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DANIEL TOBIN |E.I0 J TAIKOS KOMITETĄ
Kitas A.D.F. ir C.I.O. taikos derybų posė

dis įvyks New Yorke

Lietuvos Nauj ienos

WASHINGTON, D. C., ko- 
vo 8. — Trečiadienį įvyko an
tras Amerikos Darbo Federa
cijos ir Industrinių Unijų Kon
greso taikos komiteto pasita
rimas. Komitetas posėdį laikė 
Darbo Departamento rūmuose. 
Pirm negu posėdis prasidėjo, 
komitetas priėmė spaudos at
stovus.

Harry Bates, kalbėdamas 
A.D.F. vardu, pasakė: “Ameri
kos Darbo Federacija pradeda 
šituos pasitarimus nuoširdžiai 
trokšdama garbingai susitai
kyti.”

John Lewis, Industrinių Uni
jų Kongreso delegatas, pareiš
kė: “Mes nuoširdžiai tikimės, 
kad įžymus Amerikos Darbo 
Federacijos atstovai išstudi
juos musų pasiūlymus, užuot 
nuolat atakavus musų tiks
lus.”

Po to prasidėjo posėdis už
darytomis durimis. Kai posė 
dis pasibaigė, Harry Bates pa
skaitė bendrą viso komiteto 
pareiškimą, kad nutarta kon
ferenciją perkelti“] New "Yor-

Įspėja, kad sukilė
liai pradės ofensyvą 

prieš Madridą
HENDAYE, Francuzija, ko

vo 8. — Ispanijos sukilėlių ra
dijo pranešimas iš Burgos, su
kilėlių sostinės, antradienį 
įspėjo, kad ofensyvas prieš 
Madridą gali prasidėti greitai. 
Pasak to pranešimo, daugybė 
tankų, patrankų, automobilių 
ir sunkvežimių atgabenta į Ma
drido frontą. Keliai iš Burgos 
į Madridą pilni kariuomenės. 
300 karo lėktuvų pradėsią ata
ką.

Pranešimas, manoma, norė
jo paveikti lojalistus, kad jie 
pasiduotų generolui Franco 
besąlyginiai.

Reikalaus pakeisti 
neutraliteto aktą
WASHINGTON, D. C., ko

vo 8. — Pasikalbėjime su spau
dos atstovais antradienį prez. 
Rooseveltas pasakė, kad Jungt. 
Valstijų neutraliteto aktas, 
koks jis šiandien yra, nepasi
tarnavo taikai. Tas aktas, pa
sakė prezidėntas, gal būt da
linai yra atsakingas dėl karo 
grūmojimų.

Stebėtojai mano, kad prezi
dentas artimoj ateity prašys 
kongresą pakeisti neutraliteto 
aktą.

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

Debesuota; Šalčiau; viduti
nio stiprumo pietų vėjai, pasi- 
keiČią į šiaurės vakarų ir šiau
rės vėjus; saulė teka 6:13 v. r., 
leidžiasi 5:48 v. v.

ką. Kitas posėdis įvyks New 
Yorke ateinantį penktadienį 8 
vai. ryto, šitame posėdy bus 
svarstomas Industrinių Unijų 
Kongreso pasiūlymas, o taipgi 
kiti pasiūlymai, kuriuos komi
tetas gaus.

Industrinių Unijų Kongre
sas pasiūlė, pasitarime su prez. 
Rooseveltu antradienį, suorga
nizuoti Amerikos Darbo Kon
gresą, kurin įeitų Amerikos 
Darbo Federacijos, Industrinių 
Unijų Kongreso ir geležinke 
lių brolijų unijos. Viena pasiū
lymo sąlyga yra ta, kad šita
me Kongrese, jeigu jis taptų 
suorganizuotas, viršininkais ne
galėtų būti nė John Lewis, nė 
A.D.F. prezidentas William 
Green.

Antradienio posėdy dalyvavo 
Daniel Tobin, prezidentas vie
nos didžiausių Amerikos Dar
bo Federacijoje unijų — Team- 
sters Union. Jis yra unijų tai
kos šalininkas. Iš karto jis at
sisakė dalyvauti konferencijo
je, bet prez. Roosevelto prašo
mas antradienį įėjo į komite
tą.

Japonija stengias 
įvesti savo pini

gus Kinijoj
SHANGHAI, Kinija, kovo 8. 

— Japonija užkariavo žymią 
Kinijos dalį. Tačiau ir užka
riautoje Kinijoj kinų valdžios 
pinigai iki šiol turi didesnio 
pasisekimo, negu japonų. Ki
taip sakant, dauguma gyven
tojų, kinai, greičiau ima Ki
nijos valdžios pinigus, negu ja
ponų. Ateinantį penktadienį 
japonai uždraus vartoti kinų 
valdžios pinigus. Ar drausmė 
turės pasisekimo, parodys at
eitis.

Gen. Miaja nuslopi
no sukilimą

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
8. — Respublikinės Ispanijos 
Apgynimo Taryba trečiadienį 
pranešė, kad generolui Miaja 
ištikima kariuomenė nuslopi
nusi Madride sukilimą komu
nistų, kurie yra priešingi Ta
rybos pastangoms taikytis su 
gen. Franco.

Trečiadienį pasirodė, kad su
kilimai prieš Tarybos progra
mą taikytis buvo kur kas la
biau išsiplėtę, ne kad iš karto 
manyta. Trečiadienio praneši
mai sako, jogei sukilimai buvo 
nuslopinti Albacete, Valencijoj, 
Cuenca, GuAdalajara, Alcala 
Henares, Jaen ir Murcia mies
tuose.

Paskirs New Yorko 
vyskupijai kardinolą

VATIKANO MIESTAS, ko
vo 8. — Iš patikimų šaltinių 
sužinota, kad popiežius Pijus 
XII paskirs kardinolu New 
Yorko arkidiocezijos adminis
tratorių, kunigą Stephen J. Do- 
nahue.

Naujienų-Acme Telephnto
LAMAR, COLO. — šis miestas iies'og liko sniego palaidotas: sniego klodas

siekė 18 colių.

Negrin dar skaito 
save lojalistų Vy

riausybės galva
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 8. — Buvęs Ispanijos loja
listų Vyriausybės premjeras 
Negrin šiuo metu yra Pary
žiuje. Naktį į pirmadienį jo 
valdžią nuvertė grupė taikos 
šalininkų. Ta grupė sudarė res
publikos apgynimo vyriausią
ją tarybą, kurios priešaky at
sistojo gen. Miaja. Tačiau ar
timi Negrinui rateliai sako, kad 
Negrin skaito save ir šiandien 
tebesant Ispanijos respublikos 
teisėtu premjeru.

Išrinko Homer Mar
tiną prezidentu

DETROIT, Mich., kovo 8. — 
Automobilių darbininkų unijos 
Homer Martino frakcijos kon
vencija^ antradienio vakare iš
rinko Martiną, aklamocijos bil
du, unijos prezidentu. Taipjau 
aklamacijos budu išrinktas 
vice-prezidentu Irvan Cary iš 
Los Angeles. Jerpme Aldred 
iš Flint, Mich., nominuotas 
unijos sekretorium-kasierium. 
Vykdomosios tarybos 13 narių 
dar bus išrinkti.

Pasak konvencijos vadų, ji 
atstovaujanti 107,000 darbinin
kų.

Martino priešininkų konven
cija įvyks Clevelande kovo 27 
dieną.

Užblokavo lojalistų 
uostus

PARYŽIUS, Francuzija, ko 
vo 8. — Generolo Franco lai
vynas trečiadienį įsteigė bloką 
dą visų lojalistų uostų Vidur
žemio juroje.

Ruošią žalingą uni
joms įstatymą

ST. PAUL, Minn., kovo 8. — 
Minnesota valstijos atstovų rū
mų darbo komitetas užgyrė bi
lių, kurs taiko uždrausti vadi
namus uždarytos šapos (elosed 
shop) kontraktus, užuojautos 
streikus ir suvaržyti pikieta- 
vimą. Pasak atstovo Barrett; 
šitas bilius taiko nustumti dar
bininkus šimtą metų atgal.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

AS, Anglija, ko-© LONDON
vo 8. — Sovietų Rusija pain
formavo Lendją ir Rumuniją, 
kad visos Ri sijos pajėgos bus 
pavartotos jas gelbėti, jeigu 
jas pultų primai.

©LONDONAS, Anglija, ko
vo 8. — Gen. Franco vyriausy
bė paskyrė Ispanijos ambasa
dorium Britanijai Berwick ir 
Alba kunigaikštį. Britanija pri
ėmė paskyrimą.

Moteris aviacijos 
departamento 

viršininkė
MASKVA, Sovietų Rusija, 

kovo 8. — Valentina Stepano-. 
va Grizodubova, 28 metų avia 
tore, tapo paskirta Rusijos ci- 
vilės aviacijos tarptautinio su
sisiekimo linijų departamento 
viršininke.

Britanija paskolino 
$25,000,000 kinams
LONDONAS,' Anglija, kovo 

8. — Sir John Simon painfor
mavo atstovų rumus, kad Bri
tanijos bankai paskolino $25,- 
000,000 Kinijos vyriausybei. 
Paskolos tikslaš yra stabilizuo
ti kinų pinigus.

Siūlo panaikinti neu
traliteto aktus

WASHINGTON, D. C., ko- 
vo 8. — Senatorius Lewis (dem. 
iš Illinois) trečiadienį davė 
įnešimą panaikinti Jungt. Val
stijų neutraliteto įstatymus. 
Lewis siūlo, vietoj tų įstaty
mų, įgalioti prezidentą palai
kyti neutralitetą /atitinkamais 
vykdomosios Valdžios įsaky
mais.

Pirm negu senatorius Lewis 
įteikė savo įnešimą senatui, 
prez. Roosevelt pasikalbėjime 
su spaudos atstovais pareiškė, 
kad Jungt; Valstijų neutralite
to įstatymai nepasitarnavo tai
kai, ir gal būt dalinai yra at
sakingi dėl karo pavojaus.

Policija išvaikė de
monstruotojus prieš 

katalikų mitingą
LOS ANGELES, Cal., kovo 

8. — Katalikų Teatro Gildija 
antradienio vakare surengė mi
tingą Wilshire-Abell. teatre. 
Mitingui kalbėjo Aileen O’ 
Brien, buvusi Ispanijos suki
lėlių armijoje slaugė. Mitingą 
užgyre arkivyskupas John J. 
Cantwell.

Ties teatru, kur mitingas 
įvyko, susirinko pora šimtų pi- 
kietų. Policija užpuolė pikie- 
tuotojus. Nuvyti nuo teatro pi- 
kietai susirinko tuščiame lote, 
bet ir iš čia policija išvaikė 
juos ašarinėmis bombomis.

Lenkijoj pradėtas 
vajus prieš nacius
VARŠUVA, Lenkija, kovo 8.

— Stiprioji lenkų nacionalistų 
partija pradėjo vajų prieš na
cius. Vokietijos (padieniu, di
desniuose miestuose ir mažuo
se miesteliuose, nacionalistų 
partija šaukia mitingus ir pri
ima rezoliucijas, kurios sako, 
kad, Vokietijai vis labiau įsi
galint Europoje, lenkai turi dė
ti pastangas tikslu atremti Vo
kietijos agresingus žygius.

ši partija, sakoma, organi
zavusi ir neseniai ' įvykusias 
lenkų studentų demonstracijas 
prieš Vokietiją.

Senatas priėmė bi- 
lių, kurs liečia 

moteris
SPRINGFIELD, III., kovo 8.

— 32 balsais prieš 7 Illinois 
valstijos senatas antradienį 
priėmė bilių, kurs leidžia mo
terims Illinois teismuose eiti 
prisaikintųjų posėdininkų (ju- 
ry) pareigas. Bilius iš senato 
yra siunčiamas į valstijos at
stovų rumus.

— ----- ———v———-

Žada paramą bizniui
...... — -v

WASHINGTON, D. C., ko
vo 8. — Prekybos departamen
to sekretorius Harry Hopkins 
trečiadienį prižadėjo bizniui 
valdžios kooperavimą tikslu 
pakelti visas šalies pajamas 
1939 metais iki 68-70 bilionų 
dolerių.

Lenkai nori pasiimti 
svarbius dokumen

tus
VILNIUS. — Musų spaudo

je jau buvo rašyta, kad buv. 
Vilniaus Lietuvių mokslo drau
gija turi gana nemaža rusų lai
kų teismo bylų, kuriose yra 
daug vertingos medžiagos ty
rinėti lietuvių tautinį atgimi
mą laikus. Taip pat buvo pa
žymėta, kad tos bylos norima 
iš uždarytos Lietuvių mokslo 
draugijos archyvo paimti ir 
atiduoti lenkų valstybiniam ar 
chyvui.

Dabar tenka sužinoti, kad 
šiuo reikalu buvo teirautasi 
Vilniaus vaivadijos įstaigoje. 
Lietuvių atstovams saugumo 
viršininkas Jasinskis tą žinią 
patvirtino. Jis pasakė, kad, pa
siremiant atitinkamu įstatymu, 
tos bylos tikrai bus paimtos 
ir atiduotos valstybiniam ar
chyvui.

250,000 nori popie
žiaus vainikavimą 

pamatyti
VATIKANO MIESTAS, ko

vo 8. — Ateinantį sekmadienį 
įvyks popiežiaus Pijaus Kil
tojo vainikavimas. Vatikano 
atstovai sako, kad jau 250,000 
asmenų kreipėsi į juos prašy
dami kortelių, kad galėtų pa
matyti vainikavimą.

Hitlerio įpėdinis jau 
parinktas

SAN FRANCIŠCO, Cal., ko
vo 8. — Vokietijos generalus 
konsulas Fritz Weidemann tre
čiadienį spaudos atstovams pa
reiškė, kad Hitlerio įpėdinis 
jau esąs parinktas. Weideman- 
no pareiškimas sukėlė speku
liacijų, ar tik Hitleris neketina 
iš Vokietijos valdžios pasitrau
kti.

Weidemann atsisakė paaiš
kinti, kas yra parinktas Hit
lerio įpėdiniu. Jis betgi pasa
kė, kad pranešimai, buk Hit
leris “miręs”, esą fantastiški.

Demokratai nori 
įžiūrėti ateiti

WASHINGTON, D. C., ko
vo 8. — Nacionalis demokratų 
kongresinis komitetas pasiun
tė Jungt. Valstijų atstovų rū
mų nariams laiškus, kurie rei
kalauja, kad kongresmanai at
virai ir laisvai išreikštų savo 
nuomones apie atrodomus ga
limumus (prospektus) 1940 
metų rinkimų jų kongresiniuo
se distriktuose.

Ledo kalnai Atlante
BOSTON, Mass., kovo 8. — 

Antradienį čia gautas praneši
mas, kad du dideli ledo kal
nai pastebėti Atlante, 35 my
lių tolumoj nuo ruožo, kuriuo 
plaukioja laivai tarp Amerikos 
ir šiaurinių Europos valstybių.1 
Jungt. Valstijų pakraščių sar-' 
gyba išvyko laivų liniją patru-( 
liuoti. Patruliai informuos lai
vus kur ledo kalnai randasi.

