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iskyrė misterių Kabinetą
NACIAI PATENKINTI RIAUŠĖMIS 

SLOVAKIJOJ
Slovakijos separatistai nori susijungti su 

Vokietija

KAUTYNĖS TARP LOJALISTŲ IR KO
MUNISTŲ MADRIDE TEBEINA

PRAHA, čeko Slovakija, ko
vo 12. — Prezidentas Emil Ha- 
cha šeštadienio vakare pasky
rė naują ministerių kabinetą 
autonominei Slovakijai, kuri 
yra Čeko-Slovakijos dalis. Nau
jas kabineto premjeras bus 
Carl Sido.

»

BRATISLAVA, Slovakija, ko
vo 12. — Bratislavoje, Slova
kijos sostinėje, padėtis atrodo 
dar nenumirusi. Vėlai vakare 
Čeko-Slovakijos artilerija iššo
vė penkis tuščius patrankų šū
vius. Tai buvo įspėjimas mie
sto gyventojams, kad centrali- 
nė Čeko-Slovakijos valdžia ne
pakęs separatistų demonstraci
jų.

Separatistinis judėjimas, va
dovaujamas Hlinkos gvardijos, 
reikalauja pilnos Slovakijos 
nepriklausomybes nuo Čeko

Stalinas kaltina Bri
taniją, Francuziją ir

Jungt. Valstijas ■
MASKVA, Sovietų Rusija, 

kovo 12. — Pereitą šeštadie 
nį Juozas Stalinas, Sovietų Ru
sijos diktatorius, padarė išsa
mi] pranešimą Rusijos komu
nistų partijos kongresui.

Vokietiją, Italiją ir Japoni
ją Stalinas pavadino agresin
gomis šalimis. Tačiau smar 
kiausia atakavo jis Francuzi
ją, Britaniją ir Jungt. Valsti
jas. Pasak Stalino, šitos val
stybės laikosi neutraliteto, o 
tikrumoj neutraliteto politiko
je matyti troškimas, kad įvyk
tų japnoų-rusų arba rusų-vo
kiečių karas.

Kai kariaujančios šalys pa
vargs, tai tuomet, sako Stali
nas, neutralios valstybės mė
gins įsimaišyti ir padiktuoti 
kariaujančioms šalims savas 
taikos sąlygas.

Stalino ataka prieš Jungt. 
Valstijas, Francuziją ir Brita
niją interpretuojama kaipo žen
klas Hitleriui, kad Sovietų Ru
sija norėtų susitarti su Vokie 
tija.

Du rusus rado kal
tus, trečią išteisino

LOS ANGELES, Cal„ kovo 
12. — Pereitą šeštadienį čia 
pasibaigė nagrinėjimas bylos 
iškeltos Michailui Gorinui, bu
vusiam Sovietų Rusijos kelio
nių biuro vedėjui, jo žmonai 
Natalijai ir Hafis Saličui. Sa- 
lič buvo kaltinamas tuo, kad 
pavogė Jungt. Valstijų laivyno 
slaptus dokumentus ir parda
vė juos Gorinams už $1,700.

Prisaikintųjų teismas mote
riškę išteisino, o vyrus pripa
žino kaltais. Vyrams gręsia ka
lėjimo bausmė iki 42 metų 
kiekvienam. Bausmės teisėjas 
dar nepaskyrė.

Slovakijos. Tai yra Slovakijos 
nacių organizacija. Ir jos de
monstracijose Šukiai “mes no
rime nepriklausomybės!” mai
šosi su Šukiais “mes norime 
susijungti su Vokietija!” ir 
“tegyvuoja Hitleris!”

Vokietijos naciai neslepia 
pasitenkinimo slovakų riaušė
mis.' Iš karto, sakoma, Hitle
ris norėjęs pasiųsti Slovakijon 
savo kariuomenę ir ten padary
ti “tvarką” — tokią, kokia vo
kiečiams patinka ir kokios Slo
vakijos naciai pageidauja. Vė
liau Vokietijos -vyriausybe nu
tarusi daryti spaudimą į Čeko- 
Slovakijos vyriausybę diploma
tiniais keliais ir reikalauti, kad 
ji skaitytųsi su Slovakijos na
cių reikalavimais. Vokietija 
pritaria slovakų separatistiniam 
judėjimui, nes ji galės lengviau 
nepriklausomoj Slovakijoj šei
mininkauti.

Brazilija siūlo žemes 
ir darbų amerikie

čiams
WASHINGTON, D. C., ko

vo 12. — Brazilijos užsienių 
reikalų ministeris Osvvaldo 
Aranha davė pasiūlymą prez. 
Rooseveltui kolonizuoti Jungt. 
Valstijų ūkininkus, dirbančius 
WPA darbus, Brazilijoj. Pa
sak Aranha, Brazilijoj taipgi 
reikia patyrusių amatninkų ir 
kolegijų kursus išėjusių vyrų. 
Laukiama, kad konkretus pla
nas Jungt. Valstijų gyventojų 
emigracijai j Braziliją bus 
įteiktas valdžiai artimoje atei
tyje.

A.D.F. ir C.I.O. tai
kos komitetas posė
džiaus pirmadienį
NEW YORK, N. Y., kovo 

12. — šeštadieni įvyko trečias 
Amerikos Darbo Federacijos 
— C.I.O. taikos komiteto po
sėdis.

Pirmadienį vėl įvyks pasita
rimai.

Privačiai Amerikos . Darbo 
Federacijos rateliuose kalbama, 
kad C.I.O. pasiūlytas planas 
suorganizuoti Amerikos Darbo 
Kongresą, kurin įeitų geležin
kelių, C.I.O. unijos, faktinai ta
po padėtas į šalį. Bet C.I.O. 
šalininkai kalba, kad tas pasiū
lymas tebėra konferencijoj ak
tualus.

Amerikos Darbo Federacija 
norinti svarstyti taikos klausi
mus nuo to punkto, kuriame 
nutruko 1937 metų derybos. 
1937 metų derybose A.D.F. pa
siūlijo pirma išspręsti jurisdik
cijos klausimus tose unijose, 
kurias C.I.O. suorganizavo • nau
jai. Kitaip sakant, nori išsprę
sti klausimus, ar palikti tas 
unijas savistoviai gyvuoti; ar 
išdalinti jas esamoms A.D.F. 
unijoms. Kai šitie klausimai 
taps išspręsti, tai, Federacija 
žada priimti naujų C.I.O. uni
jų narius į savo tarpą.

Lietuvos orinio susisiekimo linijos keleivinis lėktuvas, vardu “Darius”. Tokiais lėktu
vais nuo šių metų pavasario atidaromas susisiekimas oru tarp Kauno-Klaipėdos ir Palan
gos. ” VDV foto

APVAINIKAVO POPIEŽIŲ PIJŲ XII
VATIKANO MIESTAS, ko

vo 12. — Vainikavimas popie
žiaus Pijaus XII sekmadienį 
buvo numatytas daug maž to
kia tvarka:
^Rytmetį apie 8:30 vai. (Va
tikano laiku) popiežius išeina 
iš savo buto. Jį lydi kunigai, 
jo namų prižiūrėtojai, šveicarų 
sargyba.

Popiežius dėvi raudoną pale- 
riną papuoštą auksu. Jis įeina 
į salę, kurioj jo laukia kardi
nolai. Po to. popiežius atsisė
da į krėslą, ir visi keliauja į 
šv. Petro Baziliką. Popiežių ne
ša.

Kapelionas, palydimas dvie
jų sargų, neša popiežiaus ka
rūną apščiai apsaigslylą dai- 
mantais ir perlais.

Popiežius atsisėda į sostą. 
Kardinolai susėda arti jo ant 
krasių. Vienas kardinolų pasa

Ambasadorius Bo- 
wers nebegrįšiąs 

į Ispaniją
WASHINGTON, D. C., ko

vo 12. — Į Jungt. Valstijas 
sugrįžo Jungt. Valstijų amba
sadorius Ispanijai, Claude Bo- 
wers. Užsienių * reikalų depar
tamento atstovai davė supras
ti, kad Bowers nebegrįš į. Is
paniją. Kai Jungt. Valstijos 
pripažins Franco režimą, tai į 
Ispaniją bus pasiųstas kitas 
asmuo kaipo Amerikos atsto
vas.

Dalis kalno slenka 
žemyn

GILROY, Gal., kovo 12. — 
šioje apylinkėje slenka žemyn 
dalis kalno ketvirčio mylios pla
tumo ir 125 pėdų gilumo. Pas
kutinėmis dienomis kalnas nu
slinko jau pusantros mylios. 
Jeigu jis slinks ir toliau, tai 
užvers Jungt. Valstijų vieške
lį, sulaužys tiltą per Pajaro 
upę ir užblokuos pačią upę*; 
Kalnas slenka ties ta vieta, 
kur yra įlūžimas dėl įvykusio 
praeity žemės drebėjimo.

ko kalbą ir pabučiuoja popie
žiaus koją.

Paskui popiežius įlipa j ne
šamąjį krėslą ir procesija ke
liauja toliau. Choras deklamuD- 
ja žodžius:A“Tu esi Petras”. 
Trejybes'' koplyčioje popiežius 
atlaiko pamaldas ir priima ko
muniją.

Vėliau popiežius nunešamas 
atgal į jo butą. Daug maž pu; 
sei valandos " praėjus, jis vėl 
sėda į sostą, š’met jis įsėdo į 
sostą šv. Petro Bazilikos bal
kone, kad minios žmonių ma
stytų kaip jam tiarą ant gal
vos uždės.

Vienas kardinolų sukalba lo- 
tiniškai tam tikrus žodžius, 
kaip maldelę. Ta maldelė sa
ko: Aš uždedu ant tavo galvos 
tiarą, papuoštą trimis karimo
mis. Tegul pasaulis žino, kad 
tu esi kunigaikščių ir karalių 
tėvas, viso pasaulio ganytojas 
ir Jėzaus Kristaus vikaras. "

Deportuos kai ku
riuos svetimšalius
WASHINGTON, D. C., ko

vo 10. — Pagal naujus Jungt. 
Valstijų įstatymus apie 30,000 
svetimšalių paleista iš WPA 
darbų. Paleisti iš WPA darbų 
tie asmenys, kurie neturi Jungt. 
Valstijų pilietybės popierų.

Jungt. Valstijų imigracijos 
viršininkai sako, kad kai ku- 
riams šitų asmenų gręsia de
portavimas. Gali būti depor
tuoti toki asmenys, kurie ne
išbuvo šioje šalyje penkių me
tų, kurie nesugeba savo jėgo
mis pasidaryti pragyvenimo ir 
kuriuos tenka visuomenės įstai
goms užlaikyti.

Teisia Homer 
Martįną

CLEVELANU Ohio, kovo 
12. — Automobilių unijos Ho
mer Martino priešų frakcijos 
vykdomoji taryba pradėjo čia 
posėdžiauti. Taryba “teisia” 
Martiną. Kaltinamas Martin 
tuo, kad mėginęs susitarti su 
Fordo kampanija ir pagal tą 
sutartį įianaikinti Darbo San
tykių Tarybos bylą iškeltą 
Fordo kompanijai.

Teismas sulaikė per
siuntimą pinigų Vo

kietijon
BOSTON, Mass., kovo 12. — 

Siegfried Weil, Vokietijos žy
das, turėjo Jungt. Valstijose 
$3,900 pinigų. Pinigus jis Už
rašė Vokietijos valdžios ban
kui, gi pats išvyko Palesti
non.

Vokietija dabar reikalauja 
tų pinigų. Tačiau Weil, per sa 
vo giminietį Amerikoje, aiški
na dalyką šitaip: Vokietijos 
vyriausybė padėjo ji, Weil, 
koncentracijos stovykloje. Grū
modami mirtimi naciai priver
tė jį stovykloje išsižadėti pini
gų, pavesti juos reichui. Da
bar jis prašo pinigų persiun
timą Vokietijon sulaikyti.

Massacbusetts teismas per
siuntimą pinigų sulaikė tikslu 
geriau dalyką ištirti.

Čekai ir slovakai ve
da taikos derybas
BRATISLAVA, Slovakija, ko- 

vo 12’. — Prahoje, Čeko-Slova
kijos sostinėje, šeštadienį ėjo 
derybos tarp centralinės vald
žios atstovų ir Slovakijos įga
liotinių. Svarstyta klausimai 
susiję, su pašalinimu iš Slova
kijos vyriausybės premjero Ti
so ir kitų dviejų ministerių.

Pačioje Slovakijoje rimtes
nieji vadai atsišaukė per ra
diją į šalies gyventojus, ypač 
atsišaukė į kraštutinius ele
mentus, kurie reikalauja visiš
kos Slovakijos nepriklausomy
bės, patardami jiems susilaiky
ti nuo kraštutinybių. Primin
ta, kad kova tarp čekų ir slo • 
vakų gali paskatinti kaimyni
nes valstybes įsimaišyti į čę-r 
ko~S!ovakijos vidujinius reika
lus. O tai reikštų pakartojimą 
zudetų krizės, dėl kurios Čeko
slovakija jau. buvo kartą su
draskyta.

Laukia Vatikano- 
Vokietijos derybų 
BERLYNAS, Vokietija, kovo 

12: • Nacių rateliuose Berly
ne kalbama, kad neužilgo gal 
būt prasidės Vokietijos ir Va
tikano derybos konkordato vyk
dymo klausimais.

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
.12. — Išleistas šeštadienį Is
panijos Apgynimo Tarybos ko
munikatas sako, kad lojalistų 
kariuomenė sutriuškinusi ko
munistus sukilėlius. Nuslopinus 
šitą sukilimą ji galės pradėti 
taikos derybas su generolu 
Franco.

Tačiau kitos žinios sako, 
kad komunistų sukilimas dar 
nelikviduotas. Komunistų radi
jas šeštadienio vakare prane
šė, jogei komunistai nušovę du 
lojalistų lėktuvus. Pasak ko

Iš Lietuvos
Ž. U. mokyklos 100 me

tų sukaktis
■ RIETAVAS. — 1839 metais 

kunigaikščio Irinėjaus Ogin
skio buvo įsteigta jo vardo 
pirmoji Lietuvoje žemės ūkio 
mokykla Rietave. Jos vedėju 
buvo paskirtas pirmųjų lietu
viškųjų metraščių leidėjas 
Laurynas Ivinskis. Mokyklos 
programa taip pat buvo jo pa
ruošta. Programos butą ląbai 
plačios. Buvo dėstoma apie že
mės dirlnmą, sejomainą,“gyVu-. 
lininkystę. Mokykla - nesitenki 
no vien teorija, bet visa buvo 
atliekama ir praktiškai specia
liame prie mokyklos įsteigta
me ūkyje, kurs ir nūnai dar 
tebevadinamas agronomijos 
dvaru. Mokyklą lankyti buvo 
leista tik apylinkės valsčių bau
džiauninkų vaikams. Nors mo
kykla veikė neilgą laiką, bet 
vietos ūkininkavime paliko rei
kšmingų pėdsakų.

Mokykloje visos pamokos 
buvo dėstomos lietuvių kalba.

Šios mokyklos programos 
rankraštis rašytas Lauryno 
Ivinskio, yra išlikęs iki musų 
dienų ir randasi Vytauto Didž. 
Universiteto bibliotekoje.

šiuo metu Rietave taip pat 
yra žemės ūkio mokykla.

šiais metais norima pasta
tyti Laurynui Ivinskiui pamin
klas.

Išskirstė 22 kaimus
BIRŽAI.— Biržų apskr. 1938 

metais buvo išskirstyti vien
kiemiais 22 kaimai. Prie kai
mų skirstymo dirbo žemės 
tvarkymo departamento mati
ninkai. Apskrity yra dar ne
mažai kaimų, kurie laukia iki 
prieis jų eilė skirstyti į vien
kiemius/.

Šakiai — Kiduliai 
plentas

ŠAKIAI. — Apskr. s bė nu
mato nutiesti dar 2 km ša
kiai — Kiduliai plento, šitas 
plentas, tiesiamas labai pama
žu, nes jo tiesimą sunkina sta
tybos medžiagos trukumas. 
Plento statybai reikalingas smė
lis, atvežamas iš Gelgaudiškio 
apylinkių, , o akmens iš Padu
bysio ir kt.

9 Vyr. Tribunolas paskelbė 
motyvuotą sprendimą, kuriuo 
iš elektros b-vės priteista Kau
no savivaldybei 80,821 Lt. už 
permokėjimus stočiai 1931 m.

munistų, jie atmušė lojalistų 
kariuomenę, kai ši pasiekė su
kilėlių tranšėjas. Visą šeštadie
nį ėjo lojalistų ir komunistų 
kautynės. šaudyta patranko
mis, mašininiais šautuvais, var
tota tankai ir rankinės grana
tos. Madrido gatvėse, sako ko
munistai, kautynių pasėkoje 
guli krūvos lavonų.

Vėl kiti pranešimai kalba, 
kad komunistai išžudė šimtus 
socialistų ir republikonų, ku
riuos buvo suėmę, keršydami 
Šalies Apgynimo Tarybai.

Dulkių audra trijo
se valstijose

KANSAS CITY, MO. — ko
vo 12. — Dulkių audra perei
tą šeštadienį išsivystė trijose 
valstijose, būtent Oklahoma, 
Kansas ir Texas. Per dulkes 
tegalima matyti tik apie ket
virtį mylios tolį. Audrą sukė
lė vėjai, kurių smarkumas 
siekia tarp 36 ir 40 mylių per 
valandą. Kai kur dulkės taip 
tirštos, kad nieko nematyti 
vieno blokų toly.

Bolivija atėmė Stan
dard Oil kompanijai 

turtą B
WASHINGTON, D. C., ko

vo 12. — Bolivijos vyriausybė 
atėmė Standard Oil kompani
jai turtą, kurio vertė siekia 
ši 7,000,000. Washingtono rate
liai Aiano, kad dėl to tarp. J. 
Valstijų ir Bolivijos gali kilti 
rinitų nesusipratimų. J. Vals
tijų užsienių reikalų departa
mentas studijuoja klausimą.

Neleido Tosteriui i
C-

Kanadą įvažiuoti
TORONTO, Canada, kovo 

12. — Kanados imigracijos val
dininkai šeštadieni sulaikė prie 
rubežiaus William Z. Fosterį, 
Jungt. Valstijų komunistų par
tijos pirmininką, ir sugrąžino 
jį į Buffalo, N. Y.

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.
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Ką Zmoiiės Mano
.1 " 'y —— ■ "" » I.

