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J. Valūno paKėle tarifus 
nacių prekėms

NUOSTATAS ĮEINA GALION BALANDŽIO
23 DIENĄ

Tarifai pakelti ryšium su Vokietijos 
aneksavimu čekų žemes

WASHINGTON, D. C., ko
vo 19. — Iždo departamento 
sekretorius Morgenthau perei
tą šeštadienį paskelbė, kad 
nuo balandžio mėnesio 23 die
nos Jungt. Valstijos pakels dar 
25 nuošimčiais tarifus impor
tuojamoms j šią šalį iš Vokie
tijos prekėms. Tarifai bus pa
kelti, jeigu Vokietija nesiliaus 
variusi atkaklią kovą prieš 
Jungt. Valstijų prekes.

Laukiama, kad panašios ak
cijos imsis Francuzija, Brita
nija ir Sovietų Rusija.

Kaip Vokietija kovoja su 
Jungt. Valstijų eksportu? Vo
kiečių praktika esanti šitokia:
Pavyzdžiui, į Vokietiją įgabe
nama Jungt. Valstijų medvil
nės tarptautinėje rinkoje ver
tos $1,000. Vokietijoje nacių žiuri į tarifų pakėlimą kaipo 
vyriausybė medvilnei uždeda į vieną prez. Roosevelto pami- 
$1,333 kainą. nėtų priemonių.

BRITANIJA ORGANIZUOJA VALSTY
BIŲ BLOKĄ PRIEŠ NACIUS

LONDONAS, Anglija, kovo 
19. — Britanijos vyriausybė 
nutarė organizuoti bendrą fron
tą prieš nacius. Nutarimas pa
darytas ministerių kabineto po
sėdy šeštadienį. Premjeras 
Chamberlain painformavo ka
binetą apie pasikalbėjimus ši
tuo reikalu su Jungt. Valstijų, 
Francuzijos ir Sovietų Rusijos 
ambasadoriais. Panašus pasita
rimai eina Francuzijoje.

Britanijos vyriausybė nori

500,000 sukilėlių pri- 
siruošię pulti Ma

dridą
HENDAYE, Francuzijaf~ko- 

vo 19. — Ispanijos sukilėlių 
vyriausybė paskelbė, kad 500,- 
000 vyrų yra prisiruošusių pra
dėti ofensyvą prieš lojalistus 
Madrido zonoje anksti šią sa
vaitę. Ofensyvo nebusią, jei lo- 
jalistai pasiduos sukilėliams 
besąlyginiai.

Boikotuos čekų 
prekes

NEW YORK, N. Y., kovo 
19. — Amerikos Žydų Kongre
so nacių prekėms boikotuoti 
taryba pereitą šeštadienį pa
skelbė, kad ji pradės boikotuo
ti čekų prekes, nes dabar če
kų žemė pateko į Vokietijos 
nacių rankas.

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

Giedra; vidutiniška tempera-: 
turą; vakarų ir šiaurės vaka
rų vėjai; saulė teka 5:55 v. r., 
leidžiasi 6:01 v. v.

Kaina 3c

Tuos uždėtus $333 dolerius 
naciai paskiria kaipo subsidi
jas vokiečių eksportams, kad 
jų prekes galima butų pigiau 
užsieniuose parduoti ir leng
viau joms pirkėjų gauti.

Iždo deparjtlamento (Sekreto
riaus pranešimas, kad vokie
čių prekėms tarifai bus pakel
ti 25 nuošimčius, tapo paskelb
tas vos keletui dienų praėjus 
po to, kai Vokietija aneksavo 
Čeko-Slovakiją. Komentuotojai 
prisimena prezidento Roosevel- 
to pareiškimą kongresui pada
rytą pereitą sausio mėnesį. 
Anuomet prezidentas pasakė, 
kad esama priemonių užpuoli
kams kovoti, kurios nereiškia 
karo, bet yra Stipresnės nei 
žodžiai. Taigi komentuotojai 

sužinoti, ar Rusija ketina teik
ti pagalbos Rumunijai, jeigu 
Hitleris užpuls tą šalį. Ji, be 
to, nori žinoti, kokios pagalbos 
Rusija ketina teikti Rumuni
jai, jeigu nusitars ją gelbė
ti.

Britanijos vyriausybe gavo 
savo pasiuntinio Rumunijai, 
Sir Reginald Hoare, informa
cijos, kokius reikalavimus Vo
kietija stato Rumunijai.

Įteiks bilių neutra
liteto įstatymui 

pakeisti
WASHINGTON, D. C., ko- 

vo 19. — Jungt. Valstijų se
nato užsienių reikalų komite
to pirmininkas, senatorius Pitt
man, šeštadienį pranešė, kad 
jis pirmadienj įteiks kongresui 
bilių tikslu pakeisti esamus 
Jungt. Valstijų neutraliteto 
įstatymus.

Pittmano bilius, jeigu jis 
taps įstatymu, įgalios Jungt. 
Valstijų prezidentą paskelbti 
kurios šalys kariauja ir duos 
Valdžiai galią parduoti užsie
niams amuniciją pagal savo 
nuožiūrą. Pittman pasakė, kad 
jis mano, jogei prezidentas 
Rooseveltas užgirs jo bilių.

Ūkininkų rendau- 
ninkų unija prieš 

C.I.O.
WASHINGTON, D. C., ko

vo 19. — The Southern Tenant 
Farmers Union įteikė teismui 
prašymą uždrausti United Can- 
nery Agricultural Packing and 
Allied Workers of America 
unijos viršininkams kalbėti 
farmerių rendaunininkų vardu 
ir skelbti, kad ši unija, C.LO. 
dalis, turi ryšių su farmerių 
rendauninkų organizacija.
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Daladierui davė dktato- 
rišką galią

FRANCUZIJA SKUBIAI RUOŠIS KARUI
Nepaprasta galia duota Daladierui 

iki lapkričio 30 d.

Entered as second-class matter March 1, 1914 ai the Post Office at Chicago, III., 
under tlic Act of March 3, 1879 j

Chicago, III., Pirmadienis, Kovo-March 20 d., 1939

“MAISTAS” Lietuvos sąlygose yra didžiule įmone, kuri, gerai, paruošdama gyvulinin
kystes produktus ir parduodama juos vietoje ir užsieniuose, dirba labai naudingą ūkinin
kams ir visam kraštui darbą. Čia matome bendrą Kauno “Maisto” fabriko vaizdą. VDV foto

TRUMPA! APIE KRIZĘ j EUROPOJE
LONDONAS. — Britanijos užsienių reikalų sekreto

rius Halifax atsiklausė Jungi. Valstijų, Francuzijos ir 
Rusijos, ar nereikėtų sušaukti visų keturių valstybių at
stovų konferencijų ir pasitarti, kaip Hitlerio žygius su
laikyti.

—x—x—x—
BERLYNAS, Vokietija. — Didžiausiomis ovacijomis 

pasitikta Hitleris, kai jis sugrįžo iš kelionės Čeko-Slova- 
kijoj..

—X—X—X—
MASKVA, Sovietų Rusija. — Rusija pareiškė pro

testų Vokietijai dėl aneksavimo čekų žemės.'
-X--X--X-- '

VARŠUVA, Lenkija. —Prez. Mošai&ųšpejo. vokia- 
čius3 kad Lenkija nepasiduos užsimojimams padaryti iš 
Lenkijos antrų Čeko-Slovakijų.

—X—X—X—
WASHINGTON, D. C. — Senatorius Pittman pir

madienį įteiks kongresui biįių taikomų pataisyti Jungt. 
Valstijų neutraliteto įstatymus.

—X—X—X—
BUCHAREST, Rumunija. —- Rumunija mobilizavo 

daugiau nei 500,000 kareivių, kurie dabar saugo šalies 
pasienius.

—X—X—X—
PARYŽIUS, Francuzija. — Daladier pašaukęs ka

riuomenės tarnybon 125,000 vyrų reguliariai šalies armi
jai sustiprinti.

Britų atstovas išvy
ko šiaurės valstybių 
sostines atlankyti
LONDONAS, Anglija, kovo 

19. — Britanijos užjūrio pre
kybos departamento sekreto
rius Robert S. Hudson išvyko 
į Varšuvą, Maskvą ir vėliau 
į šiaurės valstybių sostines. 
Jis vyksta prekybos reikalais, 
tačiau numatoma, kad jo ke
lionė turės didelės politinės 
svarbos.

Originaliai buvo numatytas 
Hudsono vizitas Berlynui, ta
čiau vizitas tapo kanceliuotas, 
kai Vokietija anekavo čekų že
mę.

Naciai atšaukė am
basadorių iš Lon

dono
BERLYNAS, Vokietija, ko- 

vo 19. — Vyriausybė atmetė 
Britanijos ir Francuzijos pro
testus dėl aneksavimo buvu
sios čeko-Slovakijos. Antrą 
vertus, Britanijos vyriausybei 
pašaukus namo savo ambasa
dorių iš Berlyno, Vokietijos 
vyriausybė pašaukė į Berlyną 
savo ambasadorių Von Dirkser 
ną iš Londono.

Sudužo didžiulis 
lėktuvas

SEATTLE, Wash., kovo 19. 
— Boening Aircraft kompani
jos naujas lėktuvas, the Boen
ing Stratoliner, pereitą šešta
dieni nukrito žemėn nuo 10,- 
000 pėdų aukštumos ir sudu
žo. Užsimušė 10 lėktuvų paša- 
žierių. Jų tarpe buvo aštuoni 
kompanijos samdiniai ir du 
Holandijos lėktuvų kompanijos 
atstovai. Lėktuvas darė bandy
mus. Liudininkai sako, kad lėk
tuvo uodega ir vienas sparnas 
atsiskyrė pirm negu jis nukri
to žemėn.

Naciai kvočia 10,000 
čekų

PRAHA, Čeko Slovakija, ko
vo 19. Naujos nacių kon
centracijos stovyklos,, įrengtos 
Bohemijoj ir Moravijoj, vis 
daugiau ir daugiau įnamių su
silaukia. Tuo gi tarpu dar 10, • 
000 Moravijos ir Bohemijos 
gyventojų paliepta stoti prieš 
nacių žvalgybą ir atsakyti į 
klausimus. 'Hitlerio žvalgybL 
ninkai “valo” neištikimus /jiems 
gyventojus naujai paimtose 
vietose.

Rumunija ir Rusija 
koncentruoja ka

riuomenę
BUCHAREST, Rumunija, ko

vo 19. — Rumunijos karalius 
Karolis atsišaukė į karalių Jur
gį prašydamas pagalbos prieš 
Hitlerio agresiją. Naciai reika
lauja, kad Rumunija pasiduo
tų Vokietijos ekonominei kon
trolei.

Nors Rumunijos vyriausybė 
paneigė žinias, kad ji mobili
zuoja kariuomenę, tačiau yra 
žinoma, jogei apie 200,000 Ru- 
munijoš karių ^sukoncentruota 
tose srityse, per kurias numa
tomas Vokietijos žygiavimas į 
rytus. z

Upė Dniestr skyria Rumuni
ją nuo Rusijos. Pagal šj rube- 
žit^ięina Rusijos tvirtovių ruo
žas. Rusijos tvirtovės Rumu
nijos parubežiu esančios pfnai 
paruoštos karui. Apie 500,000 
rusų karių sukoncentruota ši 
toje zonoje.

Aliejaus kompanijų 
ginčas Meksikoj iš

lyginamas
MEKSIKOS MIESTAS, Mek 

sika, kovo 19. — Meksikos val
džios ir svetimšalių aliejaus 
kompanijų ginčas dėl to, kad 
Meksika atėmė kompanijoms 
savastį, baigiamas išlyginti. 
Donald Richberg, Jungt. Val
stijų advokatas reprezentuojąs 
aliejauą kompanijas, paskelbė, 
kad Meksikos vyriausybė pri
ėmė principe šitokį planą: val
džia ir kompanijos bendrai 
operuos aliejaus pramonę; alie
jaus pramonės administracijoj 
kompanijos turės tiek galios, 
kiek proporcionaliai jų turtas 
sieks. •

Von Neurath paskir
tas čekų guberna

torium
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 19. — Nacių vyriausybė 
paskyrė Bohemijos ir Moravi- 
jęs gubernatoriumi Konstanti
ną von Neurathą. Naujai pa
skirtas čekų gubernatorius 
praeity yra buvęs Vokietijos 
užsienių reikalų ministeris. Jis 
skaitomas patyrusiu ir gabiu 
diplomatu. Neurath turės ga
lią vetuoti bet kokius čekų pa
reigūnų patvarkymus, kurie 
pasirodys jam esą priešingi na
cių interesams.

PARYŽIUS, Francuzija, ko- 
v0 19. — Francuzijos atstovų 
rūmai 321 balsu prieš 264 bal
sus suteikė premjero Daladie- 
ro vyriausybei nepaprastos, 
‘iesiog diktatoriškos galios. Vė
liau senatas 25 balsais prieš 2 
socialistų balsus patvirtino at
stovų rūmų akciją.

Diktatoriška galia duota Da- 
ladierui iki lapkričio 30 dienos 
š. m.

Daladier prašė jos, kad Pran
cūzija galėtų smarkiau ruoštis 
kovai su totalitarinėmis valsty
bėmis. Parlamentas įgaliavo

RUMUNIJA PRAŠO PAGALBOS KOVAI 
PRIEŠ HITLERĮ

FRANCUZIJA IR BRITANIJA SVARSTO PRAŠYMĄ

LONDONAS, Anglija, kovo 
19. — čia eina gandai, kad 
Rumunijos karalius Karolis at
sišaukė į karalių Jurgį, pra
šydamas pagalbos kovai, prieš 
Hitlerį.- Hitleris turi sumobili
zavęs 700,000 karių. Dvide» 
šimt tų karių divizijų šiandie 
yra buvusioj čeko-Slovakijoj, 
prie Rumunijos rubežiaus. Hit
leriui nori Rumunijos aliejaus, 
miško, javų ir kitokių reikme
nų. Be to, Rumunija stovi pa

RUSIJA STOJO VAJUN PRIEŠ HITLERĮ
MASKVA, Sovietų Rusija, 

kovo 19. — Sovietų Rusija pri
sidėjo prie Jungt. Valstijų, 
Britanijos ir Francuzijos, pa
smerkdama vokiečių aneksavi-

Karas gali reikšti 
revoliuciją Vokie

tijoj
ST. LOUIS, Mo., kovo 19. 

— Dr. Thomas Mann, garsu
sis vokiečių rašytojas ir No
belio premijos laimėtojas, kal
bėdamas šiame mieste, tarp ko 
kita pasakė, kad karas šian
dien gali reikšti revoliuciją Vo
kietijoj. Pasak Manno, Adol
fas Hitleris’ prarado daug pri
tarėjų nuo Miuncheno sutar
ties laikų. Dr-ui Mann atrodo, 
kad karas Europoje yra neiš
vengiamas.

Pietų Afrika mobili
zuoja policijos 

rezervus
PRETORIA, Pietų Afrika, 

kovo 19. — Pietų Afrikos vy
riausybė įsakė provincijoms 
mobilizuoti visas policijos jė
gas. Įsakymas išleistas po to, 
kai vyriausybė gavo Vokieti
jos protestą dėl varžymo vo
kiečių imigracijos į Pietų Af
riką. Pietų Afrikos vyriausy
bė matomai prisibijo nacių ša-, 
lininkų riaušių . arba smurto 
žygių.

Daladierą pašaukti kariuome
nės tarnybon kai kuriuos spe
cialistus dabar esančius rezer
vuose, paskubinti krovimą ka
ro medžiagos sandėliuose ir 
pirkimą karo reikmenų užsie
niuose, pastūmėti amunicijos 
gamybą darbo valandų pailgi
nimu, įsteigti valdžios kontrolę 
pramonėje, duodant pirmeny
bę karo reikalams, padidinti 
kreditus įmonėms pildančioms 
užsakymus reikalingus krašto 
apsaugai, ir dar gal būt su
varžyti spaudos laisvę, kad ji 
“netrukdytų valdžios programą 
vykdyti”.

keliu į Rusiją. Hitleris ruošia
si pulti ją.

Britanijos ir Francuzijos vy
riausybės svarsto pagalbos pra
šymą.

Nežinoma kuomet Hitleris 
puls Rumuniją. Tačiau Rumu
nija pasiryžusi kovoti. Lenkija 
ir net Turkija ketinančios taip
gi kariauti prieš Hitlerį, kurio 
planai esą padaryti iš Euro
pos valstybių eilę protektora
tų tarnaujančių reichui.

mą čekoSlovakijos. Užsienių 
reikalų komisaras Litvinov 
taipgi pasmerkė Vengriją dėl 
pagrobimo Karpatų Rusijos. 
LitvinoVo nota sako, kad Ru
sija nepripažįsta Čeko-Slovaki
jos aneksavimo, kad vokiečių 
žygis paneigia tarptautinį įsta
tymą, tarptautinę teisybę ir 
tautų apsisprendimo teisę.

Sovietų ambasadoriai Londo
ne ir Paryžiuje stengėsi pa
veikti, kad ir Britanija su 
Francuzija užimtų stiprią po
zicijų prieš Vokietiją.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

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

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
fr------------



Pirmadienis, kovo 20,. 1939NAUJIENOS, Chicago, III

LIETUVIAIIš Pietų Amerikos
B. K. Algimantas

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

i niekas negalėjo, nes minias 
varkė policija — pėsčia ir rai- 
a.

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

BEAUTY CULTURE at MOLER’S
Klasės dienomis ir kas vakarą 

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

MOLER COLLEGE
177 NO. STATE ST. CEN. 6393

tė staiga mirė- Bs.- Aires mieste 
7—11— 38.

Dora Intienė staiga mirė Be
risse 11—11—38.

Jokimas Janutėnas tragingai

Tel. Office Wentworth 633® 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

IR ŠIS IR TAS IŠ ARGENTINOS

Baigorri draugai sako, kad 
ir perkūnsargio išradėjas buvo 
išjuoktas: niekas netikėjo, kad 
maža geležukė suvaldys žaibus 
ir perkūniją. Paskui išsitobuli
na.

Lietuviai Argentinos 
kariuomenėje

Argentinoje veikia karinės 
prievolės įstatymas. (Kaimyni
nėje valstybėje, Urugvajuje, 
kariuomenė yra laisvai samdo
ma, kaip pas jus Didės Šamo 
šaly). Jau kiekvieną metą bent 
15—20 lietuvių eina garbingai 
tarnauti Argentinos kariuome
nėn. Bet Šiais metais Argenti
nos kariuomenėn nuėjo sava
noriais du lietuviai Buenos 
Aires universiteto studentai: 
Pranas Krapovickas Jr. ir Jo
nas Kavaliauskas. Pirmasis in
žinerijos fakulteto, antrasis — 
chemikos-farmacijos. Studentai 
tarnauja tik 3 mėnesius, atosto
gų metu.

”Lietus pagal užsakymą”
Atsirado tokis inžinierius 

Baigorri (ne by gosh). Jis 6 
metus dirbo Italijoje su Mar- 
koniu, gyveno Baku ir kitur. 
Vienu savo aparatu jis ieškojo 
aukso (jis pats taip sako) sau
soje Argentinos Santjago dėl 
Estero provincijoje. Kada pas
tatė aparatą ir “inčufavo” 
(įjungė) elektrą, tai pradėjo 
lyti, nors nelijo 9 mėnesius. 
Už savaites vėl nuėjo ieškoti 
aukso, ir vėl ta pati istorija —

Aires ir pareiškė plunksnagrau
žiams:

—Hare llover once horas. 
(Padarysiu, kad lis 11 valan
dą).

