad 
jie neįsitraukia į gyvesnį veiki
mą. Net šiame jubiliejiniame 
konleste neturi paskyrę žmo
gaus platinimui Naujienų.

Prie pasekmingesnio platini
mo Naujienų nemažai prisidė
jo įvestas Kanados Lietuvių 
Skyrius, kuris dedamas kiek
vieną trečiadienį. Nors tas sky
rius turi mažų trūkumėlių, bet 
laikui bėgant tikimės juos pra
šalinti. Aš tikras, kad tas sky
rius taip patobulės, kad jis pil
nai galės atstoti savaitinį laik
raštį. Už šio skyriaus palaiky
mą reikia tarti padėka Kana
dos korespondentams. Nors kai 
kurie “privargsta”, bet galima 
tikėtis, kad “pasilsėję” Vėl grįš 
prie bendradarbiavimo.

Mes, kanadiečiai su įdomu
mu sekame Naujienas, nes tai 
vienintelis dienraštis, kuriame

Winnipeg, Manitoba
TRUMPAI APIE VISKĄ

Mirė
Winnipegiečiams gerai žino

mas lietuvis Albertas Monkus, 
gyvenęs 44 Hallett st., mirė š. 
m. vasario 21 d., sulaukęs 72 
metų amžiaus. Velionis A. Mon- 
<us buvo vienas iš pirmųjų se
nosios emigracijos lietuvių Wi- 
nnipege. čia sukūrė šeimą ir 
ją pavyzdingai išauklėjo duo
damas dviem dukterims ir sū
nui mokslą. Savo laiku pp. 
Monkių šeima buvo populiari 
ir daugelis lietuvių mėgdavo ją 
lankyti ir apsigyventi pas juos, 
Senelis a. a. A. Monkus laimės 
ieškodamas yra buvęs ir gyve
nęs Afrikoje. Nepatiko. Grįžo į 
gimtąjį kraštą Lietuvą, nors ne
priklausomos Lietuvos dar ne
buvo. Pagyvenęs kiek išvyko į 
Rusiją, iš jos į Mandžiuriją 
(dabar Manchuko valst. japonų 
valdoma), Aziją. Nežinau kaip 
ilgai tenai gyveno, bet vėliau, 
rodos, vėl grįžo Lietuvon, o iš 
čia vyko į Ameriką. Bet Ame
rikos pasiekti nebuvo lemta. 
Apsigyveno ir išgyveno visą 
laiką Winnipegc. Daug pasau
lio apkeliavęs, daug patyręs ir 
vargų malęs velionis visuomet 
buvo tylus, nieko nekliudantis, 
niekam nepavydįs gyvenimo, 
mėgstąs pasakoti nuotykius, 
patirtus tolimuose kraštuose ir 
apie dabartinius sunkius laikus. 
Bet niekad jis nesikišdavo į ki
tų lietuvių asmeninio gyveni
mo reikalus. Neperdaugiausia 
pasitaiko žmonių su tokiomis 
ramaus gyvenimo ypatybėmis. 
Už tai ir velionis, manau ne
klystu pasakęs, čia buvo visų 
lietuvių gerbiamas.

Prieš keturis metus velionis 
apsirgo paralyžio liga. Gydėsi,

Naujlcnų-Acme Telephoto.
GALVESTON, TEX. — Badgett’ai, mergaičių ketvertuko tėvai. Jie žiuri 

į savo dukteris, kurių susilaukė prieš trejetą savaičių.

bet nepasigydė. Nors ne jauno 
butą, bet reikia manyti, kad lo
ji liga pagreitino a. a. velionius 
Monkaus mirtį. Vasario 24 d. 
velionis palaidotas sti visomis 
bažnytinėmis apeigomis katali
kiškuose kapuose. Tebūnie tau, 
tylus žmogaus, lengva Kana
dos žemelė. Velionius a. a. Al
berto Monkaus šeiniai: žmo
nai, dukterims, žentams ir su
lini Vincentui reiškiu giliausią 
savo užuojautą nusiminimo 
valandoje.

Serga
Šią žiemą vyksta daug susir

gimų. Kas loji liga, sunku pa
sakyti. Greičiausiai gripas, o 
gal kita su šalčiais susijusi li
ga? Kaip tokia ji niekuo nesi
skiria. Ji ir atsparų lietuvį per
si verčia, kai kurį gerai ir pa ka
muoja. Šių žinių rašytojai taip
gi teko daugiau kaip savaitę 
negalai! ti. Vėliau staiga apsir
go drg. J. Martinonis. Dakla* 
ras ir vaistai šį ligonį padarė 
beveik sveiką. Sunkiausia šiuo 
laiku serga p. Zidorius Yauniš- 
kis. Išgulėjęs apie porą savai
čių namuose, sveikatai nepasi
taisant, išgabentas į S t. Boni
face ligoninę. Rentgeno spindu
liais ir kitais medikamentais 
nustatyta ligos deagnosas — 
širdies liga. Ligonis jaučiasi 
geriau. Galimas daiktas, kad už 
kelių dienų bus grąžintas į na
mus ir gydysis namie iki tikrai 
pasveiks gydytojo priežiūroje. 
Bet jei ligoniui prisieitų būti il
giau ligoninėje, tai lietuvių bu
tų pareiga aplankyti savo tau
tietį. Ligoniui nebūtų tokios il
gos dienos, kas daug prisideda 
prie pasveikimo. Nuo savęs li
goniui linkiu kuogreičiau pa
sveikti ir grįžti į namus.

Sakosi “nustoję šineižį”
Musų komunistų tarpe žodis 

“šmeižtas” labai madoj e/ Jiems 
viskas yra šmeižtu, jei kalba
ma ar rašoma ne pagal komu
nistų muziką. Kuo didesnę tie
są pasakysi ar parašysi, tuo pa
gal jų teoriją turės būti “šmeiž
tas”. Komunistų bludijimo lai
kais, kai buvo kalbama ir ra
šoma apie demokratiją ir jos 
griovikus,, tai musų komunistė
liai isteriškai gvoltą kėlė saky
dami, kad jie esą šmeižimui; 
mat, jie tą demokratiją tada 
tikra to žodžio prasme šmeižė, 
spiaude ir kitaip niekino. Jiems 
ir dabar dar atrodo, kad tai bu
tą “kūrybinio” darbo, 
komunistams atsigulus ant pil-

Viltis sunaikinti džiovos 
bakteriją 10 metų bėgyje 

r _________

Taip skamba Toronto “Evc- 
ning Telegramą kovo 4 d. lai
doje. Taip Yfšiliepė garsus Dr. 
W. Ogden ir kiti Toronto Vieš
iem Krutinės Klinikos dakta
rai. 11

Bet Dr. Odilėn sako, jog ne
galime laukti,' kol ligonys pa
tys ateis su skundais negalavi
mo, bet reikia visus žmones 
nuodugniai išegzeminuoti ir rei
kalui esant tuoj juos apsaugoti 
nuo los baisios ligos, tada mes 
galėsime per keletą metų būti 
tikri apsaugoję tūkstančius nuo 
mirties, ypatingai tuos žmones, 
kurie iki paskutinio nepasiduo
da ligai ir dar blogiau maišosi 
sveikųjų tarpe, ližkrėsdšmi vi
są eilę kitų.