Amerikos lietuvių kalendoriai
Jų yra dvejopų: knygelių, ir 

“plakatinių” (tai yra nuplėšia
mų mėnesinių kalendorių pri
taikymas prie kokio nors pa
veikslo). Knygelių kalendorius 
jau rėtas dalykas. "Hakaunis” 
(aš taip pavadinu) daug leng
viau padaromas. Jį duoda laik
raščiai metinianis -skaitytojams 
priedų. Tokių kalendorių pa-

ryšio su Lietuva: žymieji as
menys, idilijos, Hitu darželis ir 
t. t.). Ašmenys paprastai nepa
našus į tikruosius, ir, žinotna, 
visi apvilkti amerikoniško pa
siuvimo rūbais, moterys pana
šiai sušukuotos ir “išmoderhin- 
tos”, kaip yra čia Amerikoje. 
Sako, kad “Njujorko žydeliai” 
(pasinaudodami tautišku lietu
vių sentimentu) tuos vaizdus 
paruošiu. Jie padaro ’ vaizdus 
ir pasiūlo laikraščių leidėjams, 
kuriems belieka atsapusdinus 
bepridėti savo nupiešiamuosius 
lakštus arba ir išspausdinti ant 
oleografijų savo laikraščių rek
lamas. Jeigu kas padarytų iš 
Lietuvos vaizdelių tokiam rei
kalui, pasiūlę laikraščiams čia, 
tai gal pavyktų tą srytį išlai
kyti gražesnę (neduoti teršti 
tautiško žmonių jausmo), bet, 
manau, dailininkas turėtų au
kotis idealizmu, nes nemanau, 
kad ka galėtu daug gauti, nes

pinigus leisti... Ir idealistų Lie
tuvoje dar būti turėtų. Tokie 
“pokariniai” kalendoriai su ki
tokiais vaizdais (“gražių pane
lių”, įvairių nuogybių, kurios 
puošiu kalendorius, kabančius 
smuklėse ir panašiose vietose), 
Ąmėrikbje ne tik iie naujiena, 
bet tiesiai mėtyie mėtosi. Prieš 
haiijus metus 18is, gali sakyti, 
užverčia kiekvieną ramų pilie
tį:, siunčia juos skalbyklos, ke
pyklos, gėlininkai, liet laido
tuvininkai (visi su savo rekla
momis), todėl žmogus, jeigu 
kokį pasilieka, išsirenka arba 
gražiausį (dažniausia puošnus 
“blynai”, su visokiomis “gra
žuolėmis” arba saldžiais gam
tos vaizdais, kurių, tiesa, mili
joniniuose miestuose užtrenk
tas amerikietis labai pasigen
da tikrumoje...), arba su kokiu 
termometru (būna ir lokių), 
ar gerais rėmeliais. Ne Lietu
vos

gins paruoštus paveikslus, ne
gu su kuo ten dar derėtis ir

vaizdus turinčių kolendo- 
taip pat lietuviai dalina 

tik laikraščiai, - bet savi, 
kepėjo iki graboriaus).

■

[ACMB-NAUJ1EINŲ Koloj

LONDONAS. — Pirmieji 
apkasai, kur bus galima 
pasislėpti nuo bombų, me
tamų iš bombonešių.

iš Lietuvos
Liėtuvds cliOrV&lžiij

suvažiavimas

® Įžymiausias Lietuvos ir 
europinio masto dainininkas 
Kijpras Petrauskas vyksiąs šie
met į Ameriką, kur duos apie 
10 koncertų. Jis atvyksiąs į 
New Yorką parodos atidarymo 
irietu.

Kine įvyko Muzikų Draugi- -----,----------
jos narių metinis suvažiavimas, ygržį.......--------------- ....... ,=g
Draurfij.os h'afhj dįdfeię daugu- AKIU SPECIALISTAI 
mą sudaro mokyklų, bažnyčių1 *•
ir organizaciją chorų čhorve- 
džiai. Taigi ir suvažiavime do
minavo chorvedžių ir elibrų., 
reikalai. Draugijoje yra užsirė- |< 
gistravę - 
dainininkų. Draugija parūpina | 
chorams

(ne 
nuo
Knygelių pavidalo kalendorius 
jau retokas reiškinys. Mat, ten 
jau reikia skaityti, galvoti, o 
čia žvilgteri į vaizdą, įvairia
spalvį ir ryškų, ir emocija yra.

Paminėsiu iš eilės Ameri
kos lietuvių laikraščius, kurie 
turi kokius nors kalendorius.

“Amerikos Lietuvis” stengia
si kasmet duoti plakatinį su 
Lietuvos vaizdu kolendorių.

“Draugas” išspausdina (visą

Pilnas Medikalis patarnavimas 
su pagalba laboratorijos ir X- 

4 Ray. Gydymas be vaistų,-su pa-. 
* galba moderniškų pagerintų iš

radimų. Reikalui esant vaistus 
duodame už žemą kainą.

MICHIGAN AVĖ
KLINIKAS

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

Valandos - nuo 9 ryto iki- 8;30 vakare.

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

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

f--- ..-...-■.TSĮPC

Taupyk-
saugioje įstaigoje
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• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

•Čia VISV INDĖLIAI 
apdrausti ,iki-_ 

$5,000.00
INS&RĖD

jHiHilr

TAUPYK Ir SKOLINKIS

LITHUANIAN BU1LDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N

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

4do...clioki su 17,^61 ĮjR VllTUŠH, OPL 
LIETUVIS

Mano 2tl mętų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optomeiričally Akių Specialistas 
, Palengvina amų įtempimą, kuris 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į n^okyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos,

i VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktaį pagal susitarimą.

Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaif

«• ; South Ašliiahd AV,ziavimąs pareiškė eųę pageida-' 
vilny, kurių įgyvendinimu pą- 
sirlipinti pavesta draugijos val
dybai.

juos instruk- 
ruošia rajonine^ damų 

Šventes ir Iii. Šięirįet bus su
ruoštos rajonines dainų šyeri-

finose. ' ‘
Suvažiavime buvo nusiškim- 

džiairia, kad spauda datigiau 
deniefšib skirid Sportui, riėgu 
muzikos kuitrifos reikalams, 
kad visuomene per mažai do
misi koncertais, kad muzikų 
tarpe riėra sutarimo ir glau
daus beridradarbiaviihb. I

Irma,

Phone VARUS 1373.

juodai) kalendorių kas mėne
siui su šventųjų paveikslais.

“Dirva” duoda metiniams 
skaitytojams plakatinį kolendo- 
rilb- . ' .

“Keleivis” duoda neblogą 
knygeles pavidalo kalendorių/ 
bet ir skaitytojai gauna tik 
papiginta kaina. Kadangi “Ke
leivis” turi nemažai-skaitytojų 
lietuvių ūkininkų tarpe (Ma- 
ssachusetts valstybė, kur “Ke
leivis”’ išeina, yra viena iš lie
tuvių ūkininkų žymi gyvena
ma vieta Amerikoje), tai ir 
laikraštyje, ir jo kalendoriuje, 
yra ir ūkio žinių.'"žodz’iu, “Ke
leivio” kalendorius panašus į 
Lietuvos tokį produktą, su pa
siskaitymais, eilėraščiais, įvai-
rybėmis.

“Margutis” yra leidęs visai 
didoką knygeles pavidalo ka
lendorių, bet nebeleidžia.

“Naujienos” Čikagoje spaus
dina mėnesinį plakatinį kalen
dorių, priedą skaitytojams. 
Kiekviename lakšte geri pa-

atitinkamų metų laikų vaizde
lius iš Lietuvos arba panašius.

“Saulė” išleidžia (nėvisuo- 
mc) knygelės pavidalo kalen
dorių, kuriame medžiaga be
veik nesiskiria nuo laikraščio

į Vilniuje pasimirė kuri. 
Jonas Narušis, 75 metų am
žiaus, ąnksciau klebonavęs 
Karviuose ir Ceikiniuose, o pa
staruoju metu gyvenęs iš pen
sijos Vilniuje. Vėlioriiš buVo ar
timas lietuvių visuomeniniam 
darbui.

“Vilnis”, komunistų' dienraš
tis Čikagoje, duoda “Darbinin
kų kalendorių”.

Seniau yra ir privačiai, pa
vyzdžiui, Detroito lietuvių 
spaustuve, leidę kalenodrių. 
Yra net kiti lietuviams kalen
dorių leidę (pavyzdžiui, firma, 
kuri gamina garsųjį trynimo 
ir t. t. universalų vaistą — 
Pa i n Expellcr; ta firma yra 
davusi didelius skelbimus lietu
vių laikraščiuose, 'Bu žymiais 
ristikais ir panašiais žmonėmis, 
kurie gali tą vaistą rekomen
duoti; ir šių žodžių autoriaus 
patekta į tokį skelbimą jų ka
lendoriuje — ne su rekomen
dacija vaisto, bet su tikrai gir
dėtais tėvo, kuris jį pardavinė
jo, atsiliepimais: Amerika biz
nio kraštas — kiekviena šmulio 
mena išnaudojama!), dabarti
niais laikais svarbiausia kliū
tis — lėšos. Laikraščiai norėtų 
visi priedų kalendorius davinė
ti, bet turi skaitytis su išlaido
mis. O ir tie, kurie iš seno duo
da, tą gerokai jaučia, tik nenou 
ri nutraukti tradicijos; — štai 
kodėl aš sakau, jog manau, 
kad biznio nebūtų galima pa
daryti pasiūlius kalendoriams 
tikresnius ir esteliškesnius vaiz
dus iš Lietuvos. Kaip sakoma: 
duok, Dieve, kad aš klysčiau! 

Arėjas Vitkauskas.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Višimiefonai YARDS 1741-1742 •a 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

CT U • | .z . 

' Telefonu LAFAYETTE 0723

koplyčios visose

r. ultbuius 
»r. r r •: ,? ! v ' ** *

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulahce 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

i,.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ĄNTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court 

/

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. U ULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

Phone Yards 0781
Yards 0782 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

LIETUVIAI ]
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos. Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai Į---------- .-----  . . .. -U- Į Ų
Phone CANAL 6122 .

bR. S. BIEŽIS = 
GYbYTOJAŠ IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutartį. 1 
Rez. 6631 So. California Avenue -1

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921 

bR. BĖRTASH 
.756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036. r

Residence Tel. BEVERLY 8£44 1

DR. T. DUNDULIS ; 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS L

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 1

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

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

Dr. Emelia J. .Giryotas
) GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

8 South Michigan Avenue. 
Tel. Franklin 8484

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

Valandos: 7 iki 9 vakaro. 
Antrad. ir Penktadieniais

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

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

8

_ Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

2400 WEST MADISON STREET1 Vai 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Telefonas SEELEY 7330.

Namų telefonas Brunswick 0597
9 Office and Res. Phone Calumet 7472 
| Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 

, Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Pfi Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel.: Prospect 1930

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

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

šventadieniais: 11 iki 12
I Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko

3343 S. HALSTED ST-

1 DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 n vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111
i DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTASU 4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

i DR. P. J. BEINAR
' (BEINARAUSKAS).

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
| 6900 So. Halsted St.

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

Tel. Office Wentworth 633® 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
efonas Fairfax 4024.

r. J. M. Pamėgau
DENTISTAS

BLANDOS: 9—12, 6—9. Trečia-
1344 E4t9"63rd St

CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
etus kaipo patyręs gydytojas chi- 
irgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas 
fru, moterų ir vaikų pagal nau- 
usius metodus X-Ray ir kitokius 
ektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
>34 W. 18th SL, netoli Morgan St.
Valandos nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro.
Tel. CANAL 3110

Rezidencijos telefonai: 
uperior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS .

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792
59

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 S o. Halsted SL
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH 
lietuvis advokatas 
Telephone: Yards 100L 

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

< •

Joseph V. Mockus
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

S, P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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25 Metai su ‘Naujienomis’ “ATLEIDŽIAME”, BET NIEKADOS 
NEUŽMIRŠIME

Truputis Prisiminimų
“Naujienoms” sukako 25 me

tai. “Naujienos” švenčia savo 
sidabrinį jubiliejų ir tas teikia 
daug smagumo, daug pasiten
kinimo visiems naujieniečiams, 
o ypatingai tiems naujienie
čiams, kurie yra su “Naujieno
mis” nuo pat jų atsiradimo — 
per visą 4-tą dalį šimtmečio.

Per tuos 25 metus “Naujie
nos”, kartu ir naujieniečiai, y- 
ra visko pergyvenę ir visko 
praleidę. Pergyventa ne tik vi
sokių pasaulinių nuotikių, bet 
nemažai yra praleista ir visokių 
audrų namie. Tačiau “Naujie
noms” ir naujieniečiams ne sar
mata prisipažinti praeitį, nes 
“Naujienos” nėra mainiusios 
savo principų savo užbrėžto tik
slo ir tikrojo kelio, kuris buvo 
nustatytas su pirmuoju “Nau
jienų” numeriu ir su pačiu 
“Naujienų” atsiradimu.

25 metų gyvenimas aiškiau
siai įrodė, kad “Naujienų” pasi
rinktas kelias buvo teisingas, 
nors ir audringas.

Už tai didžiausias kreditas

ČESNAKAI-PETRUŠKOS PAGEL- 
BA NUO AUKŠTO 

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

| Sophie
| Barčus
| RYTINE RADIO 

1 VALANDA
iš Stoties

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

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

pranešimus

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.

priklauso “Naujienų” redakto
riui, Dr. P. Grigaičiui, ir tiems 
kitiems, naujieniečiams, kurie 
visados buvo su “Naujienomis”, 
nepaisant tų visų audrų siauti
mo. Kalbėdamas apie naujienie- 
čins, turiu mintyje visus nau- 
jieniečius: “Naujienų” bendra
darbius, “Naujienų” platinto
jus ir “Naujienų” skaitytojus. 
Juk rasim nemažai “Naujienų” 
skaitytojų, kurie skaito “Nau
jienas” nuo pat “Naujienų” at
siradimo ir jie iš to turi geriau
sio pasitenkinimo. Kartu ir jie 
švenčia 25 metų sukaktuves.

Trumpai sakant, sunkiose 
“Naujienų” gyvenimo dienose, 
didžiausia “Naujienų” atspara 
buvo sveikai protaujanti Ame
rikos lietuvių visuomenės dalis, 
daugumoje darbo žmonės ir tie 
kiti žmonės, kurie savistoviai 
protauja.

“Naujienos” labai daug pa
gelbėjo Amerikos lietuvių vi
suomenei įvairiais painiais gy
venimo klausimais sveikai o- 
rientuotis.

Toji Amerikos lietuvių visuo
menės dalis, kuri orientavosi 
“Naujienų”, mintimis, šiandien 
mato, kad jie nebuvo klaidina
mi ir gerai darė, kad jie ne
klausė visokių politiškų ir ki
tokių pranašų, kurie darbo 
žmonėms žadėjo “išganimą”.

Čionai kalbėjau bendrai apie 
visus naujieniečius, kurie turė
jo laimės būti su “Naujieno
mis” per 25 metus.

— ® —- •
Dabar noriu šiek tiek prisi

minti apie savo pergyventus 
laikus laikė 25 metų su “Nau
jienomis.”

(Bus daugiau)
—S. Bakanas

Dėl Pittsburgho Un. 
Football Trenerio 
Rezignacijos

šiomis dienomis rezignavo 
Pittsburgho universiteto foot- 
bollo treneris, Dr. John (Jaėk) 
B. Sutherland ir dėl jo rezig
nacijos kilo tikra audra ne tik 
tarpe universiteto studentų, ir 
laikraščiai daro visokius kalti
nimus universiteto administra
cijai, bet jaučiamas ir bendras 
publikoje sąjūdis.

Dalykas, mat, toks, kad Dr. 
Sutherland ištarnavo Pittsbur
gho universitete daugiau kaip 
15 melų, kaipo football treneris 
ir jo vadovaujamos komandos 
lošikai yra pagarsėję visoje A- 
merikoje.

Ne tik universitetui, bet ir 
Pittsburgho miestui lošikai yra 
atnešę daug garbės ir gero biz
nio.

Tai gal būt dėl tos priežas
ties ir kilo tas visas sąjūdis.

—Reporteris

Taisykite Savo 
Namus Pakol 

Į Viskas Atpigę
Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų. * \

1739 So7HalstėdSt.
CHICAGO, ILL.

■■ . .................................. i 'i I ■ MII ...........................

GERB, Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

“Municho Taika tai Purvinas ir Ciniškas Dar 
bas”—Taip Pareiškė Čekoslovakijos Pirmojo 
Prezidento Sūnūs Jan Masaryk Pittsburgho 

Laikraštininkams
PITTSBURGH, Po., kovo 7. 

— Šiandieną atvyko į Pittsbur- 
ghą Čekoslovakijos Respublikos 
tėvo ir pirmojo prezidento sū
nūs, Jan Masaryk, dalyvauti iš
kilmėse atidarymui čekoslovakų 
tautinio kambario Pittsburgho 
universitete. Pirm garsiosios 
Municho “taikos”, Jan Masaryk 
buvo Londone — Didžiojoj Bri
tanijoj, kaipo Čekoslovakijos 
respublikos ambasadorius. Jam 
tu r būt, yra gana gerai žino
mos ne tik Minicho “taikos” 
tranzakcijos, <>et ir Europos da
bartinė padėtis.

Jan Masarykui atvykus į 
PittsburgH, ir kalbantis’ su lai
kraščių atstovais, jisai žinoma, 
pirmiausiai buvo užklaustas a- 
pic Municho “taiką”.

Masarykas į tą paklausimą 
atsake sekamai:

“Tai buvo purvinas, ciniškas 
mainas (It was a dirty, cynical 
deal), bet buvo padarytas Mu- 
niche dėl taikos ir aš turėčiau 
jausli pasididžiavimą, kad ma
no šalis taip didžiai yra pasi
aukavus, jei per tai pasaulinė 
taika bus atsiekia”. O jei ne 
taika, lai tokiame atsitikime lai 
Dievas pasigaili musų, sielų” — 
išsireiškė ironiškai Pittsburgho 
ttvečias, Jan Masaryk.

Tolesnėj savo kalboje su 
Pittsburgho laikraštininkais, p. 
Masarykas pareiškė-; “Čekoslo
vakijos žmonės atleidžia, bet 
niekados neužmirš tų kaltinin
kų, kurie šalį sudraskė.”

Diktatūros ir demokratijos 
nesimaišo

“Diktatūros ir demokratijos 
nesimaišo nelyginant kaip ko
kie skystimai, kurių jokiu bil
du negalima suderinti. Tai vie
nas dalykas, kurį aš galiu jums 
pasakyti” — sako Masarykas. 
“Jokiu budu negali būti jokių 
kompromisų tarpe diktatūrų ir 
demokratijų. Jei diktatūros lai
mi, tai demokratijos turi pra
laimėti, o jei demokratijos lai
mi, lai diktatūros pralaimi” — 
papildė savo pirmesnį pareiški
mą p. Masarykas ir tuomi, nors 
ir netiesioginiai nurodė klaidin
gumą Chamberlaino politikos. 
Tasai Anglijos lordų viršyla vis 
tikisi sutaikinti demokratijas su 
diktatūroms. “Mes ^atleidžiame 
savo šalies pardavikams tol, kol 
tas pardavimas reiškia taiką. 
Bet niekados neužmiršim, kad 
musų šalis buvo parduota” — 
pridūrė Masarykas.
Kurią kitą šalį Hitleris griebs?

Laikraštininkai užsimanė su
žinoti iš Masaryko, kokią kitą 
šalį Hitleris mano griebti. Ma
sarykas jiems patarė skaityti 
Hitlerio knygą “Mein Kampf” 
— “Mano Kova”. Tenai esą, jo 
planai surašyti ir kol kąs Hit
leris tų planų prisilaikąs. Ei
nant tos knygos planu, jei nie
kas nepaprasto neatsitiksią pa
čioje Vokietijoje, tai Hitleris 
gal maršuosiąs į Ukrainą ar į 
Franci ją.

Nedaro jokių spėjimų apie 
ateitį

Laikraštininkai norėjo suži
noti Masaryko nuomonę, kas 
gal nutikti Europoje netolimo
je ateityje. Jisai jiems pasakė, 
kad tai sunku pasakyti. Jis ne
norįs daryti jokių spėliojimų.