Ir lijo 11 valandų. Net aud
ra iškilo ir inudstrijos parodoj 
nuvertė 60-ties metrų aukštu
mo geležinį bokštą.

Tiesa, lijo keliom valandom 
pirmiau, negu jis pasakė, kad 
“padarys lietų”. Bet paskui jis 
aiškino, kad Buenos Aires mies
te jo aparatas greičiau pritrau
kia drėgmę, negu smėlių kraš
tuose.

Žemės ūkio ministerija už
klausė, ką mano meteorologijos 
stotis. Pastaroji atsisakė ko
mentuoti Baigorrijos išradimą, 
tik pareiškė, kad aparatas atro
do per mažas tokiems dide
liems dalykams, kad padarytų

dėjo moksliškai aiškinti apie 
kosmiškus spindulius ir kelioli
kos rųšių elektronus, kurių vie
niems susidūrus su kitais pasi
daro “šlapia vieta”, t. y. pra
deda lyti. Panašiai kaip smėlio 
iškėlimui į pagandes gimdomas 
lietus, bet tai per brangiai kai
nuoja. O čia įjungiai ir lyja!

Kalbėdamas per radio Bai
gorri dėkojo visiems, kas lan
kėsi šalia jo bakūžės ir šaukė 
|“que habla ei inventor” —- 

Buenos lai kalba išradėjas. Jo pamaty-

Dabar spauda nutilo apie 
Baigorriją. Net Hearslo tipo 
“Gritica” tyli. Matyti, tas inži- 
nierius-agronomas neišvedė vis
ko iki galo taip artistiškai, kaip 
pradėjo. O gal kas nupirko jo 
išradimą? Bet viena visi pripa
žįsta, kad jis labai gerai žino 
atmosferines atmainas ir, sako
ma, dėl to makaniavo, t. y. va
rė monkey biznį.

Vodeviliuose jo 7 išradimas 
perstatomas scenoje: vienas 
klaunas Įjungia mašiną, o ki
tas iš palubės su liveru lieja. 
Kada šis iščiufuoja, tada ant
ras nustoja liejęs.

Vienas lietsargių arabas par
davėjas laišku pasiūlė išradė
jui kyšį: padaryk, kad lytų 
dienų, gausi komišeną.

Ir dabar apie Baigorriją 
juokų skyriuose kalbama.

Sergijus Sapiega mirė Bs. 
Aires mieste 26—12—38.

M. Jakubonienė mirė Bs. Ai
res mieste 16—12—38.
Marija Redaiųskienė-Vaitkevi- 
čiutė mirė Bs. Aires mieste 26 
—12—38.

Rožė Žukaitė—Laurinaitienė 
mirė Buenos Aires mieste 26— 
JII—38.
Iš Brazilijos musą laikraštį pa
siekė žinios apie šiuos 1938 m. 

mirusius lietuvius:

tik

Argentinoje 1938 metais 
mirė

Juozas Šidlauskas, po apde
ginto naftoje laike darbo mirė 
Rosario mieste 10—I—38.

v

AKIU SPECIALISTAI

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

KITATAUČIAI

MICHIGAN AVĖ 
KLINIKAS

3254 S. Michigan Av
Pilnas Medikalis patarnavimas 
su pagalba laboratorijos ir X- 
Ray. Gydymas be vaistų, su pa
galba moderniškų pagerintų iš
radimų. Reikalui esant vaistus 
duodame už žemą kainą.

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

MICHIGAN AVENUE CLINIC
3254 So. Michigan Avė. tel. Calumet 4178

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

Ambrozas Kalibatas pasimi
rė Berisse 16—I—38.

Elena Karaliaus 
nuvykusi Lietuvon.

Juozas Jonikas mirė Buenos 
Aires provincijoj.

Juozas Dauskartas mirė Bs. 
Aires mieste 7—2—38.

Ona Gasiunaitė—Genaitienė 
mirė Bs. Aires mieste 10—2—■ 
38.

Petras Meškinis mirė (Juti
mos, F. C. S. 6—3—38.

Antanas Šakalys tragingai 
žuvo Vilią Scasso 11—3—38.

Petras Trakiriiavičius mirė 
Valentin Ąlsj|iojė 17—3—38.

Ona Ekeliehė-Skleriutė mirė 
Rosario mieste 10—3—38.

Juozas Laucevičius mirė Bs. 
Aires mieste 25—3—38.

Karolis Bernotas tragingai 
žuvo Santa Fe mieste 27—3— 
38.

Jonas Kazlauskas trangingai 
žuvo Kordoboje 15—4—38.

Steponas Sukas mirė Bs. As.

mirė

Taupyk
saugioje įstaigoje

MOKAME

IfOOA

4%
• Užtikrink savo inde

liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDSNG,
LOAN & SAVINGS ASS’N

■

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

Sao

Sao

mirė

Sao

Alfonsas Langė tragingai žu
vo Saątos uoste 29—2—38.

Kazys Drulis mirė Sao Paulo 
provincijoje.

Mykolas Tulušis mirė 
Paulo mieste 26—2—38.

Kazys Lapinskas mirė 
Paulo mieste.

Aleksandras Pudelis 
Sao Paulo mieste.

Elena Urbonienė mirė
Paulo mieste 12—4—38.

Antanas žiužinas tragingai 
žuvo 4—6—38.

Ciprijonas Zabiela mirė Fri- 
gorifike.
' Ambraziejus Gaidelis tragin
gai žuvo 11—-7'—38.

Serapinas Krištopailis mirė 
S. Paulo 19—8—38.

Petras Blagevičius mirė 
Paulo 18—8—38.

Viktorija Milkevičienė mirė 
S. Paulo mieste 3—XII—38.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.

Į VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.1 

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence Tel.BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

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

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

Valandos: 7 iki 9 vakaro. 
Antrad. ir Penktadieniais 

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

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

Pranas Rupeikis mirė Bs. Ai
res mieste 10—4—38.

Juozas Čeponis sužeistas dar
be mirė Bs. As. 7—5—38.

Antanas Žilinskas mirė Bs.
Aires mieste 7—5—38.

Povilas Masys mirė Rosario 
mieste geg. mėn.

Ona Kubilienė mirė Berisse

Kazys Povilonis tarngingai 
žuvo deportuojamas Lietuvon 
24—6—38.

Liudvikas Baltulionis tragin
gai mirė Vai. Alsinoje 4—6— 
38.

Mykolas Juozaitis trangingai 
žuvo Bs. Aires mieste 18—6— 
38.

roję 18—6—38.
Vincas Ražiavičius žuvo lai

ke darbo M. Paz dvare 10—7 
—38.

Petras Sadauskas mirė San

Simas Čiapas mirė Berisse

Juozas Tupčiauskas mirė 
Berisse nuo peršalimo laike 
darbo 15—7—38.

Kajetonas Gurklys mirė Bs. 
Aires mieste 23—7—38.

Petras Pelegrunas mirė La 
Platos ligoninėj 23—7—38.

Ferdinandas Hessas mirė 
Quilmes, F. C. S. 22—7—38.

Matas Sabas mirė 
mieste 5—8—38.

Janina Valančiūtė 
no j e 23—8—38.

Jonas Simonaitis

Bs. Aires

mirė Alsi-

tragingai

žuvo Bokojc 7—9—38.
Katarina Gižauskienė-Vilnai-

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avez ’
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.

8(Bus daugiau)

&

D1

u.

IM

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.

r. SALT IJ.II *'

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Endeifc
■KNIAUSIA m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE 
MĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tatefona. LAFAYETTE 07«

koplyčios visose

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 1 
Direktorių 
Asociacijoj

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street , Tel. Pullman 1279

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone, Yards 4908

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Gourt

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

-L. ..

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7172
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK i
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 4615 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel.: Prospect 1930

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas IIEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

-.S?P.
DR. P. J. BEINAR 

(BEINARAUSKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792

59

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

1J HV

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

Telefonas YARDS 0818.
itetvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230. 

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Namų Tel.—Hyde Park 3395.

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH 
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

t



Pirmadienis, kovo 20, 1939 NAUJIENOS, Chieago, III.

PER 25 METUS SU NAUJIENOMS 
(Biskis prisiminimų)

(Tęsinys iš praeito numerio)
Prieš 25 metus, kada Naujie

nos užgimė, tai jau aš buvau 
23 metų berniokas ir tik apie 
3 metai atvykęs iš Lietuvos 
kaimo į šią laimės šalį. Gyve
nau Bridgeville, Pa., visai ne
toli nuo to “surukusio” Pitts- 
burgho. Dirbau anglių kasyk
lose, bet jau gerokai buvau įsi
vėlęs į vietos lietuvių veikimų.

Atvykau iš Lietuvos į Brid- 
geville. Tame anglių kasyklų 
miestelyje buvo gana gražus 
būrys lietuvių, kurių daugumas 
dirbo anglių kasyklose. Tačiau 
laikraščius mažai kas skaitė, 
išėmus Jonų Gahniną ir Kazį 
Simonavičių. Jie skaitė “Kelei
vį”, ir vietos lietuvių jie buvo 
vadinami “šliuptarniais bei be
dieviais”. Draugijos jokios ne
buvo. Vietos kai kurie lietuviai, 
kurie priklausė kokioms drau
gijoms, tai vieni Carnegie, Pa., 
prie šv. Antano Draugijos, o 
kiti kur kitur prie kokios nors 
bažnytinės draugijos. Matyti, 
jie prieš atvykimų į Bridge- 
ville jau buvo prisirašę. Bend
rai imant, labai mažai kas pri
klausė prie draugijų. Didelė 
dauguma niekur nepriklausė ir 
jų smagiausias užsiėmimas bu
vo tuštinti bačkutes, įsilinksmi
nus apsimušti, apsivaidinti ir 
paskui bėgti pas taip vadina
mus “skvairus” (taikos teisė
jus), vieni kitus skųsti ir byli
nėtis. Tais laikais tie “skvairai” 
ir “konštebeliai” labai daug pa
sipelnydavo iš musų tautiečių.

Dar būdamas Lietuvoje jau 
buvau pramokęs, taip sakant, 
pats per save ne tik skaityti su 
pamėgimu “Rygos Naujienas” 
ir “Lietuvos Ūkininkų”, bet jau 
buvau pradėjęs rašinėti ir žinu
tes į tuos laikraščius. Lietuvoje 
laikraščiuose buvau skaitęs, kad 
Chicagoje išeina geras laikraš
tis “Lietuva”. Todėl atvykęs į 
šių šalį ir pasiskolinęs iš dėdės 
porų dolerių, tuojau užprenu
meravau “Lietuvą”. Buvau 
“Lietuvos” ne tik skaitytojas, 
bet pradėjau ir žinutes rašinė
ti ir platinti tų laikraštį tarpe 
vietos lietuvių po keletu desėt- 
kų egzempliorių kas savaitę.

Laikui bėgant teko susipa
žinti su Jonu Galminu ir Ka
ziu Simonavičiuin, “Keleivio” 
skaitytojais, ir aš su jais apsi
mainydavau ne tik laikraščiais, 
bet jie man duodavo ir gerų 
knygų pasiskaityti, kaip antai 
Dėdės Šerno Geografijų, Etno
logijų ir Naujalio verstų “Rais
tų”. Žinoma, netrukus ir aš ga
vau “šliuptarnio” ir “bedievio” 
vardų nuo kai kurių musų die
votų tautiečių.

Bet reikia pasakyti, kad tais 
laikais Bridgeville tie menami 
“bedieviai” nebuvo taip drū
čiai persekiojami, kaip kad bū
davo kitose lietuvių kolonijose, 
nes vietos lietuviai neturėjo lie
tuvių parapijos, nebuvo lietu
vio kunigo ir nebuvo kam piu- 
dyti musij tautiečių vienus 
prieš kitus.

Arčiau susipažinę su vietos 
lietuviais, pradėjome kalbėti, 
kad mums yra reikalinga drau
gija. Aš pamatęs laikraščiuose 
SLA garsinimų, persitraukiau 
reikalingų informacijų iš Cent
ro sekretoriaus A. B. Strimai
čio, ir 1912 metų pabaigoje 
buvo sutverta SLA 90 kuopa iš 
17 narių, kuri ilgainiui buvo 
užaugusi net iki 150 narių.

žinoma, nuo tada pradėjau 
įsivelti į draugijinį veikimų. 
Daugiausia dirbau SLA, kur ir 
po šiai dienai tebedirbu. Nuo 
tada pradėjau susipažinti ir su 
Pittsburgho veiklesniais SLA 
darbuotojais, kaip antai: Juo
zu ir Antanu Baltrušaičiais, 
Dr. Baltrušaitiene, A. Vaino- 

rium, Karoliu Varašium-, J. K. 
Mažukna ir kitais veiklesniais 
Pittsburgho lietuviais. Plunks
nai rudyti taipgi neduodavau, 
— lašinėdavau žinutes į “Lie
tuvų”, “Tėvynę” ir į Pitts
burgho “Dilgėles”.
Pirmieji kaipo korespondento 

nuotykiai anglių kasyklų 
ekspliozijoj

Kaipo “Naujienų” korespon
dentui per 25 metus teko, žino
ma, visko pergyventi ir matyti, 
bet apie tai papasakosiu vėliau. 
Dabar aš noriu jums papasako
ti apie savo pirmųjį nuotykį 
šioje šalyje. Tas nuotykis kai
po korespondentui teko pergy
venti dar prieš “Naujienų” gi
mimų. Jis vaizduoja musų jau
nų dienų pasiryžimų, nepaisant 
jokių kliūčių nė vargo.

Šis nepamirštamas įvykis bu
vo, rodos, 1912 nu gegužės mė
nesio pradžioje. Aš dirbau ang
lių kasyklose Bridgeville, Pa. 
Buvo tik apie metai laiko kaip 
Jnivau iš Lietuvos atvykęs. Ma
žai temokėjau anglų kalbos. Jei 
prisieidavo nuvažiuoti į Pitts- 
burghų, tai dažnai paklysda
vau. Vienas nuvažiavęs į Pitts- 
burghų negalėdavau susivokti, 
kur yra Solio dalis, kur South 
Side, o apie North Side tai vi
sai nieko nežinojau. Nežino
jau, kad tokia vieta kur yra 
Pittsburgho. Nuvažiavęs į Pitts- 
burghų, bijodavau kiek toliau 
paeiti nuo Union stoties, kad 
nepaklysčiau. O jei kada pa
klysdavau, tai, žinoma, pama
tęs policistų stovintį klausda
vau kaip mokėdamas, kur yra 
Union stotis.

Dabar prisiminus tuos laikus, 
tai net juokas ima, kad aš lik 
tiek težinojau. Bet tai yra fak
tas, kad ne tik aš tiek težino
jau, bet ir daugelis kitų tų lai
kų grinorių.

Dirbau kasyklose naktimis 
nuo 4 vai. po pietų iki 1 vai. 
ryto. Tos kasyklos priklausė 
Pittsburgh Coal Co. Pareida
vau iš darbo apie kokių antrų 
valandų nakties. Kiek pamiego
jęs, apie 7 valandų, kada kiti 
vyrai eidavo dirbti dienomis, 
tekdavo išbusti ir dažnai atsi
tikdavo, kad kasyklos ne kiek
vienų dienų dirbdavo. Dieniniai 
darbininkai nueidavo pas ka
syklas ir jei kasyklos nedirb
davo, tai grįždavo atgal. Tų 
dienų, žinoma, ir naktiniai ne
dirbdavo. Tokiu atsitikimu kel- 
davomės ir teiraudavomės ko
dėl nedirba.

Vienų gražų gegužės mėnesio 
rytmetį išgirdome gatvėje kai
mynus italus šūkaujant jų gim
ta kalba: “ne levora, ne levo- 
ra”. Tai jau žinojau, kad atei
nančių naktį nereikės eiti dirb
ti. Atsikėliau ir išėjau pasitei
rauti pas sugrįžusius iš kasyk
lų savo draugus, kodėl šian
dien nedirba. Išgirdau gana 
šiurpių naujienų apie Cincinato 
kasyklų ekspliozijų. Cincinato 
kasyklos buvo prie pat Court- 
ney, Pa. Laikraščiuose buvau 
skaitęs, kad tenai yra daug lie
tuvių, ir jie visi dirba tose ka
syklose. Kasyklos priklausė tai 
pačiai Pittsburgh Coal Co., 
kaip ir tos, kur aš dirbau. Mu
sų kasyklos nedirbo, nes visi 
bosai ir patyrę angliakasiai bu
vo pašaukti prie gelbėjimo ne
laimės ištiktų angliakasių.

Apie baisumų kasyklų eks- 
pliozijos jau buvau skaitęs 
laikraščiuose, bet jokio prak
tiško supratimo neturėjau apie 
dujų ekspliozijas, kurios įvyks
ta anglių kasyklose. Visa ta 
angliakasių nelaimė man vaiz
davosi visai kitaip, negu iš tie
sų yra.

Likau pagautas didžiausio 
smalsumo. Būtinai norėjau nu

važiuoti į nelaimės vietų ir vis- 
kų pamatyti savo akimis, kad 
paskui galėčiau apie lai para
šyti į laikraščius. Buvau įsi
vaizdavęs, kad ta ekspliozija ir 
kalnų turėjo nuversti, ir nelai
mė yra išlikusi ne tik tuos, ku
rie dirbo kasyklose, bet ir gy
venančius arti kasyklų. Taip 
pat labai norėjau pdtirti, kas 
lenai yra nuo nelaimės iš lietu
vių nukentėjęs.

Vadinu vienų, vadinu antrų 
važiuoti kartu su manim pa
žiūrėti tos ekspliozijos. Niekas 
nevažiuoja. Klausiu vieno, 
klausiu antro, kiek kainuoja 
nuvažiavimas ir kiek ima lai
ko nuvažiuoti. Gaunu visokių 
atsakymų: vieni sako, kad lai 
kainuoja $3, kiti sako, — ke
turi doleriai. Treti dar kitaip 
aiškina. Pasirodo, kad ir palys 
aiškintojai nedaug kų daugiau 
žino už mane, kur yra tos ka
syklos ir kiek atsieina nuvažia
vimas. O dėl mano smalsumo 
patenkinimo, tai, tur būt, buvo 
didžiausia kliūtis ta, kad aš 
pas save kišenėje tik vienų do
lerį teturėjau. C su vienu do
leriu netoliausia nuvažiuosi.

Tačiau, tur būt, mano laimei 
sutinku vienų savo draugų ir 
pradedu jo klausinėti, kur tos 
kasyklos yra, kur šįryt eksplio
zija ištiko. Jis man papasakojo, 
kad jisai žinųs tas kasyklas ir 

Netolimos praeities 
Amerikos lietuvių 
istorijos juodas 

laikotarpis
Kovo 12 d. Pittsburgho Lie

tuvių visuomenės veikėjų rate
lis buvo surengęs Lietuvių Mok
slo Draugystės svetainėje vaka
rienę pagerbimui senų draugijų 
veikėjų.