Statys naujus technikos 
fakulteto rumus

KAUNAS. — Pernai Univer
siteto technikos fakulteto ta
ryba buvo įteikusi Š'v. minis- 
teriui raštą, prašydama skirti 
lėšų naujiems technikos fakul
teto rūmams. Technikos fakul
teto dekanas prof. K. Vasiliau
skas gavo atsakymą, kuriame 
pranešama, jog fakulteto ke
liamas naujų rūmų statymo 
klausimas Šv. ministerijos bus 
remiamas ir ji dės pastangų, 
kad kitais metais butų tam 
reikalui gauti kreditai. Toliau 
tame rašte fakulteto taryba 
prašoma išaiškinti, kur rūmai 
turėtų būti statomi ir sudary
ti projektuojamų rūmų situa
cinį planą.

Laisvamanių paskaita
JURBARKAS. — Nesenai į- 

sisteigusio laisvamanių sky
riaus valdyba, sausio 22 d., pa
kvietė K. Valašiną Jurbarko 
visuomenę supažindinti su lais- 
vamanybe. K. Valašinas skaitė 
paskaitą “Laisvamanybė, reli
gija, mokslas”.

Į salę tebuvo įleidžiami tik 
turintieji vardinius pakvieti
mus. Susirinkus apie 250 žmo
nių buvo pradėta skaityti pa
skaita.

Nežiūrint lauke keliamo 
triukšmo, salėje esantieji žmo
nės ramiai klausėsi, apie tris 
valandas užsitęsusios, paskai
tos.

Baigiantis paskaitai ’ir poli
cijai nusivarius į nuovadą ke
lis triukšmadarius, jų draugai, 
ginkluoti peiliais ir akmenimis, 
išvertė kiemo vartus ir apsu
po salę, kad sugautų paskai
tininką. Juos išvaikė policija.

Gaisras
PANEVĖŽYS. — Sausio 23 

d., naktį, Šeduvos valsč., Džiu- 
gonių vnk., sudegė Juozo švag- 
ždžio jauja ir joje buvusi li
nams minti mašina. Nuostoliai 
siekia 1600 litų. Turtas apdrau
stas nebuvo. Spėjama, kad 
gaisras kilo dėl neatsargumo.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

Velykoms
Siunčiame Paštu ir Tele
grama už prieinamą kai
ną. Siuntėjui pristatome 
kvitą su gavėjo parašu.

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

NAUJĮIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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Kas Rietave pasakojama 
apie kun. Oginskius

Iš Žmonių Lupą it Archyvų

(Tęsinys)
Arba vėl, kunigaikštis su 

kitos tautybės sklypininku by
linėjosi Andriejave dėl skly- 

, po. Pasitaikė taip, kad tuo 
metu jis turėjo ir kitą bylą, 
kur reikėjo važiuoti jo advo
katui. Antroji byla lietė ke- 
liadešimt tūkstančių litų su
mą. Oginskis nusprendė byli
nėtis dėl mažojo objekto An- 
drejave, o aną stambųjį reika
lą, nustūmė į šalį. Jam buvo 
svarbu pretižas savo krašte. 
Žmonės atsimena ir jo gerą 
širdį: net priešus, su kuriais 
jis kariaudavo, kai juos ištik
davo kokia nelaimė, sušelpda
vo ir gausiai padėdavo.

Ir lietuvių tautiniam sąju- 
žiui jis nebuvo priešas. Daly
kas tas, kad sąjūdis buvo nu
kreiptas prieš rusus. Pasako
ja Butkevičius ir kiti, kun. 
Bagdonas buvo suorganizavęs 
knygnešius ir net iš anksto pa
rūpinęs laivokarles, kad per-

užsienį. Po Kražių skerdynių, 
jis pasiuntė iš Rietavo žydą 
Averbuchą į Kražius surinkti 
žinias. Paskui pas patiekęs už
sienių visuomenei ir spaudai. 
Kauno gubernatoriui Klinber- 
gui, tų skerdynių kaltininkui, 
net jam rankos nepadavęs.

Nors Rietavo dvaro grožis 
jau po truputį ir nyko, bet iki 
kun. Bagdono mirties jis išsi
laikė dar gana puošnus. Tebe
buvo gražiai tvardomas ir 
parkas, oranžerijos ir kt. Par
ke tebebuvo daugybė fazanų, 
apie 40 gulbių ir daug kitų, 
tada žmones stebinusių praš
matnybių.

Apie 1904-05 metus jau bu
vo pastebėti kunigaikščio O- 
ginskio savotiški baimės prie
puoliai. Tai buvo beprotybės 
pradžia. Tuoj jis išvežtas į už
sienius ir gydomas. Nepagyjęs 
Grižęs į Rietavą pasimirė 1909 
metais.

Jo brolis Mykolas jau anks
čiau, 1902 metais buvo miręs 
Plungėje. Abu — ir Mykolas, 
ir Bagdonas palaidoti jų šei
mos kapihėse, Aušros Vartų 
koplyčioje Rietave, greta tė
vo Iri nejaus. Jų karstai įmū
ryti koplyčios sienose. Prie jų 
prikaltos marmurinės lentos 
ir pakabinti vainikai.

Taip tat XX amžiaus pra
džioje pasibaigė šių didikų 
giminė. Greit nyko jų turtai 
ir visas dvaro grožis. Dar prie 
Bagdono buvo didelis gaisras 
rūmuose, kuris sunaikino di
desnį dalį bibliotektos, daug 
meno vertybių. Per karą rū
mus apgrobė praeinančios ka
riuomenės. Kas dar buvo likę, 
po karo nuostabiai greitai su
naikinta. Rūmai ėmė irti ir 
buvo parduoti iš varžytinių ir 
nugriauti. Dvaro centras ati
duotas Lietuvių Moterų Kata-

Jums Nereikalinga
Turėti Vidurių
UŽKIETĖJIMO!

PASIGELBfiKIT ŠIUO PAPRASTU 
BET MALONIŲ BUDU!

Visai nereikalinga kęsti nuolat nuo 
vidurių užkietėjimo — nuo galvos 
skaudėjimo, nuovargio, arba kito
kių bėdų, kurios atsiranda iš prie
žasties vidurių “netvarkos”.
Milijonai žmonių surado, kad jie 
gali gauti veiklią ir pasitikimą pa- 
gelbą nuo vidurių užkietėjimo pai
mant vieną ar dvi Ex-Lax plyteles! 
šis garsus liuosuotojas yra tikrai 
malonus patimti—turi gardaus šo
kolado skonį. Ex-Lax yra veiklus 
ir švelnus. Jis visiškai išvalo j ūsų 
vidurius ir nesukrečia jūsų virški
nimo sistemos.
Ex-Lax yra Amerikoje labiausiai 
parduodamas šeimos liuosuotojas. 
Jis yra lygiai taip geras vaikams, 
kaip ir suaugusiems. 10 c. ir 25 c. 
dėžutės yra pas jūsų vaistininkus.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKI! J| PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Įsiddhiėklt raides *‘E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Lax I

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

KORESPONDENCIJA
Brooklyn, N. Y
Naujienų jubiliejaus 

vakariene

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

apnaikintas parkas paverstas 
paprasta ganykla. Nugriautos 
oranžerijos ir vos likučiai be- 
išvežti į botanikos sodą Kaune. 
Sugriuvo ir kiti pastatai.

Dabar iš buvusių vertybių 
paliko įvairių menininkų tapy
ti Oginskių atvaizdai, įvairus 
paveikslai, statulos ir kt. Yra 
dar dabar jau aplūžusių bal
dų, kitą kart labai 
Sandėliuose karietos, 
si vežimai ir kt.

vertingų, 
į va iri au-

(GALAS)

CRANE COAL COMPANY
* l

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 .............. v

Taupyk-
saugioje įstaigoje

Iš Lietuvos Į AKIŲ SPECIALISTAI 
Sudužo vokiečių ka 
riškas lėktuvas Klai

pėdos krašte
Pagėgių apskrityje, Klaipė 

dos krašte, sausio 27 diehos pa
vakare pasirodė vokiečių kariš
kas lėktuvas, kuris vienoje vie
toje ilgai suko ratu. Atrodė, 
kad lėktuvas ieško vietos nusi
leisti žemėn. Paskui lėktuvas, 
visai žemai skrisdamas, užkliu-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optoibetrically Akių Specialistas
Palengvina axių 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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_____ Draugijos Nariai_______
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH 
756 West 35th St 

dė ankšta medi nukirto in vir I?? elektra, parodančia mažiausias! Cor. of 35th and Halsted Sts. dc auKStą niCOĮ, nukirto jo vii Į klaidas. Specialė atyda atkreipiama Į Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis pagal sutartį.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.' 
Tel. Kenwood 5107..................................... ..... i________  

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

šunę, ir pats krito upelio pa- i mokyklos vaikus. Kreivos akys 
krantėje. Lėktuvas visai slidu-
zo. Lėktuvo žvalgas tuojau is Nedėlioj tiktai pagal susitarimą, 
griuvėsių išlipo visai sveikas, o Daugelyj atsitikimų akys atitaiso- 
lakūnas buvo smarkiai su- mos be akinlUp^ai“ os pigiau kaip 
henktas ir netekęs sąmonės. m2 South Ashland Av< 
Tačiau n lakūnas tuojau atsi-| Phone YARDS 1373. 
peikė jo; paaiškėjo, kad jis ne
smarkiai buvo sužeistas.

Tuojau į nelaimes vietą at
vyko Vokietijos konsulato Klai
pėdoje atstovas. Lakūnai buvo 
nuvežti į Pagėgių ligoninę, kur 
jiems suteikta pirmoji pagalba. 
Paaiškėjo, kad sudužusis lėktu
vas buvo vokiečių kariškas mo
komasis lėktuvas. Lakūnai pa
klydę ir manę, kad jie esą Ka
raliaučiaus apylinkėse. Lėktu
vo likučiai ir lakūnai grąžinti į 
Vokietiją.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

< Į

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ 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. Einelia J. Giryotas 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8 South Michigan Avenue.

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

Valandos: 7 iki 9 vakaro. 
Antrad. ir Penktadieniais

Tel. CICERO 3453 W.

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.

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

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 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

pasidarė gana Įkyrus, — lyja 
beveik kasdien. Sniego jau se
niai nebeturime, bet kai turė
jome, lai turėjome pakanka
mai daug. —Frarik Lavinskas.

Ashland Blvd.
Auditorijoj

Kovo 12, 1939
“Naujienų” jubiliejaus vaka-v 

rienė įvyko kovo 4 d. Spren
džiant iš atsilankiusios publi
kos gausumo, galima sakyti, 
jog vakarienė pasisekė visai' 
gerai. Žmonių dalyvavo per du 
šimtus ir biznis ėjo itin gerai. 
Tik vakarienė prasidėjo gana 
vėlai; mat, vis buvo laukiama 
kai kurių svečių, kurie pasiža
dėjo atvykti, bet susivėlavo.

Vakarienė jau buvo įpusėju
si, kai atvyko , adv. K. Gugis, 
p. Mažukna ir, p. Donasj tipinius, 
Kadaise buvęs ‘^ovos^ admi
nistratorius.' Jo galvą dengia 
sniego baltumo plaukai.

Kai vakarienė buvo baigia
ma, tai pasidėjo kalbos, ku
rios nusitęsė iki 11 valandos. 
Kalbėjo adv. Gugis, Mažukna, 
Grinius ir visa eilė vietos vei
kėjų. Buvo atsilankęs ir vietos 
advokatas, Steponas Bredis. Jis 
apgailestavo, kad tarp lietuvių 
nėra vienybės. Esą, jei lietuviai 
vieningiau sugebėtų veikti ir 
mokėtų susiklausyti, tai nebū
tų tiek srovių srovelių ir nerei
kėtų leisti liek daug įvairių 
laikraščių. “Naujienoms” jis 
palinkėjo kuo sėkmingiausios 
kloties.

Visos vakaro kalbos daugiau
sia sukosi apie “Naujienas”* 
Kai kalbos pasibaigė, lai liko 
pakviestas dainuoti BrooklynO 
čigonų duetas. Čigonai yra kla
jokliai, todėl piano su savim 
važinėti negali ir dainuoja be 
akomponavimo.

Kai duetas užtraukė, tai at
rodė, jog ir visa salė drauge 
dainavo, tarsi tai butų buvę 
“Pulkim ant kelių”. Duetas tiek 
publikai patiko, jog net du kar
tus buvo iššauktas dainuoti. 
Paskui dainavo komiškas daL 
nas ir deklamavo p. Kriaučiū
nas. Tai žinomas dainininkas 
ir publikai jis labai patiko. Jis 
ypač pasižymi komiškų daly
kėlių pildymu.

Šokių metu senesnieji sėdė
jo, o jaunikliai davė “garą”,— 
šoko taip, kad net grindys lin
ko. Airišiai tik iš lėto čiuožia, 
o musų lietuviai, kai suduoda 
kojomis į grindis, tai tarsi Per
kūnas dievaitis trenkia. Visi 
smagus, visi linksmai laiką lei
džia.

Į vakarienę buvo atsilankę 
svečių iš Great Neck ir New 
Jersey valstijos. Tai vis kultū
ringi žmonės, su kuriais malo
nu susitikti ir pasikalbėti.

— o —•
Šiaip pas mus oras gana šil

tas ir tempera turą laikosi apie 
mĮĮįI 50 laipsnių šilumos. Tik lietus

■

•i

!

’i

MOKAME
iihi i

■ INSURED

• Užtikrink savo inde
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

♦ Čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Erteifc
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
/ DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi|Tėlef onai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue.

Telefoną* LAFAYETTE

koplyčios visose

IM

4

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, ;
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

6834 So. Weštern Avė.
1410 South 49th Court

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109
-U

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4. p. m. 7r8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792
59

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

lAFSTY

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN & SAVINOS ASS'N.

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

T

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

(

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

į 

i

■ LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street. Tel. Pullman 1270

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930

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

9
4 ir 7 iki 9 

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

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

____ Kiti. Lietuviai, paktaraJ____

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
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.



Ketvirtadienis, kovo 9, 1939 NAUJIENOS, Chicago, UI.

C hsiaiido ir Ohio Žinios
“Naujienų” dvidešimt penkių metų jubiliejaus proga.— 

Per anksti apsidžiaugė. — Darželio sąjungos susi
rinkimas. — Patys save išsirinko. — čalio susirū
pinimas. — Mirimai. — Bazaras. — Onos Kaskas 
koncertas. — Muzikos mėgėjų koncertas. — Lietu
vių mokyklėlė.

tų, iš kurių žmogus gali daug 
savo gyvenime pasimokyti. 
Apie “Naujienas” butų galima 
kalbėti ir daugybę lapų prira
šyti, bet nebūtų prasmes tai 
daryti, nes kurie tik jas skaito, 
tai ir jų vertę supranta. Tik 
dar noriu pridurti, kad reikia 
“Naujienas” platinti tarpe tų. 
kurie jų dar neskaito arba nė
ra nuolatiniai jų skaitytojai. O 
kai dabar eina vajus, tai kaip 
lik ir yra gera proga lai pada 
ryti.

Išsisaugok it Nuo “FLU”
GERA SVEIKATA TAI NUOSTABUS TURTAS... SAUGOKIT JĮ 
ATSARGIAI. KAI KAS PASAKĖ: “VIENA UNCIJA LIGOS IŠVEN
GIMO YRA VERTA SVARO JOS IŠGYDYMO.”

t

F.GG .....................    $6.00
NUT ............................. $6.00
BIG LUMP .................. $6.00
MINE RUN .................. $5.75
SCREENINGS ........... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE

Gerbiamoji lietuvių visuome
nė, šiandien leiskite ir man 
tarti vieną kitą žodį apie tą is
torinę sukaktį, tai yra sidabri
nis apvainikavimas “Naujienų” 
dienraščio. Vienam sau pagal
vojus puola mintis į galvą: ar
gi jau galėjo dvidešimt penki 
metai prabėgti nuo išleidimo 
“Naujienų” pirmo numerio?