Tik jis tiek galįs pasakyti, 
kad jei Čekoslovakija butų pa
likta ramybėje, nors ir sudras
kyta, ji vis tiek atsigriebtų eko-

inomiškai ir politiškai. Čekoslo
vakijos žmonės esą labai dėkin
gi Amerikos žmonėms už tas 
visas simpatijas ir paramą, ku
ri buvo teikiama laike jų ša
lies nelaimės.
Garsioji Pittsburgho sutartis
Taip pat Pittsburgho svečias 

prisiminė ir apie garsiąją Pitts
burgho sutartį, kuri buvo pa
daryta gegužės 31 d., 1918 m. 
Dalyvaujant jo tėvui venbniui 
Masarykui, Pittsburghe buvo 
daroma sutartys tarpe čekų ir 
slovakų. Tai reiškia, buvo krik
štas Čekoslovakijos respublikos.

Čekoslovakų Tautines atmin
ties kambario Pittsburgho uni
versitete, raktas buvo padova
notas Masarykui.

—S. Bakanas

Mahanoy City, Pa.
An Anthracite Coal Mining Town

Mahanoy City, fifty miles south- 
west of Scranton, Pcnnsylvania, is 
located in the anthracite coal re- 
gion. When William Penn acųuired
Pcnn’s Woods, thi.® region was in- 
habited by Indians. The mountains 
werc coveręd with green forests 
full of animals, and the manv 
streams teemed V^ith an abund- 
ance of fishes. ThČse mountains are 
known as the Ctftskill and Blue 
Ridge.

As early as 1762, a band of Con- 
neetieut YankeęsA made a report 
that they had discovered iron ore 
and anthracite in the Wyoming 
valley, whare is present eastern 
Pennsylvania. ŽThenį coal was found 
near the present site of Wilkes 
Barrc. In fcw years, coal was dis
covered in manymore distriets. 
By 1770, a map $ifs‘ published by 
William Searle, on which coal was 
indicated in three places in the 
schuylkill region and at Mahanoy 
Creęk.'In 1791, by means of the in- 
formation of Philip Ginter con- 
cerning the actual location of a 
rich bed of anthracite, Charles Cist 
organized the Lehigh Coal Mining 
Company, the “daddy of them all.” 
The first shipments from the Le
high distriet vvere made in 1820. 
From then, coal was mined from 
everyvvhere in the region. The Le
high river was dammed for the 
purpose of transporting the coal, 
and the Schuylkill canal to Phila- 
delphia was completed. By 1829, a 
boom had started in the Schuylkill 
country. Coal inereased in demand. 
Later on, three more canals vvere 
completed — the Pennsylvania, 
Morri^, and Delaware, eonneeting 
the coal region vvith the most po- 
pulous places in America at that 
time. The coal industry was vvell 
on its way. More coal companies 
vvere organized, new uses for coal 
vvere discovered, and the “coal 
roads” became a paramount force 
in the creation of industry and 
dealth throughout the territorięs 
vvhere they ran.

The canal period lasted ųntil 
1875, vvhen the railroads vvere built 
to transport the coal to the larger 
cities. The cxpansion was greait, and 
in five years, the region had a di- 
rect route of one hundred and 
forty-six miles to New York. Trans
portation routes vvere also made to 
the Great Lakęs.

The Philadelphia and Reading 
Coal and Iron Company leased the 
coal land at present Mahanoy City 
in 1871, and in tvvo years, it ovvned 
and vvas vvorking thirty-seven of 
the eighty collieries on its landa. 
Today this company known as 
the Reading Coal Company. '

Men vvere needed to work in the 
minės and the handling part of the 
industry, so, many of the settiers 
in the big cities vvho vvanted to get 
rich ąuiekly, moved with their fa- 
milies to the hard coal lands, and 
formed a large group of small 
cities. When the European migra- 
tion to America began in the latę 
nineteenth centure, many of the 
Huns, Poles, and Slavs settled in 
the mining area. Mahanoy City vvas 

town^, in the one of these smalj .

heart of the anthracite region. It 
vvas star.ed one mile from the 
Reading Company, making the dis- 
tance for the miners to travel to 
work a short one.

Mahanoy City grevv rapidly for 
several reasons. The most import- 
ant one I beliėve is — the Euro- 
peans vvho came to America needed 
vvork, and lacking educations, they 
came to a. place vvhere they need 
no extra training, vvhere they cojld 
get rich qu*ckly. European came to 
America expecting to find “money 
grovving on trees.”

Another reason is that the de
mand for coal vvas so great that 
the companies attracted bunches 
of laboreys with high vvages. The 
laborer vvas paid by the day at 
first, and then by the number of 
tons he mined. Coal vvas so easy to 
mine that some old Mahanoy City 
miners vvho I špoke to said they 
had reccived as high as tvventy- 
five dollars a day. High vvages 
brought on the buildingi pf perman 
cnt homes, and the formation of a 
small tovvn.

During 1890, 1891, and 1892 
tovvns and the mining indus'r\ 
vvere in prosperous condition, and 
favorable for the development of 
union sentiment aniong the mine 
vvorkers. The United Mine VVorkers 
entered the mine distriet around 
Mahanoy City, and it has been the 
excu.se for the numerous m’ne 
strikes, būt it helped t<> protec' 
the rights of the miners. The con- 
fusion of the different languages of 
‘hese miners delayed the organiza- 
tion of the mine vvorkers. After 
the first bateh of Europeans had 
come to Mahanoy City, more fol- 
lovved — the Italians, Lithuanians, 
Grecks, and the Irish.

These people mingled togethcr 
and formed the so-hated “foreign” 
element. They lived togethcr re- 
gardless of nationality, happy just 
as long as there vvas vvork to be 
done. Building homes and churches, 
and- setting up grocery and cloth- 
ing husinesses, they tried to make 
the “coal” life a “city” one. Al- 
most all the men in tovvn vvere 
miners or connected with vvork on 
the exterior of the minos. The 
other men vvere barbens, grocers, 
etc. Schools vyerję sėt up for their 
offspring. For amusements 

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long* Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAIIONTAS Mine Run $7.50
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

BLACK BAN Tonas $Q.5O
Perkant toną ar daugiau .............

NAUJIENŲ JUBILIEJINĖ 
EKSKURSIJA LIETUVON

Laivu GRIPSHOLM

Gegužės 31 d., 1939
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO

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

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Lai v. Agentų 
Sąjungos Amerikoje.

Del platesnių informacijų ir sutvarkymo 
dokumentų, kreipkitės į

NAUJIENAS
Jeigu norite turėti smagią kelionę

Naujienų Raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. z 
Sekmadieniai nuo 9 ryto iki 1 vai. dieną

vvork, they came together to dr.’nk 
the home-brevvs and vvhiskies, and 
recall the stories and dances of the 
“old country”. In the summcr time, 
they svvam in one of the many 
beautiful mountain lakęs, and fished 
in one of the mountain streams for 
the numerous trouts.

Mahanoy City vvas built in a 
valley betvveen the mountains — 
the Catskill and Blue Ridge. The 
valley^ had been a beautiful one 
?overed vvi'.h rich vegetation, būt 
gradually, the trees and grasres 
vvere substituted vvith reserve coal; 
slack pilės, and hills broken vvith 
the mouths of tunnels. The s'reets 
of the citv vvere covered vvith the 
black coal Just — everyvvhere the 
eye savv csal or sonie.hing connect
ed vvith coal.

Mahanoy City reaches the popula- 
tion of fiftecn thousand, būt at the 
present it is decreasing slovvly. The 
minės had been vvorking steadily at 
full blast until eight years ago. The 
mine'-s boasted of t've’ve-dollar-a- 
day-vvages mtil then, būt the m'ncs 
vvere produeing too much coal — 
more than vvas in demand. Workers 
had to be laid off from their oc- 
eupations, and onlv the most vahi- 
able ones have been kept to do 
the vvork. Many of these men had 
done no other vvork except mine 
all their lives, and novv, vvhen there 
is no more mining for them to do 
they have no o'her place to turn in 
order to make their livings. Mami- 
’ies are beginning to movve out of 
the town. Many of them are hold- 
ing out as long as they can, hop- 
ing some day they vvill be called 
back to vvork.

You have heard about coal boot- 
leggers. Men vvho have been out of 
vvork a long time have no other 
alternative except to go out to one 
of the hills, locate a coal vein, and 
dig for coal to sėli to the bootleg 
dealer, vvho in turn sėlis the coal 
a t a little cheaper rate than does 
the large ccmpany. Some other men 
have found vvork in the Charles 
Kaier’s Brcvvery, vvhich employs 
around two hundred men in its 
fourishing business. One high 
school and five elementary schools 
are located in the city, making 
teaching an imporlant occupaticn.

Amusements have been inereased 
afLcr to theateps, school games, and danc-

ing. Mahanoy City can hoast of 
several pretty. parks and the moun
tains sides for ideal pienie grounds. 
A creek vvhich runs through the 
city was, at one time, full of game 
fish, būt the sulphur from th? 
minės, has killed every single fi‘h. 
Fishing mušt be done in the higher 
mounlain streams.

All in all, Mahanoy City is a 
slovv moving tovvn. Everyvvhere you 
are conscious of coal. The people 
are easy going. The vvork for the 
men in the tovvn itself is finished 
vvhen there is mil’ion dollars vvort.h 
of coal in the Reading Company 
coal yard. I believe some day, 
vvhen the coal beds are complelely 
exhausted (vvhich vvon’t be too 
soon), Mahanoy City vvill be a 
ghost-tovvn likę so many of the 
gold and silver mining tovvns. Ils 
Golden Age has passed, and I hc- 
lieve, vvon’t e> er return. The city 
has been mined under-neath, and 
even novv, you hear of cellars fall- 
ing in, and ho iscs cracking vvith 
Ihe caving in of the hollovv shafls 
belovv the surfacc of the ground.

You can kcep Mahanoy City and 
its coal, būt I vvish Piltsburgh’s 
vvater vvere as delicious as it is 
back there. —Martha Platakis.

Toip, brongūt drouęoi. Jei jus lonfino tloutmoi ir unti- 
rimoi jutų muilulų, loipo pateko orofroulio perpūtimo, 
nuovargio ar pertidirbimo, nekenlėkite iių tkouimų berei- 
Lolingoi. Naudokite linimentę, kurį jutų tėvo! ir tėvų tėvai 
naudojo nuo 1867 metų. • Paklauskite «ovo draugų kaip 
ir kuomet jie naudojo Poin-Eipetterj. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutf Pain-E«pellerio artimiausioje jums voiiti- 
nėje. Reikalaukite Poin-E>pellerio >u Inkaru ant kiekvienos 
dežutėi.

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 rašytiMOLER COLLEGE
177 NO. STATE ST. CEN. 6393

Nugaros Gėla Ir 
Inkstų Negalė

Netikra# valais, gėralan, rūpestis, persidlr- 
bimas. ir slogos dažnai pažeidžia inkstus, o 
inkstų netvarkus veikimas gali dažnai būti 
tikrąja priežastimi rugučių pertekliaus, nak
ties išbudinto, rėmens, kojų skausmų, nervin
gumo ir ištinusių kulnų. Padėk inkstams 
kraują išvalyti su CY8TEX. Paprastai jau 
pirmoji doz.a padeda inkstams rųgščlus išva
lyti ir tuoj pasijausti vėl kaip naujas. Cy- 
stex po pinigų grąžinimo garantija turi pa
tenkinti pilnumoje arba jums niekas nekai
nuoja. Įslgykit Cystex (ssis-tex) šiandien. 
Pas vaistininkus doza tik 3c., o garantija 
apsaugoja jus.

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokė jom jį
už padėtus zĮ

pinigus *
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 ASSOGIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

excu.se
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily Newa*** , »• v

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$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
drovė, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

|s.oo 
4.00 
2.00 

. 1.50
<75

MUSU SUKAKTUVI 
NINKeMS!

Užaakymo kalnai
Chięagoje — paštu:

Metama ___ ___ __ __
Pusei metų ______ -L
Trims mėnesiams

_ Dviem mėnesiams__ ___
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei ________ _____ 1------ -18c
Mėnesiui ________________  75c

••• 1 p. -r ,. , ... .. rl (
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paštu:
(Atpiginta)

Metąms -------------------------- $5.00
Pusei metų _____    2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams ..--- -------- . 1.00
Vienam mėnesiui ..................  75c• *

Lietuvoje ir kitur užsieniuose t , 
Metams _________________ $8.00
Pusei metų ------   4.00
Trims mėnesiams -------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Demokratine Amerika

Ir šiame klausime, sako ji
sai, nutarimas buvo padarytas 
vienbalsiai.

Tai kam tos tuščios sensaci
jos?

FANATIZMAS ATIMA 
ŽMONĖMS SĄŽINĘ

Europos ir Amerikos spaudo
je plačiai praskambėjo žinia a- 
pie nuostabią bylą, neseniai į- 
yykusią Sovietų Sąjungoje. To
je byloje buvo1 teisiami keturi 
sovietų valdininkai — trys žval
gybos viršininkai ir vienas pro
kuroras — už tai, kad Jie areš
tuodavo tarp 10 ir 12 metų am
žiaus vaikus, apkaltindavo juos, 
kaip; “kontr-revoliucionierius” 
ir “fašistiškų sąmokslų” dary
tojus, priversdavo juos “prisi
pažinti” ir nubąusdavo ilgų me
tų kalėjimu.

Komeiituodainos tą žinią?
“Naujienų” jubiliejaus proga, sveikinimo telegramas “Naujienos” pabrėžė, viena, kac 

rhums atsiuntė du Roosevelto kabineto nariai — Darbo tie apgavingi vaikų kaltinimai 
Sekretorius p-lė Frances Perkins ir Prekybos Sekreto- j prisipažinimai nebutud- 
rius Harry Hopkins, ir Jungtinių Valstijų senatorius sf kontr-revoiiuciniuose. sąmok- 

m, x & sluose yra labai panašus į kal-
James Hamilton Lewis.. . , v . • tinimus ir prisipažinimus, ku-

Tai pirmas toks atsitikimas, kad šitokie aukšti fe- L-jais pagarsėjo visiems žino- 
deralinės valdžios vadai parodė, jogei jie įvertina LIE- mos “Maskvos bylos”; tokiu 
TUVIŲ LAIKRAŠTĮ ir tą kulturinį darbą, kurį jisai dir- budu atrodo, kad tie trys žvai- 
ba LIETUVIŠKAI KALBANČIOJE ateivijoje. gybininkai ir prokuroras, norū-

Savo sveikinimais ir linkėjimais “Naujienoms” jie rlami i)akeltl savo reputaciją, 
pagerbė ne tik musų dienrastj, bet ir visus AMERIKOS gotojai; kopijavo Višinskį ir UI- 
lietuvius. richą. /

Lietuviai Amerikoje, kaip ir kitų taukinių grupių at- An[ra l<Naujienos„ Dastebe. 
ėiviai, nėra antros rųšies piliečiai šioje šalyje. Jie naudo- L kad’tokic įlykai> kaip ma. 
jasi tomis pačiomis teisėmis ir privilegijomis, kaip ir se- vaikų .areštavimas ir apga- 
nieji amerikonai”. Ir jų vaikai čia nebus traktuojami, vingas nuteisimas už “kontr-re- 
kaip posūniai. voliucinius sąmokslus”, iki šiol

Tokia yra AMERIKOS DEMOKRATIJA. nebuvo girdėti nė vienoje civi-
Ją gerbti ir branginti privalo kiekvienas, kuris nau-Pizuotoje šal^e-

dojaši jos vaisiais. Bet įsivaizduokite, kaip tas
Jos vertę ir esmę pažinti yra nesunkų ypač dabarti- ‘‘Naujienų” pastabas išdėstė sa- 

riiaiš laikais, matant kas dedasi kitur. y° Publlkai komunistiški ‘ pro-
1 ■■ ... • ... . . .v. ... v. > . . ,. ..v letanato švietėjai.Demokratija ne tik leidžia piliečiams balsuoti, reikš

ti savo miomohes ir organizuotis. Ji apsaugoja visas tas Vienas po pseudonimu pasi- 
ASMENS TEISES, kurios žmogų daro žmogum. *anatikas Parašč; ° čika’

, Ne be reikalo kiekvienas ateivis, tik atvykęs i Ame- ^lsk1^ _sta ‘J10 galblllt.^ų ‘Xga" 
nką, tuojaus pajunta, kad jisai yra laisvam kriste — jienose” lygina mažus vaikus 
“ffrėe epun^ry”. ., r t “su senais, mokytais, pasauly-
( “GILAUS PASIDIDŽIAVIMO JAUSMU”, kaip savo j e pagarsėjusiais” trockistais. 
teięgrąmoje sako Sekretorius Hopkins, pripildo mus ne Toliau jisai rašo, kad “Naujie- 
tikthi tas fąktds, kad sukako 25 metai “Naujienoms”, bet nos” smerkia ?pvįętiį valdžią už 
ir tas, kad “Naujienos” per tą ketvirtadalį šimtmečio ne- tab kad i°s t?lsimas,l:;nu^audc 
atlaidžiai tarnavo DEMOKRATIJOS PRINCIPAMS, ku- 
naiš yra pagristos šios Jungtinės Amerikos Valstijos! tus už “kontr-revbliuciją”!

....... ........——................ —...... . žiuri žmogus ir stebiesi, kaip 
J................................. Sad kas>. n9rs tękius besąžiniš-Ar I jT /V .. kus melus fabrikuoti ir skelbti.

XX —— ju^ “Naujienos” lygino ne tei-
t* / -4 .ą »’< .,i F * ’ i Ui M 11*1 i' ' ■ *•

.... ... . siamuosiiis tose sovietų bylose, 
;—7~...... .4< 4 , .... . o tiktai teisimo metodus. Jos

pūsti sensacijų burbulą. Pusėj nurodė, kad tie trys žvalgybi
ninkai ir prpkuroraš “kopijavo 
Višinskį ir Ulrichą”; bet nie
kuomet nesakė, kad Leninsko- 
Kuznevko vaikai kopijavo Ži- 
novjevą, Kamcncvą ir Buchari- 
hą!

Ir niekuomet “Naujienoms” 
neatėjo į galvą smerkti sovietų 
valdžią už tų keturių valdinin
kų nubaudimą. Kuris žmogus 
sveikam prote patikės, kąč 
“Naujienos” galėjo taip rašyti?

. t » * 11

Savo fanatizme komunistai 
nesidrovi per akis apgaudinėti 
net tuos, kuriais jie pasitiki.

“KeLeivio” SVEIKINI
MAS “NAUJIENOMS”

jisai rašo

Gražų sveikinimą ir. linkėji
mus “Naujienoms”, jubiliejaus 
* 1 '* • ; x * J l . . f t . i *•■*» j, 
proga, įdėjo savo redakcinių 
straipsnių puslapyje populiarus 
musų draugų savaitraštis, “Ke
leiviu”, Paminėjęs, kiek sunku
mų teko “Naujienoms” nugalė
ti, ypatingai pasaulio karo lai
kais, kai fanatiški klerikalai jas 
skunae valdžiai,

“kai Uis skundais priešai 
‘p ’ f f ’ f ♦ | j S ’ • | ^ * * i • * ■> “t/. 'pajėgė musų skaudos su
naikinti, iaį jie brądėjo kito
kią priemonių jieŠkoti. Prieš 
‘Naujienas’ jie pradėjo ataką 
iš vidaus. Prie šitų buvo pri
sidėję ir kitokio plauko žmo
nės (t. y. komunistai. — “N.” 
Red.).

Bet visas atakas ‘Naujie
nos’ atrėmė ir šiandien jos 
yra vienas rimčiausių mtisų 
laikraščių. Daugiausiai už tai 
kredito priklauso vyriausiam 
‘Naujienų’ redaktoriui, drau
gui Pijui Grigaičiui.