Įdomu kaip atsilieps Cana- 
dian Medical Associalion žur
nalas ir kokie bus pirmieji jų 
žingsniai.

— o —
Statistikos žinios gimimų,

vo prieš demokratiją ir “psal
mes” giedant jai, norėtųsi pra
eitį padėti į archyvą, bet bėdą 
yra ta, kad musų vyrai iš ko
munistų pastogės tą praeities 
šmeižtų kūrybą stengėsi be ho
noraro šildyti tiems, kurie tos 
trečiojo- periodo šmeižto poezi
jos nėra- užsitarnavę, šiandien 
nėra reikalo'aiškinti, kas praei
tyje vertėsi šmeižtais, kovoda
mi prieš demokratiją. Visi ži
no, kad komunistai ir fašistai. 
Taigi, vyrai, ■ (jei norite būti 
vyrais) kraukite praeitį į ar
chyvą su visais jos šmeižtais. 
Tatai jums priklauso. Jei pasi
žadate nešmeižti, norėtųsi ju
mis sveikinti, bet turint ome
nyje, kad pastaruoju laiku ypa
tingai pamegote melavimo pro
fesiją, sunku tikėti. Melą tiek 
pamėgo te, lyg maži vaikai, kad 
lėles mėgsta. Kas nekenčia 
šmeižtų, lai melo nepakęs dar 
daugiau. Laikas tatai butų su
prasti. Jei iš> tikrųjų jums rupi 
pozityvus darbas, o ne doleri
nės banknotas, tai nlisiStatyki- 
te teisingos kovos gaires ir ci
kitę jdmis. Visas tas priemo
nes: šmeižtus, melą, neapykan
tą ir t. p. padėkite į šolomskio 
literatūros muziejų, kur tos rų-

Musų šies eksponatai priklauso.
Edgelsistas.

BUVAU, MACIAU IR GIRDĖJAU
vedybų ir mirimų Miesto Svei-.
kutos departamentas raportuo
ja, kad per pirmus dh mėne
sius Šių metų randasi daugiau 
gimimų ir mirimų, bet mažiau 
vedybų. Gimimai 1938 m. sau
sio mėn. 796; šių metų sausio 
mėn. 852. Vasario mėn. pernai 
772 gimimai, šiemet 782. Per
du mėnesius net 66 daugiau. 
Mirimai “įiėl'viršiha het 89, o 
vedybos sumažėjo 76 poromis.

Kanada stropiai ruošiasi 
sutikimui karaliaus su 

kkralięhe
Visa Kanada laukia to oficia

laus valdovo atsilankymo. To
ronto irgi daro plaiiių planus 
sutikimui jų. Didžiausios su
mos paskirtos Įvairiems dar
bams, puošimams haiin^ gat
vių ir t t. PaVi parlamento na
mas QUeėn’s parke bus padeko- 
r uolas, lubos, koridorius ir 
trepėl variu ir auksu. O Otto\va 
— tai smarkiausiai darbuojasi. 
Be galo gražiai išpuoš karalių 
šeimos apsistojimo vietą, t y. 
jų trauklhĮ. karaliui skiria rau
doną spalvą j karalienei mėlsvą. 
Mat, jib vagone UiaUO visą sVe- 
čiavimosi mėnesį apsigyventi, 
todėl ir deda visas pastangas 
kuo gražiausiai išpuošti ir pa
togiausiais įrengti. Kiek teko 
girdėti ir skaityti, karalius la
bai įdomauja pamatyti musų 
garsias penkiukes ir, rodosi, 
jau reikalas sutvarkytas ir jų 
gydytojas Dofoe davė savo su
tikimą. —Stella.

D. L. K. VYT. KLUBO 
DRAMOS SEKCIJOS 

DĖMESIUI

MONTREAL, Kanada.
Ruošia didelę vakarienę su ge
rais užkandžiais ir skaniais gė
rimais, be tOj bus gera muzika 
ir smhgųs pasišokimai ir vie
nas įdomUš subprizas. Vakarie
nė įvyks koVo 12 d; 6 vai; va
karo; Kviečiame kuo skaitlin
giausiai dalyvauti. Laisva įžan
ga; Viela — 2161 SI. Catherine 
St. Esi. —Meno Valdyba.

“NAUJIENŲ* 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj 
Kovo 12, 1939

“Naujienų” jubiliejaus proga
Tais laikais, kada iš Lietu

vos buvo leidžiama vykti į ku
rią nors svetimą šalį, musų 
broliai susiviliojo ir stengėsi 
kuogreičiausiai apleisti gimtinę 
pastogę, vildamiesi sutikti sva
jojamą laimę. Ir taip vyko bū
riais lietuviai, kas kur išgalėjo, 
ar kur daugiau jautė patrauki
mą. Kiek pamenu, tai bene 
daugiausia viliojanti šalis buvo 
Kanada, bet esant į ją bran
gesnei kelionei didelė dauguma 
lietuvių vyko į Pietų Ameriką, 
nes į ten buvo žymiai pigiau.

Gal retas kuris apleisdamas! 
gimtąją šalį atsisveikino su jos( 
giružėmis, gražiomis pievomis, 
Savais laukais ir žavinga gam
ta, abejingai galvodamas, kas 
žino kas jo laukia svetur?

Daugumas vyko su energija 
ir vilčia teisti geriau, negu pa
dėka. Ir kaip jau žinoma, iš 
pradžių teko skaudžiai nusivil
ti, ne tik nepalyginamai skir
tinga gamta, bet ir vargu, kuts 
nustelbė visas gražiąsias sva
jones ir viltis apie Kanados ša
lį. Kuomet prisiėjo trankytis 
po miškus ir farmas, tai ne 
vienam skaudžių apsivylimų, 
neramų ir susirupinusį veidą 
suvilgė gaili ašara. Bet musų 
broliui, įpratusiam kovoti su 
ūkanomis, greit susigyveno ir 
su šios šalies bėdomis. Praė
jus keliems metams ir gerokai 
įgudus prie krašto papročių, 
susipažinus su kalba, padidėjo 
ir budrumas. Daugelis pradėjo 
ieškoti momentų, kad atsikra
tyti nuo miškų ir farmų, sten
gėsi susirasti pastovesnį gyve
nimą miestuose.

Štai dabar jau daug lietuvių 
susibūrė miestuose į gana di
deles kolonijas. Dėka gabesnių 
ir veiklesnių žmonių turi sukū
rę įvairių draugijų, organiza
cijų ir het politiniu veikimu ge
rokai susirūpinę. Atsirado ir 
tokių, kuriuos suįdomino spau
da; jie pradėjo karts nuo kar
to aprašinėti savo vargus, teik
ti įvairias žinias ir dalintis min- 
tifaiSi. šią progą suteikė mums 
Alherikos lietuviškoji spauda, 
klitei mus daug išlavino šioje 
šHtyje, nes anksčiau gal retas 
kbris turėjo laimės naudotis 
spauda.