Yra senas priežodis, kad jei
gu dirbi sau patinkamą darbą, 
lai niekuomet nenuvargsti, nors 
jis ir sunkus butų. Tai tas pats 
yra ir su laikraščiais. Jeigu 
žmogus skaitai su pasitikėjimu 
ir žinai, kad tai rašo gryną tei
sybę, tai ir skaitymo laikas la
bai greitai prabėga.

Šis “Naujienų” apvainikavi-

Tik ką gavome 
Kultūros No. 1
TURINYS:
Dabarties chaosas ir ateitis ..........
................................... Kp. Petronis 
Nacionalizmo irimas .....................
........................ P. Hulka-Laskowski 
Geltonas Ratas   Vyt. Montvila 
Inž. S. Kairys   L. Purėnienė 
Pasakojimai apie Rembrandtą ......
...................................... J. Jurginis 
žmogus ..................... P. Kalnietis
Katrina piauna meldus .....................
............................... Sally Salminen 
V. Krėvės “Skirgaila” ....P. Baublys 
Tolimas Kaimas .... Alb. Žukauskas 
Magnetinės Audros ........................
........................ A. N. Barchatovas 
Populiarusis Mokslas ir Apžvalga

GAUSIT UŽ 45 CENTUS

Naujienose

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO ’

“KELEIVIS?”
? Ar žinai, kodėl vieni Jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia ji j rankas 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metama.

Adresas toks:

“KELEIVIS”

mas daugeliui musų primena 
daug įvykių iš praeities gyveni
mo, ir tuo pačiu primena, jog 
ir mes patys jau esame dvide
šimt penkiais metais augesni, 
negu buvome, kada skaitėme 
pirmą “Naujienų” numerį. Dau
gelis iš musų gal ir padarėme 
pakeitimų. Vieni nuėjo vienu 
keliu, kiti kitu; vieni iš jų grį
žo atgal, o kiti tebeklajoja. Bet 
su “Naujienomis” kas kita. Jos 
savo pirmutinio nusistatymo 
nepakeitė, jos išlaikė ir tebe
laiko tą vieną liniją, tą tiesio
ginę darbininkišką liniją.

Nors buvau dar ir viasi jau
no amžiaus, vos iš vaikiško 
amžiaus išbėgantis, bet viską 
gerai atsimenu, ką mano miru- 
sis tėvelis pasakė perskaitęs 
pirmą “Naujienų” numerį. Pa
sakė, kad tokių minčių laikraš
čių reikia daugiau Amerikoj tu
rėti, kad butų galima įkvėpti 
tikrą darbininkišką dvasią mu
sų broliams lietuviams. Jis ne
turėjo mažiausios abejonės, kad 
“Naujienos” visuomet laikysis 
tam tikro nusistatymo, nes jis 
žinojo ir pažinojo kas “Naujie
nas” pradėjo redaguoti, t. y. 
Dr. P. Grigaitį.

Dvidešimt penkių metų lai
kotarpis palietė kiekvieną gy
venantį asmenį. Vieni pratur
tėjo, kiti nubiednėjo; vieni sir
go, kiti mirė. Kilo karai, tau
tos atgijo, kai kurios ir vėl žu
vo; buvo geri laikai, buvo ir 
sunkių bedarbių, žodžiu sa
kant, audra apvertė pasaulį 
aukštyn kojomis. Bet kad tas 
viskas įvyko ne vienu sykiu, 
tai mes netaip pastebėjome ir 
netaip baisu atrodė.

Tie visi pasaulio įvykiai dau
gelį labai paveikė. Bet “Naujie
nos” išlaikė savo nusistatymą 
jergyvendamos visas audras. 
Daugelis atsimena, kas darėsi 
karo metu. Priešingų minčių 
žmonės bėgiojo ir bandė dary
ti nesmagumus, net skundė, 
kad esą “Naujienos” rašančios 
prieš valdžią, nors nieko pana
šaus nebuvo. Bet sumani vado
vybe ir sumanus redaktorius 
pajėgė atsiginti.

Tas pat daroma ir šiandien. 
Priešingų minčių asmenys skel
bia, kad “Naujienos” išsižada 
Lietuvos krašto, kad “Naujie
nos” eina prieš tautybę. Bet tie 
visi priekaištai yra niekas kita, 
kaip tik grynas melas. “Nau
jienos” stojo iš pradžių už dar
bo žmones, už žodžio, spaudos 
ir susirinkimų laisvę, ir dabar 
to tebesilaiko. Jeigu visi Ame
rikos lietuvių laikraščiai laiky
tųsi to nusistatymo, tai šian
dien nebūtų tiek partijų, nebū
tų tiek barnių musų tarpe, bet 
gyvuotų solidarumas ir broliš
ka nuotaika visų tarpe.

“Naujienos” suteikia vėliau
sias pasaulio žinias. Pasitaiko 
ir taip, kad “Naujienose” pir
miau pamatai kokią svarbią ži
nią, negu amerikoniškame 
dienraštyje. Taipgi visokių raš-

Taigi pagaliau sveikinu 
‘Naujienų” seniausį ir vyriausi 
redaktorių Dr. P. Grigaitį lin
kėdamas darbuotis prie dien
raščio per ilgus ilgus metus 
kad linksmai galėtume pami
nėti auksinį jubiliejų. Taipgi 
jveikinu ir visą “Naujienų” 
Štabą, kuris lik prisideda prie 
“Naujienų” tobulinimo ir pa
laiky ino.

— o —
Vietos fašistų laikraštis nu

sidžiaugė, kad adv. P. Chesnu- 
lis kažkur prasišalinęs, kad ne
papulti į kokią tai bėdą. Bet 
vėliau pasirodė, kad nieko pa
našaus neatsitiko. Vasario 26 
dieną Liet. Kul. Darželio sąjun
ga laikė savo mėnesinį susirin
kimą, kuriame ir Chesnulis da
lyvavo. Chesnulis yra sąjungos 
pirmininkas. Taigi pasirodo, 
kad “Dirva” kaip visuomet,, 
taip ir šį sykį apsimelavo.

— o —
Vasario 26 dieną Darželio są

junga laikė susirinkimą, kuria
me buvo aptarta daugelis są
jungos reikalų. Komisija ra
portavo, kad iš laikytos “card 
party” pelno liko apie dvide
šimt dolerių. Dabar komisija 
darbuojasi, kad ateinantis ba
zaras butų sėkmingas. Bazaras 
įvyks kovo 11—12 dienomis 
Lietuvių salėje.

— o —
Kovo 2 dieną SLA 136 kuo

pa laikė savo mėnesinį susirin
kimą. Susirinkimas buvo ne
gausingas. Nežinia kodėl nariai 
šį sykį patingėjo atsilankyti. 
Dėlei to ir svarbių nutarimų 
nebuvo padaryta. Iš pereito ba
liaus raporto pasirodė, kad pel
no liko neblogiausiai. Svarbes
ni nutarimai palikti kitam susi
rinkimui.

— o —
“Dirvos” kavalierius apsi

džiaugė sugrįžęs iš Baltimorės, 
kad tautininkai buk išsirinkę 
kokį tai Pil. Tarybą tautos rei
kalams tvarkyti. Taigi, iš to ap- 
sidžiaugimo kai kuriems daro
si biskutį juoko. Musų Čalis 
nuvažiavo ne kieno rinktas ir 
nesiųstas. Pats save reprezen
tavo ir liko išrinktas kasinin
ku. Mat, ten suvažiavo apie de- 
sėtkas save mylinčių politikie
rių, pasistatė save į pryšakį, su
darė kokią tai aukštą valdybą, 
— na, ir ves visus tautininkus 
prie Smetonos išpažinties. O 
jei kas nenorės to padaryti, tai 
bus “out” iš tautos. Tai mato
te, kokią galybę patys sau su
teikė ordino vyrai. Tai dar lai
mė, kad Smetona jiems nepri- 
siunčia po kokią policisto žvai
gždę, tai tąsyk butų visiems 
“look out”.

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

— o —
Čalis labai apgailestauja, kad 

į Lietuvių salės direkciją įėjo 
vienas komunistas, būtent, S. 
K. Mažanskas. Jis dabar labai 
susirūpino, kad komunistai ar 
kitokie nepaimtų salės reika
lus į savo rankas.

Bet čia štai ką galima pasa
kyti: nuo to laiko, kai Čalis li
ko iš direkcijos pavarytas, tai 
visi dalykai eina daug geres
niu keliu. Visas salės biznis 
yra geresnio j e tvarkoje, negu 
jo laikais buvo. O iki šio laiko 
direkcijoje nebuvo jokių ko
munistų. Drg. Mažanskas tik 
šiais metais liko darinktas dau
gumo narių balsais. Dėl Ma- 
žansko asmenybės galima pa
sakyti štai kas: Mažanskas, tie
sa, yra uolus komunistų parti
jos veikėjas ir komunistinio 
nusistatymo laikosi. Bet kas 
link visuomeniško veikimo ir

“Flu” ir slogoms taip išsiplati
nus kiekvienam, jei kurio sveika
tos stovis nėra geriausia, lengva ta
tai gauti. '

MALVAZ yra lasai sąlygų tei
kėjas—gaivintojas — maistas-gėri- 
mas, kuris yra kaip tik reikalingu 
daiktu nusilpusiems, išvargusiems 
kurie neturi gajumo ... negali ra
miai užmigti. .. turi menką apeti
tą. MALVAZ yra daromas iš pui
kiausios sąlyklos ir jųsų gydytojas 
noriai patars jį vartoti po ligos 

sveikstantiesiems ir tiems, kurie

nėra geriausiose sveikatos sąlygo
se ar stiprybėje.

Kai kurie žmonės MALVAZ geria 
visą laiką. Jie pasilaiko geriausiom 
se sąlygose. Jie nerizikuoja.

Žindyvės motinos geria MALVAZ 
kad praturtinti pieno išteklių.

Bet kuris daktaras jums papasa
kotų apie naudą, kokią turi tur
tinga salyklą.

Užsisakykit kartoną šiandien iš 
savo artimiausia dylerio arba šau
kite CANal 6500. Jo kaina nebran
gi. Skubus pristatymas užtikrintas.

DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.) 
Phone LAFAYETTE 0461

MALVAZ daro Monarch Beer aludariai

darbavimosi visų lietuvių gero
vei, tai drg. Mažanskas yra ga
na daug pasidarbavęs ir visuo
met prisideda prie bile pažan
gaus darbo neveldamas komu
nistinės partijos. Visuomet rei
kia į žmogų žiūrėti iš dviejų 
pusių, — kairės ir? dešinės. Kad 
Mažanskas yra komunistų par
tijos žmogus, tai to ir neban
dysiu užginčyti, >bet kad yra 
daug pasidarbavęs visų naudai, 
tai to irgi nereikia pamiršti.

Mažanskas yra stiprus unijos 
darbuotojas. Jis nuolat eina lo- 
kalo komiteto pareigas, ir tam 
sunkiam darbui daug laiko pa
švenčia. Taipgi daug darbuo
jasi pašalpinėse draugijose. Ir 
aš tikiu, kad salės direkcija 
nieko nepralaimėjo jo išrinki
mu, bet susilaukė gero ir uo
laus darbuotojo, žodžiu sakant, 
padarytas geras mainas į vietą 
Čalio išrenkant Mažanską.

— o —
Mirė Viktoras Slavickas 

(6408 Dibble Avė.) sulaukęs 
55 metų amžiaus. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis. Li
ko moteris, duktė ir sūnūs.

Mirė Minnie Grigienė (16406 
Huntmer Avė.) sulaukusi 48 
metų amžiaus. Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis. Liko 
vyras ir Clevelande viena se
suo.

— o —
Liet. Kultūrinio Darželio ba

zaras įvyks kovo 11—12 dieno
mis Lietuvių salėje. Komisija 
rengiasi bazarą padaryti įdo
mų ir pasekmingą. Įžanga ne
mokama, tik reikės nusipirkti 
už dešimtį centų tikietelių, už 
kuriuos alaus galėsite išsigerti 
ar kokiam kitam tikslui sunau
doti.

— o —
Onos Kaskas koncertas įvyks 

balandžio 21 dieną miesto au
ditorijoje, mažame teatre. Pa
rengimo pelnas eis darželio 
naudai. Bilietus galima gauti 
pas p. Wilkelienę ir abiejuose 
vietos laikraščiuose.

— o —
Muzikos meno mėgėjų kon

certas įvyks balandžio 30 die
ną Liet, salėje. Programa bus 
įvairi. Ją išpildys gabiausi vie
tos dainininkai.

— o —
Liet. mokyklėlės lekcijos 

įvyksta kas šeštadienį Liet, sa
lėje. Jei kas ja domisi, tai galį 
savo vaikučius leisti. Mokyklė
lę padėjo įkurti SLA 14 kuo
pa. —Jonas Jarus.

Šios Dienos Specialai
90 PROOF DEGTINE PO 980 KVORTA IR AUKŠČIAU 

VYNAI PO 980 UŽ GALIONĄ IR AUKŠČIAU 
BUTELIUOSE BOND DEGTINĖ 970 Už PAINI® ir aukščiau. 
PRIE MUSŲ BARO: 4 metų senumo Straight Bourbon—10c už 
stiklelį. Sendintas Kalifornijos vynas 10c didelė stiklinė, 11 me< 
tų straight Bourbon degtinė 15c už stiklelį. Musų garantija—43 
metai biznyje. Draugijos, Ložos, Klubai, kurie rengia šokius ir 
puotas, gali pirkti senesnį vyną ir likerius urmo kainomis.

JOHNSTON & HUNT
1375 MILWAUKEE AVENUE

35 metai ant Milwaukee Avė.
Tel. ARMITAGE 1346 (Įsteigta 1896 m.) Pristatymas Dykai

“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS KONCERTAS
Ashland Blvd. Auditorijoj

SEKMADIENY, KOVO-MARCH 12, 1939

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES —' ARTISTAI-fiS

’ KLAUSYKITĖS
§ A L T I M I E R O

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— ™ TT ~ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ-______________________ —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

SKAITOT Naująją Gadynę”?
t

“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams. 

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

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNĖ”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu $_______ už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ................................... ----------------------------------
Numeris ir gatvė ______________________________
Miestas ir valstija _______ .---------------------------------

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmok ėjom >j zjy
už padėtus Zl 'yyj

pinigus "K* /v

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

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

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

pranešimus

Remkite tuos, kurie 
garsinasi ' 

“NAUJIENOSE”

PAVASARINIŲ

MADŲ 
KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:



NAUJIENOS, Chicago, BĮ. Ketvirtadienis, kovo 9, 1939

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New«

Publisbed Daily Except Sunday bj
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams ______________
Pusei metų ----------------
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams _____

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

Trims mėnesiams ..................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Vienam mėnesiui ...........__ .1b
Chicagoj per išnešiotojus:

Viena kopija _____ _ __ - 8c
Savaitei ..........-________ 18c
Mėnesiui .......................... ___ 75c

Suvienytose Valstijose, ne 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ________ _____
Pusei metų ......................
Trims mėnesiams ..........

Chicagoj.

