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Madridas Pasidavė Gen. Franco
MIESTO APGULIMAS TĘSĖSI 32 MENESIUS

Dėl civilio Ispanijos karo žuvo tarp 
1,000,000 ir 1,500,000 žmonių

MADRIDAS, Ispanija, 
28. — Madridas, respublikinės 
Ispanijos sostinė, pasidavė na
cionalistams antradienį. Nacio- 
iląlistai okupavo miestą neiš
šovę ne vieno šūvio. Lojalistų 
atsparumas pakriko ir kitose 
apylinkėse, kurias kontroliavo 
respublikos gynėjai. Faktinai 
civilis Ispanijos karas, dėl ku
rio žuvo tarp 1,000,000 ir 1,- 
500,000 žmonių, pasibaigė. Na
cionalistams belieka tik užim
ti tolesnes nuo fronto apylin
kes ir įvesti ten savo režimą.

Madrido pasidavimas įvyko 
be formalumų. Respublikos ka
riuomenė sudėjo ginklus. Bal
tos vėliavos iškeltos ant dvie
jų aukščiausių miesto pastatų. 
Vėliavas iškelti įsakė Juan Be- 
steiro, vidaus reikalų ministe- 
ris. Iš Madrido Apgynimo Ta
rybos narių jis pasiliko vie
nas mieste.

Besteiro per visą. Ispanijos 
civilį karą buvo vyriausiu mai
sto paskirstymo Madride pri 
žiūrėtojų. Jis nusitarė pasilik
ti Madride ir pasitikti ką jam 
likimas lemia. Prieš iškelsiant 
baltas vėliavas, Besteiro per 
radiją pranešė madridiečiams, 
kad jis pasiliks savo darbe iki 
paskutinės valandos ir ištikimai 
vykdys Madrido Apgynimo Ta 
rybos nustatytą planą.

Pirmieji nacionalistų kariuo-

įėjo į Madridą 
(Chicagos laiku 
Civilę Madrido 

nacionalistai perėmė

kovo menes pulkai 
10 vai. ryto 
4 vai. ryto), 
valdžią
2 vai. popiet (Chicagos laiku 
8 vai. ryto).

Nacionalistai paskelbė šven
tę. Uždarytos kontoros ir dirb
tuves.

Nacionalistų šalininkai pasi
tiko Franco kareivius isteriš
ku džiaugsmu. Matėsi pasiten
kinimas ir nesimpatizuojančių 
nacionalistams piliečių veiduo
se, kad jau pasibaigė kraujo 
liejimas ir badas, kad jau ka
ro galas.

Generolai Miaja ir Casado 
apleido Madridą. Jie išvyko j 
Valenciją. čia jie tvarkė išva
žiavimą iš Ispanijos tų respu
blikos gynėjų, kuriems gręšis 
nacionalistų persekiojimas. Dau
guma norinčiųjų išvažiuoti iš 
Ispanijos ramiai laukė savo 
progos, bet buvo ir būreliai to
kių, kurie stengėsi pasišalinti 
pirm negu nacionalistai atvyks 
į miestą.

Reikšta nuomonė, kad gene
rolai Miaja ir Casado irgi ap
leis Ispaniją ir išvyks ištrėmi- 
man anglų arba franeuzų lai
vu.

Madrido apgulimas prasidėjo 
liepos 11 dieną 1936 metų. Jis 
tęsėsi du metu, aštuonis mė
nesius ir septynioliką dienų.

Šiurpus įvykusios nelaimės vaizdas, netoli Kalamazoo, Mich.., kovo 
25 d. 1939 m. Viena sužeistųjų moterų keliama iš automobilio, kuriuo 
važiavo velionė Marija Jurgelioniehė su trimis savo draugėmis.

Vokiečiai perka Ar 
gentines kviečius 

mainais

Iš Lietuvos
NAUJA LIETUVOS KA

RIUOMENĖS UNI
FORMA

Kariuomenės štabas paruošė 
Lietuvos kariuomenei, karinin
kams ir kareiviams, naujos uni
formos projektą. Naujoji uni
forma busianti žymiai patoges
nė ir gražesnė, negu dabartinė. 
Ji bus įvesta jau nuo šių me
lų rudens. Tačiau kariškiams 
bus leista nudėvėti dabartinius 
uniforminius rubus, kad naujos 
uniformos įvedimas nesudarytų 
nuostoliu.

STUDENTŲ DRAUGIJOS 
LIETUVOS UNIVER

SITETE

Pradės britų-rusų 
derybas prekybos 
sutarties reikalu

MASKVA, Sovietų Rusija, 
kovo 28. — Britų delegacijos 
ir Sovietų Rusijos atstovų pa
sitarimai prekybos ir taikos 
Europoje klausimais pasibaigė 
pirmadienį. Paskelbta, kad ar
timoj ateity Londone prasidės 
britų-rusų * derybos prekybos 
sutarčiai padaryti. Britų dele
gacija išvyko į Helsinkius, Suo
mijoj.

Apkaltino buvusį 
šerifą

CHAMPAIGN, III., kovo 28. 
— Grand Jury, tyrinėjanti 
skundus, kad šitame Illinois 
universiteto miestely plačiai 
operuoja prostitucijos ir gem- 
bleriavimo namai, antradienį 
pakaltino (indaitino) buvusį 
šerifą Clarence W. Roth. Gau
damas algos metams po $2,600, 
Roth į ketverius metus “su- 
taupinęs” $25,000. Apkaltinti 
taipgi kiti šeši asmenys. Lau
kiama dar daugiau apkaltini
mų.

ojrssž

BUENOS AIRES, Argentina, 
kovo 28. — Argentinos vald
žia antradienį paskelbė, kad 
parduota Vokietijai 100,000 to
nų kviečių ir 8,000 tonų vii- 

~ j . . Inu. Vokietija neturi pinigųSuspendavo mmi- |kviečiams ir vilnoms sumokę-
mum algų skalę 
plieno Įmonėse

ti, taigi ji pasiųs Argentinai 
mainais 900 Vokietijos geležin
kelių 'vagonų ir 60 garvežių.

VVASHINGTON, D. C., ko-l N,,matoma’ kad ateity dau- 
vo 28. - Jungt. Valstijų dar- giau mainų tranzakcijų įvyks 
bo departamentas buvo nustoju .Vokl®tl)os 1ir..Arge"l,no.s- 
tęs minimum algas plieno jm0. Šitokias tranzakcijas kovoja 
nėms, kurios pildo valdžios kon- Hungt- Valstijos ir Britanija, 
traktus. Septynios kompanijos kur‘os.blznl daro tarp1' 
iškėlė bylą darbo departamen-1nln av,mu- 
;ui. Pirmoje teismo instancijo j ’ . e ~ .
j e kompanijų skundas buvo at- Vengrai ir slovakai 
mestas, tačiau U. S. Circuit vp] Ir n ii n a i 
Court of Appeals for the Dis- HaUJdbl
triet of Columbia palaikė kom- _.TTT> . __ .. ., , . .. . BUDAPEST, Vengrija, kovopanijų pusę, ir nustatytoji mi-Lo o j. i i- j K x 28. — Budapešte vedamos ven- mmum algų skale dabar tapo . , g .. , . _, . 1JX. ,. grų-slovakų taikos derybos. Ta-’ suspenduota. Valdžia apeliuos ®. . . .x. ,. . , , x, . ciau, nors ir vedamos taikossi sprendimą i dar aukštesni , . . ,. . _. . .. . derybos, antradieni Vėl įvyko

k‘ vengrų ir slovakų kautynės La-
borc upės slėny, prie Slovaki- 

Lenkija užtrauks vi- P? ir K’rpat** uTk,,;ainos rube’ ° ziaus. Karpatų Ukrainą ven-
duus paskolų ffrai °kuPav° ppieš kuri iaik{h 
r o vėliau jie paėmė ir kai ku

rias Slovakijos dalis Karpatų 
VARŠUVA, Lenkija, kovo Ukrainos pasieniu.

28. — Lenkijos vyriausybė and 
tradienj areštavo mieste Byd- p i r<JL.Qlalle L.,4 
gosz astuonias moteris. Moters * vllkalctliay ikoAl
kaltinamos tuo, kad skleidusios Vokietija mokėtų 
melagingus girdus, buk lenkai ppkll G k P ln
persekioją vokiečius tame mie-l vvlllĮ o q
ste. Vokietijos spaudoje tilpo 
pranešimas, jogei 
mušamos vokietės 
vaikai už tai, kad 
gatvėse vokiškai.

Lenkijos valdžia
vajų 1,200,000,000 zlotų ($225,- 
600,000) vidaus paskolai sukel
ti. Pinigai bus suvartoti šalies 
apsaugos reikalams. Paskolos 
bonai išleisti mažomis sumo
mis, kad ir biednuomenė galė |Jungt. Valstijų investuotojams 

|tų jų įsigyti. $22,000,000.

Bydgosz’e 
moters ii 
jie kalba

paskelbė

ko-
Valstybės departa-

Ne visiems WPA 
darbininkams algų- 
darbo valandų įsta
tymas «pritaikomas

WASHINGTON, D. C., ko- 
vo 28. — Prezidentas Roose; 
veltas pareikalavo, kad gene^ 
ralus prokuroras 1 Murphy pa
aiškintų, ar algų-darbo valan
dų įstatymas, reikalaująs mo
kėti 25 centus valandai mini 
mum algų, yra pritaikomas 
WPA darbininkams. Generalus 
prokuroras paaiškino, kad pa
tartina mokėti WPA darbinin
kams algos po 2*5 centus va
landai tik tose apylinkėse, kur 
šitokia algų skalė dominuoja 
privačioje pramonėje ir dar
buose panašiuose WPA dar
bams. O kur privačios pramo
nės algų skalė yra žemesne, 
ten ir WPA darbininkų algos 
gali būti žemesnės nei 25 c. 
valandai.

Naciai areštavo tūlą 
skaičių katalikų 

kunigų
MAIN,FRANKFURT AM

Vokietija, kovo 28. — Nacių 
vyriausybė antradienį paskel
bė, kad ji areštavo tūlą skai
čių kunigų keturiuose vienuo
lynuose ir bažnytinėse moky
klose arti Frankfurto. Areš • 
tuotieji kunigai kaltinami nu
sidėjimu moralybei.

Daugiau lenkų ka
riuomenės siunčiama

Danzigo zonon
LAISVAS DANZIGO MIES- 

TAS, kovo 28. — Lenkija dar 
tebesiunčia kariuomenę į Dan- 
zigo koridorių. Tai rodo jos 
baimę; kad Hitleris gali pulti 
šią sritį. Naciai sako, kad jie 
yra padarę nepuolimo sutartį 
su lenkais ir laikysis sutar
ties. Tačiau, pareiškia jie, jei
gu Lenkija susidėtų su Rusi
ja arba įstotų į vakarų valsty
bių bloką prieš Vokietiją, tai 
vokiečiams tektų pakeisti nu
sistatymą Lenkijos atžvilgiu.