“ ... Taigi šia proga ir ‘Ke
leivis’ sveikina draugus nau- 
jieniečius ir kartu su jais 
džiaugiasi, .susilaukus jiems 
šitokių reikšmingų sukaktu
vių!”

ne

PUČIA ĖŪRBULĄ

Po kiekvieno SLA Pildomos 
Tarybos suvažiavimo tam tikra 
niusų spaudos dalis bando iš-

metų laiko atgal ji rašė, kad bu-1 
vęs priverstas “rezignuoti” dak- 
taras-kvotėjas Stanislovaitis. 
Dabar ji skelbia, kad suvažia- 
vinie ėjęs “triukšmas” ir kad 
iždo globėja p-lė E. Mikųžiutė 
“išstūmė” adv. K. Gugį iždinin
ką iš SLA nuosavybių Chicago- 
je globotojo vietos.

Rašo ta spauda ir apie kokių 
ten žmonių “pretenzijas” išės
ti sekretorių Viniką ir pasiimti 
jo “džiabą”, ir t't.

Tikrumoje, kiek tenka patir
ti iš Pild. Tarybos suvažiaviipo 
dalyvių, nieko ypatingo, arba’ 
“triukšmingo”, tenai neatsitiko. 
Iždininkas atsisakė prižiūrėti 
nuosavybių tvarkymą dėlto, 
kad tai jam užima daug laiko 
(jisai norėjo nuo tų pareigų pa- 
siliuosuoti jau spalio mėn. su
važiavime); ir kai jisai atsisa
kė, tai Pild. Taryba pavedė tą 
darbą iždo globėjai Chicago j e.

O apie bendrą nuotaiką suva
žiavimo posėdžiuose “Tėvynės” 
redaktorius, smulkiai (gal per 
smulkiai). ,išanaliząvęs buvusius 
jame “šaltus ir. karštus” gin
čus, pastebi:

“Pildomosios Tarybos su
važiavime negalima buvo pa
stebėti nei mažiausių taip va
dinamų ‘srovinių’ skirtumų 
lietuviško pasaulio srities. 
Mažas skirtumas nuomonių 
apie tai, 
keltis į 
juokinga

kaip greit reikia 
Ėittsburglią, bulų 
vadinti sroviniu.”

“Naujienos” — ne nuolatinis 
musų lankytojas, bet retas, la
bai retas svetys. Gaudavome 
“Naujienų” 3—4 numerius į 
mėnesį, o dabar jos pas mus vi
sai neateina.

Tokiai padėčiai esant, iš kur 
mes galėjome žindi!; kad “Nau
jienos” sukaktuvėms ruošiasi?

Tačiau gandas apie “Naujie
nų” sukaktuves atėjo savo ke
liais, niekeno nekliudomas ir 
nevaržomas!

Šių sukaktuvių proga tenka 
“Naujienoms” kaikas palinkėti. 
Per praėjusius 25 metus “Nau
jienos” kietai laikėsi savo nusi
statymo ir atkakliai gynė savo 
pozicijas. Tie 25 metai pasižy- 
mėjo didelių įvykių gausumu. 
“Naujienos”’ tų įvykių sūku
riuose '

Dar yra žmogėdrų

Nepriklausomos Lietuvos sukis 
pirmiausia iškeltas “Naujienose

visuomet surasdavo sa
vo tikrąjį kelią ir mokėdavo ų 
parodyti kelio ieškančiai visuo
menei.

Dabar, kada musų akyvaiz- 
doje vyksta nemažesnės reikš
mės įvykiai, kada bręsta milži
niški visuomeninių santykiiį 
pasikeitimai, “Naujienoms” teks 
dar didesniu atsidėjimu ruošti 
darbo visuomenę kovai už jos 
tikruosius siekimus ir idealus, 
rūpintis kad ši kova būtų lai
mėta, laimėta galutinai ir vi
siems laikams!

Šiame darbe linkiu “Naujie
noms” ištvermės, pasiryžimo ir 
didžiausio pasisekimo.

Su draugiškais linkėjimais 
Jūsų

Kunigas
Kaunas, . ) ' * . - v • •

1D39 m. vasario m. 22 d.

LIETUVOS UNIVER
SITETO' STUDENTU 

padekA

(Tęsinys)
ŽMONIŲ ŪPAS.

Reikia betgi pripažinti, kad 
gyvenimas nepalyginamai stip
resnis yra ir gudresnis už tą 
žandarą, ir nežiūrint jokio drau
dimo, kelia įvairiausių klausi
mų ir visados suranda kelius 
jiems išrišti ir aprūpinti. Lie
tuva gyvena budri ir kalėjime, 
ir rengiasi prie geresnės atei
ties. ‘

t Lengva suprasti, kaip pana
šioj atmosferoj, griešto išnau
dojimo, prievartos ir suvaržo
mo susidoroja žmonių ūpas. 
Kuomet traukėsi iš Lietuvos 
.. 4 h • L » J j . . > » * . . < .*»•• * ’ • ,

rusai, žmones juos lydėjo, kaip 
savo nelaimę. Tiek buvo jų pri
varginti prieš kąrą ir karo me
tu, kad nieko blogesnio nesiti
kėjo susilaukti, ir vokiečius su
tiko be ypatingo prijautimo, 
bet ir ne piktuoju, manydami, 
kad net karo metu jie mokės 
žmoniškiau nustatyti savo san
tykius su vietos žmonėmis. 
Greit betgi prisiėjo nusivilti, 
nes iš pradžios ypač vokiečiai 
ėjo rusų pėdomis daugelyj vie
tų, pribaigdami anų pradėtą 
krašto naikinimą. Vėlesnės ga
dynes vokiečių parėdymai te
galėjo nusivilimą didinti. Va- 
duodamies vien savo kariuo-

■ menės .reikalais, jie perdaug 
’ grieštai varė krašto alinimo, ir 

tas padarė, kad nusivilimas 
virto, neapykanta! Nerasi da
bar Lietuvoje .vietos, kur į vo
kiečius butų žiūrima su užuo
jauta, bet kas kart vis dau
giau vietų, kur neapykanta 
prieš vokiečius dėl jų sauVa- 
lios, brutališkumo, žiaurumo ir 

’ gobštumo ima auginti žmonė
se kerštą prieš juos ir vis daž
niau verčia žmones stverties 
pasipriesinimb, ^atsakyti' kumš
čiu už kumštį ir lazda už laž-

Mieli SLA įtariai Amerikoje:
Jus, Brangieji Ėreliai, dau

giausiai padėjote Tėvynę atku
riant, JųsJ< Uoliai sekėte savo 
gimtines vargų ir džiaugsmų

Už keliasdešimt kilometrų 
nuo Hernianšburgo, Australi
joj, gyvena pusiau laukinė tau
telė ąrantai. <Misjjonieriai, Ne
krikštydami arantųs, pramokė 
juos ir žemę dirbti; tačiau įas 
arantiiš dar tebėra užsilikę kei
sti ir žiaurus papročiai. Jie ma
no, kad, užmušus svetimos gi
minės žmogų ir išgėrus jo 
kraują “dievaičių garbei”, su
teiks jų tautelei stiprybės ir 
sveikatos. Ir dar visai neseniai 
jie* pasigavo vieną kitatautę 
moteriškę, pusitempė ją į savo 
urvą, nužudė ir išgėrė jos krau
ją.

padėti savo krašto vargstam 
tiems vaikams.

Štai, ir vėl sunkios dienos at
eina musų Tėvynei. Nepažabd- 
tas imperializmas vėl tiesia į 
riius savo grobuoniškų ranką. 
Kiekvieno doro lietuvio širdis 
nerami, ieško vienybes ir drą
sos. Štai delko Jūsų, Mieli Tau
tiečiai $500 dovana mums dvi
gubai brangi: be materialinės 
paramos ipes dar jaučiaijrie. ir 
tą prįetelišką rankos spustelėji
mą nelaimėje, kuris tiek šilu
mos ir padrąsiniino teikia.

■1 • ■ • 1 j •
Širdingai dėkodami Jum, 

Brangus Broliai, už piniginę 
dovaną ir męraiinę paramą mes 
leidžiame sau padėkoti ir tų ne
turtingų mokslą einančiij var
du, kurie tąja pašalpa naudo
sis. O šelpiami mes, {studentai, 
esame per šykščiai! Kudirkos- 
Vaicaįčid šviesos ir mokslo var
go kelių epocha dar nepraėjusi.

Vytauto Didžiojo Uįniy.ęr- 
siįeto . Studentų Medikų 
“Ąžuolo” Korporacijos

Valdyta
Kaunas, Gedimino 38 
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Iš Lietuvos
Baigiami vežti Iečiai

. PANEVĖŽYS. — Paskutiniu 
metų, kas dar nesuspėjo, pfi- 
ąiyežti . vasarai. .. ledų, skubą 
vežti ledus\ vežimais.

šiame sezone ledus vežė iš 
atskirų Nevėžio vietų, tačiau 
iš patogiausibs , ledų pakrovimo 
vietos, už šaulių čiuožyklos, le
dų išėmimas nusitęsė 
senamiesčio.

net iki

Vokiečiai .patys bene prade
da susiprasti. Nežinodami lie
tuvių, budo, jie iš karto manė, 
kad lietuvių ramumas, klusnu
mas ir. nesipriešinimas jų dar
bams pat atėjimo pradžioj rei
škia lietuvių nesusipratimą, 
nuolankumą, reiškią, kad jie 
avių, būrys, kuriaipe galima 
daryti viskas. ) Kerštas, kuris 
jau pasirodė, labai juos nuste
bino ir; reikia spėti, nustebins 
neužilgio dar labiau, jei vokie
čiai nesusivaldys iį neišmoks 
žiūrėti Į niušų kraštą, kuris 
supranta ša’vb reikalus ir mo
kės juos ginti.

r į • • š »* * ’ * ' I 1 * : •Tas susidėjus t žmonėse ūpas 
turi nų tik laikinos ir pereina
mos prasmes. Atsimindama vi
sa, kąs reikėjo patirti ir išken
tėti Lietuvai nuo. rus jį vyriau
sybes anksčiau ir karo metu, 
prisižiūrėdama tam, kaip nau
dojamas musjį kraštas vokie
čių savo tikslams, . Lietuvos 
liaudis jau daro išvedimui at- 
eičįąi, — be galo egoistiški vo
kiečiai kąro metu nemokės ki
tokie būti ir. karui pasibaigus, 
y^ač kad jau dabar kai-kuriais 
savo parėdymais yra parodę, 
kad jiems rupi užimti Lietu
voje rusų pavergti ji-i
savo reikalams ir išnaudoti 
Jieriiš kiek tik galima..

Tas patyrimas brandina po
litiškąjį liaudies susipratimą; 
lozungą z neprikląųsęmoš Lietu
vos dadp .vįenintoliai priimti
nu ir skubiai doro ja apie j 
visą dabartinį Veikimą tiek po
litikos srityję, tiek visuomenės 
ir kultūros reikaluose.
L.S.D. PARTIJOS VEIKIMAŠi

’ . • , /. f ... , r

Kalbant &pie dalyvavimą Lie- 
fiivoš gyvenime Lietuvos So
cialdemokratų Partijos, reika
linga duoti trumpą jos gyve
nimo istoriją paskutiniais dve
jais nietais, nuo karo prad
žios.

Laikotarpis prieš karą buvo 
Lietuvos gyvenime dideliaušibs

reakcijos metas, kuomet musų ; 
visuomenėje galėjo ką-nors 
dirbti vien organizacijos, ku
rių rusų vyriausybė nelaikė sau 
pavojingomis esant, būtent, 
klerikalų ir tautininkų organi
zacijos.

Visam kairiajam Lietuvos 
visuomenės sparnui, o visų pir- 
jiniausia socialdemokratams, ne 
tik kad nebuvo galima nieko 
veikti, bet nebuvo galima nei 
kur-nors atvirai pasirodyti. To 
sparno legalizuotoji spauda, 
švietimo draugijos ir įstaigos 
buvo panaikintos lig paskuti
nei, ir jei kas buvo galima da
ryti, tai negut nelegaliu budu, 

i slepiami ir per tai vos siau- 
. rose organizacijose.

Karo pradžia, nežiūrint dide
lio visuomenės gyvenimo su
varžymo, buvo podraug plates
nio Visuomenės gyvenimo pra
džia. Ištikusios musų kraštą 
nelaimės pagamino reikalą or
ganizuoti pašalpą karo aukoms, 
iraplesti tarp žmonių agitaci- 
os, kad nebėgtų iš Lietuvos, 
tuomet paaiškėjo, kad rusai 
trauksis, o traukdamies pradė
jo raginti žmones, kad ir jie 
kartu trauktųsi su rusų armi
ja. Tame darbe dalyvavome 
kiek galėdami, nors sąlygos 
mums buvo kuoprasčiausios: 
.visi pinigai, kuriuos rusų vy
riausybė davė Lietuvos šelpi
mui, buvo teikiami vien deši
niajam musų visuomenės spar
nui, susitelkusiam “Lietuvos 
Komitete,” o nuo pinigų pri
derėjo ir paties darbo galimy
bė. Apie normalio darbininkų 
klesos gyvenimo reikalus ne
begalėjo būti nei kalbos, kuo
met karo frontas, skindamas 
Lietuvos plotus, iš eilės grio
vė ir degino vienus miestus, 
kaip Šiauliai, o kituose rusų 
vyriausybė iš anksto naikino 
vietinę pramonę, versdama kel
ti visus Lietuvos fabrikus Ru
sijon. Lygiu budu iro Lietuvos 
ūkis, ypač dvarų, nes dvari
ninkų didžioji dauguma išbėgo 
Rusijon viską pamesdama.

Be dienos klausimų, • iškilo 
betgi greitu laiku politiškas 
Lietuvos likimo klausimas, ir 
beesant rusams Lietuvoje bu
vo. pradėta jis svarstyti ir mė
ginta rišti. Kuomet tas klau
simas buvo ilgesnį laiką deba
tuotas siauresnių organizacijų 
tarpę,t buvo pasistengta, prieš 
pat piisamš pasitrauksiant, su
šaukti Partijos konferenciją, 
kad joje nustačius, tarp kita 
ko, ir politiškieji Partijos lo
zungai atsimainiusioms sąly
goms. Del visuotinos suirutės 
ir pasunkėjusio susinešimo kon
ferencija įvyko tik iš dalies ir 
lik iš dalies davė atsakymą į 
svarbiausi dienos klausimą.

Tuomet betgi buvo konferen
cijos patvirtinta, kad nors ne
galima iš anksto pamatyti, kaip 
karo pabaigoje susidarys val
stybių santykiai, politiškieji lo
zungai turi formuluoti Parti
jos siekimą prie kuoplačiau- 
sios politiškos laisves, nežiu- 

Lietuvai lemta pa- 
Rusijos, ar su ja

rinkimą žymesniais Partijos 
darbe draugais. Ta konferen
cija, duodama interpretaciją 
politiškam Partijos programų i, 
rėmėsi jau nebe formula, kaip 
ją yra nustatęs Krakuvos su
važiavimas, bet programo dva
sia. Partijos programas, siekis 
sietuvos laisvos demokratiškos 
respublikos formos, federacijos 
ryšiais susijungusios su kaimy
nų šalimis. Žlugusi 1905 metų 
Rusijos revoliucija pakirto ko
jas ne tik kovai už laisvę, bet 
ir politiškam Partijos progra
mų! : gal ne tiek dėl naujo pa
matavimo, kiek dėl nepasitikė
jimo demokratijos jiegomis, 
nematant kitokio kelio laimė
ti, kaip suvienijus viso Rusi
jos proletarijato
Partijos programe demokratiš
kos sufederuotos
vietą užėmė politiška Lietuvai 
autonomija su plačiausiomis 
teisėmis savarankiai tvarkyti 
krašto gyvenimą.

Dabartinis karas 
išgriovė senuosius 
santykius ir sutvėrė

■ ją padėjimą. Dabar 
tiki, kad rusai įveiktų vokie
čius ir ginklu juos išvarytų iš 
Lietuvos; negut pati ekonomiš
kai suvargusi Vokietija karo 
pabaigoje turėtų, apveikta, iš
sižadėti užimtų plotų ir atiduo
ti, tarp ko-kita, ir Lietuvą.

(Bus daugiau)

pastangas,

respublikos

iš pamato
Lietuvos 

visai nau- 
mažai kas

KORESPONDENCIJA
Miami, Florida

Daugelis naujieniečių, pra
leidę žiemą Floridoj, pa- , 
staromis dienomis išvaži
nėjo į namus.

Vasario 28 d. š. m. išvažiavo 
namus, Philadelphia. Pa., p-ia

F

tris menesius tas

r|nį; to,. ,ąr 
silikti prie 
persiskirti.

Praleidus, 
klausimas iš naujo iškilo aik
štėn, o šiandie jis atsistojo vi
sų kitų priešakyje — tiek mu
sų Partijos darbe, tiek Lietu
vos Visuomenės gyvenime. Tas 
klausimas nustato Partijos veį- 
kimį net kitais atvejais. Rei
kia pasakyti, kad šiuo metu 
Partijai sunku buvo tiek susi
tvarkyti,, liail dabar ji butų ga
lėjus duoti formaliai teisėtą at 
sakymą politiškus lozungus ta
riant. Sąlygos neleido sudaryti 
bent kiek platesnės konferen
cijos, ir todėl Centro Komite
tas padarė, ką galėdamas: su
kvietė atstovus vietinių orga
nizacijų, kiek jų buvo galima 
dar surinkti,, ir papildė susi-

suomenės veikėjo p. J. Griniaus 
žmona. Ji dažnai rašinėja į mo
terų ‘ skyrių “Naujienose”. Ji 
smagiai praleido keletą savai
čių Miami, Fla., pp. Bubnių 
viloj, 1275 N. W. 55 Terrace. 
Buvo nuvykusi į Kcy West, 
Fla., ir ten praleido savaitę lai
ko.

Kaitų su p. Griniene atosto
gavo Floridoj p-ia Tvaronis. 
Jos laivu iš Miami, Fla., išplau
kė į Ncw Yorką, o iš ten trau
kiniu parvyks į Philadelphia.

Kovo 3 d. išvažiavo į namus, 
Chicagon, geri naujieniečiai pp. 
Morkai. P-as Morkus yra kon- 
traktorius. Jis ir dabar dar sta
to namus, bet mėgsta pamatyti 
įdomesnes vietas ir pasikaitinti 
saulės spinduliuose bei pasi
maudyti Atlantike, kai Chica
goj stovi sniego pusnynai gat
vėse. Jie praleido Miamioj apie 
du mėnesiu laiko. Pataisę svei
katą ir gerai pasilsėję pp. Mor
kai išvažiavo namo. Jie gyve
no pp. Bubnių viloj.

Kovo 5 d. apleido Miami ge
ri naujieniečiai pp. M. Šarkiai 
iš Rhinelanderio, Wis. Jie čia 
atostogavo apie du mėnesiu lai
ko. P-no Šarkio mėgiamiausias 
užsiėmimas buvo žuvaviinas, o 
p-ios šarkienės — žaidimas su 
Atlantiko bangomis.

Jiedu gerai parudavę nuo 
Floridos saules spindulių ir pa
silsėję bei išvengę šaltos \Vis- 
consino žiemos ir kupini ener
gijos išvyko Rhinelanderin prie 
biznio. Pp. Šarkiams a tos toga u-

sunu.s Aleksas.
Kovo 6 d. automobiliu išva

žiavo Chicagon pp. Baikščiai, 
kurie turi “furniturc” biznį 
Chicagoj ant Town of Lake. 
Jie atostogavo kartu su savo 
žentu p. Šimkum ir dukteria. 
Pp. šimkai beatostogaudami 
Miamioj sumanė nuvažiuoti 
Kubam P-as Šimkus papasako
jo įdomių įspūdžių iš kelionės 
Kubon ir
Jie praleido Miamioj per du 
mėnesius laiko ir labai paten
kinti žiemos atostogomis Flo
ridoj. —Florid ietis.
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Rooseveltjas ah Educator

NAUJIENOS
JUBILEE

REFFERING TO 
OTHER COLUMNS News~Letter

By DR. E. G. PETERS

of th*e few 
that have 
Deal wave

Why is Chicago one 
large American cities 
gone through the New 
without produeing a reform? Even
Kansas City has “reformed”, būt 
Chicago’s corruptionists remain es- 
sentially untouched.