..... $5.00
----- 2.75
....... 1.50

Dviem mėnesiams .......... . ...... 1.00
Vienam mėnesiui ......... ..... . 75c

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ..............   $8.00
Pusei metų ..............   4.00

“Viena didele unija”
Pirmame Amerikos Darbo Federacijos ir Industri-| 

nių Organizacijų Komiteto įgaliotinių susirinkime, John 
L. Lewis, C.I.O. pirmininkas, pasiūlė taikos konferenci
jai, kad vietoje dabartinių dviejų unijų sąryšių, butų su
darytas vienas Amerikos Darbo Kongresas, kuris apim
tų ne tik Am. D. Federacijos C.I.O. unijas, bet taip pat 
ir geležinkelių tarnautojų brolijas. Šitokia organizacija 
pačioje pradžioje turėtų apie 8,000,000 narių.

Spauda paskelbė, kad Lewisas siūlo steigti “vieną di
delę uniją”, kas primena “aidoblizmą” iš Haywood’o lai
kų. Ir tuojaus buvo pranešta, kad A. D. Federacijos įga
liotiniai tą pasiūlymą griežtai atmetė.

Bet pasirodo, kad C.I.O. pirmininko planas nėra iš
kopi juotas iš I.W.W. programo. Jo rėmuose gali išsitek
ti ir amatinio pobūdžio sąjungos, ir pramoninės. Taigi ir 
A. D. Federacijos komitetas, šalčiau pasvarstęs Lewiso 
sumanymą, savo nuomonę pakeitė ir nutarė jį studijuoti.

Tai geras ženklas.

Diktatūrų žvaigždė temsta

Turtingieji kalti jau vien dėl
to, kad jie’ turtingi. “Visi žmo
nės Dievo vaikai ir tarp savęs 
ygųs” — pasakė Kristus. Juk 
ai prasikaltimas, kad dešimtys) 

tūkstančių alkanų, sušalusių ir 
suvargusių žmonių gyvena Mas
kvoje tada, kada aš su kitais 
tūkstančiais žmonių persival
giau visokių skanėsių. Ir iki tol 
busiu prasikaltėlis, kol turėsiu 
atliekamo maisto, o kitas visai I kuopos susirinkimas, 
jo neturės, turėsiu dvejetą ru- buvo aptariami visokie organi- 
bų, o kitas neturės nei vieną, zacijos reikalai. Nutarta turėti 
Sakome, kad visi mes broliai, o dar vienas parengimas, kol šis 
tačiau kiekvieną rytą brolis ari 
sesuo turi išnešti mano nakties 
puodą. Visi mes broliai, bet 
man rytą reikalingi cigarai, 
cukrus, veidrodis ir t.t,, daiktai, 
kuriuos pagaminti eikvojo ir 
eikvoja savo sveikatą mano 
man lygus broliai ir sesers, o 
aš naudojuos tais daiktais ir 
net reikalauju jų. Aš visą savo 
gyvenimą praleidžiu taip: val
gau, kalbu ir klausau; valgau, 
rašau ir skaitau, t. y. vėl kal
bu ir klausau; valgau ir einu 
gulti. Taip kasdien. Nieko, kito 
negaliu ir nemoku dirbti. Ir 
dėl manęs nuo pat ryto iki va-] 
karo dirba kiemo saigas, vals
tietis, virėjas, tarnas, vežėjas, 
skalbėja; jau nekalbu apie tuos 
darbo žmonelius, kurie šitiems 
mano vežėjams, virėjams, tar
nams ir kitiems pagamina rei
kalingus daiktus. Visi šitie I 
žmonės kasdien sunkiai prakai
tuoja, kad aš galėčiau kalbėti, 
valgyti ir miegoti.”

“Negali būti žemdirbio, ne
turinčio žemės, dalgio, vežimo 
ir arklio. Negali būti kurpiaus 
neturinčio savo pastogės, van-l 
dens, oro ir darbo įrankių. ( O 
nuosavybė dažnai padaro taip, 

. v . ■/ , . . . kad žemdirbys neturi žemės,Socialistams, anarchistams, syndikalistams ir dalgiO( ratų ir arklio; kurpius 
visiems tiems, kurie priešinasi Maskvos įsakymams, _ pastogės, vandens, ylos. Kož-
gręsia rimtas fizinis pavojus. Draugai, kurie tęsia nas galingesnis išvijo juos nuo 
revoliucinį darbą, yra apšaukiami Franco agentais, dirbamos žemės ir atėmė jiems, 
Kai kurie buvo surasti negyvi už fronto linijos: jiems ar^a išviliojo dalgį, ratus, ark- 
užrišo* akis ir juos sušaudė baudžįąmieji būriai val-pl ir ylQ’ .... * 
džips, kurįos armijose mes

“Mes nenorime daugiau lieti bereikalingo krau
jo. Vienintelis mano noras, ir aš kalbu, kaip žmogus, 
kuris kovojo kartu su jumis, tai — kad į Ispaniją 
sugrįžtų taika.”
Naujosios Madrido valdžios karo ministeris, gen. Se- 

gismundo Casado sako, jau nuvyko pas nacionalistus de
rėtis dėl taikos sąlygų.

Tokiu budu, besibaigiant pilietiniarii karui Ispanijo
je, ne tik sugriuvo “liaudies frontas”, kuris per 31 mėne
sį valdė respubliką, bet respublikos gynėjų dauguma at
sisuko prieš komunistus.

Ispanijos komunistai, kurie nesuspėjo pabėgti, dabar 
yra pavojuje, kad gen. Franco juos išnaikins — taip, 
kaip Stalinas kad išnaikino beveik visus buv. Lenino ben
dradarbius.

Bet gręsia pavojus ir tiems Ispanijos komunistams, 
kurie pabėgo į užsienį, nes kitų šalių valdžios nenorės jų 
laikyti. Štai garsioji komunistė Dolores Ibarruri, kuri 
buvo praminta už savo iškalbingumą “Passionaria”, at
vyko į franeuzų Alžyrą (Algerijos) uostą Oran, bet Fran- 
euz-ijos valdžia tuojau paliepė jai iš ten kraustytis. Tai 
kur ji dėsis? Sovietų Rusija pabėgėlių, net ir komunistų, 
nesileidžia. Jos likimas gali būti aršesnis, negu Trockio.

Į KORESPONDENCIJOS

Waukegan, III Kenosha, Wis

Komunistų teroras Ispanijoje
Apgailėtina, kad Ispanijos karui einant prie pabai
kite kruvina kova tarpe pačių respublikos gynėjų.gos

Viena priežasčių, kad šitaip įvyko, yra ta, kad visoms de
mokratinėms srovėms Ispanijos respublikoje baisiai įsi
pyko žiaurus ir arogantiški komunistų darbai./

Jau ne kartą buvo žinių Europos ir Amerikos darbi
ninkų spaudoje apie tai, kaip komunistai Ispanijoje, į- 
steigę savo “čeką”, žudo socialistus, ir kitus oponentus. 
Viena to komunistų teroro auka buvo rusų socialdemo
kratų lyderio Abramovičiaus sūnūs.

Daugiau žinių apie komunistų “čekos” veikimą* Is
panijos respublikos teritorijoje paduoda Charles Yale 
Harrison, paskelbdamas ištrauką iš vieno žymaus Ispa
nijos revoliucionierio laiško, savaitraštyje “New Lead- 
er”. Tenai skaitome:

Neseniai vienoje savo paskaitoje kalbėjo apie dikta
tūrų ir demokratijos ateitį Dr. Eduard Beneš, buvęs Če
koslovakijos respublikos prezidentas. Jisai išreiškė nuo
monę, kad aukščiausias punktas, kurį buvo pasiekusios 
totalitarinės diktatūros, jau yra praeityje. Dabar tų dik
tatūrų galybė jau smunka, palyginti su demokratinių 
valstybių jėgomis.

Užvakar panašią nuomonę išreiškė kitas asmuo, ku
rio politinės pažvalgos siekia gana toli į dešinę.

Walter Lippman, kurio raštus ekonominiais ir poli
tiniais klausimais labai mėgsta skaityti Naujosios Daly
bos priešai, savo paskaitoje Chicagoje pasakė, kad tota
litarinės valstybės aiškiai eina silpnyn, todėl mažėja ir 
naujo pasaulio karo pavojus.

Kai tą pačią nuomonę išreiškia toks pažangus žmo
gus, kaip Benešąs, ir toks konservatorių mylimas rašy
tojas, kaip Lippman, tai reikia manyti, kad ji nėra be pa
grindo.

Ką mano Lietuvoje apie “aktyvistus”
Amerikos lietuvių spaudoje buvo daroma įvairių spe-) 

jimų apie tai, kokie yra santykiai tarpe demokratinių 
srovių Lietuvoje ir vadinamos “Aktyvistų Sąjungos’’ 
Klaipėdoje, kuri leido (ar gal dar ir tebeleidžia) “Bend
rą žygį”.

Musų korespondentas rašo, kad Lietuvos socialdemo
kratai ir vai. liaudininkai žiuri į tuos “aktyvistus” rezer
vuotai — vadinasi, nerodo jiems nei pritarimo, nei prie
šingumo.

Mes irgi manome, kad kelti triukšmą prieš tos gru
pės veikimą nėra prasmės, nes ji visgi kovoja, kaip išma
nydama, prieš dabartinę Kauno diktatūrą; bet ją remti 
negalima, kadangi jos tikslai nėra aiškus. Platesniam de
mokratinės visuomenės judėjimui Lietuvoje dar nėra su
sidariusių palankių sąlygų. O “aktyvistų” jėgos yra per 
menkos padaryti kokią nors atmainą krašto politikos gy
venime.

“Taika su Garbe”

Waukeganiečiai busais rengiasi 
važiuoti į “Naujienų” koncertą

Kovo 5 d. įvyko SLA 262
kuriame

sezonas užsidarys ir prasidės 
vasara. Bus surengtas “baru 
dance”.

Veikiantis komitetas raporta
vo, kad į “Naujienų” jubiliejinį 
koncertų vvaukeganiečiai va-' 
žiuoja busais, kurie išeis 1:30 
vai. po pietų. Jie išeis nuo Liuo
sybės svetainės. Tačiau vielos 
turi būti užsakytos iki kovo 11 
d.

SLA 262 kuopai “Naujienų” 
jubiliejiniame koncerte atsto
vaus Jennie Laurel ir Elizabeth 
Kiškis. Atstovėmis jas paskyrė 
susirinkimas.

džips, kurįos armijose mes kovojime... Andrė Nin, L žnio^lls !icllv,ri l?ses reika- 
generalinis Marksistines Vienybes, Partijos sekreto- nautų Jis pats privalo kiliems 
nūs, buvo užmuštas, kaip Jums, gal būt, teko skai- tarnauti. Ne dėl to žmogus gy- 
tyti Amerikos spaudoje; jį užmušė stalincai, paėmę vena, kad kiti jo naudai dirb- 
jį iš respublikos kalėjimo Madride. Camillo Berneri, tų, bet dėl to, kad pats kitų 
puikus rašytojas ir mokslininkas, ^ėjęs komisaro pa- naudai dirbtų.”
reigas prie darbininkų pulko Hūescos fronte, buvo Pinigų klausimą Tolstojus ši- 
staliniškų politinių komisarų išvogtas iš namų Bar- taiD ai^kin,a:. .

i . ., v, _ . . Y , . „ Ypač pinigai padaro taip,celonoje pereitą gegužes menesį ir nužudytas.. 1 
(“New Leader”, 1939 m. kovo 4 d.)
Šitokius žvėriškus teroro darbus Stalino agentai da-l^’ ve^a virve® ,iš.lų.’ kurie Pi- 

Ispanijos karo fronto užnugaryje. Ne nuostabu, kad, ni^..netufrL ml^ai ~
- b Ivergijos forma, kuri skinasi

"Ypač pinigai padaro taip, 
kad neturtingieji pareina nuo 
turčių malonės. Kas turi pini-

rė
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U e, prieš tuos banditus susivienijo ir respublikie-Į nuo senosios vergijos tuo, kad 
čiai, ir syndikalistai, ir socialistai.

Negrino vyriausybė, deja, tą komunistų smurtą to
leravo^ nes ji, negaudama paramos iš demokratinių vals
tybių, buvo priversta lenktis Maskvai, kuri pristatydavo 
jai ginklus (žinoma, už pinigą).

Tačiau prieš dvejetą mėnesių laiko Stalinas sustab
dė ginklųf siuntimą lojalistams. Todėl respublikos gynė
jai nematė reikalo ilgiau kęsti komunistų žvalgybos siau
timą, ir kadangi Negrinas nenorėjo ar nemokėjo stalin- 
cus suvaldyti, tai jisai buvo nuverstas.

Vai. G-nas '

Levas Tolstojus kaipo rašytojas, 
mokytojas ir filosofas
(Tęsinys) i

neigia, 
paneigia 

Valstybė —

Pranešama, kad komunistų maištas Madride tapo 
numalšintas, kai generolas Miaja pavartojo tankus, lėk
tuvus ir mašinines kanuoles prieš riaušininkus gatvėse ir 
paskui pastatė jiems ultimatumų, reikalaudamas, kad iki 
tam tikros valandos jie padėtų ginklus. Už 45 minu tų 
prieš ultimatumo laiko pasibaigimą (prieš vidurdienį an
tradienyje) komunistai pasidavė.

Dabar gen. Miajos vadovaujamoji “krašto gynimo 
taryba”, kuri pereitą sekmadienį nuvertė Negrino vy
riausybę, stengiasi padaryti “taiką su garbe” ■ su gen. 
Franco. “Madrido išgelbėtojas’’ gen. Miaja savo kalboje 
per radio pareiškė:

Valstybę Tolstojus 
Jis sako: “Valstybė 
meilės principus, 
stabas, prieš kurį jėga verčia 
visus nusilenkti. Valstybė ne
pripažįsta, kad “visi žmonės-— 
Dievo vaikai ir tarp savęs turi 
gyventi brolybėje ir lygybėje. 
Valstybė — blogų žmonių vieš
patavimas. Visi tie, į kieno ran
kas patenka valdžia, negeri 
žmonės. Kas nori valgyti, tas 
turi valdžių mylėti, o valdžios 
mylėjimas surištas su išdidu
mu, klasta ir žiaurumu. Be sa
vęs aukštinimo ir kitų žemini
mo, be veidmainiavimo ir ap
gaudinėjimo, be kalėjimų, tvir
tovių, baudimų ir žudymų ne-

gali atsirasti ir laikytis jokiu 
valdžia. Valstybė — piktųjų 
valdymas įsigalėjęs iki aukš
čiausio laipsnio. Valdytojas vi
sados stengsis nusilpninti val-l 
domųjį todėl, kad juo silpnes
nis bus valdomasis, juo leng
viau bus valdyti. Pati žiaurioji 
plėšikų gauja nėra taip baisi, 
kaip baisi tokia valstybiška 
tvarka. Plėšikų vadas neturi 
visiškos laisvės ant savo gau
jos narių; jam gali pasipriešin
ti, jei jo darbai nepatiks na
riams. -O valstybės valdžia ne
pripažįsta nieko. Nėra tokių 
prasikaltimą, kurių nepadarytų 
valdžios žmonės.”

Nuosavybės klausimu Tolsto
jus taip aiškina:

ši netiesioginiu budu pavergia 
žmogų.”