Remia bilių atkreip 
tą prieš nacius

ko-
at-

WASHINGTON, D. C., 
vo 28. — Jungt. Valstijų 

reikalų 
pradėjo 
ryšium 
bilium.

stovų rūmų militarių 
komitetas antradienį 
atsiklausimą nuomonių 
su kongresmano Fish
Tas bilius yra atkreiptas prieš 
nacius Jungt. Valstijose. Bilius, 
jeigu taptų įstatymu, uždrau
stų ■ organizavimą privačių ka
riškųjų organizacijų, jų prati
mus ir parodavimus.

Antradienį pilną pritarimą 
biliui pareiškė American Civil 
Liberties Union atstovas, ad
vokatas Robert Pasley Jr. Bi
lių remia Amerikos Darbo Fe
deracija ir kai kurios karo ve
teranų organizacijos.

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

Giedra; povai kįlanti tempe
ratūra popiet; saulė teka 5:40 
v. r., leidžiasi 6:11 v. v.

VVASHINGTON, D. C 
vo 28. 
mento sekretorius Hull antra
dienį pareiškė, kad valdžia 
svarsto klausimą, ar reikalai! 
ti, kad naciai prisiimtų mokė
ti nacionalią Čeko-Slovakijos 
skolą Jungt. Valstijoms. Čeko- 
Slovakijos karo skola siekia 
$165,000,000. Be to, Čeko-Slo- 
vakija yra skolinga privatiems

r
 Dėl “Naujienų” Administratorės

^arijos 
Jurgelionienėsi 
laidotuvių, šiandien nuo pietų 

“Naujienų” raštinė bus uždaryta.
“NAUJIENŲ” BENDROVĖ.

Lietuvos Vytauto Didžiojo 
universitete dabar yra apie 
3,500 studentų. Jie lavinimosi 
ir kitokiais tikslais yra sudarę 
daug korporacijų bei draugi
jų. Naujasis universiteto sta
tutas reikalauja, kad korpora
cijoje ar draugijoje butų ne 
mažiau kaip 25 nariai. Todėl 
kai kurios smulkutės draugi
jėlės turėjo likviduotis ar su
sijungti. Tačiau ir dąbar dar 
universitete yra 69 studentų 
korporaėijoš bei draugijos.

Uždraudė politines 
partijas Bohemijoj 

ir Moravijoj
PRAHA, Čeko-Slovakija, ko

vo 28. — Buvusių Čeko-Slova
kijos provincijų — Bohemijos 
ir Moravijos — politinėms par
tijoms įsakyta likviduotis. Jei
gu partijos nesilikviduos, tai 
nacių vyriausybė jas uždraus.

Mussolinis džiaugia
si Franco laimėjimu

ROMA, Italija, kovo 28. — 
Susirinkusiai prie Palazzo Ve- 
nezia Mussolinis pranešė, kad 
Madridas pasidavė Ispanijos 
nacionalistams. Esą, bolševiz
mas nugalėtas. Taip busią, pa
sak Mussolinio, nugalėti ir vi
si fašistų priešai.

Amerika panaikins 
ginklų embargo

WASHINGTON, D. C., ko- 
vo 28. — Generolui Franco pa
ėmus Madridą ir laimėjus Is
panijos civilį karą, Washing- 
tono administracija ketinanti 
panaikinti drausmę ginklų ga 
benimui į Ispaniją.

Statys du milžiniš
kus karo laivus

WASHINGTON, D. C., ko
vo 28. — Admirolas William 
D. Leahy antradienį pranešė, 
kad prez. Rooseveltas užgyrė 
planus statyti du naujus karo 
laivus. Tai bus jurų milžinai, 
kiekvienas po 45,000 tonų. 
Jungt. Valstijų valdžia nutaru
si statyti taip didelius laivus 
todėl, kad Japonija ir kai ku
rios kitos valstybės stato to
kio pat dydžio laivus.

Darbo Santykių Ak
to svarstymas prasi

dės balandžio 11
WASHINGTON, D. C., ko

vo 28. — Jungt. Valstijų se
nato darbo komitetas vienu 
balsu nutarė antradienį pra
dėti balandžio 11 d. nuomonių 
išklausymų dėl Nacionalio Dar
bo Santykių Akto pakeitimų.

Amerikos Darbo Federacija 
yra įteikusi senatui bilių, kurs 
taikosi pakeisti Darbo Aktą. 
Industrinių Unijų Kongresas 
yra priešingas bet kokiems Ak
to pakeitimams šiuo laiku.

Reikalauja sulaikyti 
riaušes prieš nacius

BERLYNAS, Vokietija, ko- 
vo 28. — Vokietijos propagan
dos ministerija pradėjo naują 
vajų. Reikalaujama, kad lenkai 
paliautų persekioję vokiečius 
Vokietijos žemėje, kurią dabar 
kontroliuoja lenkai. Jei Lenki
ja nesustabdysianti demon
stracijų prieš vokiečius, tai, 
sako nacių valdininkai, Vokie
tijai teks imtis griežtesnių 
priemonių skriaudoms pašalin
ti.

Naciai ypatingai pasipiktinę 
lenkų rezoliucija, priimta mie
ste Bydgosz. ši rezoliucija, tarp 
ko kita, sako: “Mes esame pa
siryžę ginti ir ginsime Lenki
ją didžiausiu pasiaukojimu.”

Martin įstosiąs
i A.D.F. c-

DETROIT, Mich., kovo 28.
— Pranešama, kad Homer 
Martin, buvęs automobilių dar
bininkų unijos prezidentas, ir 
jo frakcija' planuoja įstoti į 
Amerikos Darbo Federaciją, ir 
tuo reikalu Martin turėsiąs pa
sitarimą su William Greenu, 
A.D.F. prezidentu.

Dar 100 karo lėktu
vų Francuzijai

WASHINGTON, D. C., ko
vo 28. — Francuzijos ambasa
da Jungt. Valstijose paskelbė, 
kad Glen L. Martin firma Bal- 
timorėje gavo užsakymą pasta
tyti dar 100 karo lėktuvų Fran
cuzijai.

Vedamos Vokietijos- 
Jugoslavijos preky

bos derybos
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 28. — Jugoslavijos delega
cija Šią savaitę atvyks į Ber
lyną jugoslavų-vokiečių preky
bos deryboms.

Reikalauja paliauti 
frakcijinę kovą

CLEVELAND, O., kovo 28.
— Philip Murray ir Sidney 
Hillman, Industrinių Unijų 
Kongreso vadai, antradienį at
sišaukė į automobilių darbinin
kų unijos konvenciją, prašy
dami paliauti frakcijinę kovą 
unijoje. Jie įrodinėjo, kad dėl 
frakcijinės kovos tik kompa
nijos džiaugiasi.



Hendrik Willem van Loon Vertė J. L-tis

NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, kovo 29, 1999

ur emigruoti?
(Antra dalis)

“Kolonizacija šiais laikais yra 
profesija”.

Aš kalbėjau su žymiu olan
dų kolonijos valdžios viršinin-

jo, kaip sekėsi jų valdžiai steig
ti kolonijas iš patyrusių Olan
dijos ūkininkų labiau palankio
se Borneo ir Naujosios Gui ne
jos vietose. Šioje vietoje yra sa
lynas, apie kurį mes nedaug te
žinome. Tačiau to salyno plotas 
bus toks didelis kaip Jungtinės 
Valstybės.

Šis olandų viršininkas papa
sakojo man, jog steigiant Čia 
kolonijas jiems teko pakelti be
galines kliūtis ir neapsakomus 
nusivylimus. Nemažas skaičius 
steigiamų ūkių virto dykumo
mis, kai kurios šeimos išardy
tos, o išleisiu didžiulių sumų 
pinigų nėra vilties atgauti.

Kada aš skaitydavau apie tiek 
daug žadančius sumanymus iš
kraustyti bedales Europos žmo-

nių mases į kurias nors kitas 
pasaulio vielas ir duoti jiems 
progų įsikurti namus Azijos, Af
rikos arba Ramiojo vandeny
no salų dykumose, kiekvienų 
kartų aš atsimindavau šiuos aš
trius ir pamokinančius žodžius: 

“Kolonizacija, mano brangus 
pone, dabar yra profesija. Jos 
reikia įtemptai mokytis per me
tų melus, panašiai kaip medici
nos arba chemijos,”

Po šio įspėjimo (jeigu męs 
10 įspėjimo klausytume, mes iš
vengtume daug keblumų ir ne
susipratimų) grįžkime prie pa
matinių klausimų. Paimkime tų

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

_ to. n u 1,1 ..J2!=AKIU SPECIALISTAI
LIETUVIAI

GYŲYTOJAI IR DENTISTAJ 
Aųierikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
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

TeL Office Wenfworth 6331 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vaje, 
išskyrus seredomis ir subatomif

KITATAUČIAI

Tik ką gavome 
Naują Kultūrą 
No. 2,1939 m.

TURINYS:
Viduržemio Pajūris prieš Romą

............................... G. Audisio.
Krikščionybės dekadansas

.........................♦.... Kp. Blanką
Pasakojimai apie Rembrandtą

................................... J. Jurginis
Nakčiai galas ................ J. Kėkštas
Po liepa ..................... P. Krusten
Ėjimas ...................... J. Kėkštas
Arklys ................. St. Vaineikienė
Revizoriai ........................ R. Sirgę
J. Gaidamavičius—vienas “Varpo” 
iniciatorių ....................  J. Butėnas
Vidurnakčio žvaigždė Vyt. Montvila 
Tėvų ir mokyt. talkininkavimas 
vaikų auklėjime .......... V. Ruzkas

Populiarusis Mokslas.
Apžvalga.

GALIMA GAUTI 
Naujienose 

1739 So. Halsted St., Chicago, *111.

baltasis žmogus seniai nužiūrė
jo esant kur nors pietinėj pu
sėj Ramiojo vandenyno, bet ne
įstengė jo rasti. Šio kontinento 
vakarų krantas yra taip lygus, 
kad iš tolo jo negalima paste
bėti. Jeigu kas čia patekdavo 
lai tik dėlto, kad nelaukiami vė
jai jį atnešdavo į šį nesvetingų 
kraštų. Šiuo atsilikimu pakly
dėlis veikiausia bus žuvęs. Ry
tinis krantas' yra kalnuotas, bet 
jisai apsiaustas povandeninėmis 
uolomis, kas priplaukimų 
vais padaro beveik 
daiktu. Net gabusis 
Cook čionai bemaž 
gyvybę, kuomet jis
šias povandenines uolas pasiek
ti krantų.

lai- 
negalimu 
kapitonas 
neprarado 
bandė per

Po ilgų melų troškimo, aš 
šių pasaulio dalį pasiekiau ir 
vienų gražų ryta atsidūriau Bo- 
tany įlankoje. Iš kapitono Cook

(lava u esant puikiausių kvietkų 
laukais. Pasirodė, kad šioji vie
ta nė kiek nesiskiria nuo bet 
kurios Connecticut užlajos. Čia 
nfatėsi daug gazolino lankų, o 
kvietkų beveik nebuvo.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

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

Perkant toną ar daugiau

Taupyk
saugioje įstaigoje

MOKAME
ĮtĮjįĮHĮįĮ!;!m

TAUPYK IR SKOLINKIS

■

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

LITHUAN1AN BUILDING, 
LOAN & SAVINOS ASS’N 

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

Naujienų-Acmp Telephoto
JULIET, ILL. — William Engimann ir Ruth Under- 

wood, kuriuos rado nutroškusius automobilyje vadina
majame “meilužių slėnyje”. Abu jie buvo vidurinės mo
kyklos mokiniai.