Chief among the causes of this 
pitiable situation in Chicago is the 
metropolitan press. Of the five big 
dailies, the Tribūne, Herald-Exa- 
miner, and JEvening American are 
unmitigatedly lying and reaction
ary. While the Daily News handles 
foreign affairs well, it could do no- 
thing better than build up Court- 
ney for mayor; whereas the Daily 
Times, which usually supports the 
New Deal in national polities, is a 
weak reed in local matters. The 
lack of a real fighting liberal am
ong the metropolitan dailies is very 
largely responsible for Chicago’s 
continued condonement of rule by 
corruptionists.

In 
weak 
press 
daily 
years
fought for what is decent and Pro
gressive. That paper has held high 
the fine journalistic tradition that 
it is the duty of a good newspaper 
to battle unceasingly for human 
advancempnt.

Believing in the slogan “Give 
light and the people will 
way,” Naujienos gladly 
column, The World at 
when it is too liberal 
daily papers. Never has
asked me to tone down the out- 
spokenness of my column; if any- 
thing, that paper has urged that I 
hit evil in high place even harder. 
To a liberal such encouragement 
is vitally important.

If this city had 
genuinely liberal 
Chicago would in 
ing for mayor a
likę La Guardia, not a half-hearted 
“New Dealer” likę Kelly on a Uti
lities placeman likę Green.

or mis-educates, for the present at 
least, more than any other living 
person. His educational influence 
|s not wholly beneficial, as his ar- 
dent admirers contend; nor is it 
entirely baneful, as his bitter ene- 
mies insist. Moreover, likę great 
political leaders of the past, he 
will doubtless project himself down 
through the years after his death.

Julius Caęsar, perhaps antiąuity’s 
greatest political figure, did much 
more than prepare the way for a 
long line of Roman emperors. He 
fathered the imperial idea, which 
for a time flowered m, the Frank- 
ish empire of Charlemagne, which 
fired the brain of Napoleon and 
now is inflaming that of ii duče, 
and which idea until the World War 
enjoyed a luxuriant life in the 
wide-flung realm of Russian 
and German kaiser.

tsar

Pirmyn Chorus
sorts of Lithuanian. organiza- 
have hailed. “Naujienos’’ on 
25th year jubilee.

vivid contrast to Chicago’s 
or reactionary metropolitan 
is Naujienos, the Lithuanian 
which has for twenty-five 
courageously and steadfastly

find their 
runs my 

a Glance, 
for most 
Naujienos

more
as

april
true Progressive

papers as 
Naujienos, 
be choos-

Franklin D. Roosevelt is certain- 
ly the most povverful political lea- 
der in America, and he is the most 
influential statesman in the world. 
This is a unique position for a 
peace-loving democrat in the face 
of the dictators’ mad grab for ab- 
solute povver. Because of his posi
tion as vvorld-leader of capitalistic 
democracy, he inevitably educates

only
not

Similarly, Napoleon I not 
struck a blow at feųdalism, 
only unleashed for a generation the 
dogs of war. He also beąueathed 
to France a blind love of military 
glory and through the Napoleonic 
Legend he arranged the stage for 
the coup of his nephew, Napoleon 
III. In our country, Washington and 
Hamilton, Jefferson and Jackson 
and Lincoln were great educators 
or mis-educators in our national 
life long after their bodięs moldered 
in the tomb. Somewhat similar may 
be the educative and mis-eduęative 
influence of Franklip D. Roosevelt 
as a lawgiver and party leader, as 
valiant conqueror of a great bodily 
affliction, and as simple democrat 
in his official, personai, and iami- 
ly life.

Almost likę going fręm the stiff, 
regai receptions of Queen Victofia 
into the freedom and ease of a fa-

• . V' » .. -i ■ . •

mily circle is the contrast betyreen 
life in the White House umįlęr thę 
Roosevelts and life therę under the 
Hoovers. Mrs. Hoover, wanting to 
hide the plebian origin of herself 
and her husband, and striving to 
make the White Housę semi-ręgal, 
as in the days of the federąlists, 
would be greatly shoęked at k thę 
simple Sunday evenipg suppers of 
Joday’s First Lady and family». And 
Herbert, I fear, would deem FDR’s 
sandwich lunches at his work desk 
unbearably “common”, quite too 
much likę the lunchbox dinner of 
a WPA worker on the eurb, or likę 
the mechanic’s alongside his tools.

(To be continued)

( All 
įions 
their
( Pirmyn chorus likevvise vvishes to 
extend its grcetings, and hails “Nau
jienos” vvith a. Valio! The very li
terai “Naujienos” publication has 
been likę av father to Pirmyn.

It vvas “Naujienos” that, vvas 
among thę first to back Pirmyn 
chorus vvhen Pirmyn announced in- 
tentions of visiting Lithuania, and 
has given thc presęnt Pirmyn the 
couragc to reach thę gret heights 
thę chorus has a'teined.

“Nąujięnos” not only has given 
space these many years to the cho 
rus column that appears every Mon
day “Pirmyn Sharps .And Flats”, 
būt has likevvise donated a grea 
deal of fęec space and advertising 
of all, of Pirmyn’s past and present 
concerts and operetas.

Novy on “Naujienos” 25 year 
jubilee, Pirmyn chorus stands firm 
to support “Naujienos” upon their 
nevv venture into the future. They 
say thUt the first J 00 years are thc 
hardest, and then things 
smooth.

run

vvas
thc

Well, in “Naujienos” case it 
the first 25 years that vvere 
hardest. “Naujienos”, success 
inainly due to the sheer pluckyness 
and grit of; the meii that vverę 3$ 
staimch as Lincoln was in.^pite of 
their failųres. It. węs
that seV».H. go.aL strove tovvard it, 
and reached it.

Pirjnyn chorus once 
kpovvledges “Naujienos” 
amęng , the

thcsc m c n

more ac- 
leadership 

; Lithųanian-American 
pevvspapers and once more §ays VA
LIO! John Faiza

iNTRODMlNG
ALEVANDER

WESLEY

AN OPEN LETTER TO ŠEN. SCOTT LUCAS
Chicago, Illinois 
Fcbruary 16, 1939

Senator Scott W. Lucas
The Senate, v
Washington, D. C. 

/

Honorable Sir:
XVhen bj/ your vote you defeated 

the President’s bill for $875,000,000 
WPA appropriations you joined the 
Dollar Democrats of the Garner 
gang vvhich represents Soutnern 
Bourbonism and Northern Plutocra- 
cy against the Nevv Deal. When you 
voted vvith Garner against Roosc- 
veit, you violated your election 
pledgc because you vvere elected on 
a Nevv Deal platform; an.d you 
Bkevvise voted against the interests 
of the tvvo groups that put into 
Office—the fariners and 
e r s.

You voted against the 
thc vvorkers because a 
of jobless tends to beat dęwn 
vvagęs and thę Standard of living 
for thc toilihg masses; and because 
such an army strengthens the ar- 
guments for sales taxes to support 
the uncmployed? taxes that falls 
most heavily upon the vvorkers.

When you voted vvith ( Garner 
against the President, you voted 
against the interest of the farmers 
because \VPA helps to put pay- 
checks into the hands of thė job- 
less, and so enables them to buy 
the farmers’ producc. Such ęhecks 
give thc farmers a better market. 
Again, vvith a million throvvn of 
WPA, they mušt be taken care of 
by local relief organization, yvhicb 
are already svvamped. Piling higher

thc vvork-

intcrest of 
largo army 

<lown

Ji
their burden hikes local axes. In 
rural areas such taxes hit farmers 
įpuch harder than do thc taxes on 
incomes and inheritances , from 
vyhich comes ą ąood deal of the 
lįederal revenuc used for, WPA. 
Tnus, by your vote' Senator Lupas, 
you first hurt the farmers ; through 
lessening the market for his pro- 
duct. Next you hurt him by hiking 
us taxes to support the local re- 
jef organizations.

Since you vvere elected on o Nevv 
Deal program, vvhen you vvent ag- 
aipst the President, you really 
tnumbed your nose at the people 
vvho elected you. In other words, 
you sailed under falše colors until 
yęu got to Washington. Then you 
raised your true colors. If you re- 
piy that you acted according to the 
dictates of your conscience, many 
people who voted for you vvill an- 
swer. “Hokum! You voted, ąccord- 
ing to the dictates of Big Business.”

I am both a city vvoęker and an 
ovvner of farm land. Many of my 
relatives and friends are farmerę 
and city vvorkers. We voted for ypu 
in the primary; we voted for ip the 
election. Būt we voted for you as 
a New Dealer, as you then claimed 
to be.

Since the President hąs asked for 
an additional $150,000,060 for WPA, 
Senator Lucas, you have a chance 
to correct your mistakc, and to 
back the Nevv Deal as you were 
elected to do. Your constituency 'cx- 
pect you to fulfill your pre-election 
pledges.

Respectfully yours,

. ■ .J ' .. ‘

. Alexander Vasiliauskas (Al. Wes- 
.the name he is known by on 

the NBC hook-up, has sung through 
their faciiitięs from coast to coast 
at <juįte freęi^ent intervals. In his 
widč and varied career he has bad 
the opportunity to participate in 
the Lotus Club which is an exclu- 
sive club whercin up. and coming 
musicians perform and are judged 
critically for their merits.

Ho\y did aĮl this s.tart? Alex Va
siliauskas comes from a prominent 
musicaj family in Saginaw, Mich
igan, and with this backing he took 
his voice and couragc in hand and 
entered a State-wide International 
musical contest and won first place 
out of a field of 60i0 voices. This 
gavo him a long engagement in the 
largest theatres in Detroit, Mich
igan, ąnd also ,an opportunity to 
sing t with thc Detroit Symphony 
Orchestra. His voice was , heard 
oyer all the popular broadeasting 
statios in that city.
(. Hią njost recent success was with 
the Daily Mirror which held a 
gigantic Folk Festival and he was 
thę star solo singer. As a result of 
his;. ti;ęmendous appeal to, a vaši 
audience at the folk festival, Mr. 
Vasiliauskas is going on a concert 
tour of the principai cities of thc 
U. S. and Canada to afford the 
people of those cities a chance to 
hear his voice.

A celebration is always a 
fine cccasipn to shake hands, 
to pat some one on the back, 
to jake 
change 
marką.

And somebody’s Silver Ju- 
bilce is a celebration, indeed! 
ilere we go:

A handshake to the am- 
bitious gcntleman who roused 
individuals of various interęsts 
and altitudes. to write their 
£eneral or specific opinions on 
topies that cęnęern all, of us 
vvho are of Lithuanian descęnt. 
These , opinioną appear in EN- 
GLISH and LITHUANIAN ar- 
ticles in other columns on othei’ 
pages of Saturday’s NAUJIE
NOS, (Section IV). We refer 
you to them.

A handshake to other col- 
umnists in other papers who 
mentioned us in their columns 
during the lašt fiscal year. We 
were pleasantly surprised to 
find out how seriously they 
“took” our remarks. Though 
vve had not stated any narnės, 
nevertheless the right persons 
stepped , into “the shoes that 
fit”. \^hat’s more, vvhile we 
had expressed sincere sent- 
iments as to their plight, they 
themselves brought out cold 
facts which slapped their cwri 
faceS'. '

A merry-old v pat-on-the-back 
of the columnjąt who tried to 
criticize this page. Youil never 
guess whatibaP^ened! Anyway, 
it is our suspicion that he needs 
to be remind^I of that old 
proverb-or-s‘omething: “People 
who live ih glaąs houses must- 
n’t throw stonės.”

>

And a jollypfine pokę-in-the- 
ribs of the i.“journalist” who 
thinks newspapęr writing is for 
the purpose of inspiring cri- 
tięism. Hey-hey, so that’s why 
you write as you do?

Well, here is why vve do 
We vvrite for ithe purpose 
giving expression of some opin- 
įon or idea. We try sincerely 
to express a thing simply as 
vve see it or believe it to- be.

Why seek criticism? Much 
of it
Rather seek coųnsel.

Nor do vve read to criticize. 
Of course, vve might not agree 
vvith vvhat vve read, būt that 
is different from criticizing.

This reniinds us of a motto 
that vve used to look at dūrinį 
our school days vvritten high 
on the vvalls of Harper Me- 
morial Library : /‘Read neither 
to criticize nor to believe, 
to consider and vveigh.”

with others and to 
numerous passing

ex- 
re-

C. JASAITIS
the NAUJIENOS’

its twenty-fifth

A Reader

Concert in Chicago March 19
On Sunday, March 19, 1939, Mr, 

Vasiliauskas, with thc assistauce of 
ofher well-known singers in thc 
Chicago area, will present a con- 
certj at the Lithuanian Auditdrium, 
3133 S. Halsted Street. The concert 
is schedyled to begin at 4:00 P. M. 
Tickęts may be obtained from any 
Naujos Gadynės Chorus member, 
spoysors of .this concert, Naujienos, 
jProgress Furniture Company, and 
Margutis. They are reasonably pric- 
ed at 65c in advance and 75c at 
the door.

TĮiis will be Mr. Vasiliauskas’ 
initįal appearancc before thc Lithu-

• ---- —.i __ music
oppor- 
young

M.

anians of (Chicago, and no 
lover can afford to miss the 
tuni,ty to hcar this rising 
singer.

it: 
of

is vvorihless, anyway.

Būt

Good old school days!
Just as good are all 

present days! Cheerio! Remem- 
ber the celebration tomorrow 
at the Ashland Boulevard Au
ditorium.

the

—NEWSY.

AN EXPLANATION

as fcr other is

A number of contributors 
sent articles in for the Jubilee 
issiie, 
sues of the English Section,
vvithout signing their narnės 
to the accompanying letters.

You may sign your articles 
vvith a pen-name, if you wish? 
and yoiir real name will no 
Bė publieižed, būt your rea 
name and address mušt appęar 
on your manuseript for our 
fileš.

—Edit

The First Eiiglish Section
—NAUJIENOS LEADS AGAIN

By LOUISE P. NARMONTA
By ALEx

Along with 
commemorating 
ęnniversary, the Lithuanian Art
Chorus of Grand Rapids, Michigan 
eloses its twenty-fifth year. of act- 
įvity, sailing into the sea of future, 
having just e xperienced and 
vveathered a storm. Not so very 
long ago the chorus almost dis- 
banded, had it not been for a few 
earnest and hardworking Lithua
nians whose efforts became a real- 
ty and the chorus continued *to 

thrive. Today this group continues 
ęntertaining their public at va- 
rious gatherings in and around 
Grand Rapids singing the old Lith
uanian folk songs, songs of J. A. 
Valentinas (former director of the 
Art Chorus), and songs of today, 
including English works.
i Membership totai reaches elose 
to the fifty mark and continues to 

,'inerease, with young people con- 
Stantly coming in to replace their 
parents and those who are .rętire- 
ing., Fact is that about two-thirds 
of this chorai group are under 
twenty.-five and of the other.third 
only Mrs. Maurice, Mr. and 
Charles Kyauskas, Jim Rose 
Justin Antanaitis .remember 
activities of the chorus . of 
\var days. The Lithuanian Sons and 
Daugthers Aid Society, which owns 

, the building wherein the choristers 
rehearse and stage most of their 
programs, cooperates with the cho
rus in many instances even to the 
point of donating space and ūse of 

Į the piano for rehearsals. Whęn the 
chorus finds it necessary to ūse 
other places for their programs, 
they find the St Georgės Aid So
ciety hall available for their pur
pose.

The present director of the Art 
Chorus is the geniai Anthony Pa- 
lagin, an active music lover of 
Russian descent,”and is occasionally 
assisted by Mrs. Maurice, who has 
been with the chorus since her 
childhood. Eleanor Matulaitis does 
almost all of the accompanying 
work without pay, and there were 
times when Miss Matulaitis had to 
spend three or four nights a week 
at her piano. Joe Staskus is the 
president, Charley Kyauskas, vice 
president, and Ruth Gasper iš sec- 
retary. Ruth Gilbert continues to 
be thę treasurer and Florence De- 
lenick is the financial secretary. 
The chorus rehearsals are held 
Sunday mornings, a solo practice 
session is held on Tųesday nights, 
and the business meetings are held 
the first Monday of each month. 
The future for this organization 
looks favorable in spite of some 
seemingly unsurmountable obstac- 
les. The treasury has a small cash 
reserve on hand, left by the pre- 
vious administration, and there are 
no standing bills at present. The 
much needed eloser understanding 
is. being devęlopęd among the va- 
pous factions and. a number of 
events are on the program for the 
immediate future. The first of 
these events will probably be the 
Apnivęrsary Banquet to be held 
sometime during the middle o± 
(Mąrch,. būt nothing defjnite has 
been announced at the time of this 
writing. Scheduled for the first 
Friday evening after Easter, April 
14th, is a Chorus Carnival, an ev- 
ent which should draw a good 
crowd because ęf its entertainment 
seope. Movies of the chorus and 
its individual members will be 
shown,, a number of sidę shows 
and attractions will be arranged, 
boxing and wrestling exhibitionš 
are planned, dancing space will be 
provided under proper.: decoiationš 
and lighting and a full hour of 
songs, comedy, danęe^, instrumen
tai music and orchestrai arrange- 
ments will comprise the .^loor show.
One month latęr, on the evening 
of May 13th, the chorus will present 
its semi-annual concert with a se- 
lected group oi; guest soloists and 
will complete that evening with a 
public dan.ee. ,

. Thę Lithuąnįan Art Chorus, is 
seriously considering the probabi- 
lity of joųrneying to the New York 
World’s Fair and att that time ap- 
pearing as a group at a (Program 
in Brooklyn sometime s during the 
late summer months. Definite ac
tion has been postponed, however, 
until arrangęments are announced 
definitęly by the sponsors of the 
Broklyn affair.

JT SEEMS mosi, iiiung and propęr 
on this occasion of the cele- 

bration ,of “Naujienos” twenty- 
fifth bįrthday to point out. that 
“Naujienos” was thę first Lithuav 
nian papėr anywhere to initiate 
and maintain an English section.

In so far as I was the originator 
of the first English ... section and 
since the task of interviewing the 
editor’s and managers of the Lith
uanian papers in Chicago and con- 
vincing them of the need for such 
a section became my problem, I 
believe I can speak with some 
authority.

The reception of my proposal 
was ąuch that I thought I had 
committed a sacrilege of some 
kind. The very peoplę whom I be- 
lieved would be receptive to the 
idea as they were 
staunch Lithuanian 
cused me of trying 
ąlize” Lithuanian 
could not see then 
column was būt one
ting young Lithuanians 
bringing them eloser into the Lith
uanian fold. Some of us could not 
speak Lithuanian at all, and could 
only be active Lithuanians by ex- 
pressing ourselves in English. To
day, some of these early opponents 
act as if they were the originators 
of the “English section” idea.