Ypač nepatenkintas Tolsto
jus šių laikų šeimos žmonių gy
venimu. Jis sako: “Musų visuo
menėje yra susidariusi tokia 
nuomonė, kad lytiniai santy
kiai — sveikatai reikalingas da
lykas. Tokia nuomonė tiek įsi
galėjo, kad dažnai patys tėvai, 
gydytojų patariami, leidžia sa
vo vaikams paleistuvauti. Val
džios, kurių pareiga rūpintis 
savo piliečių doroviškumu, pa
čios', palaiko paleistuvavimų, , t. 
y. reguliuoja visų moterų luo
mų, kurios priverstos fiziškai 
ir dvasiškai save žudyti, kad 
galėtų patenkinti sakytus vyrų 
reikalavimus. Ir todėl aš norė
jau pasakyti, kad tai — nege
ras dalykas. Neleistinas daik
tas, kad dėl vieno žmogaus 
sveikatos turėtų žudyti kūnų ir 
sielų kitas žmogus.”

Dabar moters, gydytojų pa
dedamos, naudoja tam tikras 
priemones, kad vaikų nebūtų, 
arba vedusieji nepaliautų ly
tiškai santykiauti nėštumo ir 
žindymo metu. Vaikų vengi
mas — dalykas labai artimas 
žmogžudystei. O nesusivaldy
mas žindymo ir nėštumo me
tu žudo moters dvasių.”

“Musų vaikai auklėjami kaip 
gyvuliukai. Tėvai visai nesirū
pina vaikų sąmoningumu, kad 
jie išaugtų doringais piliečiais, 
mylėtų artimų ir dirbtų visuo
menės labui. Jie tik rūpinasi 

Isavo vaikų. penėjimu, stengiasi ■ - 1 »

Nominacijos. — Gripo epide
mija.—Moterų Pažangos Klu
bo vakaras
Kovo 14 d. pas mus įvyksta 

vadinamieji “primary” rinki
mai. Tąja proga noriu su skai
tytojais pasidalinti savo nuomo
nėmis dėl išrinkimo tinkamų 
kandidatų. Tiek man, tiek dau
geliui lietuvių turėtų rūpėti, 
kad į kandidatų sąrašą įeitų to
kie žmonės, kurie rūpinasi dar
bininkų ir smulkiųjų biznierių 
reikalais. Šį kartą kandidatai į 
miesto tarybą yra šie: Dallon, 
Johnson, Gari Benson ir Ira Oh- 
nisted. Jie yra pažangus žmo
nės, o ypačiai Dalton Johnson, 

j Jei jis bus išrinktas, tai musų 
tautietis susilauks tikrai vertin
go talkininko ir galės lengviau 
miesto taryboje kovoti su atža
gareiviais. Tiesa, naujasis kan
didatas priklauso skirtingai par
tijai, tačiau su Martinu jis tik-

finansų raštininkei Jennie Lau- L'• 
| 1 <11 ollolĮJl clo»

rel už gražų pasidarbavimą T . t .... . , . ... .. , Į pavieto supervaizenus uan-kuopos gerovei. Jai liko įteikta ... .v , i • • v .. didaluoja gana pažangus zmo-rasomoii plunksna ir pieschs, _ . . . . ,...... „. vt. nes kiekviename warde.kad u būdama finansų rasti- L .
• a i . . tojams jie yra geriaumukę ir 10 Apskr. orgamzato- . . .... ...... ,, ........... . . Apie įvairių kandidatųre galėtų Susivienijimui dar . .. J. .. ... .. . . .. kacijas galite patirtidaugiau naudos padaryti. . v. . , . . .1 J draugų, pažįstamų bei kaimynų.
Dabartiniu laiku mes turime Tačiau čia noriu atkreipti dė- 

ir dar kelis gerus veikėjus, ku- niesj, kad penktame warde kan- 
rie daug laiko ir triūso padeda | didaluoja lietuvis Feliksas Bart- 
Susivienijimo gerovei 
buodami. čia bus pravartu pa
minėti G. Grinius, Elizabeth 
Kiškis ir t.t. Tenka pasakyti, 
jog musų kuopa gerbia jaunuo
lius, todėl ir jaunuoliai su atsi
dėjimu dirba kuopos naudai. O 
iš to naudos turi visa organiza-1 kinie, kad mes mokame vienin- 
cija.

Tuoj po SLA kuopos susirin
kimo įvyko Liuosybės choro re
peticija. Mat, choras dabar ren
giasi stalyti didelę ir gražią o- 
peretę, būtent, “Dunojaus ro 
žę”. Operetė bus pastatyta ko
vo 19 d. Liuosybės svetainėje 
(8 ir Adams).

Choras deda visas pastangas, 
kad operetė butų tinkamai pa
statyta. Mokytojas Jurgis Stepo
navičius dirba kiek įmanyda
mas. Nėra abejonės, kad turė
sime tikrai šaunų parengimą.

Visi Waukegano ir apylinkių 
lietuviai iš anksto yra kviečia
mi atvykti ir “Dunojaus rožę” 
pamatyti. Juo labiau, kad tai 
bus vienas šauniausių parengi
mų, kokį mes kada nors Wau- 
kegane turėjome. Įžanga visai 
prieinama: išanksto perkant ti- 
kietą 40 centų, o prie durų — 
50c.

Tikietus 
sus choro

Balsuo- 
žinomi, 
kvalifi- 
iš savo

besidar-j ];us< žinoma, to wardo lietuvių 
pareiga yra padirbėti, kad Fe
liksas butų nominuotas. Kadan
gi toje apylinkėje kaip tik gy
vena daug lietuvių, tai gal Bart
kui ir nebus sunku nominacijas 
laimėti. Vietos lietuviai parody-

galima gauti pas vi- 
narius ir pas moky-

Beje, į “Naujienų” jubiliejinį 
koncertų, kaip jau buvo minė
ta, bus galima nuvažiuoti Ru
sais. Tuo reikalu galite kreip
tis į J. Mačiulį ir J. Laurel, 906 
Prescott St. Telefonas 6724. 
Reikiamas informacijas suteiks 
taip pat Gorfaras Grinius.

. —Juozas Mačiulis

gai veikti. Tai bus pavyzdys di- 
desnioms kolonijoms, — tarsi
me, Chicagai.
. Devintame warde į supervai- 

zcrius kandidatuoja gerai mums 
žinomaas S. Baccvicius. Tos a- 
pylinkes lietuviai, aiškus daik
tas, privalo už jį balsuoti.

padidinti jų ūgį, padaryti juos 
švarius, baltus, sočius ir gra
žius. Tokie išlepinti vaikai, kaip 
ir nupenėti gyvuliukai, pasiro
do labai jautrus lytiškai, kas 
juos paskui jaunatves amžy la
bai vargina. Reikia surasti ki
tus auklėjimo tikslus. Reikia 
auklėti ne gražų kūną, bet gra-

“Musų visuomenės jaun 
žmonės geriausį gyvenimo lai
kų praleidžia taip: vyrai — ieš
ko sau geriausių, gražiausių 
pačių; moters ir merginos — 
vilioja ir gaudo sau vyrus. To
kiam nenaudingam, bęt tiesiog 
žalingam darbui eikvojama 
riausios žmonių jėgos.”

(Bus daugiau)

ge-

Musų miestas, kaip ir kiti 
miestai, buvo paliestas lengvos 
“fliu” (gripo) epidemijos. Sir
go labai daug žmonių. Laimė 
tik ta, kad šį kartų “fliu” buvo 
lengvo pobūdžio.

Šį sekmadienį, kovo 12 d., 
Moterų Pažangos Klubas turės 
gražų parengimų German Ame
rican svetainėje. Bus suvaidin
tas veikalas “Uošvė į namus, 
tylos nebus”. Taipgi dalyvaus 
Lyros choras. Paskui šokiai. Į- 
žanga tik 25 centai asmeniui. 
Svetainės durys atsidarys 4 vai. 
po pietų. —H. L.
Sunkiai susirgo Louis Geathe
Šiomis dienomis sunkiai su

sirgo naujienietis Louis Geathe. 
Ligonis liko išvežtas į ligonine. 
Linkime jam kuo gretinusiai 
pasveikti. —C. K. B.

Iš Lietuvos
Bulius subadė šeimi

ninką

LAZDIJAI.— Ūkininko Ven- 
ciaus dvimetis bulius skaudžiai 
subadė savo šeimininką. Bu
lius buvo išleistas su kitais 
galvijais į kiemų girdyti. Ka
dangi šeimininkė buvo pasi- 
džiovusi ant tvoros raudoną 
suknią, tai šeimininkui buvo 
sunku sutramdyti besierzinąs 
buliukas, kuris juo toliau, juo 
labiau darėsi neramesnis, kol 
staiga puolė šeimininkų ir ra 
gais ji prirėmė prie šulinio 
rentinio. Šeimininko šauksmą 
išgirdo tvartą klojęs šiaudais 
bernas, kuris atskubėjo pagal
bon ir bulių nuvijo šalin. Nors 
bulius šeiminihkui nepadarė 
gilesnių žaizdų, tačiau kai ku
rie įdrėskimai ragais pilve ir 
krutinėję esą rimti.
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Moterys irfSpauda
Rašo O. I.

' PASTABA '

šiame Skyriuje dedame pp.
O. I. raštą skirtą “N.” Jubi
liejiniam numeriui. To nu- 

• merio “Moterą Skyrius” jau 
buvo atspausdintas, kai tas 
raštas atėjo.

—VEDĖJA
» ■ , ■ , , z

Grįžus mintimis 25 metus at
gal, pamatysime, kad tuomet 
Amerikoje, apart mažo būrelio 
lietuvių inteligentų vyrų, suge
bėjusių sunkiomis sąlygomis 
siekti tikslo, eiti prieš srovę ir 
pajėgusių sukurti pastovią 
ir nesimainančio nusistatymo 
kryptį — dar mažesnis skaičius 
buvo moterų, padedančių ug
dyti kas kilnu ir naudinga.

Moterys dar anais laikais bu
vo mažai įvertinamos ir bile 
koks viešesnis jų veikimas bu
vo mažai vertinamas. Papras
tai tuomet buvo skelbiama, kad 
moterei nepritinka kištis į po
litiką, jai buvo patariama dau
giau rūpintis namais ir vaikais, 
o mažiausiai visuomeniniais ar 
politiniais klausimais. Tačiau 
moterys nepasitenkindavo vien 
naminiais reikalais, joms kas 
kart vis sunkiau nešant gyve
nimo naštą, darėsi aiškus veid- 
inainingumas tų, kurie tokias 
mintis joms kalė.

Jos juo tolyn, juo labiau su
prato politiką kaipo žmogaus 
pažinimo objektą, nes ji ir jas 
vienodai rišo sti vyrais. Jos su
prato, kad kova už geresnę bui
tį yra visų bendra kova.

Laikui bėgant liko suprasta, 
kad moteris, nežiūrint kokioje 
darbo ar luomo srityje nebūtų, 
negali būti neitrali visuomeni
niuose klausimuose; jai ir rei
kia pažinti, kaip geriau rišti 
buities klausimus.

Ir patyrus, kad moterų tobu
las bendradarbiavimas turi di
delės reikšmės visuomenėje — 
pradėjo jų darbą realizuoti. Da
bar jau galima drąsiai sakyti, 
kad praėjo tie laikai, kad mo
terei butų draudžiama sekti vi

MĖGSTA SUKNELĖ.

COPR. iW9, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

KNITTED BLOUSE AND SKIRT_ PATTERN 1977

No. 1977—Dabar kaip tik laikas pradėti mėgsti suknelę 
pavasariui ir vasarai, štai gražus fasonas suknelei. Nusimeg- 
sit iš šviesių siūlų —turėsit gražią ir praktišką suknelę, kurią 
galėsit dėvėti per visą vasarą.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1977 I
! 1739 So. Halsted St, Chieago, III. |

I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No................. J
I I
I Vardas ir pavardė .............. ........ .................... .................. -.................................(

I Adresas ............... ................. .................. ................................................ ......................
I /
. Miestas ir valstija ...................................................................................................„

suomeninius gyvenimo įvykius.
Dabar, kuomet be galo ap

niukęs dangus, kuomet nera
mumas taip slegia rimtai pro
taujančių žmonių širdis, nere
tai jos pirmutinės nuoširdžiai 
dalyvauja viešose diskusijose 
ar paskaitose ir su entuziazmu 
reaguoja į gana opius gyveni
mo klausimus.

Pionierių darbas
Tam atsiekti ir supažindinti 

moteris su visuomeniniu gyve
nimu ėmėsi tas mažytis būrelis 
tuometinių veikėjų moterų, dir
busių bendrai su vyrais žmoni
jos labui. Kad vis daugiau mo
terų įtraukti į viešąjį gyveni
mą, buvo leidžiama naudotis 
spauda, kuri itin daug pagelbė
jo moterims plačiau praverti 
akis ir išvysti, jog jų vargais 
ir kitais reikalais nieks nesirū
pina. Per spaudą moterys pra
dėjo organizuotis, burtis į 
draugijas, užiminėti vadovauja
mas vietas, tiksliai nagrinėti 
žmonijos bėdas, ieškoti būdų 
jiems pagelbėti iškovoti laisvę 
ir šviesesnį rytojų.

Ir štai šiandien, dėka anų 
metų negausaus lietuvių veikė
jų moterų būrelio, dirbusių vie
ningai visuomeninį darbą, kū
rusių spardą, žadinusių savo 
seses organizuotis ir kurti gy
venimą naujais pagrindais — 
susilaukiam kasdien vis dau
giau ir daugiau moterų įnešan- 
čių naujų jėgų į visuomeninį 
gyvenimą. Tik, deja, šių dienų 
moterys veikėjos greit pailsta 
visuomeniniame darbe ir jos 
vargu ar galės pavaduoti tas, 
kurios dirbo aukodamosios, o 
ne dėl karjeros.

Dabar labai mažai dalinama
si nuoširdumu, savo mintimis 
ir patyrimais su tomis nelai
mingomis kolegėmis, kurioms 
nėra lemta nieko apart vargo 
žinoti. Mažai teieškoma tikrųjų 
kelių tarpusaviam bendravi
mui, mažai testudijuojama la
bai komplikuotas dabarties gy
venimas. Nors veik visos kilę 

iš šiaudinių pastogių, vienok 
daugiau vilioja šių dienų be
spalvis modernizmas, negu di
delė atsakomybė, kurią turi 
jausti moteris prieš visuomenę 
ruoštis savo pašaukimui.

Moterų skyriai
O juk dabartinės sąlygos 

bendravimui yra nepalyginamai 
geresnės. Dabar moterys ne tik 
turi teisę laisvai protauti, bet 
turi pilną galią leisti įvairius 
laikraščius, žurnalus ir t. p., 
kuriuos užpildo savais raši
niais.

Nors Amerikoje leidžiamų 
lietuvių moterų laikraščių ir 
nėra, bet dėka senesnės kartos 
uolių veikėjų susirūpinimui 
daugiau suįdominti mus spau
da, įkurta kai kuriuose laik
raščiuose moterų skyriai, į ku
riuos kviečiamos moterys dau
giau gvildenti opius ir būtimis 
klausimus, aprašinėti savo rei
kalus ir bendrai lavintis ir kul
tūrėti. Vieną tokių skyrių turi
me visiems žinomose “Naujie
nose”, kurios su džiaugsmu ir 
entuziazmu aukštai įvertintos 
visuomenės, ruošiasi minėti 25 
metų jubiliejų.

Nors šis musų skyrius dar 
jaunutis, iš jo dar negalima 
norėti didelių laimėjimų, bet 
galima džiaugtis, kad jį veda ir 
užpildo tikrai kilnių moterų 
būrys, su visų moterų mylima 
redaktore M. Jurgelioniene, tik
rai vertinga kultūros nešėja.