Kapitono Cook aprašymus aš 
žinojau beveik atmintinai. Aš 
ypatingai gerai prisiminiau jo 
mažų prietikį laike pirmo atsi
lankymo į New South NVales, 
kuris randasi rytiniam Austra
lijos pakrašty. Kapitonas Cook 
buvo labai gailestingas žmogus. 
Jis niekad savo jūreivių nu
bausdavęs ir laike visų kelionių 
neturėjęs mirčių tarpe savo va
dovaujamos grupės.

Vienų kartų betgi ištikus ne
laimė. Vienas jurininkų išėjęs į 
krantų ir nebegrįžęs. Nieks ne
žino kas su juo atsitiko. Kelios 
ekspedicijos buvo pasiųstos ieš
koti, bet jos grįžo

Blogumas su Ąuštralijos že
mynu yra tas, kad vidury jis 
yra įdubęs, tarytum koks dang
tis. Dėliai tokio geografiško sto
vio beveik visos upes teka į 
ežerus, kurie randasi pačiam vi
dury tyrų. Panašiai kaip Jorda
no upe pranyksta Miriicp inro- 
je. Kai kurios upės išdžiūsta 
pirma nei jos kuf nors nuteka. 
Gyvenimui tinka pietvakarinis 
kampas ir kai kurios vietos ry
tų pakrašty, kame povandeni
nės uolos padarė jurų tikru lai
vų kapinynu.

(Bus daugiau)

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso* 
mos be akinių. Kainos pigiau kąip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

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.

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residcnce 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. Fiimegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

neradusios

prarijus. Jo 
visokių spė-

lum jį žemė butų 
pražuvimui buvo 
liejimų. Jis, suprantama, galė
jo būti užmuštas kokio nors 
vielos gyventojo. Bet vietos gy
ventojai buvo ramus žmones, 
todėl ncišrodė, jogei jie galėjo 
žmogžudybę papildyti. , 

’ i

mas, aš nei nepastebėjau išėjęs

jau nueiti. Nuėjau, gal būt, a- 
pie šimtų sieksnių. Tai buvo lik

lo, kuris turi daugiau miliono 
gyventojų. Aš nebuvau toliau 
nuo civilizacijos, negu bučiau 
buvęs New York o priemiesty. 
Tačiau aš buvau paklydęs. Čia 
nebuvo viliojantis miškas, bei 
nuskurę krūmai su spygliuotom 
šakom, žemė buvo apaugus ųe 
samanom, bet šiurkščia žole. 
Man einant, jinai akėjo kojas 
lyg spygliuotos vielos. Mano lai
mei, manęs pasigedo musų 
lydovas. Jis sutriubino. Aš 
sekiau garsų ir per kelias

pa- 
pa- 
mi-

Ga-Tatai įvyko 1934 metais.
lite įsivaizduoti, koks likimas 
galėjo būti jūreivio, kuris žin
geidumo vedamas nuėjo į šiuos 
tyrus ir, gal būt, pavirtęs išsi
narino kojų. Jis galėjo mirti lė
ta mirtim kur nors netoli kran
to. Ir kokio likimo susilauktų 
nepatyręs žmogus, kuris bandy
tų apsigyventi kontinente, ku
rio visa aplinkuma grųsina su
griauti jo darbų ir kame apie 
šešiasdešimt melų atgal iš ke-

siveise keli šimtai milionų?
Aš suprantu, kad auslralie- 

čiai, lygiai kaip ir visos kilos 
jaunos tautos, yra pilni optimiz
mo dėliai savo ateities ir aš ne
noriu jų užgauli. Bet pažiūrėki
te į Australijos žemėlapį ir pa
ieškokite vietų, kurios tiktų 
ūkininkavimui. Jų yra mažai ir 
labai retai.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gą žinią ir gerą pa
mokinimą.

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

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

Valandos: 7 iki 9 vakaro. 
Antrad. ir Penktadieniais

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

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Al

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 6 
Nedėliomis pagal sutartį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BKN1AUSIA IR DIDMAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE .
DIENA m NAKTĮ

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

Mėtau, LAFAYETTE OTM

T—__ • koplyčios visose
J 1 Chicagos dalyse

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

Dr. F. Pulsucki Le Van1 Rez' Tclcphone PLAZA 2400 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

59 E. MADISON ST., Chicago, I1L 
Suite 2008 Mallers Bldg. 

Telefonas STATE 7792

ADVOKATAI
K P. GUGIS '

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

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Laidotuvių Direktoriai

6834 $o. Western Avė.
1410 South 49th Court

Yards 1X39
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M- PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phope Yards 4908

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

S, P. MAŽEIKA
3319 Lįtuanica Avenue

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

ANTHONY B. PETKUS
Phone Groyehiil 0142 

Cicero Phone Cicero 2109

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

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vąl.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel.: Prospect 1930

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

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

9
4 ir 7 iki 9 

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

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IK 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.

Kiti Lietuviai paktarai

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madįšon 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 Tūlis Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

KAINA 25 CENTAI

Pclnas eina
LIETUVOS AERO KEIUBO

NAUDAI. \
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Kritika ir Polemika

Žemiau dedame p. P. J. Pet
ronio parašytą Roselando SAL. 
Politikos Kliubo 9 wardos “pa
reiškimą’* kartu su korespon
dento (Kliubiečio) prierašu. 
Gaila, kad esame priversti pa
stebėti, jogei p. Petronis leidžia 
sau kalbėti perdaug diktatoriš
kai, duodamas “pabarimus“ ir 
“įspėjimus“ laikraščiui. Jisai 
užmiršta, kad čia ne Hitlerio 
ir ne Stalino karalystė, kur 
partijos komisarai nurodo, kas 
galima rašyti ir spaudon dėti, 
o kas ne. Amerikoje dar, mu
sų laimei, turime žodžio ir 
spaudos laisvę. “Naujienos“ bu
tų pasielgusios negerai, jeigu 
butų atsisakiusios duoti vietos 
Kliubo nariui išreikšti savo 
nuomonę, kuri buvo paremta 
faktais. Jisai kritikavo kai ku
riuos asmenis; o organizacijos 
jisai ne tiktai nepeikė, bet dar 
ją ir pagyrė. —Redakcija.
S. A. L. Politikos Kliubo 9 tvar
do viešas pareiškimas reikale 
atsibuvusio Kliubo banketo va

sario 19 d., 1939, Visų šv.
parapijos sveL

Vasario 28 d. laikytame S. 
A. L. P. Kliubo susirinkime 
tarpe kitų klausimų buvo iškel
tas klausimas tilptisio “Naujie
nų“ nr. 45 aprašymo Kliubo 
banketo, įvykusio vasario 19 d. 
To aprašymo autorius tūlas 
“Kliubietis“ daro priekaištus 
banketo vedėjui pirm. P. Pet
roniu! ir J. Misevičiai už tai, 
kad atidarant banketą kun. 
černauskas, sulig to ra še j o ter
minologija, “bambėjo“ maldą. 
Susirinkimo dalyviai apsvarstę 
tą klausimą vienbalsiai pripa
žino, kad tuo aprašymu, po 
priedanga priešreliginio baubo 
bandoma įnešti tarpan kliubie- 
čių neapykantą ir esamos pa
vyzdingos vienybės ardymas. 
To delei įgaliota Kliubo pirmi
ninkas ir prot. sekr. tame rei
kale padaryti viešą pareiškimą 
Kliubo vardu. Tai mes čia ir 
pareiškiam sekamą:

1. S. A. L. P. Kliubas suside
da iš apie 250 abiejų lyčių na
rių be skirtumo politinių bei 
religinių pažiūrų;

2. Kliubo pamatinis tikslas 
yra politinio bei ekonominio 
pobūdžio klausimus rišti, o ne 
kova už ar prieš religiją ir,

3 — nors “Kliubietis“ sako, 
kad pirmesniuose Kliubo ban- 
kietuose nebodavę maldos kal
bamos, tačiau tikrenybėje ta 
tradicija yra nuo seniai. Todėl, 
remiantis viršpaminėtais fak
tais ir pereitame Kliubo ban-

ČESNAKALPETRUŠKOS PAGEL- 
BA NUO AUKŠTO

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

KEISTUTO
Building and Loan 
Association No. I

Duoda Paskolas ant Pirmų Morgi- 
čių Nuo 5 iki 20 Metų 

Išmoka 4tą nuošimtį už padėtus 
Pinigus

PINIGAI APDRAUSTI IKI $5,000.00

3236 So. Halsted Street
Telephone—Calumet 4118 

JOS. M. MOZERIS 
(Sekretorius)

kiele nieks negalėjo diktuoti, 
kaip ir ką kas turi kalbėti, bile 
neišeinama iš viešojo manda
gumo ribų. Kad kun. Černaus- 
kui suteikta pirmas žodis ati 
darant bankietą, tai bankieto 
vedėjų buvo kaipo atsilygini
mas už garsinimą bankieto iš 
sakyklos. Galų gale, juk dėl mi
nimos maldos nieks nenukentė
jo (neskaitant “Kliubiečio“ iš- 
sigandimą), tai kam kelti tą 
audrą šaukšte vandens!? Dėlei 
to mes pareiškiam, kad kaip 
“Kliubietis”, taip lygiai ir dien
raštis “Naujienos** pasirinkote 
per drąsų žingsnį, bandydami 
nusakyti mus Kliubo vidujinę 
tvarką. Užtikrinam jus, kad 
tos pastangos neduos jum gei
daujamų pasekmių. Taipgi pcr- 
spėjam kaip “Kliubietį“, taip 
ir dienraštį “Naujienas“, kad 
ateity panašus pasireiškimai ne
pasikartotų. Priešingam atsiti
kime Kliubas skaitys jūsų elge
sį nerimtu ir nedraugingu link 
mus Kliubo. Turite žinoti, kad 
Kliubas turi savo ribas ir sulig 
tų ribų žino kaip tvarkytis. Pa
šalinis advokatavimas nepagei
daujamas.

S. A. L. P. Kliubo vardu
P. J. Petronis — p;rm.

10453 S. State Street
J. Pivarunas, rast.

22 East lOlst Place.
Korespondento pastabos

Dėl pirmininko P. J. Petro
nio “pareiškimo“ turiu pir
miausia pastebėti, kad Kliubo 
nariams jo turinys nėra žino
mas. Jį iškepė pirmininkas ’ ir 
gavo sekretoriaus parašą.