Ir juo toliau, juo labiau lie
tuviai jautėsi savistovesni, pra
dėjo juos jau pats ihstiktas ra
ginti nUolathiiau bendradar
biauti laikraščiuose. To jausmo 
raginami Veiklesni Kanados 
lietuviai sumanė leisti savo 
laikraštį. Pirmi ėmėsi šio dar
bo loronliečiai ir aptarę laik
raščio leidinio galimybę pradė
jo leisti žurnaliuką pavadinda
mi “Kanados lietuvis”. Tik, de
ja, jam nebuvo lemta ilgai g$r- 
venti ir dėl man nežinomų 
priežasčių jis greit mirė.

Nenurimus norui turėti savo 
laikraštį kitas būrelis lietuvių 
ėmėsi iniciatyvos įgyvendinti 
šią mintį (irgi torontiečiai) ir 
pradėjo leisti savaitinį laikraš
tuką “Darbininką žodis”, kurs 
šiandien eina pakeitęs vardą į 
“Liaudies balsą”, šis laikraštis 
gyvuoja jau bene šešti mėtau 
gal būt todėl, kad jis remia
mas aukomis, o gal ir todėl, 
kad didesniais ryžtingumo pa- 
hiatais buvo pradėtas. Nežiū
rint, kaip jis išsilaiko, vienok 
juo naudotis ne visi gali. Nors 
tai HudnUs faktas, bet visgi fak
tas.

Tokiu budti pažangiąja!, de
mokratinių principų prisilai
kančiai lietuvių daliai naudotis 
spauda suteikia vielos “Naujie
nos” ir “Keleivis”. Matydami, 
kad kitoms didesnėms lietuvių 
kolonijoms “Naujienos” duoda 
net visą puslapį, panoro tos 
progos ir kanadiečiai.

Ši mintis, kiek man žinoma, 
pirmam kilo torontiečiui Vik
torui Dagiliui, . nes jis pirmas 
ją pareiškė per “Naujienas”, 
norėdamas žinoti, ką į tai pa
sakys kitos kanadiečių lietuvių 
kolonijos. Į jo tokį sumanymą 
netrukus atsiliepė iš kitų kolo
nijų Veiklesni lietuviai, užgir- 
dami sumanymą. Pritarė jam 
ir vietiniai draugai, patardami 
tuo reikalu kreiptis į “Naujie
nas”. Bet jam to nepadarius, 
jo mintį įvykdė kili jo draugai 
tordntiečiai ir vieną gražią lie
pos dieną 1936 melais išvydo
me “Naujienose” Kanados lie
tuvių žinių skyrių. Faktiški 
bendradarbiai pradžiai buvo

| numatyti šeši gabesni torontie
čiai, kurie buvo patiekti pirma
me Kanados žinių puslapyje iš 
steigiamojo jų susirinkimo ap
rašymo. Džiaugėmės, kad V. 
Dagilio troškimas realizavosi ir 
hiuko, rodos, daugiau neberei
kėjo, kaip {ik vieningai suteik
tam puslapy visiems dirbti, 
kad butų iš to malonumas sau 
ir nauda kiliems.

Bet kažkodėl iš tų Šešių ga
besnių steigėjų šiandien vos 
pusė besimato musų skyriuje. 
Kiti ar pavargo, ar taip sau ap
leido pradėtą darbą. Veikiausia 
tai žinoma jiems patiems. Gai
la, kad apleido skyrių neblogai 
įgudę visuomeniniuose ir poli
tiniuose klausimuose žmonės, 
o šiuos klausimus plačiau gvil
denti, kaip tik skaitytojai la
biau pageidauja, negu teikian
čias mažytes ir ne taip svarbias 
žinutes. Nors Kanadoje yra ir 
daugiau lietuvių, patyrusių ir 
išsilavinusių rašinėjime, bet 
kažkodėl jie nepasirodo, tyli. 
Nejau broliai nenori dalintis su 
skaitytojais savo pergyventais 
sunkumais ir šiaip patirtais 
įvykiais? Juk yra lokių gyve
nimo pavyzdžių, kuriuos para
šius butų ko gero pasiskaityti, 
taigi reikia tik pradėti, o pas
kui noras savaime atsiras.

Tegu “Naujienose” suteiktas 
mums puslapis būna tilo aksti
nu, kuris paskatintų mus į pro
gresą, į didesnį veiklumą ir 
glaudesnį tarpusavį sugyveni
mą. štai “Naujienos” už dienos 
kitos švęs savo 25 metų sukak
tį, gražių ir kilnių darbų jubi
liejų, nors mes su savo skyrių 
esame tik trečių metų angoje, 
nors dar nieko veik svarbaus 
ir naudingo neparodėm, bet bu
kime kupini vilties, kad sulauk
sime ir mes tikrai vertingų ben
dradarbių, kuriuos švenčiant 
Kanados lietuvių skyriaus ju
biliejų irgi gražiai ir garbingai 
įvertinsime. O tuo tarpu buki
me dėkingi “Naujienoms” už 
suteiktą mums progą lavintis 
spaudoje ir akivaizdoje atliktų 
darbų linkime “Naujienų” pa
reigūnams ir toliau savo nepa
laužiamu ,atsparumu ugdyti 
mumyse nepalaužiamą valią, 
glaudžiai veikli ir gyvuoti. Lai 
“Naujienos” būna musų jun
giančiu organu, per kurį mes 
sieksime visai musų tautai kul
tūros ir dvasinės pažangos.

O. L
ČESNAKAI-PETRUŠKOS PAGEL- 

BA NUO AUKŠTO
KRAUJO SPAUDIMO 

Medicinos reportai sako, kad čes- 
nakų-Pe^ruškų 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- 
gfelbjnę priežastį. Kad gauti česna- 
kų-petruškų koncentrato bė 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 adresuoklt ALLIMjN, 
Dept. 309, 54 W. Illinois St, Chi
cago, UI.



NAUJIENOS, Chicago, UI

Diena Iš Dienos
KazimieriniŲ
Ūžesys

šeštadienj, kovo 4, pripuolė 
Kazimierinių diena ir šia pro
ga Kazimiera. Mileris šauniai 
sutiko savo vardadieni. I P~nU 
Milerių užeigų, 4258 S. West- 
em Avė., apie 8 vai. vakare 
atsilankė jų giminės, draugai 
ir pažįstami ir jie visi širdin
gai sveikino Kazimierų Milerie
nę.

čia buvo paruoštas stalas su 
skaniu maistu, o taip pat ir 
gardus gėrimai plaukė iš gau
sybės rago. Dalyvavo pp. J. 
Kiauda, Ona Davgin, S. Juš 
kienė, Juozas Starkutis, Mile- 
riai, Zeleckienė, Petrauskienė, 
Ant. Šimkus, Česna ir t.t.

Didžiai gerb., ponai Talat- 
Kelpšai buvo kviesti į vardu
ves, bet jie negalėdami daly
vauti, širdingai manęs prašė, 
kad aš jų vardan pasveikin
čiau Kazimierų Milerienę.