Jų pagelba mes visos norėda
mos ir taikiai dirbdamos, greit 
aplaužysiu! išdidumo sparnus, 
tuomet gyvenimo audros neuž
gesins musų entuziazmo ir mo
dernizmo vilionė neskaudins 
musų idealo!

Taigi visos lietuvės moterys, 
kurias su viltimi nukreiptos 

visuomenės akys, vieningai ir 
sąmoningai ruoškimės dabarties 
gyvenimo supratimui ir rimtai 
reaguokime į jo įvykius, nes 
nuo musų daug priklauso ge
resnė ir ramesnė ateitis. Kelias 

: tai mums yra atdaras per 
moterų skyrių “Naujienose”, 
bandykime per jį savo jėgas, 
nepalauždamos sparnų.
Kai ateis “Naujienų” auksinis 

jubiliejus
Tuomet švenčiant “Naujie

noms” auksinį jubiliejų musų 
skyrius bus žymiai didesnis ir 
vairesnis, turėsime tuomet ir 
veikėjų didelį būrį, kurioms 
sulaukus žilos senatvės atiduo
sime pagarbą už jų nuveiktus 
ainius darbus dėl žmonijos la- 
30. Tikėkime, jog nebus lik 
svajonė, bet bus tikra realybe.

Lai šiame gyvenimo įvairu
me musų skyrius jungia mus 
visas vienon plotmėn!

“Naujienų” sidabrinio jubi
liejaus proga butų reikalinga 
suminėti musų tauriąsias anų 
laikų amerikietes veikėjas ati
duodant joms pagarbą už kil
niai ir pasekmingai nuveiktus 
darbus. Tai neabejoju, kad at
liks amerikietės moterų sky
riaus bendradarbės. Nuo savęs 
linkiu joms visoms ilgiausių 
metų, tvirtos valios ir patvaru
mo ugdyti jau pasėtąjį gerą ir 
naudingą grūdą.

Lai gyvuoja musų ‘‘Naujie
nos” su moterų skyrių per il
gus, ilgus metus ir rodo mums 
tikrąjį kelią į ateitį!

q Paskutiniai statistiniai 
duomens rodo, kad dabar Lie
tuvos lietuviškose gimnazijose 
ir progimnazijose yra 18,470 
lietuvių mokinių arba virš 87% 
ir kitataučių gimnazijose ir 
progimnazijose 2,624 mokiniai, 
arba virš 12%.

JUBILIEJINIO “N.” VAKARO ŽVAIGŽDE Moterys praeityje ir dabar

Elena D. Bartush
Dainuos Ashland Boulevard Auditorijoje, kovo 12 d.,

Rašo Mariona Dailydaitė 
Lewinston, Maine

Laikas nuo laiko mano vaiz
duotėje atsistoja ilga procesija 
moterų, žengiančių prie savo 
buities pagerinimo. Karlais 
mintis nuskrenda pas pirmuti
nę moterį, gyvenančią urve, ku
ri su savo šeimyna, lauke susi
kūrus ugnį iš sausų šakų, šildė
si bei gamino valgį. Laikui bė
gant jinai pripratino kai ku
riuos laukinius žvėris prie sa
vo namų. Iš čia moterys nuke
liauja į šiaurės ir vakarų, pie
tų ir rytų Europą, — į Euro
pą senųjų laikų ir dabartinę. 
Nors daug yra moterų, vertų 
garbes, bet šį kartą kai kurias 
apleisiu. Beveik 4000 metų al- 

I gal Izraeli j os teisėjas buvo mo
teris vardu Deborak. Ją gerbė 
! lygiai vyrai ir moterys, nes ji- 
I nai suteikė jiems patarimus ir 
valdė jų šalį gerai.

i

Pirmutinė mums žinoma po
etė gimė 612 metais prieš Kris- 

; tų Graikijoj. Jos vardas Sap- 
pho. Jinai parašė devynias kny
gas eilių. Ji buvo praminta 
“Dešimta mūza”.

“Naujienų” 25 metų sukaktuvių iškilmėse.
U-------------------------------------- —.

Pavasaryj Stropiau
Prižiurėkit Veido Odą

Pavasario vėjai kenksmingi 
veidui. Jie žiaurus ir todėl tan
kiai padaro veidą raudonu ir 
odą šiurkščią ir skaudžią. Pa
vasaryj todėl reikia tankiau 
veidą ištepti krūmu. Galit var
toti nebrangų . “cold cream”. 
Pirmiau gerai nusiprauskit ne
aštriu muilu, sausai nusišluo- 
stykil ir ište;:kit veidą krūmu. 
Niekuomet neikit gulti, gerai 
nenusiprausus ir neištepus vei
dą krūmu. 0 kai išeinat i gat
vę, niekuomet neužmirškit iš
sitepti veidą kremu. Tuomet 
veido oda bus apsaugota ir 
švelni.

® Jeigu nori gerai išvalyti 
puodų, kuriame verdi kavą, lai 
pripildyk tokį puodą su vande
niu, įdėk vieną didelį šaukštą 
“washing soda” ir pavirink ko
kia 10 miliutų. Išnyks visi plėt- 
mai, puodas paliks grynas.

• • •
© Pa barstyk truputį smul

kiai sukapotų metų ant žalių 
pupų arba žirnių prieš pat de
dant ant stalo. Nusistebėsi, 
kaip gerą skonį tas priduos ir 
kaip padarys patį valgį dau- 
giaus patraukiančiu.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd. 

Auditorijoj

Kovo 12, 1939
-Iii >>i ■

Maistas
Veda Dora Vilkienė

Avienos Sriuba
Supiaustyk svarą nevirtos 

avienos į mažus šmotelius ir 
virk pusę valandos. Supiaustyk 
dvi bulves, dvi morkvas ir vie
ną cibulį. Pridėk prie mūsos, 
užpilk vandeniu iki apsems ir 
virk iki bus minkšta. įmaišyk 
šaukštą tapiokos ir įdėk pipi
rų ir druskos. Kuomet tapioka 
bus išvirus, sriuba gatava. Dėl 
šios sriubos galima vartoti pi
giausią avieną. Tai sveikas 
Valgis. V. Faiza.

Biskvitai Su Obuolių 
Koše(padarysit apie IV2 tuziną)2 puodukai miltų3 šaukštukai baking pauderio1/4 šaukštuką sodos.1 šaukštukas druskos3 šaukštai sviesto arba taukų1 neperdaug išplaktas kiaušinisV2 puoduko virtų rūgščių obuolių V4 puoduko tirsčios, rūgščios SmetonosSutarkuoto sūrio.-Kartu sumaišykit ir per sietuką perkoškit miltus, druską, baking pauderį ir sodą. Sudekit taukus ir su šakute getai išmaišykit. Paskui sudekit' virtus obuolius, rūgščią smetoną ir išplaktą kiaušinį. Viską išlengvo, švelnai išmaišykit.Mišinį padėkit ant miltais išbarstytos lentos ir truputį pamin- kykit. Minkykit neilgiau kaip minutę laiko. Iškočiokit ritulį nesto- resnį vieno colio. Paskui supiausty- kit į 2 colio ilgumo bandutes- Blčtį išklokit popierių ir apibarstykit su sutarkuotu suriu. Ant viršaus sūrio sudekit bandutes ir kepkit 425 šilumos pečiuje apie 20 minučių.
Šeimininkėm. . .

Mėsos Taryba praneša, kad 
šią sąvaitę pigiau nusipirksit 
avieną. Aviena yra lengviau
siai suvirškinama ir todėl svei
kiausia valgyti.

Avieną galit virti su daržo
vėmis, kepti pečiuje arba jei 
ne labai riebi, tušinli ir paskui 
paduoti su virtom arba keptom 
bulvėm.

1429 metais musų gadynėj 
Žana d’Ark, Francijos kaimie
tė, per savo narsumą išgelbėjo 
savo šalį nuo Anglijos užpuoli
mo. Tuomi laiku, po karo lai
mėjimo, jos priešai iš pavydo 
apskelbė ją burtininke ir nu
teisė ją miriop.

1492 metais Ispanijos kara
lienė Isabella užstatė savo žem
čiūgus ištaisymui laivyno Ko
lumbui, kad jis galėtų atrasti 
naujų kraštų. Jisai, kaip jau 
žinom, atrado Ameriką.

1558 metais Anglijos kara
lienė Elizabcla ne vien valdė 
tą šalį, bet buvo .ir Anglijos lai
vyno viršininkė. Per jos gudru
mą Anglija labai pakilo ir pa
liko stipriausia karalija Euro
poj. Šaly buvo ramu ir laisva, 
tad žmonės pašventė savo laiką 
menui ir literatūrai. Tame lai
ke garsus Shakespearas išleido 
didžiumą savo raštų ir lošė sa
vo veikaluose.

Busi jos Katarina Didžioji gi
mė 1762 m. Moteris aukštos 
dvasios ir spėkų. Jinai drąsia; 

įvaldė Rusiją, mylėjo Francijos 
j filosofus ir platino jų mokslą 
i savo šalyje.
i (BUS DAUGIAU)

iI Gabrielė PetKevičaitė Į
i ' ' —
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Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)
(Tęsinys)

Tačiau skambelis kažkur 
miestelio vidury nutilo, musų 
namų neprivažiavęs. Barniau 
atsikvėpiau ir ėmiau toliau 
skaityti. Vėl praslinko gal kc- 
lioliką minučių, ir staiga išgir
dau tarnaitės balsą, mane šau
kiantį. Paskubau iškasti pirma 
paruošiu tam tikru medeliu 
duobelę, įdėjau ten raštus ir 
užkasiau. Pirma jau buvau su
skaičiusi, kelintoj vagoj tupė
jau, kad paskum užkasti raštai 
greičiau pasisektų rasti. Tarnai
tė, skaisti jaunute žemaitė, lau
kė manęs ramiai šypsodamasi:

—Panyt! pilnas namas sve
čių... laukiamųjų...

Ėjome abi tylėdamos. Nors 
sujudintos, sunervintos, bet 
šviesiais, linksmais veidais. 
Taip musų buvo sutaria pasi
rodyti nevidonams. Kieme suti
kome vežėją Kazį, kuriam bu
vau atidavusi paslėpti visus 
iš Bieliako paimtus raštus. Tas 
irgi, kaip buvo sutarta, links
mai šypsojosi, nors buvo rau
donesnis, kaip paprastai. Pro 
šalį eidamas sušnibždėjo:

—Buk, panyte, rami. Viskas 
suslėpta.

Šitaip susikalbėjome beveik 
jau žandarų akyvaizdoje, nes 
išėjus iš sodo pro vartus tuoj 
pamačiau du žandaru musų 
namų duris besaugant.

(Bus daugiau)

LABAI ELEGANTIŠKA MĖGSTA STALTIESĖ

COPR. 1939, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED SQUARE PATTERN 1971

No. 1971—Naujo ir gražaus dezenio staltiesė. Išpradžios 
numezgiama ketvirtainiai šmotai, o paskui jie suvienijami į 
vieną gražią ir elegantišką staltiesę.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1971 '
. 1739 So. Halsted St., Chieago, III. I

|

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.................
I
f Vardas ir pavardė .....  „......     |
1 A I

Adresas ..............................................................................-........ .............. '
I I

| Miestas ir valstija ............  ..................  |



NAUJIENOS, Chicago, ffl. Ketvirtadienis, kovo 9, 1939
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Diena Iš Dienos
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Rengia
“Krikštynas”

Pas p. Jurgį Norbutą, se
ną Naujienietį ir “'Pirmyn” 
choro rėmėją, šio šeštadienio 
vakare įvyks “krikštynos”. 
Norbutai užlaiko alinę prie 35 
gatvės, kampas Emerald av. 
“Krikštys” ne sūnų, ne dukte
rį ,bet naują gražų “Buick”, 
kurio šiandien susilaukė.

Kadangi Norbutai nuoširdus 
ir vaišingi žmonės, ir turi to
kį gabų sūnų Andy akordeo
nistą, tai galima numanyti, 
kad visi turės “good time”.

Visi draugai ir pažįstami 
renkitės dalyvauti.

—Pirrmjnietis.

GAUSA MUZIKALIO TALENTO NAUJIENŲJUBILIEJINĖJ PROGAMOJ
Geriausi Vietiniai Ir Svečiai Artistai

Dainuos “N” Jubiliejuj

olitiKa
Demokratų Lygos 
Valdybos 
Inauguracija

NAUJIENŲ JUBILIEJINIOKONCERTO

Rado Pasiutusi 
Šunį

Prie 31-mos ir Lawndale 
avenue policijos departamen
tas užtiko pasiutusį šunį, bal
tą Spitz veislės. Jeigu paskuti- 
niomis dienomis panašus šuo 
įkando ką nors, arba kas nors 
suėjo kontaktan su juom, tuo
jau pasiduokite daktaro prie
žiūrai arba raportuokite svei
katos departamentui.

Kovo
Lietu-

Penktadienio vakare, 
10 d. 8:30 vai. vakare, 
vių Demokratų Lygos raštinėj, 
po antrašu 6912 So. Western 
Avenue, įvyks nepaprastas Ly
gos susirinkimas ir naujos val
dybos inauguracija.

Visi klubai kviečiami turėti 
pilną kvotą delegatų šitame su
sirinkime. Po susirinkimo bus 
vaišės, kurias parūpins Al. G. 
Kumskis, naujas Lygos pirmi
ninkas.

Rinkimai gerai pavyko.
Pereituose “Primary” rinki

muose, Lygos indorsuoti kan
didatai visi laimėjo. Tas paro
do, kad musų lietuviai kasdien 
arčiau susipažįsta su politikos 
veikimu. Visose lietuvių apgy
ventose wardose, kur tik vei
kia lietuvių organizacijos, lie
tuviai -varosi pirmyn ir yra 
kalbama, kad ir vėl neužilgo 
lietuviai turės kandidatą 
kią parinktą vietą.

Pereituose rinkimuose, 
buvo vasario 28 d. nei
lietuvio nebuvo ant tikieto, ku
ris butų turėjęs pritarimą lie
tuvių 
Buvo 
tavo, 
noru, 
litinių
silpnai pasirodė.

Dabar Chicagoje organizuo
jama net trys nauji klubai, bū
tent 21-me warde — West Si- 
dėj; 19-tam warde — M t. 
Greenwood; ir Ęųglewood, ku
ris apima 16-tą ir 17-tą war- 
dus. Marąuette Parke taipgi 
numatoma 15-tos wardos klu
bą tvert, nes senasis persikėle 
ir 13-tą wardą jau antri me
tai ir atsisakė nuo politikiško 
veikimo ir veikia kaipo “civic” 
klubas. j Valdyba.

į ko-

kurie 
vienoALEKSANDRAS VASILIAUSKAS-WESLEY

Naujas dainininkas atvykęs iš New Yorko 
Koncertuoti Chicagoj.

Tikietus Galite 
ęinta Kaina
Nusipirkti Pas
mus Naujieniečius

Nupi- 
Iškalno 
Seka-

Bankas Moka 
Dividendus

Valstijos generalis audito
rius skelbia, kad Boulevard 
State Savings Bank šiomis 
dienomis išmokės 7,500-ams 
depozitorių 5 nuoš. dividendą, 
išviso $37,377.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
John Lechowicz, 25, su He- 

len Tomasiewicz, 22.
Raymond Drajus, 25, su 

Grace Wolters, 19.
Charles Gavcus, 44, su Ana- 

stasia Garjonas, 34.