Kliubo susirinkime taip pat 
visai nebuvo skaityta ta mano 
korespondencija, kurią Petro
nis “kritikuoja“. Jeigu ji butų 
buvusi perskaityta, tai susirin
kimas butų žinojęs, kad viskas 
yra tiesa, kas joje parašyta. O 
prieš tiesą protestuoti yra nesą
monė.
• Bet Petronio “pareiškime“ 
tai yra gryno melo. Jisai pasa
koja, kad S. A. L. Politikos 
Kliubo jau nuo seniai esanti 
“tradicija“ pradėti bankietą su 
malda. Nieko panašaus! Tai 
visai nauja mada, kurią ban
do įvesti komunistai Petronis 
ir Misevičius, patekę į Kliubo 
“vairuotojus“.

Man ypatingai keista, kad 
poterius kalbėti politiško kliu
bo bankieto sumanė J. Misevi
čius, kuris yra Laisvamanių 
Sąjungos centro sekretorius. 
Laisvamaniai, kaip jie aiškina 
savo tikslus, nori “paliuosuoti 
žmones nuo religijos prietarų“; 
o čia laisvamanių centro virši
ninkas, ir dagi komunistas, įve
da maldą bankiete!

Komunistams šitokia čigoniš
ka politika, gal būt, tinka, bet 
eiti žmonės tuo piktinasi. Pik
tinasi ir protaujantieji katali- 
<ai, nes jie savo religiją ger
bia, ir jie nenori, kad ją var
totų politikavimo tikslais tokie 
žmonės, kurie prieš ją kovoja.

Taigi ne mano koresponden
cija ardo vienybę S. A. L. Kliu- 
be, bet pp. P. J. Petronio ir J. 
Misevičiaus nevykęs politikavi
mas, kuris iššaukė nariuose su
erzinimą ir bereikalingus gin
čus. Linkėdamas organizacijai 
labo, aš tuos faktus nurodžiau, 
ir tikiuosi, kad ateityje tai dau
giau nepasikartos.

Jeigu komunistai geidžia pa
sirodyti prieš publiką “nobož- 
nais“, tai tegu jie prirašo prie 
parapijos savo partiją, savo “li- 
teraturką“, “tarptautinį apsigy
nimą“ ir kitas savo kuopas. 
Tuomet jie galės poteriauti 
kiek norės, pradėdami su mal
da kiekvieną savo balių, susi
rinkimą ir prakalbas. Bet mu
sų kliubo tikslai yra kitokie, ir 
aš pageidauju, kad čia nebūtu 
daroma to, kas nesutinka su 
daugelio narių įsitikinimais.

Kliubietis.

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Rcrervan 
$220.000

TIKTAS 
$2,900,000

ASMENIŠKAI LYDIMA

JUBILIEJINĖ “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

LIETUVĄ
Užgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje, Ine. 

Išplauks moderniškam baltam švedų Amerikos Linijos motorlaivy

iki

' Acme-Naujienų Telephoto
CHICAGO. — Gaisras, kuris sunaikino Brownell 

pradžios mokyklą. Gaisro nuostoliai siekia $100,000.

GRIPSHOLM
Iš New Yorko 1939 Gegužes-May 31 D.

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ Per Gothenburgą, Švediją—nepersėdant 
SUTAUPYSITE PINIGĄ PIRKDAMI LAIVAKORTE TEN IR 
ATGAL (Round Trip). Informacijų ir laivakorčių kreipkitės į

Lithuanian News Publishing Co., 
“Naujienos” Travel Dept.,

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. Autorizuota Agentūra

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

LIETUVA TURI PASITIKĖTI SAVIMI!
“Le Petit Parisien“ dviejuose 

numeriuose įdėjo ilgą Edmondo 
Demaitre korespondenciją iš 
Kauno antrašte “Lietuva kab- 
liuoto kryžiaus šešėlyj“. Straip
snio pradžioje autorius aprašo 
savo įspūdžius pervažiuojant 
Lietuvos — Vokietijos sieną. 
Lietuvos traukiniams atėjus į 
Vokietiją, Eitkūnų muitinėje 
keleiviai pamatą keistą reginį: 
kuriam laikui miltine virstanti 
tarsi paukščių turgumi. Kelei
viai išdėlioja savo pakietus, ku
riuose važami daugiausia pjau
ti paukščiai, sviestas ir kiti pro
duktai. Grįžtantieji namon, vo
kiečiai keleiviai pamirštą svies
to ir taip vokiečių mėgiamą žą
sų skonį...

Tuo tarpu Lietuvoje sviesto 
ir paukščių yra lig sočiai, ir 
tai dėl tos paprastos priežasties, 
kad lietuviai, nežiūrint jų gi
laus patriotizmo, laiką geresniu 
dalyku valgyti sviestą ir žąsie
ną, negu ruoštis užkariauti Len
kiją ar Sovietų Rusiją. Dėka 
šiai politikai, lietuviai, nors ir 
neturi gamtos turtų, ne tik pa
tys gerai valgo, bet siunčia ska
nių kąsnių ir savo galingiems 
vakarų kaimynams. Šis ekono
miniai — politinis kur j ozas su
darąs Kauno vyriausybei tam 
tikrų rūpesčių. Lietuva esanti, 
palyginti, vienas iš geriausiai 
prosperuojančių Europos kraš
tų: 
tas 
JOS 

eis
nepaprastą pažangą. Nenliosta- 
ju, kad Vokietija į Lietuvą žiū
rinti su pavydu, juo labiau, kad 
jėgų santykis tarp šių kraštų y- 
ra milžiniškas, nes Lietuva tu
ri vos pustrečių miliono gyven
tojų. Jeigu dar priimti dėmesin 
kad tarp Lietuvos ir Vokietijos 
eilę metų buvo tam tikras san
tykių įtempimas, bus supranta
mas Lietuvos susirūpinimas sa
vo ateitimi. Kaip kitose kaimy
ninėse Vokietijos valstybėse, 
taip Lietuvoje vokiečių agresi
jos pavojus gyvai jaučiamas.

Lietuviai esą realus politikai 
ir blaiviai įvertiną padėtį. Jie 
neturi iliuzijų, reikalui esant, 
susilaukti paramos iš Tautų Są
jungos ar didžiųjų Vakarų Eu
ropos valstybių. Jei Prancūzija 
ir Anglija nėjusios gelbėti Če
koslovakijos, kuri vaidinusi 
daug didesnį vaidmenį, tai jos 
neisiančios ginti Lietuvos. Tai
gi, lietuviams nieko kito nelie
ka, kaip tik pasitikėti savimi. 
Ir lietuviai savimi pasitiki. Jie, 
galima sakyti, iš karo griuvė
sių atstatę savo nepriklausomą 
valstybę ir turėję nugalėti dau-

i"
gybę sunkumų: turėję kovoti 
su bolševikais, su lenkais, su 
avantiūristo Bermonto gaujo
mis. Per savo nepriklausomojo 
gyvenimo laikotarpį lietuviai 
nuveikę nepaprastai daug. Jie 
pavyzdingai sutvarkę savo že
mės ūkį ir savo gaminių eks
portą. Čia didelis vaidmuo len
kus Klaipėdai, Lietuvos lankui 
į pasaulį. Būdama toli nuo di
džiųjų vakarų valstybių, ku
rioms lietuviai turį daug sim
patijų, Lietuva savo politikoje 
stengiantis likviduoti visus ank- 
stybesnius ginčus^su galingais 
savo kaimynais Vokietija ir 
Lenkija ir rasti su jais modus 
vivendi, kad tuo bildu užtikrin
tų savo politinę ir ekonominę 
nepriklausomybę. Su Lenkija 
Lietuvos santykiai jau esą bai
giami tvarkyti. Kai dėl Vokie
tijos, tai Lietuvos pastangos už
megzti glaudesnius santykius 
su Berlynu dar nedavusios pa
geidaujamų vaisių.

Toliau Demaitre apsistoja lies 
Klaipėdos reikalais. Nesigilinda
mas į Klaipėdos klausimo tei
sinę sritį, autorius konstatuoja, 
kad dėka lietuviams Klaipėda 
virtusi moderniu 
me įplaukiančių 
pa triguboj ęs, ir 
smarkiai išaugęs.
vio, kaip kad dabar, Klaipėda 
dar niekad nebuvo pasiekusi. 
Nežiūrint visose srityse pasiek
tos pažangos, Klaipėdos krašto 
gyventojų dalis daugiau ar ma
žiau atvirai esanti nusistačiusi 
prieš Lietuvos vyriausybę ir vi
somis priemonėmis stengiasi su
kompromituoti konstruktyvų 
lietuvių darbą tame krašte.

Vokiečiai nesitenkiną vien tik 
politine propaganda Klaipėdos 
krašte. Lygiagrečiai su propa
ganda, čia pasireiškianti vokie
čių sustiprinta veikla ir ūkio 
srityje. Vokiečių bankai, teikią 
vokiečių organizacijoms ir pa
skiriems asmenims stambius 
kreditus ir neterminines pasko
las. Iš ūkininkų vokiečių orga
nizacijos supirkinėjančios gy
vulius žymiai aukštesnėmis kai
nomis ir tuo patraukiančios 
juos savo pusėn. Lietuva, žino
ma, neturi tokių finansinių ga
limybių kaip Vokietija ir dėl 
to negalinti su ja šioje srityje 
konkuruoti. Juo labiau, kad 
Lietuva turinti “blogą paprotį“ 
mokėti savo užsienines skolas.

VDV

uostu, kuria- 
laivų tonažas 
pats miestas 
Tokio gerbu-

SW EDI SH AM ERICANLINE
* •‘V • • * * *  

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

1-mų

Galima

Išmokėj om
už padėtus Z! 

pinigus A

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
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

jos valiuta pastovi, biudže- 
išlygintas, užsienio preky- 
balansas aktyvus, žemės u- 
paskutiniais metais padaręs

Skelbimai Naujienose 
-’uoda naudą dėlto, 
’'p.d pačios Naujienos 
yra naudingos.

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS“ kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

GAKSINKITĖS “NAUJIENOSE

SKAITOT Naująją Gadynę“? 
“NAUJOJI GADYNĖ“ yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ“ kainuoja tik du doleriu metams.

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

čia prisiunčiu $............... už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ...................
Numeris ir gatvė
Miestas ir valstija

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir narni

ninku, kurioje ran 
Vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

savi-

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted Si

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

po pietų.
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The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
85.00 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

3c 
18c 
75c

VADINAMOJI AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBA

Entered as Second Class Matter 
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Naujienos eina kasdien, išski
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jienų bendrove, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštu:

Metams _____________
Pusei metų _________
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams ___
Vienam mėnesiui ____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...............
Savaitei ------------------
Mėnesiui ____________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ............................  $5.00
Pusei metų ........................ 2.75
Trims mėnesiams ............... - 1.50
Dviem mėnesiams _______ 1.00
Vienam mėnesiui _________  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ..............................- $8.00
Pusei metų ........................ 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ga-

šu
tu-

Didvyriška kova pasibaigė

apkęsdamas darbininkų, juos 
“sąmoningai mulkina”.