Tai, žinoma, buvo pirmas 
toks bandymas pas mus Pitts- 
burghe, kad butų pagerbti seni 
draugijų veikėjai. Liko pasida
linta mintimis tarpe serų drau
gijų ir visuomenės darbuotojų 
iš netolimos praeities, kuri sie
kia iki 50 melų atgal.

Gal būt, kad tame senų drau
gijų veikėjų pagerbime buvo ir 
trukumų; gal nebuvo parengi
mas tinkamai sutvarkytas; gal 
buvo apleisti kai kurie seni ir 
labai daug užsitarnavę veikėjai. 
Bet tai buvo tik pirmas toks

nuvažiuoti į jas gatvekariu at
sieina tik apie 30 ar 40 centų. 
To, žinoma, man ir pakako. 
Aš jau leidaus kaipo korespon
dentas į nelaimės vietų.

S. Bakanas.
(Bus daugiau)

reikalaujama

JOHN ROBERT POWERS, galva pasaulio geriau- 
siai-žinomos modelių agentūros, pristatydamas 
pagarsėjusias modeles madoms, skelbėjams ir 
artistams, sako “Reikalaujama gražumo, užsi
laikymo, asmeniško pritraukimo . . . tobula 
kombinacija”.

Daugiau ir daugiau rūkytojų kasdien reikalauja 
Chesterfields dėl jų gaivinančio lengvumo, ge
resnio skonio ir malonios aromos.

Tobula kombinacija Chesterfields leng
vų nunokusių amerikoniškų ir turkiškų 
tabakų ... nenukopijuojamas suma'isy- 
mas . . . padaro Chesterfield cigare tu 
kuris suteikia milijonams vyrų ir mo
terų daugiau rūkymo malonumo.

Kuomet juos pabandote jūs 
žinosite delko Chesterfields suteikia 
daugiau rūkymo malonumo, delko 
JIE PATENKINA Chesterfield

• • • sumaišymas kurį negalima nukopijuoti
• • • unksma kombinacija pasaulio 

geriausių, cigarete tabakų
Jjggett & Myers Tobacco Co. y

bandymas, tad negalima nė no
rėti, kad viskas butų tobula.

Tiek reikia pasakyti, kad ta
me pagerbime buvo' pagerbia 
po keletu veikėjų iš visų musų 
srovių. Kai kurių veikėjų iš 
praeities veiklos prisiminimui 
buvo tikrai įodmųs. 1

Iš tų veikėjų kalbų ir prisi
minimų apie jų praeities dar
buotę buvo neblogas vaizdas 
ne lik iš Pittsburgho lietuvių 
veiklos istorijos, bet ir apla
mai iš Amerikos lietuvių gyve
nimo.

Tų senųjų veikėjų pergyven
ta tie laikai, kada buvo kovoja
ma su prietarais, kada buvo ku
riama draugijos, platinama ap- 
švieta, — knygos, laikraščiai, 
statomi vaidinimai. Tai buvo 
tikrai gražus ir malonus pra
eities vaizdas, pilnas geriausių 
įkvėpimų iš konstruktyvūs dar- 

. buotės.
Bet jei kuris veikėjas palietė 

vėlesnius laikus (bolševizmo- 
komunizmo atsiradimo laiko
tarpį), tai čionai matėsi tikrai 
juodas Amerikos lietuvių veik
los istorijos laikotarpis. Daugu
mas iš musų esame to laikotar
pio liudininkai, kada buvo skal
domos draugijos, metami laik
raščiai iš klubų knygynų, — ir 
tai buvo daroma neva po prie
danga darbininkų išganymo. 
Buvo niekinama demokratija 

kaipo buržuazinis atgyvenęs 
prietaras.

Šiandien yra geriau matoma 
los destruktyvūs darbuotės pa
sekmės, negu kada pirmiau. 
Daug los destrukcijos darbinin
kų jau yra pamatę savo klai
das; kili sarmatijasi apie tai ir 
prisiminti.

Dar yra ir lokių, kurie visai 
nieko nėra pasimokinę iš pra
eities ir aklai tebešoka savo va
dus užsimerkę prieš visus akis 
duriančius faktus.

Tai toks mano įspūdis iš se
nų veikėjų pagerbimo vakarie
nės. —Svečias

MIRĖ VINCAS
BURBULIS

S. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Kovo 8 d. mirė Vincas Burdu- 
lis, 38 metų amžiaus. Jis buvo 
Lietuvių Piliečių klubo gaspa- 
dorius, nuoširdus SLA 104 kuo
pos darbuotojas. Taip pat ve
lionis Vincas Burdulis per po
ra paskutinių SLA seimų, t. y. 
Clevelando ir Scranlono, atsto
vavo 104 kuopai ir buvo pla
čiai žinomas tarpe Pittsburgho 
lietuvių.

Velionis Burdulis buvo gimęs 
Pittsburghe; mažas būdamas 
buvo parvežtas į Lietuvą prieš 

pasaulinį karą. Vadinasi, augo 
Lietuvoje. Augdamas Lietuvoje 
jis patyrė visus pasaulinio karo 
baisumus. Lietuvai likus nepri
klausomai, Vincas Burdulis, 
nors dar visai jaunas būdamas, 
laisvanoriu įstojo į Lietuvos ka
riuomenę, kovojo už Lietuvos 
nepriklausomybę, dalyvavo mū
šiuose su lenkais prie Giedrai
čių ir buvo sužeistas.

Velionis Burdulis tik apie sa
vaitę laiko prieš savo mirtį bu
vo sveikas ir linksmas. Daly
vaudamas vienose laidotuvėse 
kaipo grabnešis buvo pagavęs 
šaltį ir iš šalčio išsivystė plau
čių uždegimas. Iš to ir mirė, 
palikdamas didžiausiame nuliū
dime jauną žmoną su pora vai
kučių, — vienas 7 metų, ant
ras 8 melų amžiaus. Paliko ir 
molina. Tėvas tik apie metai 
laiko kaip mirė. Visa Burdulįų 
šeima gyvena South Sidės da
lyje.

Vincas Burdulis i$J<ilmingai 
buvo palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis kovo 11 d. šv. 
Kazimiero kapinėse. Paskutinį 
patarnavimą suteikė šv. Kazi
miero klebonas kun. Kazėnas. 
Laidotuvėse dalyvavo apie 150 
automobilių. Prie Burdulio gra
bo Venslovo graborystės įstai
goje, kur jisai buvo pašarvotas, 
buvo sudėta daugybė gėlių.

Lai bus jam lengva šios ša
lies žemė. —S. Bakanas

Iš SLA Pažangos Va
jaus organizatorių 

suvažiavimo
PITTSBURGH, Pa. — Kovo 

12 d. pastangomis Pittsburgho 
distriktų generalių organizato
rių — S. Bakano ir Charles K. 
Pikelio -— buvo sušauktas L. 
M.D. svetainėje kuopų organi
zatorių suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo šių kuopų SLA pa
žangos vajaus organizatoriai: 
40 kp. Pittsburgh, Pa., J. Vik- 
toravičius, J. Virbickas, K. Šin
kūnas, K. Leliušis ir V. J. Ko
nčienė.

86 kp., N. S. Pittsburgh, Pa., 
J. P. Milleris, M. Šimkiene, V. 
Sadauskas, S. Karsbkienė ir $. 
L.A. vice-prezidentas J. K. Ma
žukna.

104 kp., S. S. Pittsburgh, Pa., 
A. žemaitis, J. čiukauskas ir 
Albina Brazauskienė.

165 kp., E. Vedcrgrift, Pa., 
Antanas Juškaitis, 247 kp., Ali- 
qouppa, Pa., Juze Kavaliauskie
nė. 169 kp., Ambridge, Pa., O- 
na Triška ir Ona Evolgiutė.

353 kp., Pittsburgh, Pa., D. 
Sanda ir Olga Sandaitė.

Suvažiavimą atidarė ir vede 
S. Bakanas. Suvažiavimui su
tinkant jis pasiskyrė užrašyti 
nutarimus p-lę Oną Evolgiutę^ 
169 kp. organizatorę.

Pirmiausia padarė platų pra
nešimą generalinis organizato
rius Charles Pikelis. Kiti visi 
organizatoriai irgi padarė pra
nešimus iš savo darbuotės pa
pasakodami savo pasisekimus 
ir nepasisekimus ir tas visas 
aplinkybes, su kuriomis prisei- 
na susidurti prirašinėjant nau
jus narius prie SLA. Taip pat 
SLA vice-prezidentas J. K. Ma
žukna irgi padarė platų prane
šimą SLA reikalais ir naujų na
rių prirašinėjimo reikalu.

Aplamai paėmus kuopų orga
nizatoriai daug ko iš šio suva
žiavimo pasimokino pasidalin
dami mintimis vieni su antrais 
organizacijos geroves reikalais.

S. Bakanas 
(Tąsa ant 6-to pusi.)

“LAIMA”
KOVO 26 D.
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Nauja pasaulio krizė

bėraltį spauda. Nėra abejonės, 
kad Darbo Partijos suvažiavi
mas jo “liaudies frontą” griež
tai atmes.

PRANCŪZIJOS SOCIA
LISTAI PRIEŠ “BEN

DRĄ FRONTĄ”

Pasirodėnaujasjaikr aštis I KORESPONDENCIJOS;
(MuSų specialaus korespondento Lietuvoje) . ................ ........... ■■■--------- - - , ■ Į ' ■   

Akron, Ohio buvo nustatyta, tačiau mano
ma, jog jis turėjo vėžį.

Patarnavo graborius E. W. 
\Vorobovas. Po laidotuvių Lie
tuvių svetainėje buvo surengtas 
šaunus palydovų priėmimas.

Tdi nepirmas ir nepaskutinis 
išeivijos draugas, palydėtas į 
amžinastį. Ilsėkis, Povilai, šios 
šalies žemelėje.

Vasario mėnuo visai pavasa
riu atsidavė. Vietomis jau ir pa
šalo nebebuvo; Bet kai užstojo 
koVo mėnuo, tai prasidėjo tik
ra žiema: užklupo šalčiai ir 
sniegas pradėjo drėbti, kaip 
žmonės sako, “bobų kąsniais”. 
Dėlei pablogėjusio ore > laido
tuvės buvo nuotykingos. Mat, 
kapinės yra pakalnėje, tad pas
kui, kai reikėjo grįžti ir į kal
ną įsikopti, tai retas kuris au
tomobilis pajėgė tatai padaryti. 
Todėl musų garažninkas Nau
jokaitis turėjo daug darbo, kol 
su savo “geležiniu vilku” užvil
ko į kalną automobilius.

Jau išėjo iš spaudos visuo-rjaunesniemsiems rašytojams 
menės, politikos ir literatūros daug kredito nesuteikia, 
laikthšliš “Mintis” Nr. 1; Nors Straipsnyje “Vokietija eks- 
ir cenzūros smagiai išmargin- pansijos keliais” labai nuodug- 
tas jo turinys^ bet vis dėlto te- niai ir veik išsamiai atpasako- 
oretiniais klausimais gana pla- jama vokiškojo nacionalsocia- 
čiai pasisakyta. lizino atsiradimo priežastys ir

Įžangbs straipsnyje “MES IR jo užmačiai. Tai visais požiu- 
VĖL” labai vykusiai ir suma- riais labai. įdomus straipsnis, 
niai nagrinėjami paskutinių me- kuris daugeliui gali atverti akis 
tų detnOkratijos fronto raida ir ir nurodyti tuos kelius, kuriais 
jo pralaimėjimai ir ateities nu- pasišovusi hitleriška Vokietija 
matomi keliai. Čia aiškiai pasi- eiti. Tai straipsnis tikrai vertas 
sakyta^ kad nuosaikioji mark-1 didelio dėmesio. Tas, kuris jį| 

rašė, matyti, gerai ]_ 
šizmo prigimtį ir bendrai ge
rai nusimano Europos politinio 
gyvenimo situacijoje. O šitą 
straipsnį rašo vienas Lietuvos 
emigrantų, kuris jau daugel 
metų gyvena užsieniuose.

Straipsnio išvada tokia, kad 
buvęs kaižeriškas prieškarinis 
imperializmas dabar yra persi
metęs į Prancūziją ir Angliją 
ir Vokietija <____ _____  __
dedanti Visas pastangas šį im-|aPra®y^ kuopos susirinkimus, 
perializmą sau paglemžti ir h’ jeigu visas susirinkimas yra 
valstybes ntiglėinžti. Tai ir at- patenkintas komisijos pasidar- 
rodo, kad karas esąs neišven-pav^ttu» ^ab tenka manyti, kad 
giamas, tik dabar yra spren- tos komisijos nariai tinkamai 
džiamasis momentas, kur tasai (savo darbą atlieka.

suprantaina, kad kaip kur gali-p<aJas pradėti, ar vakaruose ar 
mi sugniužimai ir laikini pra
laimėjimai. Tokiais laikinais 
pralamėjimais pasižymi ir Lie-1 keliai” nupasakoja sunkią Lie
tuvos darbo žmonių judėjimas, tuvos kaimo naštą ir 
bet tie laikini pralaimėjimai bu- tuos kelius, kuriais einant že- 
vo lydimi ir dideliais laimėj i- mės ūkis galėtų 
mais. štai kad ir Lietuvos vals- klestėjimu, 
tybės atstatymas nėra kas kita, 
kaip tik Lietuvos dairbo žino- 

|nių vienas iš didesnių laimėj i- 
“ mų.

Fašizmo judėjimas tai nėra 
kas kita, kaip tik kapitalistinio 

“Erdvės stoka fašizmui rei-l pasaulio viena iš priemonių gel- 
škitt žaliavų stoką savai pra- bėtis, ir fašizmas esąs he kaS 
nionei, rinkų stoką pramonės kita, kaip tik kapitalistų talki- 
dirbiniams parduoti, duonos ninkas.
stoką, kai parduoti nėra kur. Esą darbo žmonės nėra savo 
Dabartiniame kapitalistiniu- ginklų sudėję* toji kova eina 
me pasaulyje tą viską įsigyti visais frontais, bet datbo žmo- 
fašizrtias gali tik patranko- nes kerštu besivaduoja. Tokiais 
mis ir tai jis labai gerai žino, nuotaikos* kad kerštauti prie
it dėl to stipriųjų kraštų fa- šui darbo žmonių fronte negali 
šizmas savo šalį paverčia ka
reivinėmis, žmones nuo 6 
Inetų amžiaus ruošia karei
viais.”
Fašizmas viskų militarizuoja.

Bet, tęsia laikraštis,—-
“karai niekuomet nieko 

nekūrė ir netaisė; jie tik žu
dė it griovė, visų pirma grio
vė galimumus žmonėms tai
kiai susiprasti ir taikiai gy
venti. Amžinas kareivis nėrd 
žmogaus idealas, it^karų ruo
šėjai bei kurstytojai negali 
būti žmonijos vadovais* Jei 
fašizmas kuriam laikui pri
verčia savęs klausyti, tai tas 
dar nesukuria vieningos taU- 
tOs; totalitariniais metodais 
valdomai tautai pirmutinė di
desnio jos sukrėtimo diena 
turės virsti didelių jos pasi
keitimų pradžia.”
Su tuo reikia sutikti, ir gali-1 

ma dar pridurti tai, kad tautos! 
militarizavimas* kurį vykina fa
šizmas, Uždeda jdi tokią sunkią! 
naštą, kad ta tauta anksčiau ar 
vėliau turi sUSilphėti ėkonomi-Į 
niai ir suklupti, štai dėl ko ir 
tas “sukrėtimas”* apie kurį kal
ba “Mintis”, fašizmo prislėgtai 
tautai yra nėiŠVferigiumaš.

Bet “mintis” svarsto tiktai 
stambiojo kapitalo fašizmą. Tuo 
tarpu fašizmas anaiptol nėra 
specifinis kapitalizmo padaras. 
Kapitalizmas jį tiktai panaudo
ja* kaipo viėną iš tų įrankių, 
kiirie gali patarnautu jo tiks* 
lams. Anglijoje kapitalizmas 
panaudoja sdvo tikslams mo
narchiją ir aristokratiją; Ispa
nijoje kapitalizmo tikslams tar
navo katalikų bažnyčia.

Fašizmas atsirado pirmiausia 
tušė šalyse, kur kapitalizmas 
buvo dar silpnas: 
Balkanų šalyse. O 
kapitalizmo šalyje,

siStihė demokratija jau ne vie
ną kartą gyvenime yra turėju
si pralaimėjimų, bet ji visuo
met išliko nephrblokšta; Net ir 
šių metų skaudus šios demokra
tijos pralaimėjimai nesą visuo
tini, neš gyVėhimas einąs ban
guodamas, vienur esą pralaimė- 

i x x i, jimai, o kitur tasai demokrati-Bet tokiame atsitikime |J. Z .. _.L. , .
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Chamberlainas ir Daladier sako, kad Hitleris sulau- r rancuf?{?V0<; a ls a\ nea slsa“

Frunėuzijos socialistų parti
jos šit važiavimas, kaip praneša 
“The New Leader”, griežtai at
sisakė priimti pasiulyttią ben
dro šu kombbistų partija vei
kimo. )

“Suvažiavime nutarė”* ra-1 
šo tas laikraštis, “kad socia
listų partija palieka sau pil
ną veikifno laisvę, nepaisant 
ką nutars veikti vidaus arba 
užsienio klausimais komunis- 
tų partija, išimant atsitikimą

Čekoslovakijos pagrobimas, gal būt, reikš persilau- pavojaus* gręsiančio respubli* 
žimą viso pasaulio tarptautinėje politikoje. Anglija ir kos gyvybei.”
Francuzija* kurios pereitą rudenį leido Hitleriui atplėš- Vadinasi, bendras veikimas 
ti nuo Čekoslovakijos sudėtų kraštą, dabar jau proteS' su komunistais yra galimas lik- 
tuoja. Jos paršaukė savo ambasadorius iš Berlyno, kaip tai kraštutinio pavojaus atsiti- 
kad pirmiau buvo pasielgusi Amerika. jos frontus stiprini laiko savo

Chamberlainas ir Daladier sako, kad Hitleris sulau- /rancu^?s1s.^aisaiBn.ea1slsa" pozicijas.
žė Miuncheno sutarti ir kad jo žodžiu, todėl, daugiau ne- partjjaj stojančia už hespubli- Marksistinė demokratija ne
begalima pasitikėti. kos gynimą. O visuose kituose ra parapinis sąjūdis, bet jis e-

Tai reiškia, kad diktatorių raminimo politikos jau atsitikimuose socialistų partija sąs gaivingas judėjimas, kuris 
nebegali pateisinti nė patys jos autoriai. Chamberlainas yra pasiryžusi veikti įiepriklau- apimąs visos žmonijos plačius 
grąsina, kad Britanija kovos prieš nacių pasikėsinimą somai. reikalus, jo uždaviniai platus ir
užvaldyti pasauli. Panašiai kalba ir Daladier. Jisai parei- Tokiu budu “bendras fron- vįSIfotini: ^ie tiek PlaJ^s’ kaiP 
kalavo sau diktatoriškos galios, kad Francuzija galėtų tas”, kuris Francuzijoje gyvavo 
pasiruošti karui. aPie ketvertą nietų, yra likvi-

Miuncheno “taikos” periodas pasibaigė. Bet kas seks duotas-
P° J?>?. j v v. . . , . . K . .. J KODĖL FAŠIZMAS NE-Butų bergždžias darbas šioje valandoje bandyti at- GALI LAIMĖTI 
spėti, kas įvyks rytoj arba poryt. Veikimo iniciatyva kol- ---- ------
kas yra dar nacių diktatūros rankose, o ką ta diktatūra Tik-ką pradėtame leisti Lie- 
rengiasi daryti, niekas nežino. Galimas daiktas, kad ji tuvos socialdemokratų laikraš- 
maršuos tolyn ir skubinsis pagrobti kiek galint daugiau, klintis svarstoma klausi- 
kol Britanija ir Francuzija dar nesuspės užkirsti jai ke- paSauiįZįgeib6ti” "l’aik- 
hą. Pranešama, kad vokiečiai jau pasiuntę kokj tai uiti- Laštis mano> kad ne. ir įrodin6_ 
matumą Rumanijai. |ja tai šitaip:

Bet ką darys didžiųjų demokratijų valdžios?
Tos valdžios yra atžagareiviškos. Prieš Hitlerį jos 

stoja ne dėl to, kad jisai naikina demokratiją arba ma
žų tautų nepriklausomybę, bet dėl to, kad jisai siekia 
“pasaulio dominavimo”, t. y. dėl to, kad jisai pasidarė 
pavojingas anglų ir franeuzų imperijoms.