Gavo '
Perskiras

Bernice Sherkshnis nuo 
Vincent Sherkshnis.

Be jokių specialių introdukcijų, be ilgų aprašinėjimų, mel
džiu susipažinti su dalyviais koncertinės dalies programos Nau
jienų Jubiliejinio Apvaikščiojimo sekmadienį, 12 d. Kovo, Ash
land Boulevard Auditorijoj:

HELEN BARTUSH, radio, koncertų ir operos artistė
POVILAS STOGIS, musų garsusis bassc-, jau seniai girdė

tas ir visų laukiamas
STASYS RIMKUS — populiaris radio dainininkas
FLORENCE BALSIUTĖ — Naujos Gadynės Choro solistė
ONA SKEVERIUTĖ — Pirmyn Choro solistė
IEVA ŠIRVAITĖ — Birutės Choro solistė
JONAS ČEPAITIS — Vyrų Choro solistas
EDGAR FIRANT, JONAS BALANDA, ALGIRDAS PRU- 
SIS, ALBERTAS DRIGOT, STANLEY DRIGOT, ANTHONY 
FAIZA, AL. CHILDS ir ALGIRDAS RULIS — Lietuvių 

Universiteto Klubo oktetas. s
IR

Bendras Choras susidedąs iš sekamų chorų:
BIRUTĖS
CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ 
NAUJOS GADYNĖS
PIRMYN

politinės organizacijos, 
lietuvių, kurie kandida- 
bet jie taip darę savo 
be pritarimo lietuvių po- 

organizacijų ir todėl

A. DAINIS,
2957 W. 3Cth Street

JAMES SHOLTEMAN
3227 W. LeMoyne

Mr. KARTANAS, 
2555 W. 69th St.

A. J. PAVILONIS
4025 Brighton Place

I. 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
3950 Gladys Avė.

Tel.: NE Vada 8856
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., 
WauAegan, III.

NAUJIENOSE 
1739 S. Halsted St.

Tel. Victory 4965. I
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi { 
pilną apdraudą už darbus Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. I 
BR1DGEPORT ROOFING AND i 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

JEI JAPONIJA UŽPULTŲ 
“SOVIETŲ SIENAS”' 
Jaudinanti drama iš Rusijos pa
siruošimu prieš Japonijos ant- į
puolius.
Pamatykite ar Sovietai Pasirengę

SONOTONE 
66 E- Van Buren St. 

arti Wabash.
25c iki 1 v. p. p. išskiriant 

šeštad. ir šventes.

GRAND OPENING
Subatoj ir Nedėlioj’, 

Kovo 11 ir 12, 1939Liberty Tap Room
1401 S. 49th Court, 

Cicero, Illinois i
Visi kviečiami.

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
garantuotą

I ‘ ‘

tokią kainą, kokią 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI

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 
AUTOFINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė. 

prie California

Pirkite garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 

išgalite 
gerą 
liku-

PER

Savininkai: 
AL BRAZIS IR TONY 

NORBUT.

PirkiCe savo apielinkės 
krautuvėse

Tel. Boulevard 6327
Zelvis Building Co.

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

CHICAGO, ILL.

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar nevisos 

užimtos.
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted S t
•

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

po pietų.

šokių srityj reprezentuos Andrieffo grupė. Taip-gi bus ir 
debiutante, jaunutė šokėja Rita Marie Schultz.

Dar vienas netikėtas malonumas šiame koncerte bus dai
navimas ALEKSANDRO VASILIAUSKO, tenoro, kuris atvyko 
Chicagon savo koncerto reikalais. Pakviestas, jis mielai sutiko 
dalyvauti ir šiose iškilmėse.

A. VASILIAUSKAS yra labai pasižymėjęs ir plačiai žino
mas dainininkas ir skaitomas kaipo ypatingai gabus ir rimtas 
menninkas.

Bus įdomu ir beabejonės malonu išgirsti jį dainuojant šia
me parengime.

Taip, kad paėmus visa viršpaminėta ir pridėjus prie jo dar 
perstatymą “Naujienų” Istorijos Bruožų, Juozo Šmotelio para
šytą, kuriame dalyvauja suvirš 20 musų žinomų ir patyrusių 
scenos mylėtojų, ir dar tas finalo apeigas, šis Naujienų pami
nėjimas turėtų būti ištikro įdomus ir ilgai, ilgai atmenamas.

—TAITIKAš

Lietuvių Ekskursi jos Lietuvon 1939 metais

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 

KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj 
Kovo 12, 1939

PILDO INCOME TAX BLANKAS “NAUJIENŲ” RAŠTINĖJ FEDERALINĖS VALDŽIOS ATSTOVAS
Patarnaus Lietuvis A. S./ Walons-Valunas

Su v. Valstijų Federalė valdžia atsiuntė į Naujienų 
raštinę A. S. Walons (Valūnas) Internal Revenue darbi
ninką pagelbėti lietuviams išpildyti Income Tax blankas 
ir duoti atsakymus liačiant klausimus apie Income ir So
čiai Security Tax.

P-as Valūnas bus Naujienų raštinėj šiandien, taipgi 
kovo 10 ir 11 d.d/ nuo C< vai. ryto iki 5 vai. vak. Išpildy
mas blankų ir notarizavimas bus teikiamas veltui.

Kas turi pildyti Income Tax blankas?
(a) Kiekvienas nevedęs žmogus, pilietis ar ne pilie

tis, kurio įplaukos buvo, $1,000 ar daugiau iš algos, nuo
šimčių, dividendų, pelno iš pardavimo namų, stakų ir t.t. 
per 1938 metus;

(b) Vedę žmonės, kurių įplaukos buvo virš $2,500, 
nežiūrint kiek vaikų turėtų. Kredito po $4001 galima imti 
už kiekvieną vaiką, kuris yra 18 metų amžiaus ar ma
žiau;

(c) Biznieriai turi išpildyti blankas, jeigu įplaukos 
buvo $5,000 ar daugiau.

Income Tax blankos turi būt išpildytos ir priduotos 
nevėliau kaip kovo 15 d.

RENGIAMOS PER LIETUVIŲ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGĄ.
1) Gegužės 13 laivu “Euro

pa” į Kauną per Vokietiją.
2) Gegužės 31 d. laivu “Grip- 

sholm” tiesiai į Klaipėdą be 
persėdimo.

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

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

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

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

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

AR JIESKAI
DARBO?

j. SKAITYK KASDIEN—— 

.NAUJIENAS^ 
- IR TEMYK SKUTO J 

"REIKIA DARBIRINKr
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 Stiotli Balstcd Slreel, CHICAGO. UI.

Liet. Socialistų Sąjungos Chicagos centralės kuopos metinis su
sirinkimas įvyks penktadienio Vakare, kovo 10 d., pradžia 
8 vai. Naujienų name, 1739 S. Halsted St. Visi nariai ir 
norintys įstoti, kviečiami atsilankyti, randasi daug svarbių 
reikalų aptarti. —Sekr.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penkta
dienį, kovo 10 d. Amalgamated Centro Name, 333 South 
Ashland Blvd. 7:30 v. v. Nariai malonėkit dalyvauti Valdyba

Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos 4-tos kuopos 
susirinkimas įvyks kovo 9 d., 8 vai. vak., 4039 W. Madison 
St. Nepamirškite dalyvauti, nes turime daug svarbių reika

lų. J. M. Bruchas, sekr.

NAUJIENŲ JUBILIEJINE
EKSKURSIJA LIETUVON

Laivu GRIPSHOLM

Gegužės 31 d., 1939
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO

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

Ši ekskursija yra užgirta Liet.
Sąjungos Amerikoje.

Del platesnių informacijų ir 
dokumentų, kreipkitės

sutvarkymo

NAUJIENAS
Jeigu norite turėti smagią kelionę

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

Sekmadieniai nuo 9 ryto iki 1 vai. dieną

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

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

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

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937Victor 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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $19.50
GYDYMAS ICn.OO

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

diena Ligoninėje ___  $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama .... “
VISAS LIGAS GYDOMA $*f.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. «3rd St
Tel. ENG. 5n83-58<l



ketvirtadienis, kovo 9, 1939

Prašalino Keistučio 
Klubo Iždininkę 
M. Varnienę

5

saugo 
ir ypatingai 

visas pastangas, kad 
apsau-

--------------------- ----------- ---------- 
gia daug laiko pašvęsti ir 
diubui.

Dr. Strikolis patikrino sep
tynių naujų narių sveikatos 
stovį ir rekomendavo priimti! 
į keistutiečių tarpų. Po to, Dr. 
Strikolis dar patiekė nariams 
trumpų paskaitų apie influ- 
enzų, kas daryti, kad apsisau
goti nuo ligos ir kas daryti su
sirgus.

Kadangi dėl įvykio su iždi
ninke Keistučio reikalai buvo 
artimai paliesti, tai teisių pa
tarėjas, G. Menkas, kartu su 
valdyba, dirba, kad pinigus 
kuo greičiausiai atgauti iš Ap- 
draudos Bendrovės.

NAUJIENOS, Chicago, Hlį
■ — —...    ■ ■■■ ■*■■■■  ■ .u.

Debiutuos “Naujienų” Apvaikščiojimo i Tai Ir Valgomųjų 
Programoj . j ‘ -

Išeikvojusi $2,600 Kliubo 
Pinigų.

Pereitų sekmadienį, kovo 
d., Hollywood salėje įvyko
Keistučio Kliubo susirinkimas. 
Susirinkimui neatsidarius na
riai jau laukė nesmagių žinių. 
Laike valdybos raportų tos 
žinios atėjo.

Susirinkimų atidarė pirmi
ninkas J. Sholteman. Jis pra
nešė, kad kliubo valdybos 
viršininkai stropiai 
Kliubo reikalus 
deda
Kliubo finansai butų 
goti. Tame darbe didelę atsa
komybę turi ir kontrolės ko
misija.
Helen Chapas perskaitė pra

eito susirinkimo tarimus ir 
laiškus. Pirm, pagelb. J. Sta- 
lioraitis rūpinosi, kad susirin
kimas eitų tvarkingai. W. 
Sharka buvo sudaręs naujų 
finansų kabinetų, kuris sklan
džiai dirbo per visų dienų.

Raportams prasidėjus, pir
mininkas J. Sholteman prane
šė, kad Valdyba ir Kontrolės 
Komisija prašalino iždininkę 
M. Warnienę, nes pasirodė, 
kad ji savo reikalams išeik
vojo apie $2,600.00 Keistučio 
Kliubo pinigų. Kadangi iždi
ninkė buvo po kaucija, tai ap- 
draudos bendrovė pinigus su- 
grųžins ir jai visas dalykas 
pavestas. Keistučio Kliubas 
nepražudys nei vieno cento.
iV. Klimas Naujas* Iždininkas.

į p. M. Warnienės vietų 
buvo išrinktas N. Klimas.

Kliubo vajaus komisija dir
ba kiek 
gi a usiai 
Buish a s, 
agentas.
pavyzdingai atlieka, bet pajė-

pranešė, 
Keistučio 

balandžio

Biznio komisija 
kad yra sudaryta 
Vaidilų trupė, kuri 
16 d., Cicero Liuosybės sve
tainėje suvaidins dviejų aktų 
komedijų, “Mulkiai ir Mulkin
tojai”. Nėra mažiausios abejo
nės, kad visi keistutiečiai ir 
keistutietės dalyvaus savo pa
rengime ir smagiai laikų pra
leis. Jaunuolių naudai Kliubas 
mano greitoj ateityje įsteigti 
sporto skyrių, todėl, kas spor
tu įdomaujasi, dabar yra gera 
proga prie Keistučio Kliubo 
prisirašyti.

—J. D. Bendokaitis.

Šiandien Žemaičių 
Kultūros Kliubo 
Susirinkimas

Visi Žemaičiai Dalyvaukite

jėgos leidžia. Dau- 
narių prirašė Wm. 
generalis apdraudos 

Jis netik savo darbu

Šiandien, Kovo 9 ta d., Že
maičių Kultūros Kliubas laikys 
savo mėnesinį susirinkimų J. 
Yuškos (Hollywood Inn) sve
tainėj, 2417 W. 43rd St., 7:30 
vai. vak.

Visi nariai-ės malonėkite 
skaitlingai dalyvauti.

žemaičių Kultūros Kliubo 
pirmininkas,

Steponas Narkis, 
4353 So. Kaiman Avė.

RITA MAR1E SCHULT7., Šokėja

Krautuves

Kaip Su Linimentu Gydėsi 
Nuo “Flu”

BRIGHTON PARK. — Val
onų daiktų krautuvę, vaisti- 
ar kitokių biznio įstaigų ga

na lyginti prie laikraščio, 
sėjęs i tas įstaigas užgirsti 
ii kų naujo apie kaimynus 
■ kad kas nors tapo apvog- 
s, kas serga ir t.p. Taip ir 
raitydamas laikraštį, gauni vi
kių žinių apie pasaulį.

ligų influenzų. 
nenorėjęs pasiduo- 
bet prisiėjo gulti 
dienų, kol visiškai

CLASSIFIED ADS
PERSONAL 

AsmeniĮ 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.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

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

JAUNA MERGAITĖ IEŠKO OFI
SO DARBO. Yra baigus aukštesnę 
mokyklą. Atsišaukite Commodore 
0776, PHYLLIS PEREDNA.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

REIKIA PATYRUSIŲ operatorių 
prie siuvimo mašinų. Kreiptis.

TABIN—PICKER and CO. 
4119 Belmont.

PARSIDUODA KRIAUČIAUS 
BIZNIS, geroj apylinkėj, maišyti 
žmonės, pigi renda, štoras, 4 kam
bariai, 18 dolerių geram siuvėjui 
parduosiu pigiai. 1830 So. Racine 
Avė. M. Jokimavičius.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

$16,500—$2500 pinigais.

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 NORTH CRAWFORD. 

Independence 6870.

PIRM NEGU PASIRAŠYTI LYSĄ 
Kampas Kimball avė.

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

apart.

Anų dienų užsukau pas se
nų naujienietį biznierių N. Aba
ravičių, 4600 So. Fairfield Avė. 
Užlaiko valgomų daiktų krau
tuvę. Pirmiausiai mes kalbė
jom apie biznį, vėliau apie svei
katų. N. Abaravičius nusiskun
dė, kad nesijaučiąs gerai, bu
vęs pagavęs 
Nors labai 
ti tai ligai, 
į lovų porų 
pasveikęs.

Jis pridūrė, kad lenkų kil
mės vyras, gyvenanlih Fair
field Avė. pajutęs, kad turės 
“flu”, pasipirko linimento gy
duolių išsitepė visų kūną ir dėl 
greitesnio pasveikimo su gu
miniu švirkštuku tų pačių gy
duolių įpūtė į ausis. Tos gy
duoles jam ausis taip pažeidė, 
kad tik kelias dienas vėliau ji
sai pagijo, bet negalėjo girdė
ti visai. Tai tokis neapsvarsty
tas gydymas gali daugiau ža
los padaryti sveikatai negu ge
ro? P. B.

Ver 22 Metus
Laiko Laike
Bombas Banke
Turėjo. Jas Paslėpęs 

Dėžutėj
Saugioj

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540

REIKALINGAS ATSAKANTIS 
salesmonas į Poultry Store — Turi 
mokėti vištas papjauti ir apvalyti.