Grigaičio “parsidavimu kapi-Į 
talistanis” ir “darbininkų mul
kinimu” ji “aiškindavo” “Nau
jienų” nusistatymą kiekvienu 
visuomenės ir politikos klausi
mu: kad mes rėmėme Lietuvos 
liaudies kovą dėl krašto nepri
klausomybės; kad mes pro tęs* 
tavome prieš lenkų pagrobimą 
Vilniaus; kad stojome ųž “bur
žuazinę” demokratiją; kad 
smerkėme darbininkų judėjimo

□ĮMargos žinios iš Lietuvos
„J Apie Rapolo Skipičio misiją, — Kas kalbama Kaune. — 

Į Literatūros premijos. — Kas ir kaip premijas 
ria. — Literatūros kritikos krize Lietuvoje.

ski-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Vakar gen. Francisco Franco ižengė į Madridą. Ka
ras sustojo ir kitose Ispanijos respublikos dalyse.

Ispanijos pilietinis karas buvo vienas ilgiausiųjų ir 
žiauriausiųjų naujosios gadynės istorijoje. Tik Amerikos 
1861-65 metų karas buvo ilgesnis.

Sukilimas Ispanijoje prasidėjo 1936 m. liepos 17 d. ir 
tęsėsi daugiau, kaip 32 mėnesiu. Jame žuvo apie 1,000,000 
žmonių, o kiek buvo sunaikinta turto, tai sunku ir ap
skaičiuoti. Ims daug, daug metų, iki Ispanija nuo tų bai
senybių atsigaus.

Bet ji jau nebebus tokia, kokią ji buvo prieš tą karą. 
Nors pergalėjo jėgos, kurios priešinosi ekonominiam ir 
socialiniam progresui, bet jos nebepasuks istorijos ratą 
atgal. Daugelis pakeitimų krašto ūkyje, mieste ir sodžiu
je, buvo įvesta abiejose fronto pusėse jau karo metu. Jų 
turės būti dar daugiau, jeigu pergalėtojai norės ilgesnį 
laiką išsilaikyti valdžioje.

Pirmoje vietoje stovėjo ir tebestovi žemės klausimas. 
Nė viename Europos krašte nėra tiek daug skurdo so
džiuje, kiek jo buvo palikę Ispanijoje iš monarchijos lai
kų. Didžiausius plotus žemės valdė stambioji bajorija, 
bažnyčia ir vienuolynai, tuo tarpu kai milionai valstiečių 
vos begalėjo, išmisti savo menkuose sklypeliuose arba vi
sai neturėjo žemės.

Respublika stengėsi tą skurdą pašalinti, bet žemės 
reformos vykinimas ėjo palengva. Geriau sekėsi valdžiai 
darbas švietimo srityje. Kai ji bandė taupyti, mažinda
ma išlaidas armijai, kad butų kuo padėti naujakuriams 
sodžiuje, prieš ją sukilo ne tiktai bajorija ir aukštoji 
dvasiškija, bet ir kariuomenės vadai. ?

Sukilėliai laimėjo su fašistiškos Italijos ir hitleriš
kos Vokietijos pagalba. Jei ne svetimų armijų interven
cija, respublika butų per keletą savaičių apsidirbusi su 
maištininkais, nes jiems nepasisekė svarbiausiuose kraš? 
to Čentruose. Madridas ir Valencija paliko nenukariąuti 
iki galo.

Net ir Italijos intervencija butų buvusi atremta, jei
gu Anglija, o paskui ją ir Francuzija su Jungtinėmis A- 
merikos Valstijomis, nebūtų po priedanga “nesikišimo” 
atsisakiusios duoti ginklų teisėta j ai krašto vyriausybei. 
Šita valstybių “nesikišimo” politika paliks viena juodžiau- 
siųjų dėmių tarptautinėje istorijoje.

Nebuvo be tamsių šešėlių ir respublikos gynimo pu
sė. Bereikalingi žiaurumo aktai, bažnyčių deginimas ir 
beprasmingas turto naikinimas, pasireiškę pilietinio karo 
pradžioje, kol dar nebuvo sutvarkytas valdžias apara
tas, kurį sugriovė maištininkai, — be galo pakenkė res
publikai pasaulio akyse ir, gal būt, nulėmė kovos likimą. 
Nes reakcija gavo gerą įrankį vyriausybės rėmėjams dis
kredituoti. *•

Vėlesnėje pilietinio karo stadijoje labai kenksmingas 
įtakos į jos eigą darė komunistai, pradėjusieji vartoti 
staliniškas priemones kovai prieš kitas “liaudies fronto” 
sroves ir asmenis. Tai ne kart 
tarp pačių respublikos gynėjų 
prie tikro “karo viduje karo” Madride.

Ęęt vistiek ta Ispanijos liaudies kova dėl laisvės bu
vo didvyriška. Kuone tuščiomis rankomis ėmusi gintis 
nuo išlavintų ir gerai apginkluotų sukilėlių armijų, ku
rias rėmė dvi galingos fašistinės valstybės, ji sugebėjo 
susiorganizuoti ir laikėsi daugiau, kaip per pustrečių 
metų laiko!

Ispanijos respublikai neleido laimėti tie patys ele
mentai, kurie paaukojo “taikai” Čekoslovakiją įr Klaipė
dos kraštą.

Bet Ispanijos žmonės nebus amžinai pavergti, — 
kaip nepaliks amžinai skriaudžiamos įr kįtos tautos.

i iššaukdavo konfliktus
r, pagaliau, net atvedė

Iš Lietuvos
Parapijos Sargas Iškėlė 

Klebonui Bylą Už 
Įžeidimą

Raudondvario parapijos sar
gas iškėlė baųdž. bylų vietos 
klebonui už tai, kad klebonas 
jį vaginęs, įtarinėjęs, esu skun
dėjas vagius ir pardavinėjęs

bažnyčios statybinę medžiagą.
Bylą buvo nagrinėjama vasa

rio 18 d. Kauno apylinkės teis
me-

Teisme nepaaiškėjo, kad kal
tinamasis butų tiesiog ir kon
krečiai įžeidęs kaltintojų; kle
bonas kalbėjęs bendrais posa
kiais.

Teisėjas Raudondvario kle
boną išteisino.

Iš Pietų Amerikos grįžo veik 
aštuonis mėnesius tenais viešo- 1 
jęs Draugijos Užsienių Lietų- < 
viams Remti pirmininkas Rą- 
polas Skipitis. Grįžo jisai labui 
kukliai, veik niekieno nepaste
bėtas ir ne visos spaudos pa
stebėtas. Mat, Rapolas Skipitis 
[viešėdamas Pietų Amerikoje 

skaldytojus; kad rag; nme dar-P^^ ir padėjo įsikurti kleriką- 
bo žmones kovoti dėl savo buk- Pams’ arka ke11^ iuos visame 
lės dabartinėje visuomenės san- parėmė. Tasai nepraktikuojąs 
tvarkoje; kąd mes sakėme, j o- katalikas, jokiais bažnytiniais 
gei be organizacijos ir apšyie- saitais nerišamas tenais nuvy
tos darbininkai negali pasiekti | kęs susikukždėjo su katalikų 

■ net mėgino yietųs 
tautininkų sąskaiton juos pro
teguoti- Aišku, Lietuvos tauti
ninkai tai pajutę jo tiems žy
giams visu šimtu procentų ne
pritarė, o jei dar turėsime gal
voje, kad Rapolus Skipitis vy
ko iždo pinigais ir loji kelionė 
kąštąvo ne vieną dešimtį tūks
tančių litų, tąi toji jo mįsiją 
turėjo susilaukti aštrios kriti
kos.

Radikalioji Lietuvos visuų- 
viso Rapolo Skipičių 
užmačiams nepritariu, 
žiūri kaipo be tinka- 
prideramos lygsvaros

“Naujienose” jau buvo pra
nešta, kad pereitą savaitę Nevv 
Yorke susiorganizavo komite
tas iš keliolikos asmenų pasi
vadinęs “Amerikos Lietuvių 
Taryba”, ir mums teko pastebė
ti, kad jo sąstatas “atrodo 
na vienpusiškas”.

Matyt, ir patys komiteto 
manytojai jautė, kad jisai
ri tą ydą, nes, kaip “Vienybė” 
praneša, į “Amerikos Lietuvių 
Tarybos” valdybos antrą posė
dį jau buvo pakviestas ir “Nau
josios Gadynės” redaktorius, J. 
V. Stilsonas.

Tas posėdis svarstė progra- geresnių gyvenimo sąlygų, ir | aktyvu ir 
mą protesto mitingui, kuris bu- 1.1. Tai vis. buvo daroma už 
vo surengtas pereitą sekmadie- “kapitalistų pinigus” arbą iš 
nį. Apie tai minėtas laikraštis “neapykantos darbininkams”, 
padavė tokią žinią: r . ....1 ii Šiandien komunistai jau ir

“Sekmadienio protesto m i- patys giria demokratiją, “gina” 
tingui pasiruošiamieji veika- Lietuvos nepriklausomybę ir va
lai tinkamai aptavta iv mįlin- gina davbininkus kovoti kad iv 
go kalbėtojais nutarta kvies* | ųž dar taip ųienkus . pągerim- 
ti: pirmininku Amerikos re
daktorius J. Laučka, kalbėto
jus — /Vienybės redaktorius 
S. E. Vilaitis, Naujosios Ga
dynes redaktorius J. Stilso
nas, kun. J. Balkonas, J. Tyą- 
liava ir latvių veikėjas, inž. 
Karvy Lielnors”.
Rytojaus dieną (t. y. pirma

dienį) ketino rengti kitą pro
testo mitingą komunistai, 
“ALK Brooklyno skyriaus” 
du.

Bet mes nemanome, kad 
madienio mitingo rengėjai ge
rai pasielgė, pasivadindami ■,A* 
merikos Lietuvių Taryba. Nie 
kas jų neįgaliojo atstovauti vi 
siems Amerikos lietuviams. Pa
kaks, jeigu jie sugebės apimli 
visą savo koloniją,- Kolkas, jie 
neturi įgaliojimų ne?iš vietinių 
organizacijų/'

Norint turėti pastovią tarybą IpUeš kjlątfljips (hęrelikus). 
ar komitetą visiems Amerikos ^Ll hkl^^tajP — reiškia, tu 
lietuviams, reikėtų susitarti mu* cs* nedoras, ląvo miptys prieš- 
sų didžiųjų organizacijų cent- laVauja liki'am tikėjimui , lai 
rams, spaudai ir t.t. reiškia, kad tavyje sėdi pikta

dvasia, kuri tave veją iš kelio...
KADA JIE IŠMOKS ELG- IS Momuflistai nieko ne- 

TIS KAIP ŽMONĖS? pasimokino^ Pep visus dvide- 
šimt metų jie kąrloją vis tą pa-

Brpokjyno “Laisvė” didžiuo- pį h’ tą patį.
jasį, kąd ji nieko nepasimokina Tačiau tai, kas galėjo tikti 
iš “Naujienų” redaktoriaus. Mes viduramžių dnvizitoriąpis ir ra
tilo nesistebime, nes yra labąi Sanl2 gaudytojams, yrą visai ne 
didelė abejonė, ar ji iš viso daį vieloje šių dienų kulturiųgoje 
gali ko nors ir iš kur nors pa- visuomenėje. Jau laikas komu- 
simokinti. Čia, tur būt, nebus nistams pradėti elgtjs ir kalbė- 
mokytojų kaltė. I *6 kaiP žmonėms!