Kol šitos valdžios stovi Europos demokratijų prie
šakyje, mažųjų tautų padėtis Europoje nėra užtikrinta. 
Ir nėra užtikrinta darbo žmonių laisvė tose pačiose de
mokratinėse šalyse.

Daladier, gavęs diktatorišką galią, panaudos ją pir
miausia ne prieš Hitlerį, bet prieš Francuzijos darbihin- 
kų socialinius laimėjimus, kurie buvo įgyti premjero Blu- 
mo laikais. 0 Chamberlainas, gal būt, bandys įvesti pri
valomą kareiviavimą, kad valdžia galėtų sutriuškinti 
Anglijos darbininkų unijas.

Todėl Anglijos ir Francuzijos darbininkai turės dė
ti visas pastangas, kad tos atžagareiviškos valdžios, be- 
siruošdamos kovai su Hitleriu, nesuvaržytų jų teisių, ši
ta krizė tarptautinėje politikoje stato naujus uždavinius 
darbo žmonėms kiekvienos šalies viduje.

Pastaba korespondentui 
P. š—is

“Naujienų” Nr. 36 buvo iš
spausdinta korespondencija iš 
Akrono. Po korespondencija 
pasirašė P. š—is, kuris palietė 
SLA 198 kuopos koresponden
tą ir rengimų komisijos narę G. 
bei bendrai kuopos veikimą. P. 
Š—is itin nepatenkintas, kad 
“Tėvynėje” (Nr; 48) rengimo 

pažįsta fa-| komisija labai išgirta. Esą, tai 
komisijai atiduota daugiau kre
dito, negu ji užsitarnauja.

Pažiūrėkime, kiek pagrįsti y- 
ra P. š—io priekaištai. Jeigu 
kuopos susirinkimai rengimo 
komisijos raportus priima su 
pagyrimu, tai nejaugi tokiu at
veju korespondentas neturi tei
sės apie tai į laikraštį parašyti? 
Mums, rodosi, kad kaip tik ko- 

dabar norinti "ir I respondento yra pareiga tiksliai

frliil 1*01

v

būti, neš maksistų ideologija 
yra pagrįsta' žmogaus gerbimu 
ir kartu supratimu, kad žmogų 
formuoja jo gyvenimo Sąlygos* 
bet jį performuoja pačiam gy
venimui pasikeitus.

godžiu, “Mintis” nėra linku
si nukrypti, šunkeliais, bet pasi
ryžusi eiti, nuosaikaus ir sai- 
kaus marksizmo keliais;

A. Girbinis labai plačiai at
pasakoja Stepono Kairio gyve
nimą, šia proga tenka pažymė- 
ti, kad apie Stepono Kairio vi
suomeninio gyvenimo veiklą, 
jo publicistinį darbą ir feljeto
nų rašymą nagrinėja 
nesnės kartos atstovai,
nesnioji karta kažkaip visa tai 
nėpastebiamai praėjo. Jos, kad 
ir įvairus kritikai, visuomenin- 
kai, publicistai ir istorikai tik 
įkandžiai seka ttioš, apie ku
riuos dabar yra kam rašyti iš 
pozicinės spaudos bendradar
bių tarpo. Rodos, Stepono Kai
rio gyvenimo veikla galėjo pa
traukti ir jaunesiliOsibš kartės

tik se- 
o jau-

CRIPPS’O VAJUS NUTU
RI PASISEKIMO

pasekėjų, kurie jam rengia pra
kalbas ir skleidžia jo raštus. 
Tiesioginis Cripps’o tikslas bu
vo suagituoti kiek galint dau
giau Darbo Partijos skyrių, kad 
jų delegatai ateinančioje parti
jos konvencijoje (kuri netru
kus įvyks) jo sumanymų užgir-

P., š—is tvirtina, jog G. pati 
rytuose* Įsisiūliusi į komisiją ir būdama

Straipsnis “Kaimo kultūros komisijoje tik trukdžiusi ki- 
. tiems tos komisijos nariams 

nurodo! veikli.
Jeigu taip, lai kodėl kores- 

eiti didesniu | pondentas š—is nenurodo tas 
kliūtis, kurias buk G. darė. Mu
sų kuopos nariams tie dalykai 
nėra žinomi. Juo labiau, kad iš 
komisijos narių niekas nenusi- 
skundė, jog jiems G. kliudė 
veikti. Iš viso apie kokius nors 
(dindimus niekas nė neprisimi
nė kuopos susirinkimuose.

Mums yra žinoma, kad G. 
buvo išrinkta į komisiją balan
džio mėnesio susirinkime, ku
ris buvo laikytas 10 d. Ji buvo 
išrinkta lyginai tokiu pat budu, 
kaip ir kiti komisijos nariai. 
Vadinasi, buvo prisilaikyta vilu 
taisyklių ir formalumų. Mes 
taip pat žinome, kad G. koope
ravo su kitais komisijos nariais 
ir kad komisijos rengiamos pra
mogos visais atžvilgiais buvo 
sėkmingos. O kad taip iš liesų 
buvo, tai galima spręsti iš ra
portų, kuriuos kuopos susirin
kimai priėmė su pagyrimu.

Tie faktai aiškiai pasako, jog 
P. š—is nori su G. kažkokias 
asmeninio pobūdžio sąskaitas 
suvesti* visiškai nesiskaityda
mas su faktais ir organizacijos 
gerove. Gal tai jis daro iš pavy
do ar kuriais kitais sumetimais, 
— mes to nežinome. Šia proga 
norime tik pastebėti, kad tokie 
kerštingi ir su tiesa prasilenkiu 
raštai atneša musų kuopai tik 
žalą. Jie ardo vieningumą ir su
kelia visai nereikalingus ginčus. 
Ateityje tatai turėtų būti ven
giama: tai išeis į sveikatą tiek 
kuopai, tiek pačiam korespon
dentui.

SLA 198 kuopos įgaliota šiuo 
reikalu spaudos komisija;

V* T. Neverauskas 
F, Jankauskas 
P. Vargelis

Straipsnyje “Ispanija” atpa
sakoja, kodėl Ispanijos vyriau
sybininkai turėjo pralaimėti. 
Čia daug į visus tuos painius 
klausimus įnešama šviesos.

O. Kairienė plačiai atpasako
ja mirusio E. Vanderveldės gy
venimą.

Feljetone “Pro suaižėjusio 
veidrodžio stiklus” smagiai pa
šiepiamai mėginta atvaizduoti 
Lietuvos pergyvenimai, tik, de
ja, tasai feljetonas labai jau 
cenzūros sudarkytas ir iš jo 
maža kas teliko.

Straipsnio autorius T. J. jau 
iš seno rašo feljetonus, tik da
bar nebuvus marksistinės spau
dos jo feljetonai niekur nepa
sirodė, tik, rodos, jūsų dienraš
tyje jų butą. J. S. Kareiva 
“Duona kasdieninė” pažymi ke
letą gyvenimo šiurpių vaizde
lių. Toliau seka literatūros re
cenzijos ir platus užsienio gy
venimo kronikinis reportažais, 
berods stipriai cenzūros apipa
šintas.

Be tb, visas numeris papuoš
tas dar keliomis tyčia vykusio
mis eilėmis.

Visai nuoširdžiai sveikintinas 
“Minties” pasirodymas, kuris 
lyg meteoras nušvito Lietuvos 
padangėje. Laikraštį redaguoja 
O; Leonaitė-Kairienė. “Minties” 
adresas: Duonelaičio gatvė 39 
b. 5, Kaunas. Lietuvoje metams 
prenumerata tik penki litai, o 
užsieniuose du kart tiek. Tenka 
laukti, kad Lietuvoje radikalio
sios visuomenės tarpe laikraš
tis tikrai turės gerą pasisekimą.

Betkas.

Kovo 10 d. pas mus kalbėjo 
Alice 'Jonikienė iš Cljjcggos. 
Prakalbas rengė komunistų sro
vė. Ta Alice, gal būt, ir gerus 
norus turi, bet to nepakanka. 
Taip, nepakanka drąsos, kada 
visai mažai žinojimo tėra. O ži
nojimo tai Alice tikrai labai 
trūksta: ji ir paprasčiausius bei 
publikai gerai žinomus dalykus 
nesugeba perduoti. Gal pas sa
ve “namie” ji ir neblogai nu
kalba, bet mes rytiečiai su to
kiais kalbėtojais neapsipmtę. 
Faktiškai — tai “žirklių kalbė
toja”, nes ji tiesiog savo kalbą 
iš iškarpų skaitė.

Nepaliko ji net savo srovės 
žmonėms. Ir vis dėlto “Laisvės’* 
reporteris išgyrė ją kaipo “iš
minties stolyčią”...

Publikos prakalbose buvo vi
sai mažai. —žinanešis

Iš Lietuvos
LIETUVOJE STEIGIAMA 

AUKŠTOJI AMATŲ 
MOKYKLA

Lietuvoje vis dar trūksta a- 
matininkų. Pastaraisiais laikais 
įsteigus eilę amatų mokyklų, 
jau paruošta gana daug amati
ninkų smulkesniems amatams 
bei darbams. Bet jaučiamas dar 
dideslis amatininkų specialistų 
daugeliui pramones įmonių, ku
riose iki šiol nepareinama be 
užsieniečių specialistų.

Todėl nuo ateinančių mokslo 
metų pradžios ruošiamasi į- 
steigti aukštąją amatų mokyk
lą. Joje busią daugiausia lieme

nių), popieriaus ir stiklo dirbi
nių specialistų paruošimą, nes 
šiose pramonės šakose labai 
stinga savų specialistų. Vėliau 
mokykla bus plečiama, stei
giant naujus skyrius.

PAMINKLINIAI TILTAI 
LIETUVOJE

per 
upę 
gra-

komunistais it 
konservatoriais

Kaip nlusų skaitytojai jati ži
no, vienas buvęs Anglijos Dar
bo Partijos narys, Sir Stafford 
Cripps, ėmė vesti plačią propa
gandą Britanijos spaudoje it 
susirinkimuose už savo rųšieS 
“liaudies frontą”, siūlydamas 
Darbo Partijai sudaryti bloką 
su liberalais, 
“pažangiais”
prieš Chamberlainą. Darbo Par
tijos vykdomoji taryba jį atkhr- 
totinai įspėjo, kad jisai liautų
si kovojęs prieš partijos nusi
statymą, ir kai jisai tų įspėji
mų nepaklausė, tai vykdomoji 
taryba jį, 18 balsų prieš 1, pa
šalino iš partijos.

Po to Sir Stafford Cripps ė- 
mė vesti savo propagandą dat 
smarkiau, stengdamasis pa
kreipti savo pusėn Darbo Par
tijos skyrius. Kadangi jisai yra 
labai turtingas žmogus (turi a- 
pie $100,000 pajamų per me
tus), tai jisai galėjo paskleisti 
daug literatūros apie “liaudies 
frontą” ir siiotgamzuotl burius

Bet jo pastangos iki šiol davė 
labai nedaugiau 'vaisių. Iš 613 
Darbo Partijos parlamentinių 
skyrių, už Cripps’o “liaudies 
frontą” pasisakė tiktai 42.

Iš 2,250 partijos kuopų, 108 
protestavo prieš Cripps’o paša
linimą iš partijos ir 35 išreiškė 
pritarimą jo “liaudies fronto” 
sumanymui.

Iš 20,000 unijų lokalų visa
me krašte tik 98 priėmė revo
liucijas, paremiančias Cripps’o 
vajų.

Iš 1,615 moterų kuopų Darbo 
Partijoje išreiškė pritarimą 
Cripps’ui tik 20.

Tokiu budu tik labai mažas 
organižUotųjų Anglijos darbi
ninkų nuošimtis parėmė Cripp
s’o idėją, nežiūrint to, kad ją 
karštai rėmė kolniinistai ir ii-

nes iš jb gyvenimo yra kas ne 
tik pasakyti, bet it pasimokyti.

O vienok jaunieji rašytojai, 
kad ir radikalai, kai kurie iš 
jų nusiteikę pamėgdžioja tik 
$iU dienų muilo burbulus 
riamuosius vadus, kurie 
teigiamo gyvenime nėra

Tai vis tbkie faktai,

* ta- 
nieko 
suku-

kurie

LENKAI SUSIRŪPINĘ 
VILNIJOS KULTU- 

RINIMU
Norwood, Mass

Italijoje ir 
seniausioje

Anglijoje

(arba Holandijoje), dar ir šian
dien jo nėra. Amerikos Jungti
nėse Valstijose, kur kapitaliž- 
mas yra galingiausias, fašizmas 
pasisekimo neturi. i

Fašizmo idėjos yra pasemtos 
iš prieškapitalistinės gadynės, 
todėl ir pačiam kapitalizmui 
jos negali ilgesnį laiką būti nau
dingos. Fašizmas grius pirmiau, 
negu kapitalizmas.

Lenkų spauda praneša, kad 
Lenkijos seihio biudžeto komi
sijoje, svarstant bendrą valsty
bės biudžetą, atstovas Barans- 
kis pasiūlęs, kad, skirstant kre
ditus mokslui, menui, bibliote
koms, archyvams ir 1.1., butų 
ypatingai atsižvelgta į Vilniaus 
miesto ir krašto kulturinius rei
kalus. Vilnius esąs šiaurės rytų 
Lenkijos kulturinis centras ir, 
atsižvelgiant į numatomą kultū
rinių vertybių keitimąsi tarp 
Lenkijos ir Lietuvos, jis turė
siąs suvaidinti svarbų vaidmenį. 
Seimo komisija šį atstovo Ba- 
ranskio pasiūlymą priėmusi.

Kelios žinutės iš musų 
kolonijos

Kovo 9 d. liko palaidotas Po
vilas Kirailis* 56 metų amžiaus, 
jis buvo kilęs iš Biržų apskri
ties, Antosavo parapijos, Žičkiš- 
kių kaimo. Paliko vienturtę 
dukterį Anelę, apie 26 metų am- 
žiaus* pusbrolį A. Mūrelį bei 
pusseserę Pauliną Vetienę Nor- 
woode; pusseserę EL Petraitic- 
nę (Manehester* Conn.), o Lie
tuvoje tikrą seserį Magdaleną 
Stonienę.

Velionis buvo “Keleivio” ir 
“Naujienų” skaitytojas. Palai
dotas liko laisvai, be bažnyti
nių dpfeigų; Jo liga tikrai ne-

Kudirkos Naumiestyje 
Šešupę ir Žaliojoje per 
Šventąją pastatyti nauji, 
žus, geležies betono tiltai. Tiltas 
per Šešupę pavadintas Dr. V. 
Kudirkos vardu, o tiltas per 
šventąją Tumo-Vaižganto var
du. Šiuose paminkliniuose til
tuose bus bareljefai, skiriami 
šių didžiųjų lietuvių atminimui. 
Kaip žinia, Kudirkos Naumies
čio kapinėse, prie Lietuvos — 
Vokietijos rUhežiaits, yra ir tau
tos Himno “Lietuva, Tėvyne 
musų” — autoriaus Dr. Vinco 
Kudirkos kapas. Kali. Tumas- 
Vaižgantas palaidotas Kaune, 
Vytauto Didžioji) bažnyčios sie
noje.

® Latvijos įgaliotas minist
ras Lietuvai Sėja eilei Lietuvos 
visuomenės veikėjų ir aukštes
niųjų valdininkų įteikė Latvi
jos trijų žvaigždžių ordinus.
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Roosevelt as an Educator
By DR. E. G. PETERS

(Con’t. from lašt week)

After praising Mis. Franklin 
Roosevelt’s vigorous defense of the 
right of a President’s wife and 
children to eam money and to 
lead their own life, regardless of 
the President’s position, ’ Oswald 
Garrison Villard, writing in the 
Nation, goes on:

“The press of the country was 
doing its best to make the Presi- 
den’ts wife a kind of quasi-royalty, 
and it was high time for a woman 
to come along and by her mode of 
life remind us that the President’s 
wife is no different from the ręst 
of American women... Mrs. Roose
velt rendered us a great Service 
when she declined to accept a po- 
lice and secret-service escort... it 
did me good to see her come in 
(an airplane) and take her place 
likę any ordinary passenger with- 
out any escort whatever. I believe 
in the Cincinnatus idea for the 
President as well as for his wife. 
We ought never to forget in these 
days of dictators that the President 
is simply one of us who has left 
his plow for four or eight years 
and is going back to it.”

“One of the things that I regret 
about becoming President,” Roose
velt observed just after inaugura- 
tion, “ią that now my friends will 
no longer call me Frank.” Con- 
trast the simple, democratic alti
tude 6f Roosevelt with ii duce’s 
attempt to build the House of M.us- 
solini, or with the nazi deification 
of Hitler, in which Adolf heils 
himself, struts around in uniforms 
protected by a small army, while 
both he and his followers labor to 
hide his common origin and his 
early life as a house-painter. Again, 
what a contrast, as Emil Ludwig 
points out, between our president 

.> at work. in.hįįS Office at the White 
* House without visible ‘ Šttėndants, 

without guards about, accessible to 
almost anybody, and Europe’s pre- 
sidents and dictators, watched by 
many soldiers, waited upon by 
uniformed servitors. Through his 
daily life as man, as family head, 
and as America’s highest official 
FDR is an effective teacher of de- 
mocracy.

Nor mušt we forget in the great 
democrat the paralytic who fought 
and won one of man’s greatest bat- 
tles—that against his own physi- 
cal helplessness. When stricken 
down by infantile paralysis shortly 
after the 1920 campaign and told 
by the doctors that he probabiy 
would never again rise from his 
bed, Roosevelt refused to accept 
that hopeless verdict. “It’s ridicu- 
lous to tell me that a grown man 
can’t conąuer a child’s disease,” he 
cried. “1’11 beath this thing!” By 
faith and courage and patience he 
sufficiently conąuered his afflic- 
tion to be able to attain and then 
to fili successfully two of the high
est elective offices of the land. He 
thus exemplified the wise words 
of Epicurus that “lameness is a 
handicap of the leg, būt not of 
the will,” and the saying of the 

. great Goethe, “Sickness does not 
concern a man; he mušt ignore it; 
only health deserves to( be noted.