Kazimiera yra mandagi ir 
rimta šeimininkė, bet taip pat 
ir jos vyras “Eibis” Aleks yra 
svetaunas ir išmintingas žmo
gus.

Julius Mickevičius

— Jūsų Ona.

Trys Nuteisti Už 
Suktybes 
Balsavimuose

vienus 
moterei 

$500 pa-

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIO

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

A. DAINIS, 
2957 W. 3Cth Street

JAMES SHOLTEMAN 
3227 W. LeMoyne

Mr. KARTANAS, 
2555 W. 69th St.

A. J. PAVILONIS 
4025 Brighton Place

J. ROMANAS, 
4152 S. Campbell

J. WOSKI, 
1633 W. Jackson Blvd.

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

J. AREŠKA, 
1328 So. 50th Avė. 

Cicero, III.
F. J. DOWIAT, 

5924 S. Maplewood
J. RŪTA,

3141 S. Halsted St.
Mrs. NORGAILA, 

2914 W. 45th St.
M. ŠEŠTOKAS, 

1323 N. 35th Avė. 
Melrose Park, III.

FRANK STANIONIS 
4950 Gadys Avė.

P. BALČIŪNAS, 
4359 S. Artesian Avė.

FRANK LUKOŠEVIČIUS 
1618 So. 50th Avenue

ALEX STASULAITIS, 
1405 S. 49th Avenue, 

Cicero
K. P. DEVEIKIS,

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

1033 W. 103 St.
J. MAČIULIS,

906 Prescott St., 
Wauk«gan, III.

NAUJIENOSE 
1739 S. Halsted St.

Kauntės teisėjas Jarecki 
nuteisė tris žmones už sukty
bes praeituose balsavimuose 
vasario 28 d.

Du vyrai gavo po 
metus kalėjimo, o 
priteisė užsimokėti
baudų. Visi nuteistieji yra iš 
33 precinkto 24 wardos, Nu
teistieji yra Mrs. Rose Fish- 
man, republikonų teisėja 1518 
So. Lawndale avė., Eugene 
Steiner, 1505 So. Ridgeway 
avė., republikonų teisėjas ir 
Paul Lidovsky, 1459 So. Ham- 
lin avė., demokratų teisėjas.

Du rinkimų klerkai liko iš
teisinti, kaipo nedalyvavę sų- 
moksle. Prokuroras buvo re
komendavęs moterį tik pabar
ti, bet teisėjas nusprendė ki
taip ir paskyrė nemažų pinigi
nę pabaudų. Jis išspradžių 
buvo nuteisęs jų trims mėn. 
kalėj iman, bet savo nuospren
dį atmaitė.

Jau prabėgo lygiai metai 
kaip persiskyrė su šiuo pasau
liu musų mylimas vyras ir tė
vas, palikdamas mus dideliame 
nuliūdime. Mes niekad jį neuž
miršim: jis visados tarp musų 
bus.

Jo malonus charakteris, jo 
pavyzdingas atsidavimas laisvei 
niekados nebus užmirštas. Mei
lė laisvės, teisybės ir lygybės 
akstino jį pasišvęsti savo tė
vynei ir savo žmonėms. Mes 
nepajėgiame atiduoti jo atmi
nimui garbę, kokia jam pri
klauso. Dienos jo gyvenimo, jo 
veikimas ir pasišventimas žmo
nių labui, jo paties darbai 
išdildomi musų mintyse ir 
dyse.

Mes jaučiame tuštumų, 
rią paliko jo mirtis, ir jis 
mums visados atmintyje,
niekas nėra taip brangus kaip 
musų tėvo atminimas.

Moteris ir sūnūs.

ne- 
šir-

bus
nes

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

b ■■■■ i .......- .i-.—- 1 —1

Roselando Lietuvių Moterų Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
šįvakar, 7:30 vai. vakare, Lietuvių Darb. svetainėje, 10413 
S. Michigan Avė. Visos narės kviečiamos atsilankyti ir nau
jų atsivesti. Po susirinkimo turėsime Šurum Burum.

Nutarimų rašt. M. Narish 
Bridgeporto Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks ko

vo 8 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Malonė
kite susirinkti laiku, nes yra daug ką aptarti. Valdyba

COPR. 1939, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED CHAIR SĖT 
PATTERN1957
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jinio Vakaro ' 
Darbininkai vir-

Trečiadienis, kovo 8, 1939

“Naujienų” Jubiliejini ame 
Koncerte, Ashland Boulevard 
Auditorium, kovo 12—-1939 m.

Visų čionai pažymėtų asme
nų prašome susirinkti ne vė
liau 1:30 po pietų.
PRIE PARDAVIMO BILIETŲ:

Algird Smalelis
Mickevičius

buvo

Atleido 3,755 Iš 
W.P.A. Chicagoj

Charles E. Miner, WPA
šininkas Chicagoj, vakar pa
skelbė, kad atleido 3,755 darbi
ninkus. Vietos WPA adminis
tracijai pritruko pinigų.

Tel. Victory 4965. |
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi ‘ 
pilną apdraudą už darbus Len~ • 
vųs išmokėjimai jei norite. į 
BRIDGEPORT ROOFING AND .

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

Al.
PRIE DURŲ: 

Uždravaitis 
Mr. Shumakaris 
Charles Natekonis

Al.

KASININKAI:
Julia August
Milda Vaivada 
Mr. Skurkis 
J. Tumosa

PRIE ALAUS:
J. Bačiunas
A. Narbutas
J. Ascilla
J. Pučkorius
P. Galskis
X. Shaikus 
P. Balčiūnas 
John Gura 
Eddy Šmotelis 
John žičkus 
A. Vilis
J. Gumauskas
J. Žukas
A. Vaivada.

VIRTUVĖJE: 
Mrs. šmotelienc

EI. Bačiunienė.
VEITERKOS: 

Mrs. Ambrose 
Mrs. Radišauskienė 
Abraškaitė 
Šmoteliutė ‘ \ 
Stralienė.

Ple-

labai 
buvo

Budriko Radio 
Valanda

Pereitą septintadienį 
malonu klausytis Budriko ra
dio valandos. Programas bu • 
vo įvairus ir gražus. Išpildė 
jį duetai ir solistai daininin
kai, pritariant orkestrai, sim
fonijos orkestrą ir “profeso
rius” Kepalas su atėjusiu pas 
jį jo gudrybių mokintis 
palu.

Visas programas išėjo 
gerai. Duetai ir solistai
geri. Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka; Kur bakūžė samanota: 
Skrenda, Lekia musų mintys 
ir kiti numeriai išėjo labai ge
rai. Orkestrą davė gerų lietu
viškų melodijų, o dialogas bu
vo pilnas gudrių paklausimų 
ir dar gudresnių atsakymų, 
kurie buvo gražu klausytis vi
siems juokų mėgėjams. Abudu 
kalbėtojai atliko savo dalis la
bai gerai.

Kitas Budriko programas bus 
ketvirtadienį vakare, nuo 7 iki 
8 vai.,. iš stoties WHFC., 1420 
kil. Bus geri dainininkai, ge
ri akordeonistai ir svarbus as
menų ir draugijų pranešimai. 
Nepamirškite pasiklausyti.