Bet jeigu komunistų organas 
nieko pepasimpkipa, tai tatai 
dąr nereiškia, kad jisai turi tei
sę elgtis, santykiuose su kitų 
srovių spauda ir žmonėmis, 
kaip jum patinka.

Ginčuose dėl klausimų, ku
riais to organo oponentų nuo
monė yra kitokia, jisai, užuol 
stengęsis jų argumentus sumuš' Inį Miškų 
ti argumentais, vartoja nešva- seniūnus 
fias įnsinųącįjas, melą ir šmeiž- kinguose 
tą ppęš ąsmenis. kiek, ūkininkai nori ir kokios

“Laisvė” sako, kad Grigaičio miško medžiagps pirkti; užsi- 
nūsista|yipas prieš bolševikišką sakę miško, medžiagos ukinin- 
diktatūrą, terorą įr kitus tos kai turėjfo sumokęti po 3 Lf 
sistemos ydąs tai — “Hga”; kad puo kietmetrio rankpinigių.
‘Naujienų” redaktorius rašąs Dąbąv Miškų dep-tas jau 
“ųesiskaitydąpiąs su faktaąą?, rengia didelius miško medžia- 
ir kad jįsąi mapąs, jpgęį jo gps transportus užsisakiusiems 
skaitytojas esąs “įąmąųs”... ūkininkams.;

Jeigu komunistų prgąpąs, no- I Vilkaviškio geležinkelio sto
rėjo įrodyti, kad jisai “nieko tį bus nugabenta ąpie 12 tuksi, 
nepasimokino”, tai jisai čia tą- ktta Pūšipių ir eglinių rąstų, 
lai pilniausiai įrodė. Nes juk ši- apie 10 tukst. ktm karčių, apie 
tą melo ir šmeižto kampaniją p00 erjm. gpptamedžių.
jisai veda prieš “Naujienų” re I Suv- Kalvariją apie 2 tuk- 
daktoriaus asmenį jau dvije-pk ktm rąstų ir kt. med- 
šimt metų.
tiktai jos forma.

Seniau, kai “Laisvė” dar li
kėjo, kad kapitąlizmui artina
si galas ir revoliuciją jau “už 
kertės”, ji mėgdavo prikaišioti 
Grigaičiui “parsidavimą kapita
listams”; sakydavo, kad jisai 
vadovaujasi savo asmeniniais 
“buržujiškais” reikalais ir, ne

PP 
var-

f’ v 

sek*

mus. Todėl senoji jų terminolo
gija apie “parsidavimą kapita
listams” ir “darbininkų mulki
nimą” lyg ir netinka. Bet jų 
metodas pasiliko tas pats. Jie ir 
dabar nesiliauja atakavę ir 
drabslę Grigaičio asmenį.

Grigaitis, esą, “serga”, “neap
kenčia”, “nesiskaito su faktais”, 
laiko savo skaitytojus “tam 
siais”, (čia išlenda senasis “dar
bininkų mulkinimas”). Šita te
ina Brooklyno “Laisve” patiekė 
ištisą ęditorialą.

Vadinasi, komunistų organas 
nori įtikintį savo publiką, kad 
sveikas, normaliai protaująs ir 
padorus žmogus rašyti taip, 
kaip rašoma “Naujienose”, ne-

Tai yra /fanatizmo evangeli
ja. Tai yrą$š viduramžių gady
nės pasiskolintas kovos būdas

Iš Lietuvos

Tai tenka konstatuoti faktas, 
kad Lietuvoje Naujienos pla
čiai yra žinomas dienraštis. kritikos

Jau išėjo Minties pirmas nu
meris, bet labai žymiai cenzū
ros apipašiotas. Tai po ilgos 
keletos metų pertraukos Lietu
voje vėl pasirodo viešas socią- 
listinės krypties mėnesinis laik
raštis. Jo pirmas numeris gana 
įvairus, turiningas ir daug žą- 
dąs. Reikia tikėtis, kad Š. Ame
rikos lietuvių radikalioji visuo
mene šį laikraštį užsisakys ir 
tuo pačiu jį parems.

» « »
Kaune kalbama, kad pavasą- 

rį atvyksiąs į Lietuvą jūsiškis 
tenisistas Žukas. Ar jisai at
vyks, ar ne, spėju, jums geriau 
žinoma.

mene iš 
visiems 
nes į jį 
mos ir 
žmogų, kuris politiniame gyve
nime daugiau akrobatika užsi
ima, negu rimtu darbu. Ar pa
vyks Rapolui Skipičiui tauti
ninkus įtikinti, knd P. Ameri
kos lietuvių švietimo reikalus 
perduoti klerikalams, bųtų sun
ku dabar spėlioti; mat, Rapo
las Skipitis yra pakankamai ap
sukrus vyrąs ir regiamai jis la
bai pasitiki vyriausybės pirmi
ninku kunigu Mironu. Žinoma, 
jei vyriausybės pryšakyjc sėdė
tų ne kunigas, vargu ir Rapo
las Skipitis blitų savo misiją 
pasukęs tokiais vingiais.

žodžiu, verda kova. Įr į tą 
malūnėlį tasai vyras dar savo 
miltų žiupsnį metė. Mat, iki 
šiol visos lietuvių mokyklos, 
lenais veikiančios, buvo pasau
liečių rankose, o jau dabar iš 
Šiaurės Amerikos atvyko vie
nuolės, kurios užsimojo visus 
švietimo reikalus kartu su ku
nigais pasiimti į savo raukas 
ir, rodos, jau jos topais vieną 
mokyklą yra įsteigę, bene Sąo 
Pąplo, Brazilijoje. Ręikąląs yra 
toksai, kad Pietų Amerikos 
lietuviai dar bak materialiai 
nėra sustiprėję, kąd patys pa
jėgtų tas mokyklas išlaikyti, 

parąma eina iš

Gabena jniško medžią- 
gos i nemiškingus 

rajonus
KAUNAS. — Prąėjusį rude- 

departamentas per 
rinko žinias nemiš 
Lietuvos rajonuose

Šiek-tiek pasikeitė Įžiagos. Į Joniškio — Žeimelio 
rajoną taip pat daug bus ga
benamą miško medžiagos. Tą 
miško medžiagą pats Miškų 
dep-tas sugamina ir pristato 
į geležinkelio stotis.

Užsisakę miško medžiagą 
ūkininkai galės nusipirkti už 
nustatytą kainą be varžyti
nių.

tąi visa joms 
Lietuvos.

Į tą musų pilkąjį gyvenimą 
tasai premijų paskirstymas įne
ša šiokio tokio gyvumo, suke- 
ia kalbų, ginčų ir tuo pačiu 
judu skaitytojus artina su au
toriais. Taip, grožinės literatū
ros veikalai jau stipriai prasky
nė kelius į skaitytoją. Tai gal 
vienintelės knygos, kurios jau 
turi didesnį pasisekimą.

Šia proga turiu pažymėli, 
kad Naujienose įdėtas straips
nis apie literatūros
krizę Lietuvoje buvo suglaus
tai Kultūros žurnale atpasako
tas ir iš esmės prieš jį nieko 
veik nepasakyta.

Kultūros veik ir pritariama, 
kad literatūros kritika pergy
vena tam tikrą krizę. Tai jau 
džiugu patirti, kad toksai rim
tas žurnalas, kaip Kultūra, lite
ratūros kritikos krizę taip pat 
yra . pastebėjęs. O šiuo atsitiki
mu Naujienoms tenka garbė, 
kad jos pirmos šilą klausimą 
iškėlė. Taigi Naujienos neatsi
lieka nuo Lietuvos kultūros gy-

• veninio ir jos pastebi Lietuvos
• gyvenimo kai kurias ncigeny-

tur bu t, žinomą 
laimėjo literatu- 
Prieš tokių pre-

Jums jau, 
kas Lietuvoje 
ros premijas, 
mijų dalinimą lygiai nieko ne
galima pasakyti, tai tikrai svei
kintinas darbas. Bet visa bėda, 
kad tąsai premijų skirstymas 
jau įgijo stipriai nepageidauja
mos krypties.

Reikalas tas, kad knygų lei
dyklos skiria premijas kaip lik 
tiems rašytojams, kurių jie pa
tys knygas išleidžia, taigi visą 
tai neskoningu bizniu pradeda 
atsirūgti.

Štai Spaudos Fondas šiemet 
savo premiją paskyrė savo sim- 
patikui žinomam rašytojui Krė
vei Mickevičiui už tokį veikalą, 
kuris dar prieš karą parašytas 
ii’ dąbar antru kart iškištas.

Sakalo bendrovė, kurios fak- 
tijiu valdytoju yra tik vienas 
asųiuo, literatūros premiją pa
skyrė P. Cvirkai, kurio veika
lai veik išimtinai toje pačioje 
firmoje

Tąi ir Pietų Amerikoje 
sidėjP lietuviu tarpę kova 
pasauliečių ir klerikalų, 
daugi palyginamai tenais lietu
vių kultūros lygis yra žemo- 
kąs, tai ir toji kova įgyja daug 
ncmąloųių ir lietuvius žeminan
čių požymių.

Rapolas Skipitis tą kovą nu
vykęs lik dar labiau paąštrino.

pra- 
larp
Ka-

choro dalyvis Bendorius kon
servatorijoje studijuoti. Lietu
voje jisai apsigyvens bent po-r 
rąi męty. Jįsai gausiąs slipen- 
drją jš kopservatorijos ir pa
šalpą $ Draugijos Užsienių Lie- 
luviatns Remti.

Vasariu 16 šventes proga 
Pirmyn choro dirigentas Ster 
ponavičius yra apdovanotas Ge
dimino ordinu.

Kad šių melų kovo mėn. 12 
dieną Naujienoms sukanka dvir 
dešimts penki metai, visoje 
Lietuvos spaudoje buvo jau pa
minėta. Kiek tenka nugirsti, 
Naujienų vienminčiai Lietuvo
je ruošiasi Naujienų bendra
darbius pasveikinti. Rodos, 
apie Naujienas busi^ Lietuvos 
pažangiojoje spaudoje žymiai 
daugiau parašyta, dabar tilpo 
tik mažutė žinutė.

Estijos nepriklauso
mybės minėjimas 

Lietuvoje
Vasario 24 d. Lietuva iškil

mingai atžymėjo Estijos valsty
bės 21 metų nepriklausomybės 
sukaktuves, ypač tų dienų pa
kilia nuotaika gyveno Kaunas.

Iškilmingas sukaktuvių minė
jimo aktas įvyko erdvioje Pre
kybos Pramonės ir Amatų Rū
mų salėje, kuri buvo perpildy
ta rinktinės visuomenės.