On that bed of pain, FDR not 
only developed the patience and 
will power to defeat “the old dra- 
gon”, būt he also got rid of an ir- 
ritable restlessness and acąuired a 
quiet, firm sureness and power. 
Then, too, he learned how to con- 
serve and renew his health and 
energy under the back-breaking 
pressure and responsibility which 
greatly aged Hardlng, Coolidge, and 
Hoover, and which largely killed 
Wilson. Those achievements of 
FDR will prove a beacon of light 
and hope to the weary and the af- 
flicted when Roosevelt’s political 
works are largely gone. For the 
spirit of the brave speaks across 
the chasm of centuries.

A great political leader educates 
or mis-educates by the laws he gets 
passed, and likewise by his speech- 
es and writings. Not infrequently 
his words are more influential than 
his deeds. Washington’d “Farewell 
Ąddress” with its warnings against 
“entangling alliances”, has been a 
hand reached out from the 18th 
cęntury. Similarly, the Declaration 
of Independence, the Bill of Rights 

in the tonstltutibn, both largely 
from the pen of Jefferson, and his 
defense of revolution; Lincoln’s 
concise definition df political de- 
mocracy as “government of the 
people, by" the pebple, and for the 
people”, and his putting labor above 
Capital—those written words may 
have done as much to build mo- 
dern democratic civilization as the 
deeds of those two great Ameri- 
cans.

It may be the šame with Roose
velt’s speeches and writings. FDR 
is ioday not only the world’s great
est master of the spoken word, he 
is likevvise one of the most pro- 
ductive among the world’s politi
cal leaders in addresses, fireside 
chats, and statė papers. Since en- 
tering the White House he has 
probabiy made more speeches than 
any other president. During 1938, 
for instance, he delivered 39 ma- 
jor addresses, and a good many 
minor ones, according to Drew 
Pearson and Robert S., Allen.

Then, too, Roosevelt has done 
what no other president had the 
courage and Vision to do—during 
his second term, he edited and pub- 
lished his “Public Papers and 
Speeches”. His purpose in giving 
them to the world in convenient 
form, and also in seldom missing 
a chance to re-state and explain 
his position and actions, is to help 
educate the voters to his policieš 
while he is trying to get them en- 
acted into law. Likę Lincoln, FDR 
realizes that to make his program 
succeed, he mušt do all he can to 
educate people to the needs of the 
times.

Roosevelt teaches that the depres- 
sion resulted largely from the pil- 
ing up of wealth in the hands of 
the few, from the growing mono- 
polistic control of the bigger In
dustries, and from a wild orgy of 
speculation which was possible be- 
cause banking and credit had been 
gathered mostly into the hands of 
selfish, short-sighted men whose 
god was money. Believing that ca- 
pitalism is essentially sound, FDR 
naturally wants to retain it. Būt 
he recognizes that to do so, it mūst 
be made to work with reasonable 
effectiveness through being freed 
from its worst evils and made 
more flexible and democratic. 
Hence, to him the capitalistic ma- 
chine as it was for many years be- 
fore March, 1933, needed a tho- 
rough-going reconstruction to make 
it work satisfactorily.

His liberal, middle-of-the-road at- 
titude appears clearly in his owh 
poetic languag'e from a speech 
near the end of the 1932 campaign: 

(To be contihued)

TREASURE UNDER- 
GROUND — IN ILL.

Released by the State Geological 
Survey through the Illinois 

Chamber of Commerce.

By Don L. Carroll, State 
Geological Survey, Urbana, III.

NO SMOKING

Civic pride, the desire to attract 
residents, and considerations of 
public health are rapidly bringing 
about the adoption of ordinances 
and regulations to eliminate smoke 
from the atmosphere of our citifes. 
As a result, the market for “soft” 
coal is seriously threatened, even 
though the fault lies not so much 
with the coal as with obsoletė 
coalburning equipment and ineffi- 
cient firing methods. Since the 
coal user cannot be forced to in- 
stall up-to-date and foolproof 
equipment, the coal industry is 
bėihg forced to modernize coal it- 
self, so that it can be burned 
without noticeable smoke. The 
great Illinois coal industry is pro- 
ving its greatness in- this situation 
by sponsoring researches that are 
already demonstrating that Illinois 
coal can be procdssed so that it 
wlll satisfy the most rigid regula
tions and copete with other smoke- 
less fuels. The customer is alvvays 
right, so our greatest mineral in
dustry is rėvoltitionizing itself for 
the benefit of the public, and the- 
reby it is safeguarding its own 
future as wėll.

PIRMYN
ŠHARPS AND FLATS

On March 26 Pirmyn will pre- 
sen “La Mascotte” (“Laima”), a 
comic opera in three acts, written 
by Edmond Audran, a noted French 
composer. The operetta waš first 
presented in America by the Gray- 
son-Norcross company at the Gai- 
ety Theatre, on April 12, 1881. 
Since then it has been enjoyed by 
hundreds of pleased audiences.

It will not be the first time Pir
myn has sung “Laima”. People 
have enjoyed it so much before, 
that a great many requestes have 
been received to present it again. 
In response to these requests, Pir
myn will sing it on Marcb 26, at 
Sokol Hali.
Bettina, the mascot—Onuks Skever

The cast will be as follows:
Pippo, a shepherd—John Rukštala 
Fiametta, daugther of Lorenzo 
XVIII — — — Stella Rimkus 
Lorenzo XVIII, prince of Piombi- 
no — — — — — Paul Stogis 
Frederic, prince of Pisa—V. Tarutis 
Rocco, a farmer — S. Jakubauskas 
Parafanti, sargeant B. Norman 
Agatheo, innkeepcr — V. Ascilla 
Paola — — — — Lil StUpdr 
Antonio — — Eleanor Lileikis 
Francesa — — “Stuffy” Barčus

Physiėian, pages to the king, 
lords and ladies of the, court, pea- 
sarits, servants, etc.

The Plot

The action of Edmond Audran’s 
opera takes place in Piombino, Ita- 
ly, during the 17th century. Rocco, 
a farmer has experienced an ex- 
tended period of iii luck. As a lašt 
resort he writes his wealthy bro- 
ther in a nearby province asking 
for aid. He sends Pippo his shep
herd, who in due time returns with 
the news that Rocco will receive 
a mascot, Bettina, maid of all work. 
Rocco is bewildered. He asks “What 
is a mascot?” Pippo sings the lilt- 
ing “Legend of the Mascots” and 
attempts to cheer the old man with 
a description of hi^ present. He al
so admits he iš madly in Ibve with 
her.

Bettina arrives carrying a basket 
of fresh cggs and a letter.' Rocco 
grabs the letter and in anger stomps 
off the stage. Pippo declares his 
love for Bettina and is pleasantly 
surjprised by her reciprocation. 
Rocco returns to witness them em- 
brace. In wild anger he odrers Bet
tina to go. Tearfully Bettina asks 
if there is any answer to the let
ter she has delivered. Savagely he 
opens the letter and reads his bro- 
ther’s testimonial about Bettina. He 
credits all of his success to her 
magic. He assures Rocco that with 
her in his possession no iii luck 
will plague his household. He clo- 
ses wishing Rocco the best of suc
cess. With the letter coinės a warn- 
ing that the Mascot’s power will 
be in effect as long as she is not 
married.

Rocco’s anger is turned to joy 
and he embraces Bettina'. Mean- 
while a hunting paily of King Lo
renzo appears on the scene. The 
hunters, among whom is Fiameta, 
the king’s daughter, stop at Rbc- 
co’s farm to ręst and feat. Lorenzo 
chances to learn about the farmer’s 
Mascot ‘ and with the customary 
royal liberty confiscates her. Roc
co is given the choice of either a 
prison or a position as Lord Cham- 
berlain. Rocco having no choice ac- 
cepts the latter. The scene closes 
w—n the ensemble singing the. 
hunting song.

The second act opens in the 
grand ducal palace at Piombino, 
During the fete preceding the 
marriage of Fiameta to Frederic, 
Pippo appears as Salterello, the fa- 
mous dancer. He ihakes himself 
known to Bettina and together they 
plan to escape, būt they are inter- 
rupted by the king who orders 
Pippo to be hung. In his cell he is 
visited by Fiameta who declares 
her love and substantiates the 
king’s and Frederic’s stories of 
Bettina’s infidelity. Pippo agrees to 
make love to Fiameta sb that the 
king would find them in a com- 
promising situation. The king en- 
ters with his court and finds them 
in an embrace. Fiameta demands 
that Pippo marry her to save her 
honor. This pleases the king, for 
by doing so he will rid himself of 
Pippo’s attentions to Bettina whom 
he only wants as a mascot. He 
consents, making 'Pippo Duke of 
Vilią Rose ,with a drawing account

THE ALTAR OF KAUNAS
The altar of Kaunas is silent tonight, 
It’s fire estinguished, it’s vestais are gone.
No moonbeam nor star paints the scelie with its light; 
There is only darkness — there can be no dawn.

The altar of Kaunas haš gone wilh the years,
Ali shrines to Perkūnas have crumbled in dust: 
And Ruomuva lingers — a sound iri our ears — 
A temple of ashes, an altar of rust.

Proud years of our glory have faded with time, 
Our strength and our power no longer remain.
Lean y;ears have cut deep with a cruel, barbed rhyme, 
Red salt in our wounds, and inured us to pain.

The altar of Kaunas has long been replaced 
With crosses that štili flaunt our symbols of old. 
Ndw Pagan and Christian — our gods are two-faced, 
For they in turn worship the new God of Gold.

— VYTAUTAS BRAžEVIčIUS.
Honolulu, Hawaii

By LEONORA A. NlMHOSK
LlfHUANIAN-AMERICAN

May I. as an Arhetitan, botn of 
Lithuanian jiarėnts, expre$$' my idmir- 
ation and ptidfe irt the Twenty-fifth 
Anniversary hurtiber df “Naujienos”. 
From the orhamferital head with the 
Lithuanian artd Amcricatl flags to
gether, with the Jautei Wreath adoring 
the sEver jubilee cf “Naujienos”, to 
the congratulatory mcssages from high 
officials of the United States govern
ment, it is ah issue of which the Ame- 

and Lithuanians may well berieans
proud. The anniversary was climaxed 
by the gigantic ma$s assemblage of 
four thousand enthusiasic cėlebrants 1 *
Sunday afternoon and evening Marcb 

Audito-Boulevatd12th at Ashland 
riutti.

The elaboratč program of 
score of seleetions, consisted of 
iginal play narr^ting the life

over a 
an or- 
of the

daily paper, affj^tic dancers expressing 
the beauty and’^rhythm of Lithuanian 
fo’.k dancing, and vocal soloists in- 
cluding twd guest artists, Helert Bar- 
tush and Povilas Stogis who sang 
with glorioūs rtielody. Patriotic drum 
and bugle corps solcmnly performed 
as they marched, ,^own the asiles follow- 
ed by representatives of Lithuanian 
societies, to the' stage wbere shott ini- 
pressive exercises were. rendered in trib
ure to the people who inade “Nau
jienos” possible.

Representatives of various organiz- 
ations were called to the p’a'form to 
extend congratulations of their thbu- 
sands of members.

Dr. Piuš Grigaitis, the ptesidehr- 
editot of “Naujienos” was greeted rapt- 
turously by the< assembly and respond- 
ed in a loud clear voice with an 
eloquertt speech lauding the Atnericans 
of Lithuanian birth and extraction fot 
their fealty to the old historic land 
of Lithuania and their loyalty to tlieit 
adbpted country. The editorial spokes 
man thanked them for their suppoti 
of the Lithuanian Daily News — and

upon an empty treasury. Bettina 
learning of this agrees to marry the 
king, who intends doing this in 
name only for he wants to preserve 
the mascot’? powers. In the fihal 
scene the two weddings are about 
to take place būt the two lovets, 
Pippo and Bettina, who are ovėrt 
come by the love of each other, 
embrace and leap out of the win- 
dow into the river below.( The act 
is filled with comic scenes as thte 
king tries to kėep the admirbrs 
from Bettina.

The Finai Act s
The third act opens in the ad- 

joining Dutchy of Pisa. Frederic is 
at war with Lorenzo. After losin£ 
Severai battles, Lorenzo is dė- 
throned by his people and with his 
daugther Fiameta is ih hiding, dis- 
guised as gypsies. Pippo and Bet- 
tiha after thėir escape, join up with 
Frederic. Bettina is disguised as a 
man. With Bettina’s mascot powėrs 
at his side, he wins sęveral battles 
and is made a captain. In return 
fbr his servięes Pippo asks Frede
ric’s consent to wed Bettina. įSrė- 
deric grants him his wish. Lorferi- 
zo, Fiameta and Rocco appear as 
musicians and with the soldier cho
rus sing the “Orang-Outang” sorig. 
Rocco makes a finai attempt to res- 
cue his mascot, bUt failš and the 

' lovers retire to Ii ve happily’ ever
after. R. H.

besodgHt their corttinuėd allėgiance.
The grand finale was a stage mass- 

ed with four choruses, directed by 
Nora Gugienė, the soloists, bands and 
representatives of the Lithuanian or- 
ganižatiohs was a brilliant spectacle 
that refleeted honor upon those of 
Lithuanian blood and lineage.

The succcss of the edebration was 
the work of many persons, who re
ceived the public plaudets vvhile upon 
the stagb, būt there was one organizer 
who modestly refriirtčd from sharing 
the spotiight, contfent to remain in 
the background,. būt to Maria Jurge- 
lonis, famed editor of the Women’s 
page of “Naujienos” and lover and 
developer of young Lithuanian Ame- 
rieans, mUch crcdit is due for months 
of labor to make the 25th Anniversary 
the gloriaus success it was.

We feel assured that the 
present ^il^ share our few 
eulogy and th'at those who 
able to be present cxcept in 
corroborate them.

thousands 
words of 
were 

spirit
un- 
will

Lithuanian 
University 
Club...

The city of Chicago claims mote 
Lithuanians than any other city irt 
the world — more than even Kaunas, 
yet very little ls known about Chicago 
Lithuanians. To offset this, the Lith- 
uanian Uhivėrsity Club has begun a 
suryey to study Lithuanians as a na- 
tional group and to tie up with the 
activities of the club. The medical pro- 
fession with their fine Progressive spir
it and wide contacts haVe been parti- 
culatly invaluable in assisting with this 
survey.

4* 4*
On Friday, March 17, thė first se- 

ssion of the Lithuanian Language 
Study Class was held at Gage Park 
fieldhouse, 8 o’clock. Miss Bernice
Piliponis is the instructor. If you 
failed to make this class Friday, be 
sure to attend the hext ohc which 
will be held . two weeks from Friday 
at the šame time and place.

Those interested in obtaining the 
Scholarship Lbah Futid cortsisting of 
$300 shohld communicate with Al 
Rulis, 5409 S. Sacramento Avenue as ✓
soon as possible. May Ist is the dead- 
line for all applications.

4* 4*
A pdtty ih honor of Birutė and 

John Balanda was held Saturday at 
the home of Al Childs. The newly- 
weds , were presented with a chrome 
coffee urn sėt from the members of 
the Club.

4* + 4»
A dance in the swingy college spir

it of Kay Kyser and Kitty Davis ls 
to be given the L.U.C. Tke L.U.C. 
ANNUAL COLLEGE NITE will be 
held at the Amalgamated Centre, 338 
S. Ashland Boulevard in the Lincoln 
Room on Saturday, April 15. The 

xtickets are 55c each and may be ob- 
tained in advance from any of the 
members.

4* 4> 4*
The <"wishes to add their

congratulations to that of many ithets 
to NAUJIENOS PUBLICATION on 
the success of its Šilver Jubilee of 
March 12. May the future sce many 
more achievements such as tbis^ by 
Naujienos.'

J. Rachens.

By Aldo Keistutis Kudirka, 
z '

The American Youth
o{ Lithuanian Descent

By Aldo Keistutis Kudirka

^HE CULTURAL problem con- 
fronting American youfh of 

Lithuanian descent is a momhntous 
one. It is none less than the whole 
problem of developing a charactef- 
istic American culture which will 
be an adequate expression of 
American life, rooted in the best 
American soil and correspbnding 
to the peculiar American environ- 
ment. It mušt not be regarded as 
a superficial task, and it cannot 
be solved according to a general 
pattern. Consideration mušt be gi
ven ,to historical background and 
the present conditions and the Vi
sion of the future mušt reach far 
out beyond immediate problems.

Culture at best is a slow growth, 
būt it is a growth. It is an expres- 
sion of the life values developed 
by a people in its growth from a 
primitive economic society to a 
highly complex civilization. Our 
present American society has crea- 
ted an elaborate technical civili
zation that permits us to enjoy 
material life in a fashion undream- 
ed of by our forefathers. Būt we 
mušt learn to distinguish between 
this more or less mechanical deve- 
lopment which forms the frame- 
work of our life, and the personai 
and group values which fili out 
the framework and give life signi- 
ficance. The group values thus de
veloped we call the culture of a 
people. Culture differs according 
to environment and history. Even 
as the nature and temperament of 
a group is shaped by its struggle 
and development, so the culture 
developed by this group will be 
peculiar and characteristic. And if 
a people rises to the emergency 
and filis out each technical ad
vance with corresponding life va
lues, then an adequate culture is 
developed.

Culture is conšidered often only 
as the expression in behaviour and 
accomplishment which is highest 
and finest. If this be true then we 
could hardly speak of culture for 
the average man in the group. Būt 
it is not correct. Art and literature 
are, of course, the greatest expres- 
sion of cultural values created by 
man’s spirit and ingenuity, būt cul
ture encompasses all the expres- 
sions of man’s life that rise above 
the base and the mechanical. Cul
ture is a complete expression and 
can be found quite as completely, 
fully, in a less educated group as 
in a more select circle. The full- 
ness of a culture is dependent 
upon the capacity of the group 
Whose life it expresses.

When a growth takes place in 
plant life, two processes will be 
found. Nourishment is drawn from 
the soil and the air, and the plant 
is shaped and developed according 
to the conditions which it meets. 
In this fashion we mušt also re- 
gard cultural growth. Nourish
ment is drawn from the soil of his
tory and tradition and from the 
air of prbsfent life. And the pe
culiar characferistics are developed 
in the contact with modern mate
rial and špiritual problems. We 
mušt not forgfet, however, that in 
plant life a seed of definite nature 
mušt bfc plaeed in the soil. Simi
larly, unless we go to the primitive 
society, we will individuals and 
groubs with distinet traitš at the 
very outset of cultural . develop
ment. This is espfecially true in our 
American sočiety.

Wfe of Lithuanian origin cannot 
hopė and should not attempt to 
live and develop as do the Liths in 
Lithtiania. We have as individuals 
and groups definitely giveh up 
the Lithuanian ėnvitbnmfent and 
have wilfully chosen the American. 
We mušt, ihetefore, bahish all 
hope to be identical with t>Uf tela- 
tives abrdad ahd hiust choose the 
path that will £ive us the best and 
rlčhest cditUral future. We mušt 
plan for a future that is not in 
isolation from American life and 
culture būt is in direct and inti- 
matė čohtačt therewith. We mušt 
develop in such a way that wė 
will carry on the heritage we have 
been giVen and make the best ele- 
ments of it a vital factor in our 
lives. Būt we mušt not forget to 
shape our heritage so that it cor- 
respoftds to environment and may 
have survival value.