WARDROBE:
Tumėnas.
Jeigu kuris iš čia pažymėtų 

asmenų negalėtų dalyvauti, 
prašome pranerti į “Naujie
nas” tuoj aus. H

jos Lietuvon
1939 metais

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
ad pačios Naujienos 

naudingos.

Nė Jokia Lavinimo Forma Kitur 
gali lyginties prie asmeninio mo
kymo, kokį teikia

BEAUTY CULTURE at MOLER’S
Klasės dienomis ir kas vakarą 

Baigusieji Moler mokyklą reikalau
jami geriausios įstaigose. Kreiptis 
telefonu ar rašyti

MOLER COLLEGE
177 NO. STATE ST. CEN. 6393

INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.

NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

APDRAUDĄ 
UGNIES.

APDRAUDĄ
APDRAUDĄ
APDRAUDĄ
TAVERNŲ ir namų savi

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

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

NAUJIENŲ JUBILIEJINE
EKSKURSIJA LIETUVON

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, 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 ištaiga 
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

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.

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

Laivu GRIPSHOLM

TIESIAI f 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

RENGIAMOS PER LIETUVIŲ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGĄ.
1) Gegužės 13 laivu “Euro

pa” į Kaunu per Vokietijų.
2) Gegužės 31 d. laivu “Grip- 

sholm” tiesiai j Klaipėdą be 
persėdimo.

3) Birželio 14 dienų laivu 
“Aųuitania” per Francuzijų, 
Vokietijų, į Klaipedų ar Kau
nu.

4) Liepos 1 d. laivu “Grips- 
holm” į Klaipedų ar Kaunu 
per švedijų.

5) Liepos 13 d. laivu “Sta- 
tendam” į Kaunu per Rotter- 
damų. .

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

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

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

sutvarkymo

NAUJIENASNo. 1957,

Jeigu norite turėti smagių kelionę

Miestas ir valstija

PETER PEN

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

I Vardas ir pavardė

I Adresas ............ .......

Naujienų Raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vale 
Sekmadieniai nuo 9 ryto iki 1 vai. dienų

* Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No
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Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMI AMI $10.50
GYDYMAS $Cfl.OO

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

diena Ligoninėje___ _ $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama .... "
VISAS LIGAS GYDOMA $4,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. OSrd St 
TeE ENG. 5S8S-5840
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“NAUJIENŲ” ISTORIJOS BRUOŽU VAI 
DINTOJU SĄSTATO DALYVIAI

J. Kairys
Kadangi Chicagos Lietuvių 

Vyrų Choras turi tokių gražių 
reprezentacija “Naujienų” Is
torijos Bruožų vaidinime, tai 
visai nenuostabu, ir turiu 
dėti, kad nuims ypatingai 
lomi turėti ir pati choro

buotojas, ir antra, kad jis taip 
nuoširdžiai atlieka savo už
duotį. Buk ji mažesnė ar di
desnė, vis vien jam svarbi. 
Jokubauskas vaidins dvi, skir
tingas roles šiame spektakly
je. Viena bus redaktoriaus pa
dėjėjo ir reporterio Vinco, ku
rioje jisai turi “markatmj die
nų, bai gaš.” Antroj rolėj Jo
kubauskas bus bailiffas (teis
mo pasiuntinys) kuris atneša 
Vedėjui “Cook pavieto teismo 
pasveikinimus “su šešioms by
loms reikalaujančioms indžion- 
kšenų, resyverių ir tukstan- 
Čių-tukstančius dolerių atlygi
nimų už nuostolius ...”

o-o-o
Turbūt atsimenate Hitlerį, iš 

praeitos vasaros “Diktatorių 
Maršo.” Well, tas pat J. Kairys 
šiame veikale vaidins Kastan
tą, redaktoriaus pagelbinin- 
kų. Nedaug patyrimo jis iki 
šiol turėjo scenoje, bet turėda
mas artimus kasdieninius rei
kalus su redaktoriais, pusėti
nai gerai pažįsta jų ypatybes 
ir jis deda visas pastangas, 
kad tinkamiausia suvaidinti 
jam duotų rolę. —Taitikaš

Influenza Dar 
Tebesiaučia 
Tarp Lietuvių

Jauniausia visą dalyvių Naujienų 
programoj

Gražiai Pasisekė

Bulius Užmušė
Darbininką

Skerdyklose ligotas bulius va
kar mirtinai subadė 57 melų 
darbininkų, Donald Stockdale,

pri- 
ma- 
pre- 
kai-

po narį musų didelės šeimos 
vaidintojų. (Gaila, kad jo kli
šės neturim). Viena, kad jis 
yra ilgų melų visuomenės dar- nuo 6121 Normai Boulevard.

UŽUOJAUTA

Serga burnsidiečiai. — SLA 63 
kuopa sparčiai auga

A i i

BUBNSIDE, Ilk — Jau pir
miau buvau rašius, kad nėra 
to susirinkimo, kuriame musų 
organizatorius brolis Laurutė 
nas neprirašytų kelių naujų na
rių. Na, o šiame SLA 63 kuo
pos susirinkime kovo 2 d. jis 
padaugino musų kuopų nei 
penkiais naujais nariais. Mes 
tikrai didžiuojamės savo orga
nizatoriaus darbštumu ir jo su
gebėjimu prirašyti veiklių nau
jų narių. Ir jeigu jis toliau 
taip pasišventusiai dirbs, tai 
vajaus antrų, o gal ir trolį laip
snį laimės. Labai puiku, broli 
Lauru lėnai, dirbk ir kitų kolo
nijų kuopoms nepasiduok. Au- 
klėk musų SLA 63 kuopų, kac 
ji iki vajaus pabaigos pasiektų 
du šimtus narių.

Nalaboji influenza atsiliepė 
ir į musų narių sveikatų. Kai 
kurie aplankyti šios nelaukto
sios viešnios lengvai pergyveno 
jos sunkumų. Tačiau kitiems 
reikėjo į lovą atsigulti ir lauk
ti kol galutinai sutvirtės ir pa
sveiks. Kai kurie nariai net vi
sai rimtai susirgo. O lokių mu
sui kuopoj randasi net penki. 
Butų labai patartina, kad mes 
į šiuos susirkimus rimčiau žiū
rėtume ir kad mums taip neat
sitiktų kaip 
Jankumi.

Mirė J. Jankūnas

>:« <• r •<

- :

Jaunuolių Rengta 
“Lietuvių Diena”
Didžiumų Publikos Sudarė 

Lenkai
Pereitų šeštadienį, kovo 4 d. 

Austin Town Hali, kuri randasi 
lies 5610 W. Lake Street, Lietuj 
vių Jaunimo Draugija švente 
savo šeštų metinę “Lietuvių 
Dienų”. Tos lietuviškos dienos 
laikomos svetimtaučių apgyven
tose vietose ir jų tikslas yra su
pažindinti svetimlautiškų jauni
mų su lietuvišku jaunimu.