Hovvever, Naujienos, then under 
the management of , Mr. Kleofas 
Jurgelionis, now, editor of “Tėvy
nė”, was not only receptive to the 
idea, būt encouraged us immeasu- 
rably. We were given all the 
space we wanted, were invited to

considered 
patriots, ac
to “denation- 
youth. They 
that such a 
means of uni- 

and of

Mrs. 
and 
the 

pre-

contribute oųr page when special 
and memoęiąl number were issued 
and węre, given a|l kinds x>f help. 
Mr. kastas Augustas adcįed to his 
already heavy duties the task of 
supervising our. section.

Ali this happened in 1922. From 
my records I find the first English 
section filled just three-fourths of 
a column, which grew shortly into 
a full page and sometimes into Seve
rai pages. According to the records 
which I have available at the mo- 
ment, I find that the first English 
section ran continuously from 1922 
through 1927. I am, further, pndęr ' 
the impressįon that the section 
continued through 1929? thus 
making a run of seven years.

Thęrefore, I w2sh to correct a 
statement which appeared in thę 
present English section that the 
present one is the only one which 
has had a long existance (three 
years).,.

The purpose of this short history 
is to show .that Naujienos was 
always and štili is ą leader among 
newspaper§, and , that its’ policy all 
along has been to give all its read- 
ers an opportunity to express 
themselves regardless of their po
litical or religious affiliations, and 
that this policy is štili maintained 
to-day under the very able mana- 
gement of Mrs. Maria Jurgelionis 
and the incomparable editorship of 
Mr. Pius Grigaitis.

May Naujienos continue for 
another twenty-five years its out- 
standing cultural work among our 
Lithuanian people and may it ai- 
ways extencj a helping hand to all 
new-comers.

LITriUANiAN-AMERICAN IĖ S. STUDENTS 
push lančuAge drive 

T * • '

ORGANIŽE NEVVČLtJB
The Lithuanian Language for Chi

cago High Schools Drive wąs given 
a nevv lease on Ii fe vvhen 50 Lithu- 
anian-Amęrican Uarper high school 
students ga’hercd lašt vveek at 6812 
S. Westęrn Avė., to considcr nięans 
of action on thc drive and to form 
a club for that purpose.

Led by Leo Lackner-Lukacauskas, 
Uarper junięr and organizef of.the 
piceting, .the Hąrperites decidcd to 
jorin a. bona-fide club, vvith, by- 
lavvs and payment of dues. Once 
organized,. they vvill vvork through 
personai contacts and petitions to 
establish teaching of the. Lithuanian 
language in their ovvn schoo], (and 
in other fiigh schools. Supplement* 
ing this, vvill be a planned program 
of sočiai events to inerease mem- 
bers’ accįuaintpnceships ąnd to in- 
troduce ^thc. nevv club. mto tnc Lith- 
uanian-Amcrican' scene. ,

Guost speaker Charles P. Ches- 
nulis,. Chairman of the Lithųąniąn 
Language Committee, explained to 
thc Hąrperites ,thę intended vvork 
of his Committee. He remarked that 
100 signatares of. Lithuanian-Amc- 
rican parents and students of a 
particular high school vvill be nę- 
cessary to institute a course in Lith
uanian in that high school. In other 
vvirds, Uarper vvould nced a hund- 
red such signatūros, Kelly another

Stocked With Bonds
By Don L. CarroJ, State Geological 

Survey, Urbana, Illinois
Intenuve researches on the clays 

of Illinois have demonstrated of 
suggested a number of ncw uses for 
them. One of the most important 
new dcvelopmei)ts in this field is 
the usę of .ęspecially tenacious clays 
ęp a bonding, jnatėrial for mold- 
jng $and in foundry work. Their 
ūse for this purpose is growihg 
rapidly. Sųch clays can be mixed 
with natūrai šandš,.to seęure the 
exact bonding įualities desiręd for 
any papticular type of metai cast- 
in$f and the quality can be iha^n- 
tained by accųrate control ąf thę 
mixture, thus making it possibie tp 
ūse it over and, over again ii) thc 
foundry. Its o'.her advantages in- 
clude a great reduetioh i n the num
ber of faulty castings, ųniform re- 
sults, less waste of used molding 
sand, and of cqual importance, an- 
oth.ęr market outlet for the Pro
ducts, of thę important Illinois clay 
industry.

T .! I!1 . •»■' ,< .f ; j

hundred, and so op. Mr. Cheęnulis 
proinised to produce petition bianks 
vvithin a vveek, so that thesę may 
be distributed among the parents 
and students for signatures.

Present also was Antony Stehnok, 
active participant in Lithuanian af
fairs, and Vicę-Cliairman pf the 
Lithuanian Language ęommittcc. Hc 
vvas latęr elected advisor fpy the 
group. As a member of Severai 
ynųth groups, as vvell as of the 
Uthuanian L’niversity Club, Mr. 
Stelmok pointed out to the Hai;per- 
ites that theirs vvould probably be 
Ihe first .Uthuaniap-Anierican high 
school club ever formed i n Chicago. 
Hc assurcd the Hąrperites that the 
L. U. C. vvill be very interesled in 
their organization, and vvill be glad 
to give any desired help, advice or 
cooperation,

The meeting was. majnly the re- 
$ult of two monjhs vvork by Leo 
Ljiękpęr-LuŪacauskas, wKo .canvas- 
sed his school thoroughly by con- 
tacting peręęnally almost cvenyone 
pf the Hąrperites vvho ąttcnded thc 
meeting. llę is tremendously inter- 
ested in thc possibility of having 
the Lithuanian language taught in 
thp cjty’s high schools.. (

Leo’s vvork and this meeting hayc 
given the you:h a lead over Lithu
anian clders. The Lithuanian Lan
guage Cominittce, composed of lead- 
ing Lithuanians from most of thc 
vvalks of life in Chicago, vvas or
ganized two months ago. To da|e, 
it has done nothing to enhance the 
possibility of instituting the lan
guage into the high schools, for 
which express purpose thc Com- 
mittee vvas formea. The Harperite 
lyieęting . has, enlivened the situation 
and vvill probably spur thc leaders 
uf..the Li.huanian Language Com- 
inittee to action. ,
„,Next meęting of the Karperitas 
įįih bę f:30 p. m„ Friday, March 
lO^. ąt .6812 Š. \Vestern Avė. In the 
inteįlm, eyeryone vvho attended the 
f|rst meeting wiil strive to bring 
dpvvn another Liihuanian-American 
hoy pr giri to svvell the, ranks of 
the organization. Ali Chicago thig|i 
school student arę invited to attend 
this medingi Offięcrs vvill be elect- 
ęd, and committees formed to act 
more broadly on the language is
sue, and to framę a constitution or 
by-laws. A name for the group wtp 
also be deterniined. One ^of the 
nanies suggested at the first rpeet- 
ing vvas “The Lithuanian High 
School Club.”
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Diena Iš Dienos
Bridgeporto Biznieriai 
Išvažiuoja j 
Hot Springs

Savininkai “Oak Leaves” 
Tavernos, 3428 So. Halsted St.: 
Staponas Svilainis ir Agnės 
Šidlauskas su duktere Florence, 
sekantį pirmadienį, Kovo-March 
13 d., išvažiuoja į Hot Springs, 
Ark. Jie mano tenai prabūti 
virš menesio laiko. Važiuoja 
automobiliu, patogumui susi
siekimo, kuomet jie tenai ato
stogaus.

Taipgi su jais kartu važiuo
ja jų du draugai — J. A. S.

Tarpe
Keistutiečių

BRIGHTON PARK. — šio- 
mis dienomis bevaikščiodamas 
užėjau pas p-nią M. Adomai
tienę, kuri gyvena 3145 W. 
40th PI. ir čia aš nustebau, 
nes radau ją sergančią plau
čių uždegimu. Kaip visiems yra 
žinoma, ši liga yra labai pavo
jinga ir daugybę į kapus nu
varo. Bet Mrs. Adomaitiene 
man pareiškė; sako, “jau pa
vojus praėjęs, turėjau musų 
kliubo gydytoją Dr. M. Striko- 
lį.”

Pastebėtina, kad praeitame 
kliubo susirinkime buvo rapor
tuota, kad nei vienas kliubo 
narys nemirė.

P-a M. Adomaitienė nusi
skundė, kad negalėsianti daly
vauti “Naujienų” parengime, 
kurių nei vieno nėra apleidusi. 
Kitas labai pavyzdingas daly
kas, tai, kad Mrs. Adomaitienė 
nors ir pavojingai apsirgusi, 
tačiaus nesimeldavo į kliubą, 
kaipo serganti ir tas, žinoma, 
sutaupys kliubui pinigų, ku
riuos butų reikėję išmokėti, 
kaipo ligos pašelpą. žinoma, 
Liet. Keistučio Pašalpos Kliu- 
bas bus jai dėkingas už tai. 
šitas turėtų būti pavyzdžiu ir 
kitiems kliubo nariams.

F. J,

Pasidavė
Operacijai

BRIGHTON PARK. — Ne 
seniai staiga susirgo auksorius 
John A. Kass, 4216 Archer 
Avė., kuris gydytojaus pata
riamas liko nuvežtas į šv. Kry
žiaus ligoninę. Ten buvo pada
ryta sėkminga operacija. Da
bar ligonis kasdien eina ge
ryn.

Jam būnant ligoninėj, biznį 
veda moteris Emilija ir sūnūs 
Mečislovas. Pastarasis turėjo 
universitete pertraukti moks
lą. Kaimynas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

Joseph Jezelanis, 23, su Ger- 
trude Kampe, 22

John Gabrie], 23, su Anna 
Martinait, 22

Charles Yurcius, 24, su Stel- 
la Zakaras, 17.

Reikalauja
Perskiru

Ethel: Urban huo Williatn 
Urban

Helen Stulas nuo Anthony 
Stulas •'

Gertrude Ncvak nuo Paul 
Novak 

I •

Gavo ...
Perskiras

Helen Paltarokas nuo Steve 
Paltarokas

Anna Urkewich nuo Joseph 
Urkewich

SUSIRINKIMAI
Amerikos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijojs 1 

kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks utarninke, kovo 14 d. 
Darbininkų Svet., 10413 So. Michigan Avė., kaip 7:30 v. v. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti ir užsimokėti duokles už 
1939 metus. Sekr. P. Kučinskas

Valgiai Gavėnios 
Sezonui

\

Mike Waitkus užlaiko gro- 
sernę ir delikatessen, 3310 So. 
Lituanica Avė. Jo valgomų pro
duktų krautuvėje yra parduo
dami įvairus “skanėsiai” pri
taikinti sezonui.

Gavėnios ' sezonui pas M. 
Waitkų randasi įvairiausių: 
žuvies, sūrių, grybų ir visokių 
dalinai pagamintų valgių, ku
riuos namie yra paranku į ke
lias minutes atšviežinti.

— J. A. S.

Pilietybės 
Kliasos

13-to Wardo Lietuvių Demo
kratų Klubo raštinėj po antra
šu, 6912 So. Western Avenue, 
kas trečiadienio vakarą yra lai
domos pilietybės pamokos.

šios pamokos yra laikomos, 
kad pagelbėti musų lietuviams 
tapti piliečiais lengviausiu bu- 
du. Klubo ofisas suteikia pata
rimus ir pildo aplikacijas vi
siems norintiems likti piliečiais. 
Mokytojas ir vedėjas randasi o- 
fisė bile dieną nuo 5 jkį 6 ir 7 
iki t) vakare. Lyg šitam laikui, 
Jonas Juozaitis jau yra patar
navęs 380 lietuviams šitame rei
kale.

13-to Wardo Lietuvių Demo
kratų Klubas suteikia patarna
vimą ir kituose reikaluose kai
po taksų mokėjime namų savi
ninkams, Automobile Drivers 
License, Notary^Public ir t. p.

Klubo ateinantis susirinkimas 
įvyks 3-čią sekmadienį mėnesio, 
kovo 19 d., antrą vai. po piet, 
parapijos salėj, 69th St. ir 
Washtenaw Avenue. Visi lietu
viai kviečiami prisirašyti prie 
šito klubo, kuris veikia lietuvių 
naudai. Pilietis

ĮsportasĮ
Ir Vyrai 
Ir Moterys 
“Bowlina”

ČICERO. — žiemos sportu 
“Bowling”—ritinimu didelių bo- 
lių užsiima netik vyrai, bet ir 
moterys. Tai -švarus žaidimas. 
Užpraeitą sekmadienį po pie
tų, Raudonos Rožės Kliubas su 
Proviso Kliubu iš Melrose Park 
turėjo susikirtimą Windy City, 
Cicero Avė. ir 20th St.

Puikiai grūmėsi, ir Rožiečiai 
išėjo laimėtojais, 184-14 prieš 
184-1. Po lošimo 'visi susirin
ko Kliubo užeigoje, 4932 W. 
14th St., ir sugėrė magaryčias 
—V2 statinę alaus. Pasidavė 
vieni kitiėms rankas ir sutarė 
dar kartą pasitikti 2 dieną Ba
landžio, Melrose Parke.

Basketball
Musų jaunuoliai su basket

ball taipgi progresuoja. Stovi; 
antroj vietoj. Turi sutartis va-' 
žiuoti į kitas kolionijas su lo
šimais. Geriausio pasisekimo 
■jaunuoliams. D.

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

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

2-ra ir Paskutinė Savaitė
JEI JAPONIJA UŽPULTŲ 

“SOVIETŲ SIENAS’ 
Jaudinanti drama iŠ Rusijos pa
siruošimu prieš Japonijos ant
puolius. Pamatykite, ar Sovietai 
Pasirengę.

SONOTONE
66 E. yan Buren St. arti Wabash 
25c iki 1 v. pp. išskiriant šeštad. 

ir šventes

Išpardavimas 200 Naujų Parlor Setų

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambaiys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

COPR. 1939, NGEDUECRAH* SERVICE, INC.

WALL HANGING PATTERN 1969
No. 1969—Išsiuvinėjimas iš kurio galit padaryti gražų 

paveikslą.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1969 I
1739 So. Halsted St., Chicago, III. |

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No..............
I I
I Vardas ir pavardė ...................       (

I Adresas .... .......... _.............................— I
I I^Miestas ir valstija ........................ w.............................. ...........................

PETERPEN.

Pasirengęs Pavasari
niam Sezonui

BRIGTON PARK. — Kadan 
gi pavasaris jau čia pat, tai 
šiam sezonui pasitikimui ,bri- 
ghtonparkietis siuvėjas Frank 
Kuzmarskis, 2635 W. 39th PI., 
yra pilnai pasirengęs naujų rū
bų siuvime ir senų taisyme. 
Jo kostumeriai tą žino, kad jis 
gerai sutaiso kaip vyrų, taip 
ir moterų drabužius.

Kaimynas.

Praeitas Ruduo 
Buvęs Nelaimingas

J. Dauchunams
Daugeliui bridgeportiečių pa

žįstami J. Dauchunai, 3300 So. 
Union Avė., praeitą rudenį sa
vo vartotą Packard automobil 
apmainė į naują Buicką. Karta 
bevažiuojant jiems 51-st gatve, 
ties Wenthworth Mr. Dauchu- 
nas, norėdamas išvengti susidū
rimo su troku, paslydo ant gat- 
vekario bėgių ir sumušė savo 
naują Buicką į gelžkelių patil
tę.

Nelaimėje abu Dauchunai bu
vo sužeisti ir tekę ligoninėje 
pasirgti.

Bet dabar J. Dauchunai vėl 
visai sveiki ir Buickas seniai at
naujintas.

J. Dauchunas sakosi nedirbąs 
dirbtuvėj, bet dėl pinigų nesi
skundžia; Užsiprenumeravo
“Naujienas’*, už tai esu jiems 
dėkingas. —J.A.S.

Custom padaryti geriausių išdirbysčių Pullman Couch, Fenske, Kroehler ir kitų. 
Kainos stebėtinai žemos nuo Š45.00 iki $200.00. Geras laikas išmainyti savo seną 
(Parlor Setą ant naujo. Duodama nuolaida iki $50.00. v

Garantija 10 metų padarymui ir materijolui. Didžiausis pasirinkimas Rakandų, 
Radijų, Elektrinių Ledaunių Chicagoje.

Jos. F. Budrik —
Rakandų ir Radijų Krautuvė

3417 So. Halsted St.3409- 11 So. Halsted St. 
Tel. Yards 3088, 2151

Budriko Radio Valanda WCFL Radio Stotis nedėlios vakare 5:30 iki 6:30 P. M. Chicagos laiku.

Tel. Boulevard 6327
Zelvis Building Co.

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

CHICAGO, ILL.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE
also BĘEILęOILS inJ^YĘĘ^JS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

j Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVĖ

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

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Saukit Tel. YARDS 3408

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI 

UŽ ........................
GYDYMAS $£fl.00

LIGONINĖJE ...... vU
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje_ $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama — “ 
VISAS LIGAS GYDOMA $<.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

garantuotas-
420 W. 63rd St

Tel. ENG. 5883-584®

FOTOGRAFAS
Studija Įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas
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Pi:NKIĮ! METU PRAEITI

Aš Lietuvoj ir NatijfeMs Lietuvoj Iš SLA 6-to Apskričio 
Praeities ir Darbų CLASSIFIED ADS

Rašo Kazys Liutkus

(Tęsinys iš jubiliejinio N-rio) 
Naujienos ir Vincas Kapsukas

šalyj ekonomine padėtis pras
ta, krizis, bedarbi spaudžia vi
sus. Užsiliepsnoja Pasaulinis 
Karas, tarp darbininkų pasireiš
kia kokis tai anų laikų “revoliu- 
cidnieriškas” ūpas, kaltina visus 
ir ieško kokios tai skubios re
voliucijos. “Naujienos” virsta 
pirmas tarp Amerikos lietuvių 
dienraštis. Džiugi žinia, dalina
mės tiiom visi ir negalim atsi
džiaugti. Tiesiog nenorim ir ti
kuti, kad tai yra realybe ir kad 
kasdien gaiišim “Naujienas”. 
Prabėga viena savaitė, prabėga

mes laikėm “Laisvės” bendro
vės direktorių susirinkimų. V. 
Kapsukas atvyko į tų susirinki
mų iš Philadelphijoš ir čia, 
“Laisvės” direktorių susirinki
me, stengėsi nustatyti “Laisvės” 
pozicijų prieš “Naujienas”. Rie- 
jomės apie per astuonias va
landas. Atmenu, kad J. Šukys, 
V. Paukštys, A. Zaperckas rėmč 
Kapsukų, o L. Pruseika, aš ir 
kiti musų pritarėjai, priešino
mės Kapsuko užmačioms. Pru
seika tiek supyko ant Kapsuko, 
kad rytojaus dienų įteikė mari, 
kaipo “Laisvės” korporacijos 
direktorių pirmininkui, savo re
zignacijų iš “Laisvės” redakto
riaus vietos. Tiesiog skandalas 
sukilo pas mus ir kad jį nUra-

Apskritis Ir Jo Valdyba

Kiek atsimenu, SLA 6-to ap
skričio įkūrėjais buvo tik keh 
asmenys, būtent: Dr. A. Mori- 
tvidas, K. J. Semaška, K. Kat- 

Į kevičjenė, p. Bartkus iš India
na llarb.or, Ind. Tai'buvo pir
mieji, kurie iškėlė “vainų” 
prieš kopiunistus ir atskilo nuo

SITUATION WANTED
Ieško Darbo *

MOTERIS IEŠKO DARBO kaipo 
virėja ir Šeimininkė namuose. Yra 
labai gera gaspadinė ir moka gerai 
valgį virtį. ,3222 So. Emerald Avė., 
antros lubos.

kita, o mes vis gaunam kas
dien “Naujienas” ir džiaugia
mės jų įdomiais raštais.