<

My hope is that Amerifcan youth 
6f Lithuanian descent will be 
aware ot the obportunity it has 
b^en givėn ahd the responsibility 

Jt carfes. My hope iš that it will 
realiže the itnportahce oi contribu- 
ting not only inaterial valueš of 
economic and seientific importance,
and that it Will live a life filled 
with .spititual vaiubs that may 
enrich it and cnntribute to the 
good of the Ametican people.

(To be contittbed)

What Louis Adamič 
Means To Us
By Algird Nemunas.

Since the eatly days of this de- 
pression there has come into the 
foreranks of notable writers one 
who has the freshness of bloodj one 
who believes that you and I are 
Americans without any IFS at- 
tached, a naturalized Amfericati so 
sincere in his hopes for future 
America that his fetvor has im- 
parted to “ybuhg Americans”, who 
have read his writings or cbme 
into contact with him in Sbme 
other way, a bettet and greater 
sense of responsibility.

Louis Adamič these many yfears 
has been deeply interested in labor 
problems, that have recently be- 
come so acute in America, and 
their sočiai significance. “Dyna- 
inite” published in 1935, deals with 
class violence in America from the 
carly 1800’s to the present day. 
“Laughing in the Jungle” and its 
sequal “My America” are autobio- 
graphies of his early years in 
America as an immigrant and up 
to the present time. “My America” 
has gained the distinetion of being 
ppe :of the ten best books published 
in 1938.

Besides writing on socio-econo- 
mic forces, he has been successfull 
in having published sketehes deal- 
ing with his old country, Yugo- 
Slavia, a very well presented 
“ghost story” The Millvale Appari- 
tion in Harpers and other short 
articles. “The House of Antigua; 
a restoration” is the history of a 
house in Guatemala, popularly 
known as the Casa dėl Capuchio 
through 300 years of its existence. 
“The Native’s Return”, 1934, is the 
story of an immigrant’s return to 
Yugo-Slavia and the rediscovery 
of his old country.

The Nation, Harper’s, News- 
week, American Mercury, Current 
History, New Republican, Forum 
and Century, and other magazines 
published his articles, showing the 
versatility and ableness of the 
author.

He, Louis Adamič, is now enga- 
ged in writing a book entitled “A 
Nation of Natibns.” He has con- 
tacted Lithuanian organizations 
and persons to aid him in compi- 
ling a chapter on Lithuanians in 
the United States. Notable among 
Lithuanian brgans approached 
was the S. L. A., not nbtable be- 
cause of its bigness, bUt for im- 
mediately ahd wholly falling in 
line with Louis Adamič’s requests 
and purposes. Witness thė write- 
ups in “Tėvynė” for propagating 
interest in his (Adamič) cause, the 
many fbllbw-tips by the editor on 
Adamič’s works ahd present whe- 
reaborits. Here was something new 
happenihg and it brought forth 
a natūrai reaction from some 
ąuarters. Ho\Vėver lėt it be known 
that after* a little grey matter had 
been put to work, they, seėing the 
possible good arising from this 
showihg of truths and facts about 
Uš, SUritched their hasty judge- 
rriėnts arid becttihe adherents to 
the “cause.”

This immigrant from aerbss, let 
us hope, will help give impėtus to 
the “young Americans” of Lithu
anian stock through a fuller ahd 
cleanėr iihderštanding of our cbl- 
tural plate here in this land so 
that we, as all other “foreign 
stoeks”, can feel that we belong 
that we keep; our narnės, Our 
background, otlt characteristics, 
and that there is no need to fear 
ourselvės and throw away our 
heritage that is our personality.
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Už $17.50 Gražių Lie
tuviškų Plokštelių 

Rekordų Dykai

Model

Pittsburgh’o
Naujienos

(Tęsinys iš 3-čio puslapio)

MANO VIEŠA 
PADĖKA

Diena Iš Dienos
Susilaukė
Sūnelio

U-123

*149.50

SUTAUPYSI 3 BUDAIS
J Visados žemos RCA 

Viktrolos kainos su au
tomatišku 10 ir 12 col. 
rekordų iškeitimu ir 
elektriškai tunijamas 
radijo.

2 Bonusai už $17.50 Vic- 
tor ir Bluebird rekor
dams pirkti, 12 mėn. 
Victor Record Review 
prenumerata vertės $2. 
ir kita Victor Record 
Society nauda.

3 Extra liberalus mainas 
už jūsų seną radijo ar 
fonografą.

Jei pirksite da
bar — padėsite 
RCA Victor ir
musų planui kaip padi
dinti darbą, nes dabar 
reikia darbininkams jūsų 
biznio, ir dabar yra “Off 
Season”. Ateikit šiandie, 
pamatykite ir paklausy
kite tų didžių instrumen
tų.

Jos. F. Bu rik,
INCORPORATED

3’09-11 So. Halsted St.
Tel. YARPS 3088________

Budrike Radio Programai: 
WCFL—970 k. Nedėliomis 5:30 v. 

iki 6:30 P. M.
WHFC—-1420 k. Ketvergais 7:00 v. 

vakaro.
VZAAF—970 k. Panedėliais ir Pėt- 
, nyčiomis nuo 4 P. M.

Mirus mano velioniui vyrui 
aš pati buvau ką tiktai atsikė
lus po sunkios ligos. Ir dėlei tos 
priežasties negalėjau ne neturė
jau jėgų visiems suteikusiems 
jam paskutinį patarnavimų pa
dėkoti.

Negi dabar galiu visiems at
skirai atsiteisti, nes turiu šim
tus parašų, kurie lankė kuomet 
kūnas buvo pašarvotas Venslo 
vo graborystės įstaigoje. Ir di
delį skaičių giminių, draugijų, 
draugų, kaimynų ir pažįstamų 
suteikusių gėles ir šv. mišias. 
Taip pat apie pusantro šimto 
automobilių savininkų su šei
mynomis, palydėjusių į kapus.

O antrašų neturiu nė nenu- 
matau galimybės juos visus 
gauti. Tat visų suteikusių pas
kutinę paramų ar patarnavimų 
velioniui mano vyrui ir užuo
jautų mano su kūdikiais, nuo 
širdžiai prašau priimti šių ma
no viešų padėkų.

Pirmiausia ačiū giminėms, 
draugijoms, draugams, kaimy
nams ir pažįstamiems už gėles 
ir šv. mišias, kurių tiek daug 
suteikta. Ir ačiū visiems Pilts- 
burgho ir apylinkės lietuviams 
bei kitiems už tokį skaitlingų 
lankymų, dalyvavimų bažnyčio
je ir palydėjimų į kapus.

Ačių grabnešiams ir garbės 
{rabnešiams. Taip pat labai šir
dingai ačiū L.P.K.M.R. (lad es 
uxilary) už pagaminimų maiš

iu ir pa tarnavimų sugrįžus iš 
kapų.

širdingai ačiū L.P.K. valdy
ki už pagailiu man ir prižiurė- 

jin klubo, taip pat visiems L.
K. nariams už draugiška nuo- 
niurną ir visokių parama, ku- 
) man suteikėte; ačiū!
Ir jei kurių draugijų ar pa- 
~mų čia nesuminėjau, tai ma- 

po'iėkite atleisti, ir širdingai 
prašau priimti mano didžiausių 
prdčkų. Dar kartų visiems šir

dingai AčIŲ!
Marijona Burdulienė 

su šeima.

BRIGHTON PARK — Jauno- 
sios kartos atstovai, būtent Lo- 
uis (Liudvikas) ir Julia Wenc 
kai, 2649 W. 43rd St., susilau
kė gražaus sūnelio, kuriam ma
noma duoti irgi Liudviko var
das.

i

Dabar jaunieji Wenckai au
gins sūnų ir dukrelę. Pastaroji 
yra vadinama Joanna. Jaunųjų 
šeimynos augimas labai džiugi 
na ir *‘grand pa” Frank VVcnc 
kų, kuris iš amato yra batsiu 
vis. Juos žinąs

Užmušė Žmogų
Dėl 30 Centų

Trys berniukai, 15—17 metų 
imžiaus, prisipažino policijai, 
kad vasario 3 d., jie mirtinai 
sumušė žmogų, norėdami jį 
apiplėšti. Jo kišeniuose rado 
tiktai 30 c. Kiekvienas jaunų 
piktadarių gavo po 10 centų.

Užmuštasis buvo 42 metų 
Thomas Hamigan, nuo 6020 S. 
Elizabeth St.

North \Vest Lietuvių Moterų Klubo susirinkimas įvyks antra
dienį, kovo 21 d., 7:30 vai. vakare, p. Stasiūnienės bute, 
1911 \V. Deming Avė. Malonėkite paskirtu laiku susirinkti.

Š. Benikaiticnė

COPR I93S. NESOLECRAFT SERVICE. INC

HOUSEHOLD LINENS PATTERN 1808

Gimtadienio 
Parė

MARQUETTE PARK — Ko
vo 5 d. buvo paminėjimas gim
tadienio p-ios Veronikos Pul- 
suckienčs, 6231 S. Roekwell Si.. 
Dr. F. Pulsuckio LeVan moti 
uos. Vakarienėj dalyvavo arti
mi Pulsudskiams draugai: ris- 
tikas J. Boncevičia, p-ia Patum- 
sienė iš Dekalb, III. su dukrele 
Virginia, Dr. J. Flaven su žmo
na, Motiejus ir Josephine Kar- 
čauskai ir sūnūs Jurgis. Toliaus 
sekė šeimynos nariai, sūnūs Al
fonsas, duktė Morta ir p-lė Kot
ryna ir pats namų galva Frank 
Pulsuckis su žmona. Tad kada 
visi susėdom apie stalą, suda
rėm gražių kampaniją. P-ia 
Pulsudskienė turėjo gerai pa
prakaituoti iki visus privalgy
dino skaniais valgiais ir gėri
mais. O tų visokiausių valgių 
buvo visiems iki valios.

Ristikas J. Bancevičius papa
sakojo daug įdomių dalykų iš 
praeities sporto srities, sakė 
kad daugiausia vargo ristynėse 
turėjo su kitu garsiu ristiku K. 
Požėla. O šeimininkas F. Pul
suok is, kuris kiek laiko atga! 
sveikatos reikalais buvo išvažia
vęs į A Ulbamos valstijų pas ūki 
niūkūs p.p. Maknickus. (Sykiu 
buvo ir sūnūs Dr.), papasakojo 
mums apie gražius ir šiltus 
.raštus, kur žiemos visai nėra, 

o vasario mėn. ūkininkai ruo
šias jau bulves sodinti. Ūkinin
kai verčiasi daugiausia tabaku 
ir lengviau dirbdami gražiau 
gyvena.
' Po visų tų vaišių ir pasakoji
mų Dr. F. LeVan mus pakvie
tė važiuoti apžiūrėti jo lėktuvą 
kurį jis laiko prie 6100 S. Cice 
ro Avė. Susėdom į Kui'č«»»sko 
ir Dr. J. Flaven automobilius ir 

I

išvykome apžiūrėti to paukščio, 
pavadinto Ravend Sport. Tai y- 
ra gražus dviejų vietų lėktuvas 
raudonos spalvos. Nelaimė bu
vo, kad oras buvo ūkanotas, — 
tai negalėjome pakilti į padan
ges. Tik daktaras mano sunui

CESNAKAI-PETRUŠKOS PAGEL- 
BA NUO AUKŠTO

KRAUJO SPAUDIMO
Medicinos reportai sako, kad Čes- 
lakų-Petruškų koncentratas turi 
dvigubą reikšmę nuo aukšto krau
jo spaudimo. Pirma, atleidžia ar- 
er!ių 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, 
oadeda sumažinti kraujo spaudimą, 
galvos gėlą ir svaigulį pašalinti, 
oaeinančius nuo daug skaitymo. 
Kad patirti aukšto kraujo spaudi
mo priežastį ir pagyti, klauskit gy
dytojo. ALLIMIN yra pardavimui I 
oas visus vaistininkus. Didelė dėžė 
50c. Specialė Ekonominė—$1.00 
DYKAI. Kad gauti sampelių ir pui
kią knygelę adresuokit ALLIMIN, 
Dept. 309, 54 W. Illinois St, Chi
cago, III.

• Suimtieji berniukai yra, 17 
metų Roy Bellamy, 6120 S. May 
St., Willie Lee Clark, 15, 1236 
W. 61st Si., ir Norman Wilson, 
17, 6051 S. Ada St.

~ —F ----- '
$20.69 ŽEMIAUSI COACII F ARĖS 

Iš Chicagos į
NEW YORK

$7.53 CLEVELAND
Iš Chicago 9:40 A. M. 11:20 P. M. 
I Cleveland 5:50 P. M- 7:59 A. M. 
I New York 8:12 A. M. 5:42 A. M.

Bagažas paimamas iš vietos ar 
hotelio ir vežamas tiesiai į New 
York prieplauką. Klauskit savo lai
vininkystės agento. Prašant prane
šame asmeninių, grupių ir turis
tinių tikėtų kainas.

Tel. WABASII 2780
Niekei Plate Road

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

Tel. Victory 4965. i
STOGDENGYSTfi IR BLEKO9 
DARBAI. 35 metai bizny, turi Į 
pilną apdraudą už darbus- Leng- J 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND . 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted SLEGG

NUT
B1G LUMP
MINE RUN ...
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

No. 1808—Išsiuvinėjimai staltiesėm, abrusams ir rank
raščiams. z

I 
I

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

I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti 
II Vardas ir pavardė

I Adresas
I
. Miestas ir valstija

No. 1808 I
I

mąn Pavyzdį No.............. *

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lon£ Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

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

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

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 

(Gregg Shorthand) 
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St, Chicago, III.

Garsinkitės “N-nose”

Jųsų lengvesnio namų svarinimo no
rai taip geri kaip ir Magiško Rutulio 
duoti.

ag $

........ ....................

pGeneralIy CRUMBLE PROjOF *

■į

q U kiekvienu lengvu žemyn 
O traukimu „Ąbsorene vis labiau 
atidengia pppierio naujumu 
kol sienos ir lubos nepasidaro 
visiškai gražios ir švarios, ne- 
ki.nojant kambarių apstatų.

Tai Ąbsorene refleksine vei
kla (dalis sukasi atgal, brau
kiant žemyti), kur rėžia vi
sus karbono dulkes, suodžių ir 
durnų daleles ir kitą našvaru-

mą nuo sienos popierio bei 
lanrų užlaidų. Jus, taipgi, 
patirsir, kad Ąbsorene netrupa 
taio kaip kiti sienų popierių 
valytuvai.

Pradėk dabar savo namus 
šveisti—pirk gana Ąbsorene 
savo aovlinkės krautuvėj, kuri 
pardavinėja valytuvus, kad 
raruošt jųsų namus švariais ir 
jaukiais. s

■ v.- v/ .* ,-V-* V.‘’. .V ..-C. • i. • -aSa,-\ •••••< • -»-»• . . ■ • • •.

<fe'A B S O R ENE M F G. C O., ‘S t. L o u i s, M o.

NAUJIENŲ JUBILIEJINE
EKSKURSIJA LIETUVON

(North East Corner Archer and 
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti 

$5,000.00

Išmokėj om 
už padėtus ZL 

pinigus

iki

1-mų

Galima

Duodam Paskolas ant 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės 
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-
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINfiS
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 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IšSIMOKfiTI

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street

. prie Loomis
2828 VVest North Avė.

prie California

išgalite 
gerą 
liku-
PER

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

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

pranešimus

Tel. YARDS 3899.
Zelvis Building Co.

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

CHICAGO, ILL.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.• *

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

pademonstravo kaip reikia pa
sikelti ir žemyn nusileisti ir 
daug kitokių kombinacijų pa
rodė. Tai dabar vaikas jaučias 
kaip į dangų įkeltas, kad gavo 
lėktuve pasėdėti ir jo sparnus 
ir uodegą palankstyti. Tad da
bar yra labai susirūpinęs kaip 
jis lokį lėktuvą galės įsigyti, 
nes ganųnti lėktuvus be moto
rų jam nusibodę.

Nors vaikas yra dar 13 m. 
amžiaus, bet yra didelis lėktu
vų mėgėjas. Kada iš airporto 
sugrįžome pas pp. Pulsuckius, 
buvo jau vėlu ir laikas važiuo
ti namo. Tad atsisveikinome su 
Pulsuckiais ir kitais ir išsiskirs
tėme palinkėję sulaukti daug 
tokių gražių gimtadienių.

—M. K.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Robert McElroy, 19, su Joan 
Misiūnas, 17

Ray Rachinsky, 23, su Eilėn 
Van Etten, 20

Joseph Jaros, 24, su Vera 
Gest, 23 y Į
> Herbert Kalin, 25, su Gertru- 
de Rack, 24

Laivu GRIPSHOLM

Paisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

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

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgy

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL. -

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rankandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantv otas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

INSURANCE

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 smagių kelionę

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

(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- 

. Uties.

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.

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $10.50 

UŽ ............................ ■
GYDYMAS $Cn.OO

.LIGONINĖJE ............. V U
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje _  $ 15.00
REUMATIZMAS $2.00

Greitai Palengvinama ....
VISAS LIGAS GYDOMA $*f.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

j TeL Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. «3rd St 
Fel. ENG. 5883-5849



Pirmadienis, kovo 20, 1930 NAUJIENOS, Chicago, Iii.

Atsiminimai iš tolimos praeities
1910 Metais Iowa Valstijoj—Pirmas 

“Naujienų” Numeris.

PADĖKA MEKUI KELLY IJIJ—IIIIIMIH IBim Į....r

CLASSIFIED APS.
mrr» iii m rw i ■ ■ n m........ ■■

Raio P. B.
Netrukus po (o kaip atkelia

vau į šią Amerikos šalį, rodos, 
1910 metų pradžioje, aplinky
bių priverstas, turėjau vykti į 
vakarus ir ten apsigyventi 
mieste Waterloo, Iowa valst. 
Aš ten keliavau ne kokiais biz 
nio dalykais ar poilsiui, bet 
darbo ieškoti. Mano jaunų 
dienų draugas ten gyveno ir 
dirbo. Man irgi prižadėjo dar
bo parūpinti-

Tiesa, man ten nuvykus, pa
sisekė darbas surasti, bet te
ko susidurti su kitokiom gyve
nimo kliūtim. Lietuvių ten gy
veno tik dvi šeimynos, prie 
kurių jau nebuvo galima pri
siglausti, 1 o su amerikonais 
dar negalėjau susikalbėti. Tad 
prisėjo ieškoti kitokio budo 
gyvenimui. Man pasisekė suži
noti, kad ten gyvena keletas 
“singelių” viešbučiuose ir juos 
suradęs, nutarėm visi įsigyti 
visus namams reikalingus ra
kandus, pasirinkti butą ir ten 
gyventi. Taip ir padarėm, bet 
turėjom mokintis visus namų 
ruošos darbus atlikti, ir atli
kom.