Aklų atidarydamas Lictuvių- 
Estų Draugijos pirmininkas J.

spausdinami, o be to, 
tenka pridurti, kad tos 
savininkas yra savas 
klerikalų ląrpc.

finuos 
žmogus

J. Marcinkevičius už romaną 
Kražių Skerdynes premiją gavo 
iš katalikų veikimo centro, ši
tas veikalas katalikų centro 
veikimo buvo jam užsakytas 
parašyti. Tai visa tai atrodei, 
kad tie autoriai lyg ir butų ga
vę tik papildomus honorąrus.

Raudonasis kryžius už vai
kams tinkamus veikalus pre
miją paskyrė pensininkui Pra
nui Mašiotui, nors jaunųjų tar
pe yra lokių rašytojų, kurie 
žymiai vaikams skiriamus vei
kalus yra geresnius parašę.

Tiesa, K. Burola premiją už 
savo šiometinį romaną gavo iš 
Ukmergės visuomenės, kuri 
daugumoje reprezentavo tauti
ninkus, nors K. Borutos vei
kalas Mediniai Stebuklai jokio
mis tautiškomis tendencijomis 
nepasižymi, ir patsai autorius 
nieko bendro su tautininkais 
neturi. Gal tik viena, kad nuq 
jų pusėtinai yra nukentėjęs ir 
jų dėka ilgokai turėjo būtį 
emigracijoje, ir daugelio vals 
lybių kalėjimus pažinti.

Matyti, kad jo tąsai veika
las tiek paveikė provincijos 
tautininkus, kad jie rudo bū
tina jam premiją skirti.

Bet vis dėlto nepaisant į 
šiuos visus trukumus, premijų 
skirtiną literatams reikia skai
tyti teigiamu reiškiniu. Litera
tams premijos skiriamos prisi
laikant tam tikro ceremonialo 
ir visiems kartu. Ta proga val
stybes teatre suruošiaųias iškil
mingas koncertas su atitinka?

kad estų tanios nepriklausomy
bės švente yra vis labiau bran
ginama lietuvių tautos. Šiandien 
estų tautinė vėliava pLv^snoia 
ne tik Estijoje, bet ir visoje 
Lietuvoje, vaizdžiai priminda
ma draugiškus ryšius visų trijų 
Baltijos respublikų. Visi glau
daus sugyvenimo įvykiai isto
rijos eigoje turi privesti musų 
tautas prie tamprios sąjungos, 
kurios jau niekas neišardys, 
niekas nesugriaus. Dirbdami tą 
vienybės darbą, mes statome 
tvirtus pamalus musų ateities 
laimingam sugyvenimui.

Sugrojus lietuvių ir estų him
nus, kalbą pasakė Lietuvos už
sienių reikalų mipistras J. Urb
šys. Estijos nepaprastas pasiun
tinys ir įgaliotas ministras Lie-

pabrėžė, kad draugingumo jau
smų abipusiai pareiškimai, pra
skambėję, vasario 16 d. Estijo
je ir šiandien Lietuvoje, yra 
regius įrodymai, kad musų tau-

garbų ir tarpusavis vertinimas 
tų pozityvių siekimų, kuriuos 
viena bei kita tauta yra sau už
sibrėžusi, norėdama išlaikyti sa-

išgarsinami, išreklamuojami ir 
tokiu bildu jie labiau platinasi.

Bešalumo dėl reikia pasaky
ti, kad tie premijuoti veikalai 
gal ir yra vieni geresnių, nors 
ne patys geriausi.

Estija, Lietuva ir musų ben
dras kaimynas Latvija yra ma
žos valstybės, tačiau turinčios 
fiziniai ir dvasiniai sveikas ir 
pirmyn besistengiančias tautas. 
Nėra nieko logiškesnio, kaip tų 
trijų kaimyninių valstybių tar
pusavis bendradarbiavimas.

Bcigdamas ministras Varma 
reiškė lietuvių tautai, jos va
dams ir Lietuvai, kaip valsty
bei, sąvo geriausius linkėjimus.

Dar kalbėjo Lietuvių Estų 
Draugijos pirmininkas A. Uos- 
sonąs, o žurnalistas Juslis Pa
leckis skaitė paskaitą apie kul
tūrinį Įsstijos gyvenimą. Aktas 
baigėsi koncertine dalimi, ku
rios metu dainavo Valstybės O- 
peros solistai ir Akelio stygų 
orkestras.

Estijos nepriklausomybės su
kaktį atžymėjo bei paminėjo 
visos Lietuvos mokyklos, radijo 
stotys ir visa spauda. VDV

/
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MANO PAREIŠKIMAS
Tur būt, “N.” skaitytojai yra 

pastebėję, kad jau kuris laikas 
aš nerašinėju į Naujienas, ir 
dėl frakai kurie daro savotiš
kas išvadas, kartais net labai 
toli nuo teisybės.

Į Naujienas nerašinėju todėl, 
kad vakarais prie elektros švie
sos beveik visai negaliu rašyti 
— viskas susilieja į krūvą, o 
kitas dalykas dabar iš Toronto 
daug kas rašinėja žinutes ir 
man rodosi to pakanka. Tegu 
tiktai kitos Kanados lietuvių 
kolonijos teikia Naujienoms 
tiek žinučių, tai viskas bus ge
rai. Dėlei to, kad aš buvau 
priverstas apleisti socialdemo
kratų kuopą Toronte, tai 
“Liaudies Balso” redaktorius 
teikėsi per savo laikraštį mane 
net keliais atvejais iškolioti ir, 
žinoma, kaipo “neklaidingasis” 
teikia įvairių pamokinimų. Po
nas “Liaudies Balso” redakto
riau, turiu pasakyti štai ką: 
kad Toronto lietuviai mane ga
na gerai pažįsta ir jie žino, 
kad aš niekam jokios skriau
dos nesu padaręs, bet dar prie
šingai — esu desėtkams lietu
vių pa gelbėjęs, ir gelbėjęs ne
išskiriant ir komunistų, nors 
aš su jų politiniu nusistatymu 
ir nesutinku ar|au, geriau pasa
kius, esu jų priešas. O kad aš 
nesutinku pagal kieno nors 
muziką šokli, tai čia yra ma
no nuosavas reikalas!

Aš manau, kad “Liaudies 
Balso” redaktorius padarytų 
daug geriau, jeigu jis praneštų 
savo skaitytojams, kad jis yra 
palikęs savo šeimynėlę Lietuvo
je, kuri laukia nuo “gero” tė
velio kokios nors pagalbos ir

nesulaukia, ir kad tas tėvelis 
Kanadoje yra sukūręs jau kitą 
šeimyną. Juk tas viskas “Liau
dies Balso” skaitytojams, ma
nau, butų labai įdomu, ar ne?

Praeito ketvirtadienio Nau
jienose skaitau Toronto social
demokratų kuopos komiteto 
pranešimą, kur pasakyta, kad 
aš apleidau socialistų kuopą. 
Taip, tas tiesa. Bet čia noriu 
komitetui pastabą padaryti, bū
tent, prieš mano išėjimą iš kuo
pos buvo prasišalinę G nariai 
(skaitau nuo kuopos įsikūri
mo). Aš buvau septintas, po 
manęs išstojo taipgi du — tai 
reiškia, kad iš viso 9 nariai ap
leido kuopą, bet per spaudą 
pranešta tik vienas Jokubynas. 
Tai kam jau man tokia “gar
bė”? Dabar noriu pranešti vi
siems Naujienų skaitytojams ir 
idėjos draugams socialistams, 
kad aš apleisdamas Toronto so
cialdemokratų kuopą savo nu
sistatymo nepakeičiau ir pasi
lieku ištikimas socialistinei idė
jai, t. y. tokiai idėjai, kokia 
mus veda Naujienos. Tik per 
apšvietą ir kultūrą mes galėsim 
pasiekti geresnio rytojaus.
Toronto socialdemokratų kuo

pą apleidau todėl, kad keli 
kuopos nariai jau senokai kaip 
veda užkulisinę ir mano visą 
šeimyną niekinančią propagan
dą. Tas man tiek įkyrėjo, kad 
galų gale buvau priverstas ap
leisti kuopą. Trumpai pasakius, 
dėl klastos, pavydo ir keršto!

J. Jokubynas
Poniai Jurgelionienei žuvus, 

jos giminėms ir “N.” mano gi
liausia užuojauta.

J. Jokubynas.

KANSAS CITY, MO. — Jerry Doran, 3 metų am
žiaus, tur būt, yra jauniausias kraujo davėjas. Jis turėjo 
miegamą ligą ir pasveiko. Kadangi tokios pat ligos 
simptomai pasireiškė pas jo broliuką ir sesutę, tai dabar 
daktarai jo kraują leidžia ligonims.

............................................. . ... ...... 1.............. ......

Ką Žmonės Mano
T

DEL “KELEIVIO” PASTABŲ
Buvo ir bus žmonių mintys 

komplikuotos, bet aš manau, 
kad “Keleivio” apžvalga, lie
čianti Kongreso veiklą Brook- 
lyne, yra nepamatuotą — dau
giausia dėl šių trijų priežasčių. 
Viena, sakyti, ked skloįcininkai, 
tapę socialistais, “demoralizuo
ją” kongreso darbą, tai—nesą
moningas paturavojiupis Bim
bai, į kurio dūdą pučia Kuo
džiai, Miząros ir kiti. Socialistų 
balsas ten netinką.

Antra, kam vadinti buvusius 
opozicinius komunistus skloki- 
ninkais, kuomet jie yra prisi
dėję prie socialistų? Dėl praei
ties klaidų daryli priekaištus 
nėra prasmės. Juk ir socialis
tai neužgimė socialistais, bet 
daugelis buvo priėmę kitokią 
ideologiją, pirma negu patapo 
socialistais. Dar labiau neišlai
ko kritikos kaltinimas Brook- 
lyno socialistų, kam jie statė 
Slilsoną kalbėti Kongreso sky
riaus prakalbose, kuomet ko
munistai ant Stilsono pyksta. 
Prakalbos buvo rengiamos miš
riai publikai Lietuvos nepri

klausomybės klausimu, bet ne 
komunistų partijai. Kodėl-gi 
galėjo kalbėti komunistai, ne
žiūrint ar ant jų kas “pyksta”, 
ar ne, o socialistų kuopos pa
siūlytam kalbėtojui nebuvo 
leista? Ar komunistai turi ant 
tokių parengimų monopolį?

Pagaliau, kai dėl jų pykčio, 
tai jie pyksta ant visų, kurie 
nepritaria Stalino samoderžavi- 
jai. Pyksta ant “Naujienų”, ne
apkenčia ir “Keleivio” — tam 
butų galima duoti daug įrody
mų ištraukomis iš komunistų 
spaudos. Jeigu komunistai tu
rėtų savo rankose valdžios vai
rą, tai ne tik “Naujienos”, bet 
ir ‘‘Keleivis” butų užslopintas, 
kaip kad komunistų garbina- 
moj Rusijoj socialistai neturi 
žodžio laisves ir trunyja kalėji
muose.