Praėjusios Lietuvių dienos 
buvo laikomos Mcdinah Club, 
505 N. Michigan Avė., (pirmo
sios dvi), trečioji buvo Herino- 
sa Parke, 2500 W. Bcldcn, ket
virta '— LaFollelc Park, 5200 
W. Hirsch, pernai — Black-

ne, o šįmet 5610 \V. Lake. Kaip 
matome, kiekvienų kartų gana 
toli nuo lietuvių apgyventų vie
tų. Vienok visur susirinkdavo 
labai gražus būrys jaunimo ir 
kiekvienais metais svečių skai
čius augo. Šįmet, kaip ir per
nai, apie du trečdaliai svečių 
buvo lenkai.

CLASSIFIED ADS.
PERSONAL 

Asmenų Ieško
NAŠLĖ PAIEŠKO draugo apsi- 

vedimui, nuo 45 iki 50 metų am
žiaus. Turi būt apsišvietęs, ne gir
tuoklis, kad turėtų gerą darbą ir 
neturėtų šeimynos. Rašykite laišką 
1739 So. Halsted St., Box 946,

ŠIT U AT IO N WANTED 
lešk o Darbo

IEŠKAU DARBO kaipo indų 
plovėjas arba porteris. J. Kuppkis, 
1816 So. Halsted St., Tel. Seeley 
7449.

flELP VVANTED—FEMAUK 
Darbininkių Reikia

MERGINA AR MOTERIS ben
dram namų darbui; geri namai; 
būti; maža Šeima. LIEBMAN, 102 
So. Hamlin Avenue.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON 5 KAMBARIŲ bunga- 
low fornišiuotas arba pavieni kam
bariai. Steam heat apšildymas. 
Brighton Parke. YARDS 2716.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI BUCERNfi ir 
grosernė moderniškai įrengta. Biz
nis geras — išdirbtas per daug me
tų. Eina į kitą biznį. 3400 So. Lowe 
Avenue.

Staiga ir netikėtai mirus Chicagoje musų 
mylimam dėdei P. Sakui, reiškiame nuošir
džią užuojautą dėdienei Šakienei ir dukre
lėms. Giliai liūdime ir mes.

■ r

STANKAI ir KUNIUČIAI

Brolis Jankūnas buvo senais 
SLA 63 kuopos narys. Niekas 
nemanė, kad jis taip staigiai iš 
musų tarpo gali atsiskirti. Ta
čiau kovo 2 dienų 1939 melais 
šis viduramžis musų brolis, in- 
fluenzos pakirstas, užmerkė 
akis amžinai. Dabar palikus jo 
moteris, duktė ir trys sūnus 

srkia netekę savo mylimo tė-

ikėtai juos apleido amžinai.
J. Rasmor.

Su- 
per

No. 4890—Naktiniai rūbai. Galit pasisiūti iš batisto arba šilko, 
kirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 38, 40, 42 ir 44 colių 
krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan-

Skelbimai Naujienose 
tu oda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 1 
vra naudingos.

BERTHA URBIKIENĖ 
po pirmu vyru Katauskienė 

po tėvais Kudikė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 5 d., 10:45 vai. vakare, 
1939 m., sulaukus 36 metų 
amž., gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, dukterį Virginia, 
Katauskaitę, motiną Barborą 
Kudienę, tėvą Joną, 5 sesers 
brolį ir brolienę, sesers vai
kus, 4 vyro brolius ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4321 So. 
Talman Av. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, kovo 9 d., 8:30 
vai. ryto iš namų į Nekalto 
Pras. Pan. šv. parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Berthos Urbikie- 
nės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Motina, Tėvas 

Seserys, Broliai, Brolienė, 
švogeriai ir Giminės.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 

Tel. Canal 2515.

numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikįa adresuoti: 
Naujienos Patiem Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III

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

čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros ...................... per krutinę

LOVEIKlS ISaT
Dalis. f

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams | 

ir Pagrabams,
3316 So. Halsted Street K

Tel. YARDS 730« |

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

S R f! M Gėlės Mylintiems ii K K O Vestuvėms, Ban- UlIUflB kietams, Laido
tuvėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 8800

ARLENE MICHAEL, ŠOKĖJA 
(Duktė ponų Kari ir Irene Mjchael)

Ši panele Arlene Michacl, viena iš Andrieffo šokėjų gru
pės, jaučiasi 'labai svarbi, nes sekmadienį ji šoks parengime to 
laikraščio (Naujienų), kuriam jos dėde “K” ir teta Julia Au
gustai dirba. Ir, tikrai, ji turi kuęm didžiuotis.

Be to, jos kitas dėdė, Stasys.- Rinitus,

Svetimtaučiai Va’gė Dešras, 
. Kopūstus, Grūzdus

Vakaras prasidėjo su kelio
mis valandomis plaukimo. Po 
to pavargę plaukikai sodo val
gyti šilta vakarienę, susidedan
čių iš skanių naminių dešrų, ko
pusių, lietuviškos, rupios duo
nos, grūzdų ir kavos. Po vaka
rienes paskutinės valandos pra
leidimas tautiškiems ir 
tiems šokiams. Dešras 
no ponia Tumosienė, o 
— pp. Aleksai. Abudu

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė Brighton Parke iš priežas
ties einu į kitą biznį. Atsišaukite 
laišku. 1739 So. Halsted St., Box 
944.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

KAMPINIS NAMAS, 12 apart- 
mentų. Frigidaire. Metinių pajamų 
$4860 — $16,500—$2500 pinigais. 
Norėtų bungalow ar 2 flatį mainy
ti.

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 NORTH CRAWFORD.

Independence 6870.

dainių i n kas, ir-

Tuom tarpu jos Graudina Griniene, dėdė 
kiti giminės, tarp jų tetos Edilh Rimkus ir l»,‘ ' - ’ - --

Jonas Grinius, 
Josephinc Bud-ir

rik, kartu su^jl* Juozu Budriku, ir daugybė Arlenos draugų ir 
pažįstamų, visi gavo specialius pakvietimus ir “įsakymus”, kur 
jie turi būti .sekmadienį, kovo 12 <1., kaip ketvirtų valandų po 
nietu. ’ —N—a.

ren-

'Telšių Bendras 
Klubas

Telšių Bendras Klubas 
giasi prie Bunco ir Kortų
ty, kuris įvyks sekmadienį po 
piet, kovo 19 dieną, Lakavičių 
namuose, po antrašu 2314 W. 
23 r d Place.

Visi nariai deda visas pa
stangas pagelbėti komisijai, 
kad šita pramoga gerai pavyk
tų. Girdėjom, kad bus labai ge
rų dovanų. Surengimo 
karo komisija susideda 
ypatų: pp. Kunukienės, 
lien’es, Balčunienes ir 
no.

Jie platina tikietus. Kviečia
me visus naujus ir senus na
rius ir abelnai visus žemai
čius. Telšiškis.