Minčių buvom visi vienodi 
tikėjom į dievus ir velnius, 
bet išsirašėm kelis laisvus lai
kraščius, kaip tai “Keleivį”,

“LAIMA”
KOVO 26 D.

SOKOLŲ SALĖJ

MADOS

No. 4037— Pavasarinė suknelė. 
Sukirptos mieros—12, 14, 16, 18, 
20, taipgi 34, 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę 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 kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted S t., Chicago, Ilk

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted SL, Chicago, ffl.

CU |dedu 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.-----
Mieroa  per kratinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

“Kovą”,7 “Vienybę Lietuvnin
kų” ir dar kitus tris, kurių 
vardų jau nebepamenu. Grei
tai pradėjom krypti prie lais
vamanių. Mat, turėdami liuo- 
so laiko,> skaitėm ir svarstėm 
katras iš tų laikraščių dau
giausiai teisybės rašo. Mums 
geriausiai patiko “Keleivis”, 
nes jis visuomet atvirai savo 
mintis išreikšdavo ir tada, 
kaip i|' dabar.

“Pirmas “N.” Numeris.
Per “Keleivį” sužinojau, kad 

Chicagos pažangieji lietuviai 
darbininkai pradės leisti laik
raštį “Naujienos”. Tuojau už
sirašiau ir gavęs pirmą nume
rį, su atida perskaičiau. Man 
labai patiko pirmas numeris, 
nes nebuvo nieko kad rištųsi 
su tikėjimu, išleistas laisvas, 
be jokių klerikalizmo burtų 
ir pašvęstas darbo žmonėms, 
tik tiems, kurie nori siekti ko M 
šviesesnio ir kilnesnio. Neilgai 
laukus gavau nuo administra
cijos pranešimą, kad “Naujie
nos” išeis dienraščiu- Aš tą 
pranešimą su džiaugsmu pri
ėmiau, maniau ir mes lietu
viai busime lygus su ameriko
nais, turėsime kasdieninį laik
raštį ir skaitydami žinosime 
pasaulio įvykius.

Ir nuo to laiko “Naujienos” 
pradėjo mane lankyti kasdie
ną. o aš jas skaitydamas taip 
pamėgau, kad parėjęs iš dar
bo pirma, skaičiau “Naujie
nas”, o vėliau valgiau. Tai bu
vo kasdieninė mano duona.

Chicago je.
Ir taip skaitydamas “Nau

jienas”, tėmijau lietuvių judė
jimą ir veikimą kituose mies
tuose, o labiausiai Chicagoj, 
nes Chicagoj turėjau kelis 
jaunų dienų draugus. Aš jų 
pradėjau ilgėtis. Tad rodos, 
1917 metų pabaigoj, apleidau 
Iowa valstiją ir atvykęs Chi-

PETRAS SPITLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 17 d., 9 vai. ryto, 1939 
m., sulaukęs senatvės.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Kostanciją, 4 sūnūs: 
Juozapą, jo moterį Julijoną ir 
šeimyną, Joną, jo moterį 
Barborą ir anūką Alfonsą, 
Kazimierą ir šeimyną, Myko- , 
lą, jo moterį Adelę ir gimi
naičius: Dr. Venckuną ir Sa- 
lučką ir kitus gimines. Lietu
voje—sūnų Antaną ir šeimy
ną.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioj, 4348 South 
California. Laidotuvės įvyks 
antradienį, kovo 21 d., 8:00 
vai. ryto iš kopi. į Nekalto 
Prasidėjimo Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge- i 
didingos pamaldos už velio- | 
nio. sielą, o iš ten bus nulydė- į 
tas į šv. Kazimiero kapines. |

Visi a. a. Petro Spitliaus g 
giminės, draugai ir pažįsta- i 
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Marčios, 

Anūkai ir Giminės.
Laid. Dir. J. Liulevičius 

Tel. LAFAYETTE 3572.
Laidotuvėmis rūpinasi sū

nūs Jonas Spitlis, Tel. Lafa- 
yette 4198 ir Virginia 2121.

I r* t f e-irt J r Siunčiam Gėles LOVEIKlS gp“
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams. ) 

3816 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

I m n A Gėlės Mylintiems
II K K fl Vestuvėms, Ban- 
U B I U ii kietams, La i d o-

tuvėms, Papuoši-
GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Delegacija nuo skerdyklų unijos—United Packinghouse Workers of Amer
ica,—įteikia padėkos rezoliuciją Chicagoj merui E. J. Kelly (viduryje) už sutai
kymą neseniai kilusio ginčo su Union Slock Yards and Transit Company. Re
zoliucija buvo priimta masiniam unijos susirinkime.

cagon apsigyvenau pastoviai. 
Chicągoj gyvendamas su “N.” 
dar tvirčiau susirišau, nes tu
riu progą lankyti jų visus pa
rengimus, kaip tai prakalbas, 
užgirstu ir pasimokinu. Taipgi 
gavau progos susipažinti su 
“Naujienų” visu štabu. Aš 
juos visus pažįstu ir gerbiu. 
Apie juos galiu pasakyti tiek, 
kad tai žmonės yra tokie, ku
rie linki visada kitiems gero, 
kad ir kiti jiems atmoka blo
gu-

Todėl man, kaipo nedaly
vavusiam “Naujienų” pirmam 
koncerte, smagu buvo rengtis 
prie Jubiliejinių 25 metų iš
kilmių, kurios įvyko kovo 12 
d. Ashland Auditorijoj ir sių
sti širdingus linkėjimus “Nau
jienoms” ir nenuilstančiam 
darbuotojui Dr. P. Grigai
čiui ilgiausių metų vesti kovą 
prieš neteisybę.

Ciceriečio adv. Tu
mavick Jauktas Lai
mėjo Čempionatą

CICERO. — Vadovaujamas 
Frank Talz, kuris laimėjo 16 
punktų, Cicero lietuvio adv. 
Norbert Tumavick basketball 
jauktas laimėjo > New Century 
League čempionatą 43 punk
tais prieš 27. Jis pirmiau kovo

d. nugalėjo Marigold Gar- 
dens jauktą.

Tumavick jauktas atsistojo 
prieky pirmoje pusėje, po to 
pergalė buvo užtikrinta. Frank 
Vash padarė 4 krepšius, o 
Benny Budrick ir Tony Mas- 
sett laimėjo po 8 punktus.

New Century League turi 
savo tarpe daugelį žymiausių 
Chicagos jautų.

Pernai ši pati komanda lai
mėjo Chicago Evening Ameri
can čempionatą, o šiemet pa 
kopė dar augščiau.

Komanda daugumoj susideda 
iš ciceriečių.

PRANCIŠKUS RYMKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 19 d., 1939 m., sulaukęs 
20 metų amžiaus, gimęs 
Royalton, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Kazimierą po tėvais 
Navickaitę, brolį Louis, senu
kę Adolfiną Navickienę, 3 te
tas Alice Frankowitch, Kastą 
Pienis ir Bernice ir jų šeimy
nas, dėdę Antaną Navicką ir 
šeimyną ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas S. P. 
Mažeikos koplyčioj. 3319 Li- 
tuanica Av. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, kovo 23' d., 8 
vai. ryto. Iš koplyčios bus 
atlydėtas į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Rym- 
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Brolis, Senukė, Tetos, 

Dėdė ir Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

ten bus nulydėtas į

Žemaičiai Žada
Prijuokinti “Iki
Ašarų”v

Iš Jų Klubo Veikimo.

Žemaičių Kultūros 1 Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
kovo mėn. 9 d., J- Juškos sve
tainėje, llollywood Inu, Narių 
atsilankė virš 40. Klubo pirm. 
St. Narkis atidarė susirinkimą 
8:30 v. v. Sekretorius B. Ar- 
moška perskaitė praeito susi
rinkimo protokolą. Buvo pri
imtas vienbalsiai. Iš Raporto 
parengimo, kuris įvyko sau
sio 28 d., pasirodė, kad davė 
klubui virš 50 dol. pelno, nors 
dar nevisi grąžino tikietus. 
Toliau buvo pranešta, kad ne
nuilstančiam ’ klubo sekreto
riui B. Arnioškhi pageidaujant 
ir klubui vienbalsiai nutarus, 
ateinaptį menesį bal- 29 d., toj 
pačioj J. Juškos salėj rengia
mas vėl balius su gražia ir 
dar juokingesne programa, 
užvardinta: ^Juokai iki Aša
rų.”

Rengtą Pikniką.
Taipgi pranešta, kad yra 

paimtas W. Kubai čio daržas 
gegužės 28 d., pirmam Žemai
čių Kultūros: Klubo piknikui. 
'Tikietai labai pigus, rodos: su 
išlaimėjimais abiem vakaram, 
t. y. baliui ir piknikui, uoliai 
platinami. Nariai, malonėkite 
kreiptis pas Sekretorių gavi
mui tikietų.

Telefonas: Prospect 2051, B. 
Armoška, po 5 v. vak. S t. Nar- 
kiui klubo organizatoriui ir 
pirm, prašant bent dalinai pa
dengti jo išlaidas tveriant klu
bą, kurių, yra apie 27 klubas 
paskyrė jam 10 dol-

Toliau buvo nutarta pasvei
kinti “Naujienas” su 25 metų 
jubiliejum ir paskirti 5 doĮ 
auką, nes tik dėka joms klu
bas gimė ir užaugo į rimtą or
ganizaciją.

Įstojo 20 naujų narių, reiš
kia, daljar turime 123 narių 
su arti 100 dol. turto. Toliaus 
susirinkimai bus laikomi re
guliariai kas antrą ketvirta
dienį, J. Juškos svetainėje, 8 v. 
vakaro. Reiškia, ateinantis — 
bus 13 balandžio.

—Korės p.

Šiandien
St. Demenčio
Laidotuvės

Laidojamas Tautiškose 
kapinrse.

A. A. Stasys A. Dementis, 
kuris mirė šio mėn. 17 d. bus 
išlydėtas į Tautiškas kapine^ 
antrą valandą popiet. Jis; i gy
veno ir mirė 3629 So. Wallace 
st., Chicago. Paėjo iš Joniš- 
kės, Šiaulių apskr. Amerikoj 
išgyveno 27 metus- Paliko mo
terį Oną ir dukterį Luciją, 
brolį Juozą ir brolienę Mari-

HELP WANTED—FEMALE
_______ Darbimnkių Reikia_______

REIKIA OPERATORIŲ patyru
sių prie jėgos mašinų. Kreiptis

TOBIN PICKER and CO., 
4119 West Belmont Avė.

PARTNERS WANTĖD 
Reikia Partnerių

REIKALINGA PAINTER ir de- 
corator. Atsišaukite pirmos lubos.

1833 So. Spaulding Avė.

- REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

6 APARTMENTAI, 6 karų plyti
nis garažas. Pajamų $2820.00. Kaina 
$11,000 — $1500 reikalaujama. 12 
metų senumo, 13 apartmentų, paja
mų $6,600 metams. Kaina $20,000— 
$4,000 įmokėti.

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 N. Crawford Avenue.

Thdependence 6870.

FURNITURE-FIXTUREjF<5R-SAXE 
Rakandai irPardavimui
PARDAVIMUI RAKANDAI — 

vyksta į Texas—kreiptis.
Mrs. B. CAHN, 6710 Ridgeland 

Avė., Dorchester 0641.

YPATINGAI GERA VIETA — 
166x179, intersekcija dviejų dide
lių kelių abu grįsti, elektriką, ga- 
sas, kelias minutes nuo Elmhurst 
centro. Kaina $3750—$750 pinigais. 
$40 mėnesy. 1739 So. Halsted St., 
Box F-77.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos 

2604 WEST 69th STREET, nauja 
gretimai National Tea Store pirmos 
rųšies mėsinei-kepyklai.

Dorchester 0883.

REAL ESTATE TO EKCHANGE 
______ Namai Žemė Mainais______

MAINUI — Išsimaino 2 flatų 
mūrinis namas, 2 po 4 kambarius, 
Brighton Parke. Mainysiu į mažes
nį namą Chicagos priemiesčiuose 
ypatingai Mt. Greenwood. Atsišau
kite greitai. F. G. LUCAS and CO. 
4108 Archer Avenue.

joną Demenčius, pusseserę 
Kaz. Dubulskienę; daug drau
gų ir pažįstamų. Daug metų 
išbuvo SLA. 36 kp. nariu. Pir
mi aus priklausė ir daug veikė 
Liet. Literatūros Dr-joj.

Lietuvos Konsulatas
Čikagoje Paieško
Sekančių Asmeny

PAIEŠKOJIMAS Nr. 99

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

TARPE RIVER ROAD Mann- 
heim Road tuoj nuo Higgins Road 
arti 50,000 ketvirtainių pėdų, upe
lis, turtinga žemė. Kaina $575 — 
$125 pinigais. $8.00 mėnesy. Savi
ninkas 1739 So. Halsted St., Box 
K-30.

Vclionis rėmė ir apšvietos 
darbą. Buvo nuolatinis Nau
jienų skaitytojas, mėgo ir ki
tus laikraščius skaityti ir juos 
skleisti savo tautiečių tarpę. 
Per kurį laiką buvo biznyje, 
duonkepyklos savininkas, vė
liau dirbo pas kitus iki sveika
ta atsisakė jam tarnauti.

Tad dar sykį kviečiame vi
sus Stasio A. Demenčio drau
gus ir pažįstamus suteikti jam 
paskutinį ptarnavimą; šian
dien antrą valandą po pietų. 
Kūnas pašarvotas S. P. Mažei
kos koplyčioj, 3319 S. Lituani- 
ca avė- Tel. Yards 1138. Iš 
koplyčios bus 'nulydėtas į Lie
tuvių Tautiškas kapines,

—Draugas.

Joniskietė-Žaga- 
rietė Sakys “Good 
Bye” Lietuvai
Rado Nebelokią, Kokia Buvo 

Vaizduotėj.

(Praėjusių metų gegužės 
mėnesį, “Naujienų” laivakor
čių skyriaus patarnavimu iš
vyko Lietuvon dainininke Ak
vilė Ančiutė ir Emilija Žemo- 
kslaitė, M. J. Dantų duktė. 
Prieš išvykstant, išleistuvių 
puotoje susirinkęs gražus bū
relis draugų, palinkėjo joms 
laimingos kelionės ir linksmų 
laikų pačioj Lietuvoj turėti. 
Akvilė Ančiutė važiavo apsi
lankyti, o Emilija tikslu ap
sigyventi Lietuvoje.

Kad ir dešimts metų gyve
nus Chicagoj, manė, kad jos 
jaunystės draugai tokie dar 
tebėra kaip juos išvykdama 
paliko. Geras sąlygas turėda
ma, pas mamytę būdama, vi
sados smagi-gerai nusiteikus, 
ir parvykus į Lietuvą gražiai 
atrodė. Sako, draugus nors ra
do dar nevedusius, bet pusėti
nai pasenusius—buvo pražilę- 
nuplikę, visai nebetokie ko
kius vaizdavosi būdama Chi
cagoj e.

Skurdus Gyvenimas.
Prie to ta nuobodi aplinku

ma, skurdus žmonelių gyveni
mas pradėjo atšaldyti jos jau
smus. Vis labiau pradėjo ilgė
tis chicagiečių, ypač namiškių. 
Pas mamytę taip buvo šilta— 
gerai visokie patogumai su 
broliukais daug “fonių” turė
davo* Pasilinksminimo vaka
ruose—dainos, šokiai nuošir
dus draugai.

Akvilė taipgi nepaprastai iš
siilgus demokrUštikos—-kultū
riškos šalies Amerikos ir visų 
chicagiečių. Ančiutė tikisi būti 
Chicagoj Velykose. Žemokslai- 
tė gegužės pradžioje, Joniškie
čių gegužinėj. —R. S.

AVIŽINIO, Prano, kilusio iš 
Šilėnų km., Kauno apskr. Ame
rikon atvyko prieš didįjį karą. 
Gyveno Chicagos apylinkėje.

AŽUKO. Jono, kilusio iš Bir- 
ščių km., Krosnos valse. 1937 
metais gyveno Chicagoje.

B AG ANO ar Baka no, Kazi
miero, kilusio iš Padsosnos 
vnkm., Zarasų apskr. 1905 m. 
atvyko Amerikon. Gyveno Chi
cagoje.

JEREŠIUNIENĖS, Rozalijos, 
po tėvais Dikšytes. Kilusi iš 
Gedminų km., Pašvitinio valse. 
Ilgą laiką gyveno Chicagoje.

KIBARTŲ, Pranciškaus ir 
Kazimiero, kilusių iš Telšių 
apskr. Pranciškus seniau gyve
no Worcesler, Ohio, o Kazimie
ras gyveno Philadelphia, Penu.

L1PSKIO (Lineikio) Juliaus, 
kilusio iš Šiaulių, Amerikon at
vykusio prieš didįjį karą. Ne
va gyvenęs Montrcal, Canada, 
San Francisco, California, ir 
kitur. Ar jis tebėra gyvas ar 
jau miręs — giminės žinių ne
turi; už jų suteikimą butų la
bai dėkingi.

NEKRAŠO (Nekrato), Simo
no. Mirė Minnesota valstybėje 
ir paliko tūrio apie $4,090. Jo 
įpėdiniai arba jį paži n tįsieji 
prašomi tuojau atsikreipti į 
Konsulatą.

NOREIKŲ, Kazio ir Jokūbo, 
kilusių iš Kvedaruos apylinkės, 
atvykusių Amerikon prieš didį
jį karą. Gyveno įvairiuose A- 
merikos miestuose. Su gimi
nėmis Lietuvoje visus ryšius 
esą nutraukę; jiem priklauso 
brolio Liudviko palikimų da
lis.

PLASČINSKIENĖS-Eidimtai- 
tės, Zofijos. Seniau gyveno 
West Pullman apylinkėje, Chi
cagoje.

VEŽĘLIO, Andriaus, gyvenu
sio Lovvell, Mass., ir 1922 me
tais persikėle į Worccster, 
Mass. Jis pats ar apie jį žinan
tieji prašomi tuojau atsiliepti.

Aukščiau suminėtieji asme
nys arba apie juos žinantieji 
prašomi skubiai atsiliepti Kon
sulatam —Lietuvos Konsulatas, 

100 East Bellevue Place, 
Chicago, Illinois.

JUOKAI
KAS YRA OPTIMISTAS?
Optimistas butų toks foto

grafas, kuris, savo biznio sėk
mingumui, dėtų tokias rekla
mas: — “Geriausiai fotogra
fuojame veikėjus nekrolo
gams”... Arėjas Vitk.

NETAUPUS ŽMONĖS...
Amerikiečiai kornus augina 

ir vienas kitam juos mindžio
ja...

Arėjas Vitkauskas.

PIRMĄ KARTĄ SIŪLOMA 5 ak
rų ūkis prie golfo klubo ir prie 
grįsto kelio, elektriką, tuoj į žie
mius nuo Norwood Park (už mie
sto ribų, užtikrina žemus mokes
čius, nėra asesmentų).1 Kaina $1250 
—$250 pinigais — $15 mėnesy.

1739 So. Halsted St. Box L-29.

RETAS BARGENAS. Extra aukš
tos rūšies arti 15 akrų nuosavybė. 
Patogu į Palos Hiils Ravine, prie 
didelio grįsto vieškelio arti trans- 
portacija. Aukuoja už $3250. Pini
gais $750—$35 į mėnesį. Savinin
kas 1739 So. Halsted St., Box O-ll.