Po kiek laiko atvyksta į Su
vienytas Valstijas Vincas K«P“ 
sukas. Jis apsistoja Drooklyn, 
N. Y., ir man tenka su juom 
gan tankiai kalbėtis įvairiais gy
venimo klausimais. Jis į “Nau
jienas” žiuri neprielankiai, nes 
“Naujienos” neina sočialistiška 
linija. Daugiau jos, esu, eina 
oportunizmo keliu ir, kaip su 
tokioms, LSS, Pildomasis Ko
mitetas ir visa Sųjunga turinti 
kovoti. P. Grigaitis turįs pasi
duoti LSS kontrolei, kurių jau 
iškarto V. Kapsukas numatė, 
kad galės sukti pagal savo re- 
voliucionieriškų norų. V. Kap
sukas lieka “Kovos” redakto
rium ir ten pradeda atakas 
prieš “Naujienas”. Negana to,

MADOS

minti, V. Kapsukas specialiai at
vyko iš Phįiadelphijos persi
prašė Pruseikos, ir prižadėjo 
atšaukti savo įbruktų rezoliuci
jų, kuri faktiškai nebuvo priim
ta susirinkime, kad jis, Kapsu
kas, savo valia patalpino į “Ko
vų”. Kalbama rezoliucija būvį 
taikoma nustatymui “Laisvės” 
pozicijos prieš “Naujienas”. To
kiu V. Kapsuko supratimu, už
sikrėtė didelė dalis LSS narių. 
Jie pradėjo revoliucijų kelti ant 
kiekvieno gatvės kampo. Pradė
jo save vadinti kairiaisiais so
cialistais, o “Naujienas” ir jų 
sekėjus dešiniaisiais, oportunis
tais ir kitokiais vardais. Tuo
kart Suvienytos Valstijos įstojo 
į karų. Musų tautininkai ir kle
rikalai sugužo remti valdžių, 
gaudami “džiabus”, ir tuo pat 
skundė progresyvę spaudų val
džiai, kaip šalies išdavikus. Nuo 
to ir “Naujienos” gana daug 
nukentėjo. Na, o čia tuo pat 
laiku kairieji socialistai, kurie

MANO KAIMO JAUNIMAS

vėliau virto komunistais, irgi 
puolė “Naujienas”. Ir jie kaip 
ir atžagareiviai tautininkai su 
katalikais, norėjo sunaikinti 
“Naujienas”. Tai liūdna nešva
ri istorija, bet faktus dar dau
gelis aiškiai atsimena. Dabar 
nekurie iš anų laikų Judų yra 
apdekoruoli Smetonos orde- 
nais...

Lietuvių Darbininkų Taryba
Kova tarp dešiniųjų ir kairių

jų socialistų tęsėsi ilgai ir kuo

tolyn tuo ėjo aršyn. “Kova”, 
kuri pirmiau dar kiek svyravo, 
dabar jau atvirai puolė “Nau
jienas”. V. Kapsukas taip kaiį) 
gramafonų užsuko, užkrank inb 
K. Vidikų, ir tas jau kirto 
“Naujienoms” su pilnu įtūžimu, 
kad kaipo didelis “revoliucio
nierius”. Jis tatai daro tol, kol 
valdžia užklupo, ir jis, su sąvo 
padėjėju Staliprąięiu nuburbe- 
jo į “surpaipę”. Del jų tokio ža
lingo “revoliiicioniškumo” val
džia turėjo progos sulaikyti lei
dimų LSS organo “Kovos”.

“Laisvė”, kuri pirmiau dar 
kooperavo su “Naujienomis”, 
dabar jau pradėjo krypti į Kap
suko nustatytų linijų ir pulti 
“Naujienas” visais galimais ir 
pragaištingiausiais budais. Kaip 
kartas, apie kalbamų laikų chi- 
cagiečiai sugalvoja ir sutveria

Žinaių kad ryšium su šiuo 
dabai reikšmingu “Naujienų” 
25įių mėtų gyvavimo įvykiu tie 
pulkai rėmėjų ir darbuotojų 
(ijėnĮ. daugelis jų) parašys savo 
atsimįhiįnitš,pergyventus sii 
šKip įtakingu lietuvių visuo- 
immės diėnyąščiū. Man su 
“Naujienomis’* per visų jų gy- 
vavįirįo laikotarpį teko trims 
mėnėsiams persiskirti. Būtent, 
įŠvykųš į Detroitu, . kur 1917 
mėtiiš ten , išbuvau. Rodos, per 
Petraičio,' kuris tuo metu buyO 
a aminis tra torius, neapsižiūrėji
mų tų trumpų laiką laikraštis 
buvo Nulaikytas. Kaip greitai 
klaida buvo atitaisyta, taip 
greitai ir vėl “Naujienos” bu
vo mano rankose.

Išvykęs aplankyti 
abejojau ar gausiu 
Bet mano mielos

Lietuvą

PttiLLlP SONKA
Gyveno adr. 753 W. 35th St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 10 d., 3:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 38 m. amž., 
gimęs Alma, Illinois.

No. -4038—Madni išėjimui suk
nelė. Dabar ji labai madoj. Sukirp
tos’ mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44 ir 
46 colių per krutinę.

Norint gattti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartų su užsaky* 
mu. Laiškus reikia adresuoti! 
Naujienos Pattern Dept, 173$k 
So, Halsted S t., Chicago, I1L

Paliko dideliame nubudime 
moterį Emily, brolį Frank, 3 
seris Sophie Ashak, Vernie 
Able, ir Rose Stipęk ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyičoj, 3319 Lituanica Av.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
kovo 13 d., 2:00 popiet iš kop
lyčios bus nulydėtas į Lietu
vių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Phillip Sonka gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Brolis, Seserys.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.
' ’n l i nhn r‘nnr iiniii

Buvo — tai lyginai tos pačios 
rųšiės ir lokių pačių tikslų or
ganizacija, kaip dabartinis yra 
“Lietuvių Kongresas”. Prieš tų 
organizacijų, L.D.T., musų kai
rieji draugai išėjo su visais ga
limais perkūnais. Jie visų kaltę 
verte ant “Naujienų”, o daę la
biau ant jų vykiausio redakto
riaus Dr. P. Grigaičio. Jie tuo
met virte virė tikrų smalos puo
dų ir su niauriausia demagogi
jai jį vertė ant “Naujienų”, kad 
jas amžinai pražudžitis po ko
munizmo siekiama ideologija, 
žinant komunistų netaktų ir 
silpnų logikų, netenka stebėtis, 
kad jie anuomet buvo mirtini 
priešai Liet. D-kų T-bhs, o da
bar yra tokios pat organizači- 
jos tik po kitii vardu, dideli rė
mėjai. Reiškia jiems ėmė net 
virš 20 metų kol jie suprato rei
kalų.

Tai vė, kokie mano atšiniihi- 
mų bruožai iš ariu laikų “Nau
jienų” istorijos.' Dabar, po 25 
metų gyvavimo, “Naujienas” 
tenka sveikinti. Sverikiiiti, su 
džiugia širdimi, neviėh todėl, 
kad jos išgyvavo 25 metus, bet 
todėl, kad jos per tk visų 25 
metų periodų, prisilaikė vieno
dų pro&resyviij datbininkiį kliŪ- 
sos principij ir juos visuomel 
su ši rd i ugi i m u gynė. Baigidriį, 
rėikia pulįriketi “Naujienoms” 
ir jų fedakloribi Dr. P. Grigai
čiui kttd ilgiausių, laimingu ilie- 
ty.

dukreles 
Francės dėka ne vienas nūiiiė- 

įeisiąs. Ji grli- 
J, j dūdų ir. už- 

adrėšavusįnūifte laikraštį i Lic-

ris nebuvo,

pirmų sekų^tdienį nuėjęs J 
Gruzd
“Nauj

j * ' ' ’ > ' J ~ •?? I ' ’ ' I ? . ■ ’

“Naujienų”, atkeliavusių iš 
Anietįkoš-Cliicagos. Buvo rug
pjūčio inenuo, oras šiltas ir la
pui saulėta buvo diena., Neiš- 
keriįęs stovėdamas po kaštanų 
medžiais šventoriuje pradėjau 
žiūrėti, skleisti lapus ir skaity
ti. Štai užkalbina mano jaunys
tės gretimo kaimo žmogus, ku
rio nebuvau matęs per 27 me
tus. ‘Vos pažinau. Priėjo ir 
daugiau jaunuolių ir pradėjo 
įdbhiaūtis laikraščiu, ypačiai 
pairiatę ■'lakūno F. Vaitkaus at
vaizdą. Veliauriė tik savo gim- 
įihib kaimo jauhiihui, kuris 
buvo pažangus ir pasižy iii ėjęs 
savo veikimu, duodavau laik
raštį skaityti, bet taip pat teik
davau ir miestelib bei aplinki
nių kaimų žmonėms. Tiesa, kai 
kurios iiiergahes mari sakyda
vo,-, pirmame puslapyje yra

rrrr

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted SL, Chieago,

Čia {dedu 15 eentų Ir praiau 

atsiųsti man pavysdj No ■ »
Mitros  per krutinu

(Vardas ir pavardi)
< r ✓ • . « * » Į

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)
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M
 Gėles Mylintiems 

Vestuvėms, Bah- 
kietams, La i d o- 

.... , tuvėms, Papuoši- 
gėlininkas mams 

4180 Archer Avertue
Ph^ę t LĄFAYETTE £800 , .

Gydytis
Vakar (’ 11 ieago apleido p-as 

D. Dalis, nuo 6558 Solidi Mor
gan, sįrejet. Ji praleis apiė mė
nesį laiko Missoiiri valstijds 
kuįbr te, Excelsiob Springs, 
poilsiui. Tėn taipgi gydysis.

P-as Baliene apgailestauja, 
kad negales dalyvauti “Nau
jienų” Jubiliejuj, bet sakb, 
kad atsilankys jos vyras ir 
sūnūs. ...... ■ . ..» /

VBA.

jos nežinančios, kų tie žodžiai 
reiškia. Bet šiaip straipsnius, 
kur nebuvo amerikoniškų žo
džių priiiifiįšytą; su pumėginiu 
skąitycldyo; YįihČ girdavo Ame
rikos ĮaikraŠęius, jų didėlį for- 
įriąių bei stilių ir turinio lur• 
iiii^tiikų. Vadinasi, baštų ir ži
nių įvairumų.

f ■ s { Z ? - I • k ♦

Nežiiiąu, kode! Liėtiivoš cčil- 
zbriai LuoHiifei buvo tokie geri 
ir besulaikydavo ne vieno iįu- 

iibi\sr iįėša, r%uiiariš- 
kiimo hesiUtkydavb.

•^av^šariiiiiikiį organizacijos 
ybikėj^.Jf visų gerbiama bhiįė-

iikiiiiH^dįiė,, kiiri s papiioŠS 
savo kam barelį su “Naujieno
mis”, įr ji ŠiUriie atvaizdblyjė 
sti purjįi kųimb jatiiiimo pik 
mojo eilėje sėdi. Jeigu žinotų 
“NMijiėiių” juBiiiejij ^5 inėlų 
^yyaviinb: ir t; įvykšiįii&tįš JiaŠ 
dideles iškiln|ėsi, tai gal bijįtų 
atsiuntus pasveikinimą ir pri- 
siminus savą ' tetas ir (įėdes 
Chicagojj .-.'kta^yra

Čia nėra reikalo gvildenti to
limos praeities sunkus darbas 
ir kovas, bet tuolaikinė kova 
buvo atkakli ir stovintiems tik 
keliems fronte, prieš gerai or
ganizuotų priešų, reikėjo geros 
energijos ir pasiryžimo, kad at
laikius pozicijų. Musų kūrėjai, 
SLA 6-to apskričio savo tikslų 
atsiekė. Laike pora melų šešias 
apskritis jau turėjo apie aštuo- 
nias kuopas, o antras ant liek 
susitraukė. Kaip žinot, dabar to-

■ kib kaip 2-ras SLA apskritis 
v’ •• T T7 Fr i Chicagoj hera, jis savaime kaip
JomSk.ecnj L. K. Kliubo. ‘<kdi„paras-. išgaravo į dausas.

šia proga ir aš susuksiu: te- Tbi l()kis (likt.;t()ri 
gyvuoja popuhariskiausias n- lil.ilnas ldsitik(j mus; ^.vcni. 
įlekmingiausias lietuvių visuq- • 

• • 1 * 1 V-z »
menės dienraštis “Naujienos”! 4 . v
Telanko jos kiekvieno lietuvio SLA 6-to Apskričio darbuotojai 
namus,, taip pat ir vargdienių! Prie pradėto, darbo prisidėjo 

ir daugiau veikėjų, būtent po
nia lieleckiene, K. čepukas, p. 
Rudis, K. Gugis, ponia šuolie- 
nė, ponia Misevičienė, C. Kairis, 
kuo toliau vis armija veikėjų 
augo ir kuopos prisidėdavo per 
kiekvienų apskričio suvažiavi
mų. Tai ačiū musų kūrėjams ir 
veikėjams už praeities rimtų 
darbavimosi.

Dabartinio j c valdyboje vėl y- 
ra musų to 6-to apskričio įkū
rėjai, Dr. Montvidas ir K. J.

R. šiliukas.

Pasižymžkit Į 
SavB Dienyną

Kovo 19 Dienų

Kovo 19 d., sekmadienį, kaip 
6 vai. vakaro, Lietuvių Audito
rijoj įvyks vienas iš žymiausių 
šio sezono koncertą. Koiicerlų 
duos plačiai pagarsėjęs tarp lie
tuvių it ainerikorių radi o ir 
koncernų dąiųimpkas, ąLEK- 
ŠANDRĄS. VASILJAUŠKAS.

Šitas mūsų Amerikos jauno
sios kartos dainininkas atvyko 
šiomis dienomis iš New Yorko, 
kur jis ganų lankiai dainuoja 
per NBC ir kitus radio tinklus 
visiems amerikiečiams ir visų 
yra jo gražus talentingas, dra
matiško tenoro balsas mėgia
mas.

Gerbiamas svetys daininin
kas vakar, sekmadienį, kovo 12 
d., padaipavo keletą dainų 
NAUJIENŲ, jubiliejiniam kon
certe, bet lai tik keletu dainų 
jis turėjo progos padainuoti. 
Bet jis su pilnu programų ir 
su pilnu, nuoširdžiu prisirengi
mu pasirodys savo koncerte, 
kovo 19 d. Čia jis chicagie- 
čiams, .lietuvių dainos mylėto
jams duos savo pirmų koncer
tų, arba, antraip thfiant, turės 
debiutų.

Kiir Prakišti 
Vėlykiį Dieiią?

Kazys

V. Beliajaus koncertas

Ba- 
ba-

Velykų diena artinasi.
Įandžio 9-ta visai netoli. O 
iandžlb mėnuo reiškia jums 
iikšniumų. Pabaiga gavėnių var
gais, ir ‘šu Velykomis praside
da jįįkshtds pavasaris. Tad ir 
praeikit pdvasdrį linksmai, o 
pradėti pavasarį linksmai turė
kit progos atsilankę Vytauto 
Beliajaus, koncerte, kuris įvyks 
Velykių (liūnų, Lietuvių Audito
rijoj. Tai yi’ii pirmų kartų, po 
dtidg iiięiij, kad jiėliajus pasi
rodo kolonijose. Tad hepraleiš- 
kit šios įirogos. šokiai nepa
prasti irJdbiiiųs jiįs jų niekur 
kitur iiMridibi; tik atsilaiikę Be
lui j atiš, koiicertuose. Tad nema
nykit, kad iiiaiėt ar matysit kiir

Įžttngos kriiiia tik 40 centų iš 
arikstb. Po koncčrto dus Šokiai 
ptibiikai. Nėpaniirskit, pašvęskit 
Velykų, dienų at$llankymui Vy- 

veikėjai tauto Beliajaus Koncerte. Z<

REIKIA RaTYRUSIŲ operatorių 
prie siuvimo mašinų. Kreiptis. 

TABIN—PICKER and CO. 
4119 Belmont.

REIKIA OPERATORIŲ. Turi 
mokėti visą kambarinių apsiaustų 
ir padžiamų siuvimo darbą. Ne 
kitokios. MORE t MANUF. CO., 
224 So. Market St. 
• i t r i i w 111 . • a «
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ŠCHOOLS AND iNŠTRbCTIoNS 
_____ Mokyklos ir Pamokos______

’ PILIETYBĖS PAMOKOS 
bus laikomos kas antradienį, pra
dedant KOVO 14-tą, 1939, 7:30 v. 
vakaro. Vedėjas—

ADV-. JOSEPH J. GRISK, 
4631 South Ashland Avenue.

Telefonas: WARDS 1001.

si tarnavę rimtos pagarbos mu
sų organizacijoje.

konferencija

FOR RENT—IN GENERAL
- - - Rendai—Bendrai

RENDON 5 KAMBARIŲ .BUN- 
galow. Brighton Parke. Telefonuo- 
kite YARDS 2716.

BUSINESS CHANCES
. L L Parjavimtti IBMzniM r; Ų :
PARDAVIMUI TAVERNAS, tin

kąs likierių krautuvei. Gera vieta. 
Pašaukti CANAL 9662.

ROOMING HOUSE 25 kamba- 
riai, mūrinis namas. Visi iŠrenduo- 
ti. Steam heat, su visais forni- 
šiais. Turi būt parduotas greitai — 
Speciali kaina $4750.

B. R. P1ETKIEWICZ, 
2608 West 47th St.

L. A. 6-to apskričio metine kon- 
kovo 19 d., 

1 vai, po 
delegatai,

ferencija
3801 Arinitage Avė.
pietų. Kaip kuopų 
taip veikėjai galim 
vau t i suvažiavime.

Senas Delegatas

Iš Draugystes 
Palaimintos Lietu 
vos Veikimo

Jau Ruošiasi Vasarai.

Dr-stė Palaimintos Lietuvos 
laike mėnesinį susirinkimų ko
vo 8 d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje. Susirinkimą atidarė 
pirmininkas John Jackas. Iš 
valdybos nepribuvo durų sar
gas Anton šaškas, jo vieton 
buvo išrinktas D. Mankus.

Pirmininkas pranešė nariams, 
kad morgičių savininkas užsi
mokėjo jprincipalo $100.60 ir 
nuošimčių $97.50. Pirmininkas 
paprašė narių, kurie dalyvau
tų į “Naujienų” 25 metų Jubi 
liejrius Koncerte, Ashland Au
ditorijoje.

Valdyba pranešė, kad pikni
kui paimtas Liepos daržas rug
pjūčio 13 d. J. Lieppa daržas 
randasi prie Kean 
os gatvės. Svečiai 
laimėti $5.00 cash. 
giaū laimėjimų.

Pirmininkas paprašė narių 
atkreipti atydų į prirašinėjimą 
naujų narių, nes tam kas pri
rašo, yra duodamas kamišinas 
ntid kiekvieno naujo nario.

Tai gera proga priklausyti 
prie tos garbingos draugijos. 
Mokestis mažas, tik $7.00 į 
metus. Pomirtinė $250.00, li
gos pašelpos $5.00 į savaitę.

Išmokėta susirinkime ligos 
paselpos Adomui žyliui—$35.00 
ir Domininkui Marikui—$15.00. 
Įplaukų buvo $721.25. Susirin
kimą uždarė pirmininkas J. 
Jackas. Valdyba.

Avė. ir 82- 
turės progų 
Bus it* dau-

RE AL ESTATE. FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

10 METŲ SENUMO 13 apartmen- 
tų. Metinės pajamos $6,500. Kaina 
$23,000—$3,000. Reikalaujama pi
nigais.1

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 NORTH CRAWFORD.

Independence 6870.