SOUTH END POULTRY, 
10431 Michigan Avė. Pullman 3421

$1,300 PILNA KAINA 6 kamba
rių katedž su aukštu beismentu.

PETERS BROS, and CO„
1647 W. 47th St. 2-ras aukštas.

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ re- 
frigeratorinėms mašinoms pardavi
nėti ir Display Cases. Turi būti pa
tyrę. Komisijos pamatais.

HILGER, 1834 West 59th St.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
plytinis bungalow prie 3426 West 
60th St. Miegamas porčius, kaina 
$4650.00. Savininkas. 5138 South 
Albany Avenue.

“Naujienų” Jubilie 
jinio Vakaro 
Darbininkai

2 AUKŠTŲ PLYTINIS, 6—6 kam
bariai, kaina $7200, lotas 30x125. 
Pirmas aukštas, karšto vandens ši
luma. Privatus asmuo.

4212 So. Rockwell.

MADOS Prašau susipažinti su šia jaunule lietuvaite šokėja, Rita 
Mario Schultz. Rita yra tiktai astuonių metų amžiaus, ir jau 
suvirs keturis metus jos motina kas savaitę, kartais net po 
du-tris isykitis, važinėja su Rita miestan įjLChicago Musical 
College, kur Hortense Kitsch lavina ją šokių srityje. Toj pa
čioj kolegijoj, Rita taip-gi studi-juoja ir muzikų ir lanko dra
mos skyrių. Ji visuomet yra dalyve visų kolegijos perstaty
mų. Bet Rita sako, kad ji labiausia nori būti baleto šokėja, 
ir žinoma, kad daugiausia laiko ir pašvenčia tam mokslui.

Kadangi ji myli savo darbų, noriai lanko lekcijas ir 
nuolatos repetuoja, ir jos tėvai, p-nai Jonas ir Maria (Iva- 
nauskiutė) Schultz, kuri yra pati dainininkė ir tankiai daly
vauja lietuvių ir svetimtaučių parengimuose, duoda mažutei 
Ritai progos įgyti tikrai gerų pamatų ant kurio kurti savo 
karjerų, kaipo artistė-šokėja.

Nors Rita yra dalyvavusi daugel kartų, net tokiose sce
nose kaip Chicago Civic Operoj, Studebaker teatre ir kitur, 
bet sekmadienį, “Naujienų” Jubiliejiniam Apvaikšeiojimc 
bus jos pirmas pasirodymas lietuvių scenoje. Reiškia, bus jos 
debiutas. Gero pasisekimo jai.— —N-a.

R. A. Faust, 74 m., 2’517 N. 
Richmond St., liko atiduotas 
teismui už laikymą paslėpus 
bombų banke. Keturias bom
bas, padarytas iš gaso tuntų, 
jis laikė per 20 metų dėžutėj 
Milwaukee Avė. Safe Deposii 
Co., 1201 Mihvaukee Avė., kas
met užmokėdamas už dėžutę, 
bet niekad 
mas.

Nesenai 
persikelti į 
prašė visus
išsiimti savo daiktus.

Kadangi Faust neątsišaukė, 
tai jo dėžutė liko atidaryta ir 
bombos surastos, 
kad 
sli 
bet 
Be
išgauti pinigų iš James B. For- 
gan, tada prezidento First Na
tional Bank, ir už tą tūla lai
kų sėdėjo kalėjime.

Faust yra vokiečių kilmes ir 
bombomis bandė protestuoti 
prieš Amerikos kariavimų Vo
kietijos. Bet dabar jo nuomo
ne esanti pasikeitusi. Jam jau 
patinka Amerika, o nacių jis 
nemėgstąs.

“Naujienų” Jubiliejini a m e 
Koncerte, Ashland Boulcvard 
Auditorium, kovo 12—1939 m.

Visų čionai pažymėtų asme- 
| nų prašome nusirinkti ne v.ė-t 
liau 1:30 po pietų.
PRIE PARDAVIMO BILIETŲ:

Algird Sinalclis
Al. Mickevičius

36*5 HAMILTON 9 kambariai, 
plytinėj rezideivijoj, 50 pėdų lo
tas—karšto vandens šiluma—ąžuo
liniai trimai.—5 karų garažas — 
šalinis įvt | iavimas. Savininkas.

LAFAYETTE 0088.

MARQUETTE PARKE — Pilna 
kaina $4500—mažas įmokėjimas —• 
5 kambarių mūrinis bungalow, 7 
metų senumo. Karštu vandeniu 
šHdcvas. Randasi ant 72 prie West- 
ern Avenue. Turiu visokių kitokių 
bargenų ir mainų.

C. P. SUROMSKIS, 
6816 So. Western Grovehill 0306.

jos neatidaryda-

kompanija sumanė 
kitų vietą ir pa- 
dėžučių savininkus

Prisiminta, 
1917 m., Faust bandė me- 
bomba Auditorium teatre, 
policistas ištraukė knatą, 
to jis grūmojimais bando

• Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’

Metinės Mirties Sukaktuvės

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

PRIE DURŲ: 
Al. Uždravaitis 
Mr. Shumakaris 
Charles Natekonis

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

PRIE ALAUS:

A. Narbutas 
Ascilla

J. Pučkorius
P. Galskis
X. Shaikus 
P. Balčiūnas 
John Gura 
Eddy Šmotelis 
John Žičkus 
A. Vilis
J. Gumauskas 
J. Žukas
A. Vaivada.

J

VIRTUVĖJE:
Mrs. šmolclicnė

PARDAVIMUI MŪRINIS 4 fla- 
tų 2 po 4 ir 2 po 3 
gražioje vietoje prie 
Park. Pigiai. Rašykite 
Halsted St., Box 947.

kambarius.
Marąuette

1739 South

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

DUODAME PASKOLAS ant 
ANTRŲ MORGIČIŲ. 

PETERS BROS, and CO.
1647 W. 47 St. Antros lubos.

AUTOS—TRUCKS FOR SALA. 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

4 DURŲ TOURING sedan 1937 
Plymouth, leathcr ir defrosteris. 
Karas atsižymi kaip naujas — už 
prieinamą kainą. CENTRAL 
AUTO SALES. 3207 So. Halsted SL 

Victory 1717. Dėl informacijų 
klauskite KARL VĄINORA.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

No. 4983 — Dvi paprastos, bet elegantiškos suknelės. Galit pasiūti iš 
spalvuoto arba vienos kokios spalvos materiolo. Sukirptos mieros 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba phš- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. llalstcd SI., Chicago, III

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

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd; No.............

Mieros .............   per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

JUOZAPAS STURONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

9 d. kovo mėn., 1938 m. gi
męs Tauragės apskr., ir par., 
Kalpokų kaime..

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Wiker- 
taitę, 2 dukteris Frances Gri
cius ir Anną Sturonas, žentą 
Joną, anūką Joną. Liūdnai at
minčiai musų brangus vyro 
ir tėveli, bus laikomos šv. 
Mišios Gimimo Panelės šv. 
parap. bažnyčioje, 10 d. kovo 
mėn., 1939 m., 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas, o paskui 
ir į namus po num. 7222 So. 
Mozart St. Mes Tave musų 
brangusis vyre ir tėveli nie
kuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši,, bet mes 
anksčiaus ar vėliaus pas. Ta
ve ateisime. Lauk mus atei
nant!

Nuliūdę
Moteris,

liekame,
Dukterys, žentas,
Anūkas.

Pildom
Income

Tax
Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

I Siunčiam GėlesLOVEIKIS «ssaDalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street I
Tel. YARDS 7308

M
 Gėles Mylintiems 

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

GĖLININKAS ™ 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

EI. Bačiunienė.
VEITERKOS:

Mrs. Ambrose
Mrs. Radišauskienė
Abraškaitė
Šmoteliutė 
Stralicnė.

WARDROBE:
Tumėnas.
Jeigu kuris iš čia pažymėtų 

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

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

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

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS

VISI SKAITO

PASAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimas 
duodame gerą nuolaidą.
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Ten Bus ir Zanavykai 
ir Dzūkai ir Žemaičiai 
ir Aukštaičiai-----

Musų mylimo dienraščio “Naujienų” Jubiliejinis 
parengimas visų laukiamas jau čia. Bendradarbiai, 
rėmėjai ir pritarėjai, visi rengiasi dalyvauti ir prisi
dėti prie tų iškilmių. Atsilankydami i šį parengimą 
parodys “Naujienoms” kiek daug jie įvertina “Nau
jienų” 25 metų kultūros darbų.

Kur nepasisuksi, ar biznio vietoj ar kur ant gat
vės ar gatvekaryj, galima nugirsti lietuvius kalban
čius apie “Naujienų” Jubiliejini parengimų ir visi su 
nekantrumu laukia tos dienos, tai yra kovo 12, kada 
visi susirinksim Ashland Auditorijoj užgirsti nepa
prastai gražaus programo, kurį išpildys geriausi lie
tuvių ir kitų tautų menininkai.

Ten susirinks tūkstančiai “Naujienų” rėmėjų. 
Ten sueisime savo draugus, pažįstamus, kurių nema
tėme per daugelį metų. Jie atvyks iš aplinkinių mies
tukų ir stengsis dalyvauti taip svarbiose “Naujienų’ 
iškilmėse. Ten sutiksim žemaičius, aukštaičius, zana
vykus, dzukus, kapsus, joniškiečius, žagariečius, za- 
rasiškius, gruzdiečius, suvalkiečius, klevoniečius, ir 
kupiškėnus. Jie dalyvaus visi: jauni, seni, augę ir 
maži, pavieniai ir su šeimomis. Jie 100 procentų su 

‘ “Naujienomis”
Kupiškėnai ragina ir kitus dalyvauti tose iškil

mėse. Platina parengimo tikietus. Kupiškėnų Kultū
ros Draugijų atstovaus K. Matekonis ir P. Petrulis. 
Tad musų visų pareiga dalyvauti šiame “Naujienų” 
Jubiliejuje, nežiūrint koks oras butų lis, snigs, ar 
saulė spindės — tai niekas mums nesulaiko nuo da
lyvavimo.

Tad, iki pasimatymo Ashland Auditorijoj 12 ko
vo, “Naujienų” Jubiliejiniame parengime. P. B.

‘Birutės’ Reprezentante

JONAS ČEPAITIS, 
populiarus ir gabus tenoras, 
kuris atstovaus* Chicagos Lie
tuvių Vyrų Chorų. “Naujienų” 
Jubiliejinių Iškilmių koncer
tiniam programe.

Ji Dainuos “Naujienų”
Jubiliejiniam Programe

EVA ŠIRVAITI
Ši jaunule dainininke žvai

gždė “Naujienų” 25-kių metų 
sukaktuvių iškilmėse atsto
vaus seniausių Chicagos mu
zikos ir dainų organizacijų 
“Birutės” Chorų. Ji turi gražų 
soprano balsų.

Svarbu
Waukeganiečiams

Dėl važiavimo į “Naujienų” 
koncertų, kreipkitės j J. Ma
čiulį ir J. Laurel, 906 Prescott 
St., telefonas Ontario 6724 ar
ba, pas Gasparų Grinių.

Suėmė Tris
Elgetas

Marųuette policija suėmė 
tris žmones, kuriuos kaltina el
getavimu. Surinktus elgetavi
mu pinigus jie praleisdavo 
smuklėse. Be to juos įtaria 
klastavimu.

1 Vaikus Kaltina
Dėl 15 Vagysčių

Nuo 14 iki 17 m. Amžiaus

South Chicago policija suė
mė keturis vaikus nuo 14 iki 
17 metų amžiaus, kuriuos kal
tina ‘dėl 15 vagysčių. Du jų 
jau pirmiau buvo suimti ir da
bar bandė vaidinti didelių 
smarkuolių rolę.

šaikai vadovavo Walter Mi- 
cheles, 17 m., 8835 Exchange 
Avė., jau ir pirmiau buvęs 
areštuotas už lytinį nusikalti
mų. Suimti ir keli vogtų daik
tų pirkėjai.

FLORENCE BALS1UTE, 
jauna, bet jau pagarsėjusi so
pranas, kuri atstovaus “Nau
jos Gadynės” Chorų “Naujie
nų” iškilmėse Ashland Boule- 
vard Auditorijoje/ kovo 12 d.

Dėl Arklių
Pakliuvo

■?

Kalėjiman
Jefferson Park policija areš

tavo William Dohney, 23 m., 
5021 Hutchinson, kuris yra 
kaltinamas pasisavinęs savo dė™ 
dėnės $3,800, pas kurių jis gy
veno. Jis jau prisipažino prie 
kaltės ir sakosi pinigus išlei
dęs ant arklių ir moterų.

Sveikinimai "Naujienoms”
Sveikinu “Naujienas” ir jų vedėjus, ir linkiu geriau

sio pasisekimo ateity. Prisiunčiu $5.00 “Naujienų” namo 
fondui.

S. KREUČIUNAS, 
4526 Trumbull, Detroit, Mich.

Sveikinu dienraštį “Naujienas” su 25 metų sidabri
niu jubiliejum kaipo kultūros įstaigą, lietuvių apšvietos 
bei vieningumo centrą ir linkiu “Naujienoms” plisti, to
bulėti, o jų vedėjams ypač Dr. P. Grigaičiui, ilgiausių 
metų. Taipgi su sveikinimu prisiunčiu, nors mažą para
mą — $5.00. J.J .P.

Sveikinu “Naujienas” su 25 metų sidabriniu jubilie
jum. Linkiu “Naujienų” Adm. ir visiems bendradarbiams 
kuo ilgiausių metų ir, kad “Naujienos” išaugtų į milio- 
ninį laikraštį. Patariu visoms srovėms skaityti dienraštį 
“Naujienas”, o ypač darbininkams. Linkiu visiems kuo 
geriausios kloties.

Su pagarba,
JUOZAPAS STEPAITIS, 

1726 Canalport Avė., Chicago, III.

Sveikinu 4‘Naujienas” 25 metų jubiliejaus sukaktu
vių. Linkiu “Naujienoms” pasekmingai gyvuoti dar 25 
metus ir šviesti Amerikos lietuvius. Taigi sveikinu “Nau
jienų” redaktorių Dr. P. Grigaitį, kuris nenuilstančiai 
šviečia Amerikos lietuvius. Linkiu geros sveikatos.

M. RAGAUSKAS, 
120 Lafayette St., Paterson, N. J.

Priminimas
Vyrų Chorui

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ro nariai visi turime būti re
peticijoj, sekmadieni, Kovo 12, 
kaip 9:30 vai. ryto, kadangi 
praeitą sekmadienį daug narių 
neatsilankė, nežinia ar pamir
šo, ar apsirgo. Jeigu kurie pa

miršote, tai atsiminkite šį sek
madienio rytų, o kurie sergate, 
tai turite neatbūtinai pasveik
ti ir būti pamokose, nes turi
me gerai prisirengti dėl “Nau
jienų” Jubiliejaus ir taipgi tu
rime pakvietimą važiuoti į 
Rockfordą. Taigi, draugai, 
stenkimės visi atsilankyti į re
peticijų ir atsiveskime naujų 
dainininkų.

D. Miller, Sekr.
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MALONU BUS VISIEMSį

pamatyti gražų, įdomų 
ir linksmą perstatymą

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

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

PRAŠOME VISUS ATSILANKYTI!

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 tikietu. \

PO KONCERTUI ŠOKIAI PRIE PUIKIOS ORKESTROS

ASHLAND BOULEVHD MIT0RIJ0J
Kampas Ashland ir Van Buren 4 Vai. Popiet
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