ROOSEVELT ROAD ŪKIO nuo
savybė apie 5 akrus virš 500 pėdų 
nuo super higfrvvay frontage prieš 
Forest Preserve tuoj į pietus nuo 
Elmhurst, keletas minučių nuo Oak 
Park. Elektriką, šalinis kelias ir 
grįstas be asesmentų. Kaina $1500 
už visą—pinigais $300—20 mėnesių. 
Savininkas Box RR-6, 1739 South 
Ralsted St.

GRAŽI SU MEDŽIAIS Highland 
Park nuosavybė virš 12,000 ketv. 
pėdų, miesto vanduo, grįstas ak
mens kelias, gasas, elektriką, žemi 
mokesčiai be asesmentų. F. H. A. 
užgirta paskola, tikra $2500 ver
tybė už $875. $200 įmokėti, 12 mėr 
nėšių išmokėti. Savininkas 1739 So. 
Halsted. Box Z-3.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

REIKALINGA $8,000.00 ant pir
mo morgičiaus ant 10 flatų naujo 
namo. Geroje apielinkėje. J. MAR
TIN, 6158 So. Sacramento Avė. 
2-ros lubos.

DUODAME PASKOLAS . ant 
ANTRŲ MORGIČIŲ.

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

4 DURŲ TOURING Sedan 1937 
Plymouth, Heateris ir defrosteris. 
Karas atsižymi kaip naujas — už 
prieinamą kainą. CENTRAL AUTO 
SALES, 3207 So. Halsted St. Vic- 
tory 1717. Dėl informacijų klaus
kite KARL WAINORA.

SOIL—FOR SALE 
Juodžęmis—Pardavimui.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vai. 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 
Tel. Wentworth 7942.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.•
PAŠAUKITE MUS TUOJAUS

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos pri

einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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REIKALE LIETUVIU KALBOS VIEŠOSE 
MOKYKLOSE

VAKAR IR UŽVA 
KAR CHICAGOJE

Rašo L. NARMONTA1TE

1. Pas Konsulatą
Penktadienio vakare, sausio 

8-tą dieną, šių metų, p. P. 
Daužvardis sušaukė J susirin
kimą savo kambariuose gan 
didelį būrelį žmonių tikslu su
daryti komisiją įvedimui Lie
tuvių kalbos Chicagos viešose 
aukštesnėse mokyklose.

Tuo reikalu buvo išreikšta 
visokių nuomonių, bet didžiu
ma pripažino reikalingumą 
veikti šiame klausime. Susi
rinkimas nutarė, kad visi su
sirinkę svečiai butų skaitomi 
kaipo nariai bendro “Lietuvių 
Kalbos Komiteto”.

Dalyvavo sekanti asmenys: 
—Alex Ambrose nuo Chicagos 
Lietuvių Dr-jos, advokatas C. 
V. Chesnulis, P. T. čižauskas, 
Stanley Drigot nuo Lithuanian 
University Club, B. Gedimi
nas, P. Grigaitis, nuo “Naujie
nų”, Wenetta Grybas, K. Jc> 
naitis, L. Lackner, B- Bathews, 
J. Mickeliunas, L. Narmontai- 
tė, Dr. A. Rakauskas, Mr. and 
Mrs. J. Rakštis, A. Rauktys, G. 
Rudelis, I. Sakalas ir L. Šimu
tis nuo “Draugo”. Elizabeth 
Seknovich, Anne Skrickus, A. 
Stelmok, V. Tarutis, kunigai: 
Brička ir Urbanavičius ir H- 
Yagminas nuo “Vilnies”. Nors 
apie 30 asmenų dalyvavo, bet 
kadangi ne visi užsiregistravo, 
tai nebuvo galima jų vardus 
čia minėti. Jie nebuvo manzzi- 
nomi.

Į veikiančią valdybą įėjo se
kantys: Pirm. —C. V. Ches
nulis, vice-pirm. A. Stelmok, 
Rašt. Anne Skrickus, Ižl. V. 
Rakštis.

iPo malonaus pp. Daužvard- 
žių priėmimo ir pavaišinimo 
su skania “vyšniava”, komisi
jos nariai vėlai išsiskirstė.

2. Marąuette Parke-
Musų jaunimas nekantriai 

laukiamas Lietuvių Kalbos

Komisijos darbo, pradėjo pats 
veikti. Pradžioj kovo mėne
sio buvo laikytas susirinki
mas prie 6812 So. Western 
Avenue, kuriame dalyvavo 
apie 50 Harper Hiįh School 
lankančių mokinių ir buvo su
tvertas naujas “kliubas”. Ro
dosi, tikėtas šio susirinkimo 
buvo paraginti viršminėtą ko
misiją, kad veikti, kad priar
tinti tą laiką, kada bus 
mybė įvesti į aukštesnes 
kyklas lietuvių kalbos 
sus.

3. Brighton Parke.
Ir vėl penktadienio vakare, 

kovo 17-tą d., adv. Chesnulis 
sušaukė susirinkimą Brighton 
Park Lietuvių parapijos mo
kyklos kambariuose. Dalyva
vo apie 40 tėvų ir mokinių, 
kurie lanko vietinę Kelly High 
School.

Advokatas Chesnulis jaus-? 
mingai kalbėjo apie reikalą 
įvedimo lietuvių kalbos pa
mokų viešose aukštesnėse mo
kyklose ir giliai nurodė naudą 
lietuvių tautai ir jos kultūriš
kame gyvenime. L. Narmon- 
taitė trumpai kalbėjo išaiškin
dama reikalą tėvų 
pasidarbavimo, nes 
nieko daug negalės 
jų jėgų ir pagelbos.

Susirinkimas išrinko vietinę 
komisiją iš sekančių: Pirm, 
draugas Juozas Misevičius, 
kuris jau turi surinkęs dau
giau negu 50 parašų, Vicc-pir- 
min—John Paulus, mokinys 
Relly High School, Rašt.—Lu- 
cille Jokubauskas (Jacobs), 
irgi tos mokyklos mokinė ir 
raštininkė tos mokyklos lietu
vių draugijos, ir Ižd. — P-ia 
Della Ašmontas.

Po išdavimo peticijų, visi 
susirinkę draugai išsiskirstė 
gerame upe ir dideliu noru 
veikti toliau šiame klausime.

• šeštadienį aikštėn iškilo ne
susipratimas 
darbininkų, 
sutrugdyti. 
kasėjų ir 
dėl geležies 
šiol geležį

subway

» B »
• Elmer Wagner, 2932 North 
Harding Avė., detektyvas, at
ėjo pasiskųsti policijai. Pikta
dariai pavogė iš jo namų $225 
vertės brangenybių ir namų 
reikmenų.

federa-
Sveikinimai "Naujienoms

gali- 
ino- 
kur-

ir vaikų 
komisija 

atlikti be

lis 
du 
tu 
C.

Paderewski
Aiškiai Pasmerkė
Nacių Smurtą

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

tarp 
kuris gali darbą 
Ginčas eina tarp 

geležies darbininkų 
darbų tunelyj. Iki- 
dėjo kasėjai, bet

geležies darbininkų unija už
protestavo ir reikalauja tą dar- 

savo nariams.
» 0 »

19 metų nenormalis jaunuo- 
Sam Hryciuk, kuris buvo

bą

dvi mc- 
išgėdino

Dienps

lis
suimtas pereitą savaitę už ban
dymą mergaitę išgėdinti, pri
sipažino, kad per paskutinius 
2 metus jisai užmušė 
teriškes ir užpuolė ir 
apie 50.

» » »
9 St. Patrick—Airių
iškilmės buvo gana triukšmin
gos Marąuette Parke. Už triuk- 
šmavimą ir muštynes alinėj, 
ties 6658 So. Western Avė., 
teisme šiandien atsidurs: 23 
metų George Mulcahy, 2249 W. 
Marąuette, 27 metų Patrick 
Mulcahy, 24 metų Francis 
McFadden, 6553 S. Oakley, ir 
Joseph Boneliga, 6539 S. Oak
ley, 29 metų airis.

[ACME-NĄUJIENŲ Foto]

Gen. Franco, Ispanijos su- 
. kilėlių vadas, admirolo uni- 
forinoje.

• Už naudojimą pašto apga- 
vingiems bizniams

teismas Chicagoj nuteisė 
finansierius kalėti du me- 

federaliam kalėjime. Jie yra 
Joseph Tamull ir Frank D.

Shobe, pirmininkas ir iždinin
kas Devon Loan & Finance Co. 
firmos, kurios raštinė buvo ad
resu 6354 Broadway.

» » O
čekoslovakijcs konsulas Chi

cagoj, Anton Holy, pareiškė 
vakar, kad konsulatas veiks ir 
toliau, kaip veikęs. Čekoslova
kijos okupacijos nepripažįsta ir 
konsulato neuždarys tol, kol 
negaus įsakymo iš Čekoslova
kijos ambasadas tai padaryti.

» » ®
e Miesto teisėjas Green nu
teisė 4*5 mėtų chicagieti Joe 
Wallinger, 1121 West 16th St., 
šešiems mėnesiams kalėjime už 
pardavinėjimą “samogono” po 
10c už puskvortę. “Samogono” 
pardavinėjimas, sakė teisėjas, 
yra lygus nekaltų žmonių 
dymui.

» » »
• Chicago, 
Child Study
ucation skelbia, jog surado, kad 
dirbančios vedusios moteriškės 
yra įdomesnės už namus pri
žiūrinčias moteriškes, jos taip
gi apsukresnės ir laimingesnės 
šeimyniniame gyvenime.

» »
• Detektyvų biuras suėmė 48 
metų chicagietę Mrs. Grace 
Fink už “juodrankystę”. Ji 
gyveno adresu 1218 East 64th 
Street.'

Associaticn 
and Parent

zu-

for
Ed-

(Per p. Gugienę)
Gerb. Musų bendradarbė ir Muzikos Vedėja Nora Gugis, 
Taipgi Jubiliejaus Vedėja ir Diriguotoja:

Mes tiek jums plojom, kad musų rankos įkaito ir la
bai jumis gėrėjomės. Aš manau taip ir visa publika gė
rėjosi jūsų lietuvišku kostiumu ir jūsų gabumu.

Aš neišdrįstu jus ypatiškai matyti, bet jus malonė
kite priduoti į musų garsų laikraštį “Naujienas” tas ei
lutes, gal jie patalpins. Tariu jums iš kalno didelį ačių.

ANNA J. MARQUARDT
3305 So. Halsted St.
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KANSAS CITY, Mo.—Dorothy Barbei’, kuri turi ne
svietišką apetitą. Ji beveik visą laiką valgo ir vis nega
li prisisotinti. Keisčiausias dalykas yra tas*; kad valgis 
jai, kaip sakoma, “į kūną neeina”: faktiškai ji darosi 
liesesnė. Daktarai yra labai jos nenormalumu susido
mėję

• Northwestern Universitetas 
paskelbė, kad netrukus suda
rys DEMOKRATIJOS INSTI
TUTĄ, kuriame profesoriaus 
žymiausi Amerikos mokslinin
kai. Jo viršininku bus prof. 
E. H. Haline. Instituto paskai
tos prasidės birželio 20 d.

ISPORTASĮ
iiHimiiii<iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii«iiiiiiitiiiiiiiitiiiiaiiiiiiiiiiT

Valio! Naujienos galingos, 
Musų laikraštis garbingas. 
Lig’ jubiliejaus išsilaikėt, 
Priešus kaip audra išvaikėt.

Mes jus skaitom su atyda, 
Nors tamsuoliai mums pavydi, 
Ir skaitysim kol gyvensim, 
Jūsų garbę aukštyn kelsim.

Naujienose randam daug žinučių, 
Šiurpulingų ir švelnučių, 
Valio Naujienos, ilgai gyvuokit, 
Jokiems priešams nepasiduokit.

Mes jus remsim, kiek galėsim, 
Savo jėgų nesigailėsim, 
Aukso jubiliejaus lauksim, 
Draugus prie Naujienų trauksim.

/

Valio! Laikraštis didvyris, 
Trauk prieš audrą atsispyręs.
Jono Sinkaus laukiam kasdiena, 
Nes jis mums pristato Naujienas.

Valio! Valio!
Anna J. Marųuardt

Gerbiamoji Naujienų Redakcija
Sveikinu Naujienų štabą su 25 metų jubiliejum ir 

linkiu ilgų metų “Naujienų” štabui ir nenuilstamam Dr. 
Pijui Grigaičiui geros sveikatos. Aš prisiunčiu $2.00.

STANLEY WHITE, 
St. Joseph’s Hospital, Port Arthur, Ont., Canada.

Pastatė Policiją Prie Jo Vagono
Ignačy Jan Paderevvski per

eitos savaitės pabaigoj pasiun
tė užuojautos laišką savo drau
gui ir buvusiam Čekoslovakijos 
prezidentui Eduard Benešui, 
kuris dabar gyvena Chicagoje. 
Paderewski tokiais griežtais žo
džiais pasmerkė nacius už Če
koslovakijos užgrobimą (laiš
kas buvo paskelbtas), kad mie
sto valdyba pastatė policijos 
skvadą dežiuruoti jo privatinį 
vagoną Illinois Central Stotyj. 
kuriam pianistas gyvena. Prisi- 
bijoma, kad Chicagos naciai ga
li Paderewski užpulti.

Paderewski sako “iš širdies 
gilumos su didžiausiu pasipik
tinimu protestuoju prie garbin
gos tautos pavergimą, šis vo
kiečių smurtas grąžina žmoni
ją į tamsaus barbarizmo gady
nę, tai šlykštus paniekinimas 
visko kas gera žmogaus sąži- 
nej .

Paderewski koncertavo vakar 
vakare — Auditorium Teatre. 
Kas ten įvyko, šią žinią rašant 
nežinia, bet tikėtasi, kad nacių 
pritarėjai ten* kels triukšmą.

Paderewskio laiškas yra reik
šmingas, nes pastaruoju laiku 
santykiai tarp Lenkijos ir ne
priklausomos Čekoslovakijos 
nebuvo geri.

• Jaunas, 24 metų High- 
land Parko gyventojas, Euge
ne D. Harper buvo kritiškai 
sužeistas, o jo 26 metų žmona 
Sally žuvo, kai jų automobilis 
įvažiavo į telefono stulpą ties( 
492 Deerfield avenue. Harper 
yra Armour kolegijos profeso
riaus sūnūs.

• Du dailininkai, Reed 
Hemingway, 1062 Clarenhe 
avenue, ir Ralph Ream, 905 
So. Clinton avė., Oak Park, 
buvo sunkiai sužeisti, kai su 
automobiliu įvažiavo į tiltą 
prie Laramie ir Lake st.

• Per 24 valandas iki sek
madienio popiečio Chicagoj 
automobilių nelaimėse mirė 
trys žmonės. Nuo metų pra
džios automobiliai užmušė 152 
ir sužeidė—3,819.

m
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GROWN POINT, IND- — Charles Alsori ir jo sūnūs 

Keith teisme. Jie yra kaltinami išgėdinimu ir nužudymu 
Freidos Borman netoli Gary, Ind.

•< : .r.fefe:
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“Degtines Karas”
šiomis dienomis Chicagoj 

prasidėjo “kainų karas” tarp į- 
vairių degtinės ir kitų alkoholi
nių gėrimų firmų. Kai kurių 
markių gėrimai atpigo 25— 
35%.

McMILLEN IR AMNOTTE

Šiandien Jim McMillen su 
Paul Amnotte risis White City 
arenoje. Apie McMillen nėra 
reikalo daug kalbėti: tai vie
nas geriausių Amerikos risti- 
kų. . . ,

Visai kas kita su Amnotte, 
kuris neseniai atvyko iš Pran
cūzijos, kur jis laimėjo čem
pionatą. Jo pasirodymas spor
to mėgėjų yra sekamas su 
džiausiu atsidėjimu.

TĖVAS IR SŪNŪS

di-

Kitą trečiadienį, kovo 22 
Rainbo Fronton arenoje 
“misterišku ristiku” 
tikas dėvi kaukę ir jo pavar
dė publikai nėra žinoma) su
sikibs su Lou Talaber, vienas 
iš labiausiai pasižymėjusių 
sportininkų.

Tai bus- lyg ir revanšas: Lou 
bandys atkeršyti “misteriškam 
ristikui” už sayo sūnų. Daly
kas toks, kad pereitą savaitę 
“misteriškas ristikas” įveikė 
Talaber’o sūnų, Frankie.

d., 
su 

(tas ris-
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MORRIS, ILL. — Moderniška farma, kurios savininką Abner Nelsoną nušovė jo draugas Elvin Wood.

Nors suvėluotai, sveikinu lietuvių dienraštį “Naujie
nas” ir “Naujienų” visą štabų 25 metų sukaktuvių proga. 
Aš skaitau “Naujienas” iš pirmų dienų atsiradimo “Nau
jienų” savaitraščio ir be pertraukos skaitau ir dabar. 
Nors pinigiškai negaliu pasveikinti, tai prisiunčiu už pa
sibaigusią prenumeratą $5.00. Tegul lanko “Naujienos” 
vėl, per visus metus musų stubelę. Draugiškai pasilieku 
su “Naujienomis” ir su visu “Naujienų” štabu,

ANTANAS GERALTAUSKAS, 
116 Michigan Avė., Harrisburg, III.

Gerbiamos “Naujienos”:
Aš čionai prisiunčiu tamstoms čekį $2.75 už “Nau

jienų” prenumeratą ir prašau siuntinėti “Naujienas” po 
šituo adresu: Jonas Dermeitis, R. 3, Box 208, Caro, Mich. 
“Naujienas” užrašau pusmečiui ir jeigu butų galima, tai 
aš prašyčiau, kad tamstos jiems pasiustumėt jubiliejinį 
numerį. Aš kiek pasivėlinau su pasveikinimu “Naujie
noms” su 25 metų jubiliejum, bet geriau vėliau negu nie
kad. šia proga siunčiu geriausius linkėjimus “Naujie
noms” ir vėlinu dar sulaukti kitų 25 metų. Aš esu “Nau
jienų” skaitytoju nuo pat jų pirmojo numerio ir nema
nau niekad jų apleisti.

Su gilia pagarba,
S. DERMAITIENĖ,

2252 24th St., Detroit, Mich.

Netrukus Baigs Ra 
syti Angly Kalba 
Lietuvos Istoriją

J. J. Hertmanavičius.

BRIDGEPORT. — Teko 
žinoti, kad istorikas Juozas 
Hertmanavičius, 914 W. 33rd 
st., netrukus baigs rašyti ang
lų kalba Lietuvon Istoriją, ku
ri susidės iš 5-kių knygų (to
mų). Autorius^net per 10 me
tų kropščiainnko tai istorijai 
medžiagą ir faktus. Tai bus 
tos rųšies labai vertingas kūri
nys.

Tik visa bėda tame, kad 
autorius knygai spausdinti ne
turi kapitalo, kurio reikia ar
ti $3000.00-

Čia turėtų susiinteresuoti ir 
jaunoji lietuvių karta.

—Kaimynas,

su-

Garsinkitės “N-nose”

NAUJIENŲ 25 M
Jubiliejinė Laida

15C CENTŲ

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Chicago, Illinois