Pavasarinė Ekskur 
sija į Lietuvą 
Laivu Europa

gegu-Išplauks iš New Yorko 
žes 13, 1939. — Ruošia Lie
tuvių Laivakorčių Agentų Są
junga Amerikoje, Ine.

papras- 
pagami- 
gruzdus

visiems

PIRM NEGU PASIRAŠYTI LYSĄ 
Kampas Kimball 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.—45x5 — 
kampas Altgeld Avė.—puiki vieta. 
Rendos $6,600—$5,000 reikalaujama

labai patiko.
Sunkiausia dalis vakaro dar

bo teko pp. Rudauskienei ir Du-|'~Pilna kaina $23,000.
linskienei. Juodvi ištikro pra
kaitavo prie karšto pečiaus vir
tuvėj, ir prirengė svečiams val
gį, plovė indus ir dalino valgį 
svečiams kurių buvo apie kele
tas šimtų. Bet, žinodamos, kad 
jų darbas musų labui, jos nesi
skundė! širdingai dėkingi mes 
joms ir visiems, kurie padėjo 
darbuotis.

Pelnas to vakaro bus paden
gimui išlaidų kelionei Washing- 
lonan dalyvauti 6-loj metinėj 
tarptautinėj šventėj, ši grupė, 
po vadovyste Vytauto Beliajaus, 
reprezentuos lietuvius. Z.

FIRST STATE MORTGAGE CO
4752 Fullerton Avenue.

Tel. Spaulding 1500.
10 N. Clark St. Dearbom 1540

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 9 KAMBARIŲ 
namas su vana, elektriką, bėgan
čiu vandeniu; prie namo 7 akrai 
žemės su vaismedžiais, bame, vie
nu arkliu ir karve. 253 Church St. 
Batavia, III.

COAL—WOOD-OIL

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

to va- 
iš šių 
Samu ■ 

Kalnie-

■ a

<:•: OHk ?
- 1

IACME-NAUJIKNŲ Notoj

LOS ANGELES, CAL. — 
Nulaša Gorin, kuri figu- 
ruoja šnipų byloje. Ji drau- 
ge su savo vyru yra kalti
nama šnipinėjimu sovietų 
Rusijos naudai.

lietuviai
ilgai svajojo ir 

savo girniuj į 
turi geriausios

amerikiečiai
ruošėsi 
kraštų, 
progos,

Tie 
kurie 
vykti 
dabar
jeigu tik panorės būti dalyviais 
ekskursijos, kurių ruošia Lie
tuvių Laivakorčių Agentų Sų- 
junga Amerikoje, Ine., populia
riu North German Lloyd laivu 
Europa. Ekskursantai 
Ncw Yorka 1939 m. gegužės

Pavasaris gražiojoj 
— tikrai džiugi prog: 
jimui pasilikimo su giminėmis 
ir senais prieteliais.

Pražydę vaismedžiai, žaliuo
jantieji kalnų šlaitai, žavios ve
jos, gajumu kupini kaimai bei 
žvejų sodybos, ir gražus nau- 
joviniai miestai — visi ten lau
kia grįžtant iš užjurio savo 
dukterų, sūnų ir draugų.

Ar jums teko ilgėtis saviškių, 
kuriuos mylit ir gerbiat? Ar 
jautei troškimų vaikščiot jums 
žinomom aukšlumon ir dar 
kartų senoj tėvynėj pergyventi 
skaisčios jaunatvės dienas? Ar 
žinot, kad esate užsitarnavę 
turėti rupesnio nebojančias ato
stogas, kurios teiks didžiausių 
nuošimčių 
sveikatai ir 
m ui?

Jei taip,

Lietuvoj 
a tžymė-

jūsų įdėliams — 
gyvenimo smagu-

jei širdis išsiilgus

senosios tėvynės Lietuvos, da
lyvaukite musų 1939 m. pava
sarinėj ekskursijoj; bukit da-

pradedant pirmųja josios va
landa.

Dėl laivakorčių ir informaci
jų kreipkitės į “Naujienas”, 
1739 S. Halsted Si.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

r ACME-NAUJIENV Toto:

TORONTO, ONT. —Fran- 
ces Prake, kuri ištekėjo už 
Cecil John Artliur Howard, 
Anglijos didžiūno.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS 
CANAL 8500 

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimui i 
duodame gerą nuolaidą.

AR JIESKAI 
DARBO?

---------- SKAITYK KASDIEN------------

NAUJIENAS
------------ IR TEMYK SKB.BS..... —

fiEIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

NAUJIENŲ
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.
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8 NAUJIEJI, Chlcngo, BĮ. Trečiadienis, kovo 8, 1939

ROCKFORDIEČIU “ARMIJA” ATVYKSTA 
| “N.” JUBILIEJŲ

Važiuos Autobusas ir Daug Privatiškų 
Mašinų

Artinasi “Naujienų” reikš
mingos iškilmės, būtent, 25 
metų .Jubiliejus, su iškilmėmis, 
kurios įvyks kovo 12 <1., Ash
land Bouleward Auditorijoj, 
Chicagoje.

Rockfordiečiai giliai įvertina 
“Naujienų” dienraščio milžiniš
kus nuveiktus kulturinius dar
bus liętuvių išeivijos ribose. Ir 
kad tą “Naujienų” didelį nuo
širdų pasišventimą liaudies ge
rovei atitinkamai įkainuoti, ir, 
kad “Naujienų” 25 metų egzis
tavimo sunkaus ir ištvermingo 
darbo vaisius laurais apvaini
kuoti, šios kolonijos gausi re
prezentacija yra pasiryžus mi
nėtose iškilmėse su nuoširdumu 
dalyvauti.

Rockfordiečių didžiuma eks
kursuos autobusais, o kiti vėl 
vyks privačiais automobiliais. 
Autobusas kitą sekmadienį, ko
vo 12 d., lygiai kaip 12 valandą 
pietų laiku pribus prie So. Main 
ir Island Avė. gatvių, RockfOr- 
de. Čia visi South side ekskur
santai užims vietas autobuse, o 
iš čia autobusas vėl patrauks į 
East side, 1516 Broadway. Tai 
prie p. Aleksyno Barber shop. 
čia, vadinas, bus antra stotis, 
kur visi East Side ekskursantai 
bus paimti į busą. O jau iš čia 
visi bendrai entuziastiškai vyks 
į Chicago, į tą skaitmeningą 
ideališką sueigą, kur musų šir
dys taip geidžia asmeniškai pa- 

simątyti su savo idėjos drau
gais bei draugėmis.

Nors kelioms valandėlėms su- 
sikaupsim malonioje nuotaiko
je, prie aromatiškos atmosferos 
kupinai pripildysim savo sielas 
pasitenkinimo jausmais, ir la
me glaudžiame draugiškume, 
ntioširdžiai pasidalinsim tais gy
venimo įspūdžiais, kuriuos mes 
esame įgiję praktiškame savo 
gyvenime. Vohingis

Užmuštas 
Automobilio

Gustave Isabell, 55 m., Oak 
Forest prieglaudos įnamis, liko 
užmuštas automobiliu einant 
keliu į vakarus nuo prieglau
dos. Jį suvažinėjo Frederick 
Kure, 27 m., 1804 S. 61 St., Ci
cero.
• Du jaunuoliai prisipažino tei
smui su važinėj ę kelis žmones, 
bet taip to išsigandę, kad nete
kę sąvokos ir pasibijoję susto
ti ir pabėgę iš nelaimės vietos.
• Trys chicagiečiai akrobatai, 
kurie automobiliu važiavo į 
New Yorko parodą, liko sunkiai 
sužeisti ties Seneca Falls, N. Y., 
įvažiavę į troką. Ben V. Ilarris 
gi liko užmuštas.
4 Chicagos mokyklų viršinin
kas Wm. II. Johnson išvažia
vo trumpoms atostogoms į Flo
ridą.