TRUSTIŠAS TURI PARDUOTI 
$3000 perka kampinį namą, 6x4 

kambarių apartmentą, garu šildo
mą, puiki vieta, tiktai $10,500.

$2000 perka 2 aukštų, 2x5 kamb. 
apartmentus, garu šildomi, 10 me
tų ^amžiaus, 4 karų plytinį garažą, 
pilna kaina $12,00<J arba mainyti į 
bungalow. . ..

$1,000 perka 4 apartmentus, ga
ru šildomi, kampinis pastatas, ne
gali būti geriau kaip $10,000.

$500 perka 3x6 kambarių apart- 
mentų plytinis namas, pilna kaina 
$5750. Dėl kitų bargenų kreipkis, 
į mus pirm negu pirksi.
— KAMPINĖ NUOSAVYBĖ — 
kampinis — kampinė nuosavybė 
prie Palmer Avenue ih Spaulding, 
6—5 kambarių apartmeptai, 3 karų 
plytinis garažas. Metinės rendos 
$3,600. Pilna kaina $16,500, arba 
gęriausis pasiūlymas. Veik greitai. 
FIRST STATE MORTGAGŲ CO., 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500. - t 

10 N. Clark St. Dearborn 1540

SENAS ŽMOGUS nori parduoti 
2 aukštų namą,. ,4 flatų, pigiai. 
Priežastis liga. Kreiptis. 1454 South 
Kolin Avenue.

FARMS.^PR. SĄLfe 
Ūkiai Pardavimui

MAŽA FARMA RENDON Be- 
loit. Mis. Geriems žmonėms duo
siu už $11.00 į mėnesį. B. H, 2155 
N. Kilbourne. Albany 7904

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

DUODAME PASKOLAS ant 
ANTRŲ MORGIČIŲ.

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

AUTOS—TRUCKS Fok sAti~ 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

4 DURŲ TOURING sedfcn 1937 
Plymouth, leather ir deftosteris. 
Karas atsižymi kaip naujas w . už 
prieinamą kainą. CENTRAL 
AUTO SALES, 3207 So. Įiąlsted Št.

Vįctory 1717. Dėl iųformaęijų 
klauskite KARL VAINORA

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT
PAGARStNKIT „ _ 
SAVO BARGENUS.

•

NAUJIENŲ
GARSINIMUS

VISI SKAITO.
•

PASAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- . Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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Du Apkaltinti Už 
Klastavima 
Filmų

Ieško Charlio 
Pavieto Ar 
Jo Giminių

“Naujienų” 25 
Metų Sukaktuvių 
Išvakarėse

Jie per filmuodavo trumpas 
filmas ir parduodavo už

sieniams.

Apdraudos B-vė Turi 
Pinigų.

Jiems
%

Federalinis grand jury ap
kaltino R. R. Gregg, 5530 Lake 
Park avė. ir Barney Gold už 
peržengimą Copyright įstaty
mu.

Nė vienas apkaltintųjų nėra 
suimtas ir įtariama, kad tai 
yra fiktyviai asmenys. Jie pa
imdavo trumpus mūviu veika
lėlius, dagi pirma juos per- 
filmuodavo ir paskui parduo
davo užsieny mažoms šalims.

Kartais $10,000 fihnos jiems 
perfilmuoti kainuodavo po $5.

The Eųuitable Life 
ance Society ieško

Assur- 
Charles 

(Kazio) Pavieto arba jo gimi
nių. Pasirodo, kad jis turėjo 
Insurance Policy, kuris dabar 
yra vertas- $136.00.

Insurance buvo aprašytas 
Alex Tvarkunui, jo pusbroliui. 
Todėl, Alex Tvarkunas, galite 
atsišaukti pas Harry W. Wolfe, 
120 S. La Šalie St. Jeigu nė
ra Tvarkuno, gali atsišaukti 
kiti pavieto giminės.

Sumušė Savo Motiną,

Charles Barrett, 1441 Nortb 
La Šalie st., liko nubaustas 
$100 už sumušimą savo moti
nos.

Keli Žmones Žuvo 
Auto Nelaimėse
Žuvo Ir Lietuvis P. Sonka.

Harold Schulze, 2251 South 
Kildare avė., gryštant iš banko 
buvo užpultas gatvėj dviejų 
plėšikų prie savo raštinės 
1164 Madison st., kurie atėmė 
iš jo $440.

Apiplėšė Hotelį.

Keturi ginkluoti plėšikai 
puolė Old Town Lunchroom 
Shermari hotely ir pabėgo 
s t vėrę $1,000.

pa

Du žmonės liko užmušti au
tomobilio nelaimėse. Joseph 
Margiera, 38 m., 2442 N. Lin- 
den avė., liko užmuštas įva
žiavus į stulpą prie 2631 W. 
Grand avė. Kitas žuvęs buvo 
lietuvis Philip Sonka, 36 m., 
753 W. 35th st., užsimušė 
žiavęs į Pa. geležinkelio 
tiltę prie 47th ir Stewart

Stephen Fogarty, 23 
3136 Lowe avė., užsimušė 
sidurus su kitu autu.

įva- 
pa- 

ave.
m., 
su-

Nė Zuikio Kojos 
Nepadėjo

Mr». Auna Sirber nešiojasi 
laimei 21 zuikio kojas. Bet 
jos jai laimės neatnešė. Ji už 
jas užmokėjo $100, bet jos yra 
vertos apie $4.50. Mrs. Sirber 
turi įnamių namą 11 E. Dela- 
ware PI. Kartą pas ją atėjo 
žmogus ir pasisakė norįs ma
tyti savo brolį “Mr. Garnier”. 
Tokio žmogaus ji nepažys- 
tanti, nes jis pas ją' negyvena.

Nepažystamasis nudavė ne
suprantąs, kame dalykas ir 
paprašė pašaukti tūlą Gold- 
berg. Pastarasis atėjo. Nepa
žystamasis išaiškino padėtį 
Goldbergui. Kada iŠ jo su
žinojo, kad “Mr. Garnier” ten 
negyvena, tai labai nusiminė, 
nes nežinąs ką turėsiąs daryti 
su 6 jurų liūtų (seal) kai
liais, vertais $110. “Goldberg” 
apžiurėjo kailius ir pripažino 
juos gerais.

Jis pašnibždėjo Mrs. Sirba, 
kad toji nupirktų kailius, o 
jis juos atpirksiąs už $170.

Mrs. Sirba kailius nupirko, 
bet ir dabar tebelaukia “Gold-

Miss Bertha Knauer, 55 
724 E. 92 įPL, liko suvažinėtą 
ir užmušta automobilio prie 
94 ir Cottage Grove avė.

George Leksna, 63 m., (lie
tuvis?) 3600 Emerald avė., li
ko suvažinėtas ir užmuštas 
automobilio prie 36 ir Union 
avenue.

Jį suvažinėjo Edwin Weich- 
man, 21 m., 155 Eugenie st.

Burtų 
Karalijoj

iri.

“Laimoj” pilna įvairiausių 
burtų.

reiškia 7 nelaimingus 
Lietuvoj, jei užsidega 
reikia tik paimti šv. 
duonos ir apnešti apie 
kaimą — ugnis berną-

jo taip ir nesulauksianti.

pasveiks. Pasveiks 
burtų, bet dėka, kad 
veik nėra mirtinai 
gyvačių ir įkąstasis

• Ethel Shutta Olsen, ko
mike ir dainininke, gavo per
skyras nuo George Olsen, or
kestro vedėjo. Jis gaus ir $150 
į mėnesį alimentų vaikų išlai
kymui. Tai buvo jau antros 
jos perskiros.

(Prisiųsta Prieš Koncertą)
■> *

Tatai jau ir esame “Naujie
nų” 25 metų jubiliejaus iškil
mių išvakarėse.

Rytoj, kovo 12 dieną, Ash
land Boulevard Auditorijoj, 
bus iškilmingai, su gražiu pro
gramų, paminėta “N” 25 metų 
gyvavimo sukaktis. Tai bus dėi 
visų naujieniečių ir jų priete- 
lių didinga ir begaliniai reikš
minga diena—šventė.

Reikia pasakyti, kad “Nau
jienų” nuopelnai dėl musų iš
eivijos yra labai dideli. “N”, 
kaipo pirmaujantis dienraštis, 
nuo 
nos 
nias 
kais
sąmonino savo skaitytojus • 
liaudį.
“Naujienoms” reikėjo 
visą periodą eiti kovos

Už tai rytoj, minėti 
kilmes ir pasigrožėti 
dainų, muzikos, baleto
dinimo ten (Ashland Boulevard 
Auditorijoj) suvažiuos darbi
ninkai, biznieriai, profesijona-

pat savo įsikūrimo die- 
teikė vis “up-to date” ži- 
ir lygia-grečiai moksliš- 
straipsniais ku’turinio ir

t

Naujienu-Acmp Teleplioto
LOS ANGELES, CAL. — 

Anya Sosayerh, dramos 
studentė, kuri liko išgėdin
ta ir mirtinai sumušta.

ACIU!

Andru-

prisiuntu • 
Lietuvos

Sveikinimai “Naujienoms
LINKĖJIMAS

“Naujienos” laimingai susilaukė savo 25-kių metų 
gyvavimo sukaktuvių. Dr. Grigaičio vadovybėje, “Naujie
nos” visuomet buvo rimtas, įdomus ir pačių pažiūrų laik
raštis.

Tad, sveikinu “Naujienas”, ir suinčiu savo širdin
giausius linkėjimus ilgiausių metų “Naujienų” redakto
riui gerb. Dr. P. Grigaičiui ir visam “Naujienų” štabui, 
susilaukus šių reikšmingų dienraščio sukaktuvių.

P. A. DELTUVA,

Žymėtina ir tas, jog 
per tą 
keliu...

PP- 
Jucius ir

šoliams, pp.
Mildred Re-

draugams,
J. Zimontui, Dr. M. Žil-
Geo. A. Šukiui, Geo.

M. Vaidylai, ir Adv. K.

grabnešiams:

Rockford, III.

tas iš- 
žavingų 
ir vai-

lai, įvairus menininkai, litera
tai, amatninkai ir kitokio plau
ko žmonės, kurie širdingai pa
linkės “Naujienų” vadovybei 
ištvermės ir ilgiausių metų.

Ręp. X. N.

ilsiiiill

‘A1;Naujienų-Acme Telephoto
BELVIDERE, ILL. — John N. PenvvelĮ ir jo žmona, 

kurie vasario 27 d. šventė 72 m. vedybinejį,sukakluvcs

Reiškiu širdingą Ačiū vi
siems draugams ir giminioms, 
kurie mano nubudime, aplan
kė mano mylimą moterį, EU- 
GENIĄ ONĄ, koplyčioje, ir pa
lydėjo j Tautiškas kapines.

Tariu ačiū draugams, pri- 
siuntusiems užuojautos tele
gramas: Pp. Žadeikiams, pp. 
Daužvardžiams, pp. 
liams.

Ačiū draugams, 
siems puikias gėles:
Ministeriui Washington, D. C. 
Rulk. žadeikiui, (šukiui-Doody- 
Antonisen, Sandariečiams, pp. 
Gugiams, Mariutei Jurgelionie- 
nei, pp. Januškevičiams, Dr. ir 
p. Korvin, 
Stellai” 
gas.

Ačiū 
Dr. A. 
vičiui, 
Lukui,
P. Gugiui.

Ačiū draugams, kalbėto
jams: Dr. P, Grigaičiui, “Nau
jienų”. redaktoriui, M. Vaidy
lai, “Sandaros” redaktoriui, ir 
p. Adv. K...P; Gugiui.

Ačiū “Naujienoms” ir “San
darai”, už pranešimus apie 
gą, mirtį ir laidotuves, kaip 
Radio stočioms.

Ačiū graboriui, Stanley 
Mažeikai, už rūpestingą paruo
šimą šermenų ir laidotuves, ir 
ačiū Dr. Stanley Naikeliui, už 
jo uolias pastangas gelbėti gy
vybę, ir prailginimą gyvybės 
keletas dienas.

ir

Gerbiamam Visuomenės Dienraščiui, “Naujienoms”
Didžiai gerbiamas dienraštis ir jo štabas, man labai 

malonu, kad jau mano mylimas dienraštis “Naujienos” 
sulaukė 25 metų sidabrinio vainiko. Todėl ir aš, skaityto
jas per 25 metus, noriu i tą vainiką įpinti nors vieną la
pą. Kaip pavienis asmuo, sveikinu mano per 25 metus 
mylimą dienraštį ir tam vainikui.. įdedu $1.00... Linkiu 
“Naujienoms” sulaukti ne tik auksinio vainiko 50 metų, 
bet ir deimantinio — 100 metų. Taipgi sveikinu “Naujie
nų Redaktorių Dr. P. Grigaitį, kaipo nenuilstantį visuo
menės mokytoją ir vadovą. P-ią M. Jurgelionienę, “Nau
jienų” administratorę, ir visus kitus štabo narius sveiki
nu ir linkiu darbuotis kaip ir iki šiol ir teikti pažangiai 
visuomenei teisingą patarnavimą. A. K. J.

LIETUVIŲ VISUOMENĖ IR “NAUJIENOS”
Per 25 metus “Nau jenos” tarnauja lietuvių visuome- 
teikdamos teisingas žinias iš viso pasaulio ir sklei-

Ačiū giminioms, Gedvilams 
ir Januškevičiams, už suteiki
mą visokiaropos paramos.

Lai atmintis skaiščios sielos 
Eugenijos jungia mumis visus 
ir ateity.

Juozas . J. Hertmanavičius.

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
:ad pačios Naujienos 
■ra naudingos.

nei
dė apšvietą tarp lietuvių, diena iš dienos tą didelį kultū
ringą darbą vare. “Naujienos” visuomet apgindavo tiesą, 
o pasmerkdavo melus. Už tai “Naujienos” ir įsigijo daug 
draugų skaitytojų ir simpatizatorių. Yra žmonių ir laik
raščių, kurie verčiasi melu ir kaip kada jiems neblogai 
sekasi, bet “Naujienos” su tokiais melagiais visada sto
davo i atvirą kovą ir visuomet tą kovą laimėdavo. Buvo 
ir tokių atsitikimų su melagiais ir užsispyrėliais, kad 
“Naujienos” turėjo stoti į teismą ir apginti tiesą. “Nau
jienos” ir teisme su garbe išeidavo, bylas laimėdamos. 
Kur tik pasirodo spaudoj melas, tuoj “Naujienos” apgi
na žmones nuo klaidinimo. Ar tai negarbė?

25 metų Jubiliejui atėjus linksma ir man palinkėti 
“Naujienoms” ilgiausių metų. Lai gyvuoja “Naujienos”! 
Kada visi lietuviai pilnai apsišvięs, tada “Naujienos” 
priešų neturės.

EDWARD BUTKUS

Ta proga švedų Amerikos

Amerikoj.
Laivakorčių kainos: 

klase į Klaipėdą ar

Pavasariui Artėjant 
Daugelis Rengiasi 

Į Lietuvą

ekskursijos į Lietuvą, rengia
mos kooperuojant Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungai 
Amerikoje. Pirmoji išplauks iš 
New Yorko laivu “Gripsholm” 
gcgužės-May 31 d. per Gothen- 
burgą tiesiog į Klaipėdą be per
sėdimo. Antroji — tuo pačiu 
laivu liepos-July 1 d. vyks į 
Gothenburgą-Stockholmą, o iš 
čia moderniškuoju laivu “Ma- 
rieholm” į Klaipėdą. Antrąjai 
ekskursijai vadovaus VI. Mu- 
činskas, Švedų Amerikos Lini
jos lietuvių skyriaus vedėjas

Rado “Turtus” 
Užkastus Žemėj

Apkaltino du už jų paga
minimą.^

Tomo Shanter golfo lau
kuose, prie Niles, federaliai 
agentai atrado $17,800 “turtą” 
užkastą žemėj. Jis 
netikrų $20-inių. 
federalis teismas 
netikrų piniginių
garsų prohibicijos laikų butle- 
gerį Frank Parker ir jo sėbrą

Rezultate, 
apkaltino 

dirbimu

Katinui paliko 
$5,000

P

f ’

Dauguma žmonių tiki į vie
nokius ar kitokius burtus. Ame 
rikietis ką prasitaręs pabarš
kins į medį. Sudaužymas veid
rodžio 
metus, 
kaimas 
Agotos 
degantį
lant savaimi užges. Jei gyva
tė įkąs, reikia tik nueiti pas 
jurtininką, jis išrašys magiškus 
žodžius ant duonos plutelių, li
gonis sukraintęs tas pluteles 
nematant 
jis ne dėl 
Lietuvoj 
nuodingų
po trumpo sirgimo pats pa
sveiksta. Daugelis “laimei” ne
šiojasi kokį daiktą. Amerikoj 
laimingiausias daiktas yra zui
kio koja. Tokie daiktai vadina
mi amuletais. Kiekviena šalis 
turi savo amuletus. Kartais to
kiu laimę teikiančiu daiktu ga
li būti net ir žmogus.

Tokie burtai yra vaizduoja 
mi gražioj operetėj “Laima”, 
kurią stato paskilbęs choras 
Pirmyn, kovo 26 d., • Sokolų 
svetainėj. Joj susipažinsite su 
įvairiais amuletais ir laimę ne
šančiais žmonėmis ir kitokiais 
burtais. Ta operetė 
teiks jums didelio 
nes ji yra linksma, 
ir maloni klausytis,
kuris ją stato yra paskilbęs ne 
tik Amerikoj, bet ir visoj Lie
tuvoj.

Naujienų-Acme Telephoto 
NEW YORK. — Armijos lėktuvas,-kuris nukrito besileisdamas aerodrome.

Leit. Bcn S. Kelscy, kuris vairavo lėktuvą, liko sužeistas, bet nesunkiai.

' ........

Trečia 
Kauną 

$106.50; turistų klase $152.00. 
J. A. V. Revenue Tax $5 — ne
įskaityta į čia pažymėtas kai
nas, minėti mokesčiai reikalin
gi mokėti prie kiekvienos pil
nos kainos laivakortės.

Jau laikas užsisakyti laivę 
vietą-kajutę. Visais kelionės 
reikalais malonėkite kreiptis į 
bet kurį vietinį lietuvį laiva
korčių agentą, arba į bet ku
rią Š. A. L. raštinę. Važiuoda
mi į Lietuvą ne su ekskursija, 
jei dėl kurių priežasčių juose 
dalyvauti negalėsite, važiuokite 
bile kuriuo ankstyvesnių ar 
vėlesniu Švedų Amerikos Lini
jos laivų išplaukimu, tėmykit 
šiame laikrašty skelbimą.

NEW YORK, N. Y. 
12. — Louise Baier, 
senmergė, mirdama 
$5,000 ktinui Tom
Daugelio žmonių likimas pra
stesnis nei Tomo.

— kovo 
turtinga 

paliko 
globoti.

i

15C CENTŲ

Blankas

fwJri»ŽTnn

tikrai su- 
smagumo, 
melodinga 

Choras gi,Kas nori gauti Jub. 
laidos numerį, prašo
me prisiųsti 15 centų 
su užsakymu.

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

i®NAUJIENŲ 25 M 
Jubiliejinė Laida

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, Illinois

SBi
Pildom
Income

Kasdien skaitydami 
^NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-

• , , • Naujieuu-Acmė Telephoto
NEW JERSEY. — “Lillian” laivukas, kuris nuskendo po susidūrimo su vokiečių preky

biniu laivu.

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai protauti 
pirkinių reikalai* eiti. į 
ta* krautuve*, kurio* 
skelbiasi Naujienose.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.