Daug Žmonių Buvo 
E. 0. Hertmanavičie- 
nės Laidotuvėse

Kalbėjo Dr. P. Grigaitis

Vakar po pietų lietuvių Tau
tiškose Kapinėse buvo palaido
ta p. Eugenija Ona Hertmana- 
vičienė, žmona garsaus chica- 
giečio veikėjo, J. J. Ilcrtmana- 
vičiaus.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių. S. P. Mažeikos koply
čioj, 3319 South Liluanica, 
prieš kūną išlydint, kalbėjo 
“Naujienų” redaktorius Dr. P. 
Grigaitis. Jis vėl kalbėjo ir ka
pinėse, kur po kelis žodžius 
taipgi pasakė adv. K. P. Gugis 
ir M. Vaidyla.

Dr. Beneš Nori 
Suvienytos 
Europos

Buvęs Čekoslovakijos prezi- 
dentasi Dr. Eduard Beneš kal
bėdamas per radio pasisakį 
už suvienijimą visų Europos 
valstybių kaipo vienintelį bū
dą pašalinti tarp valstybių 
varžytines ir neapykantą.

Nors dabar, kaip išrodo, ir 
įsigali diktatūros, bet tai yra 
tik laikinis reiškinys ir ilgai
niui laimės demokratija.

Paskire
$4,694,482

'Kauntės taryba priėmė $4,- 
694,482 biudžetą 1939 m. kaun
tės miškų distriktui, įskaitant 
ir virš $1,000,000 užlaikymui 
zoologinio daržo.

Sugrįžo Iš 
New Yorko

Vakar rytą iš New Yorko su
grįžo adv. K. P. Gugis, SLA 
Centro iždininkas. Jisai ten bu
vo nuvykęs dalyvauti SLA Pil
domosios Tarybos posėdy. Da
bar adv. Gugis vėl pasiruošęs 
priimti klientus, ofise ir namie, 
reguliarėmis valandomis.

Žydų Mėsininkas 
Atiduotas 
Beprotnamin

Ryman Goldberg, savinin
kas mėsinės 4746 N. Kedzie 
avė., kuris pakliuvo į teismą 
už pardavinėjimą ne košer 
mėsos už košer mėsą ir už 
augštesnes košer mėsos kai
nas, liko teisėjo atiduotas be
protnamiu ištirti protą... Prieš 
jįfužvesta ir kita byla dėl pa
naudojimo kirvio mėsai kapo
ti prieš real eslatė agentą.

Socialistų
Posėdis

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos Chicagos Cenlralinės kuo
pos metinis susirinkimas įvyks 
penktadienio vakare, kovo 10 
dieną, Naujienų name, 1739 
So. Halsted st., pradžia 8 vai.

Bus renkama kuopos valdy
ba; išklausyti raportai iš kuo
pos darbuotės; reikalinga ren
gtis gegužės pirmosios apvaik- 
ščiojimui. Tariamasi surengti 
bendrai su L. D. D. 4 kuopa 
draugišką vakarėlį balandžio 
pradžioje; bus svartoma apie 
organizavimą ir keletas kitų 
svarbių reikalų. Visi draugai 
sąjungiečiai yra kviečiami 
atvykti. —V. M.

Mergina Užmušta 
Automobilio

Miss Josephine Ann Skok, 19 Į 
m., mirė St. Anne’s ligoninėj, 
kurioj ji dirbo. Jos draugė Miss 
Pearl Naggie, 18 m., kuri taip
jau dirba toje pačioje ligoninė
je, liko suvažinėtos automobilio. 
Jas atvežė į ligoninę pravažiuo
jantis automobilistas.

Prasidėjo Laivų 
Judėjimas Chica
gos Upėje

Vakar Chicagos upėj vėl pra
sidėjo laivų judėjimas. Jis bu
vo sustojęs “žiemos atosto
goms”, bet vakar laivai jau iš
sijudino iš žiemavimo vietų, ir 
prasidėjo tiltų kilnojimas. Tai 
reiškia, kad pavasaris nebetoli.

Sveikinimai “Naujienoms
Labai esame linksmi, kad “Naujienos” sulaukė 25 

metų Jubiliejaus. Nors jų kelias ir buvo erškėčiais išklo
tas ir turėjo daug priešų, bet pasiryžimas viską pergalė
jo.

“Naujienos” nuo pat pradžios pasisakė, kad gins dar
bo žmonių reikalus, ką jos ir ištesėjo. O mes, kaipo dar
bo žmonės, laikomės prie “Naujienų” ir laikysimės toliau, 
kol tik “Naujienos” gyvuos. Mes linkime joms gyvuoti 
dar šimtą metų, be šių metų, ir siunčiame $10.00. Nors 
tai menka suma, bet pridėjus prie kitų, vis tik bus gali
ma nupirkti keletą desėtkų plytų pastatymui naujo na
mo.

Su pagarba,
ANTONETTE ir JUOZAS BLOŽIAI

Victorija Tea Garden, 3119 S. Morgan St., sveikina 
“Naujienas” su 25 metų sidabriniu jubiliejum... Linkim 
“Naujienų” Redaktoriams ir visiems bendradarbiams il
giausių metų.

JONAS, ADELĖ MISČIKAIČIAI, 
Duktė Eugenija ir Sūnūs Ernestas.

Sugavo Du 
Bėgančius Nuo 
Policijos

Du jauni vyrai, kurie ban
dė pabėgti nuo policijos, liko 
sugauti, o vienas ir lengvai 
sužeistas. Suimtieji yra Art- 
hur Wool, 22 m. 4721 So. <Peo- 
ria St. ir Wm. Mangin, 20 m., 
5634 So. Halsted St. Policija 
juos sustabdė prie 55 gat. ir 
Lake Park avė., kamantinėji
mui. Bet vieton to jie skubiai 
nuvažiavo. Policija ėmė juos 
vytis ir vijosi 5 mylias. Prie 
42 gat. ir Wabash avė. jie įva
žiavo į stovintį automobilį ir 
tada bandė pabėgti pėsti. Ta
da policija Wool ir peršovė, 
lengvai jį sužeisdama.

Pildom
Income

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St.
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nmononc

į MALONU BUS VISIEMS 
pamatyti gražų, įdomų 

ir linksmą perstatymą

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

99

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

PRAŠOME VISUS ATSILANKYTI!

Bus mdomus ir Muzi^alis
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.

PO KONCERTUI ŠOKIAI PRIE PUIKIOS ORKESTROS

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