Jeigu “Keleivio” apžvalginin
kas turi tiek daug kantrybės, 
lai čia jo reikalas, bet kam rei
kalauti, kad ir kiti priimtų to
kią pat nuotaiką ir tokį nuo
lankumą? —J. P. žilvitis

2 Asmeniškai Lydimos

Pirmoji Gegužės-May 31 d. 
(nepersėdant iki Klaipėdos) 
Antroji Liepos-July 1 d.

Antra ekskursija va
dovauja VI. Mučins
kas, švedų Amerikos 
Linijos lietuvių sky
riaus vėdėjas.
Kelionė: Gothenburg- 
Stockholm. Iš čia lai
vu “MARIEHOLM” t 
Klaipėdą.

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinj lei

dinį “Turizmo žinios**.
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

Gripsholm..........kovo 30, geg. 4
Drottningholm.. bąl. 15, geg. 13
Kungsholm ...... birž. 3, rugp. 19

Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar 
Swedish American Line 
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
GERO PRIETELIAUS 

NUSTOJUS
TORONTO, Ont. — šiandien, 

t. y. sekmadienio rytą, toron- 
tiečius “N-nų” skaitytojus pa
siekė labai liūdna žinia. Žinia, 
kad Amerikos lietuviai neteko 
vienos iš žymiausių, darbščiau
sių ir nuoširdžiausių lietuvai
čių Marijos Jurgclionienės as
meny.

A. a. Marija Jurgelionienė 
buvo viena iš tų visuomenes 
darbuotojų, kurių darbai didus, 
bet reklama maža. Paprastai 
tokie žmonės myli dirbti ir 
dirbti, ir būti nematomi ir ne
žinomi, ir kuomet žmonės taip 
pripranta, jie kartais net nepa
stebi, kiek gero tas žmogus 
jiems padarų, ir to viso neįkai
nuoja. O jeigu ir įkainuoja, ląi 
tik tada, kai jau pervėlu, kada 
jis viso įkainavimo ir žmoni
jos pasitenkinimo negali ma
tyli, neigi išgirsti. Taip lai ir 
Marija Jurgelionienė vargo ir 
triūso nuo pat savo jaunatves 
žmonijos ir lietuvybės naudai, 
visai užmiršdama apie moters 
privilegijas ir lengvatas. Taip 
bebėgdama, betriusdama kely
je ji ir mirtį susitiko. Velionė, 
per kelis melus buvo “N-nų” 
administratorė, kur jau turėjo 
darbo pakankamai, bet to jai 
nepakako. Ji dirbo “N-noms*’ 
visokiais kitokiais budaįs, k. t. 
įvedime įvairių skyrių Naujie
nose; rūpinosi suieškojimu ge
resnių korespondentų; pati ra
šydavo pavyzdingus straips
nius; - įsteigė moterų skyrių 
“N-se’* ir buvo jo redaktorė. 
Taipgi karštai pritarė Kanados

Lietuvių Žinioms, kurios jau 
treti metai eina kas trečiadienį, 
žodžiu, ji buvo prieteliu ne lik 
Amerikos lietuvių, bet ir mu
šu kanadiečių. Ji gerai suprato, 
kad pasiekti visus Amerikoj 
kampus ir aplankyti kiekvieną 
gerą lietuvį lengviausiai galima 
per spaudą, todėl ir paaukojo 
didelę dalį savo gyvenimo 
“N-nų” gerovei, kad per jas ta 
gerovė, tas sielos maistas pa
siektų brolius lietuvius išeivi
joje, palaikant juos lietuvybėje 
ir kultūroje. Todėl šiandien meą 
visi Amerikos kontinento lietu
viai labai lindime netekę mu
sų kulturncšės, musų švietėjos, 
užtarėjos ir meiles skleidėjos. 
Kol gyvi busime minėsime ta
ve, brangioji Marija.

Bravo moterys!
Jau kuris laikas K. L. Žinio

se figūruoja dvi darbščios ko
respondentes, tai pp. Sielio Bat- 
<icne ir Ona Indrelienė, toron- 
tietės. Nors jos kasdien turi 
dirbti dirbtuvėse, bet turėda
mos gabumų ir gerų norų iš
naudoja ir trumpiausias atsar
gos valandėles, kad tik palai
kius K. L. Žinias įdomiomis ir 
naudingomis. Butų malonu, 
kad ir kitų Kanados miestų mo
terys prisidėtų su savo dalimi 
prie šio kultūrinio darbo. 
Mums kanadiečiams ir taipgi 
amcrikiečiąms ’ietuviatps įdo
mu sužinoti kas dedasi visoje 
plačioje Kanadoje.

Visi j “Aušros” choro 
koncertą

Balandžio 1 dieną, 7:30 vai. 
vakaro, parapijos svetainėje 
įvyks choro koncertas. Be dai
nų, kurias atliks choras, solis
tai ir duetai, bus dar suvaidin
tas juokingas veikalas “Piršly
bos”. Prašome visus Toronto ir 
apylinkės lietuvius atsilankyti, 
o nesigailėsite. —Frąnces.

Darbas, Pažanga ir Žmoniškumas Tai Mayoro 
Kelly Planas Didesnės Chicagos Gadynei

MAYORO KELLY VADOVYBĖJE CHICAGO ĮŽENGI I NAU
JĄ GERESNIO GYVENIMO GApYNĘ> Atsižymėję žmonišku
mu kaip ir konstruktyviu darbu Mayoro Kelly šeši tarnybos 
metai pažymi geresnės valdžios Įaikotąrpį, kokio dar Cbicago 
nėra turėjusi. Sutartinai dirbdarpas su federalės ir valstijos 
valdžios šulais, jis davė Chicagai milžinišką viešųjų darbų pro
gramą, kas reiškia tūkstančiams įąrbųs. Chicago žengs pažan
gos keliu visuomet Mayorui Kelly esant darbe. Vaizde matome 
jo darbo vaisius. (1) Buinųs kūdikiai—didžios syęikatos pro- 
gramo pasėkos, kuris yra pagrįstas ta mintimi, kad ŽMONĖS 
yra Chicagos svarbiausias turtas. Chicagos, kūdikių mirties 
skaičius pasauly žemiausias ir tai ačiū Mayoro Kęlly pastan
goms. (2) Prezidentas Ropseveltas ir May Oras Kelly atidaro 
Oąter Drive tiltą, viena iš didžiųjų Maypro projektų—-žingsnį 
į didžiąją Chicago. (3) Daugiau biznio reiškia daugiau darbų,

Mayoras Kelly nenuilstančiai dirbo, kad padrąsinti prekybą 
Chicagoje. (4) Augimas, statymas, pažanga ir linksmus veidai 
matosi visur po Mayoro Kelly budria administracija. (5) Sma
gus po požeminio kelio (subway) po miestu inspekcijos mayo
ras su šypsą patvirtino tą $40,000,000 projektą. (6) Darbas ir 
algos vietoj pašalpos, tai Mayoro Kelly pasididžiavimo galuti
nas tikslas. Laimingas darbininkas, laimingas ir darbdavys. Jam 
esant administracijoje įgyvendinta už vis geriausi santykiai tar
pe darbininkų.ir darbdavių. (7) Tūkstančiai vyrų gavo darbus, 
kada jis pateikė 1,411 mylių gatvių taisymo programą—lyginant 
su 849 mylių pataisytų gatvių laike praeitų dvidešimts vienerių 
(netų. O tai tik pradžia! (8) Vyrai ir mašinos pastatyti prie 
didesnės Chipagos darbų, sveikesnė ir linksmesnė Chicago, ką 
mątp visi po Edwąrd J. Kelly vadovybe, inžinieriaus, gabaus 
valdininko, mayoro su širdimi (Skelb.)

SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos
Lietuvių Balsas’

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie 
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

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

Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ii skaityti?

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

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to. kad jis niekam nepataikau

> »ie«ihijo teisybę skelbti
z.HKHiių mulkintojus ir apga 

iktis jisai lupa be jokio pasi 
railėjimo

i>< <• rasi visokių pa
irimų, pamokinimų. gražių

1 imu paveikslų ir žinių 
►••-aulin

l dk $2.(H* metamu

• nei>a tok:-

“KELEIVIS ”
J33 Broadway,

>() BOSTON, MASS.

MUSCULAR 
RHEUMĄTIC 

PAiNS-ACHES
Kad gauti greitą page|bą, reikia dau
giau. negu “tik pi lepes/’ Reiki k ’!rrJeS- 
er^nančipj* tokio ka(n sopo |vą|nlnan- 
5įo. ranyfiančip MuatOTpld. kad persun
kti ppr odos pąvirtį. pągelbai nųp krau- 
jp aukepimų ir skausmų, slogi| pasek
mių.

Raumenų diegimas. skausmą* Ir su 
iUųgimas paprastai greit pavyksta nu 
galėti.

Oe-fau negru seno budo mustardinis 
plasteris. Put 3Q metu ^illoiUU varto
ja. Daiigelis iŠ gydytojų lr slkUgių pa
taria vartoj. Yrą trijų stiprumu: Pa
prastas, vaikų (Švelnus) ir ekytra eUp- 
rus. 40c visose vaistinėse.

Garsinkitės “N-nose”
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Diena Iš Dienos

avė., 
naus 
gimė 
rizas

Džiaugiasi Sunum
Pp. Garizai, 10750 Indiana 

džiaugiasi susilaukę su- 
Daniel Joseph. Vyrukas 
kovo 15, 1939. Ponia Ga- 
buvo Sopbie Pocius. (S.)

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Victor Paulus, 30, su Madali- 
ne Cheinan, 27

Denver Wells, 21, su Irene 
Klimas, 21

Charles Urba, 27, su Blanche 
Chroustoosky, 24.

Susirinkimas
su-Lietuvių Kalbos Komiteto 

sirinkimas įvyks Yuškos salėje, 
2417 W. 43rd St., kovo 29 d., 
8 vai vak. Prašome atsilankyti.

A. C. Skrickus, rašt.

Temoje
Ką Reiškia
Velykos

Ketvirtadienį, kovo 30 d. Lie
tuvių Liuosybės svetainėje, 14- 
ta ir 49 Ct., Cicero, Illinois kal
bės S. Beneckas. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Minimos prakalbos bus ilius
truotos su paveikslais. Kviečia
me visus atsilankyti. Sužinosite 
ką reiškia Velykos ir ką reiškia 

iš numirusių ir girdėsite daug Sausas priemiestis Highland 
Park išsimaudė aluje, kada ta- 

Rengia ir kviečia Biblijos Ti-pne' priemiestyje apvirto alaus 
rinėtojai. įžanga veltui ir rink-(vežimas ir alus pasiliejo ant ke- 
liavos nebus. (Skelb.) lio.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
balandžio 2 d. Hollyvvood svetainėje, 2417 W. 43rd St., 12 
vai. diena. Jeigu pasilikę su mokesčiais malonėkite užsimo- 

Helen Chapas, rast, 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
814 W. 33rd St. Pradžia 7:30

kėli nuo 11 vai. ryto.
Lietuvių Moterų Piliečių Lygos 

kovo 29 d. Sandaros klube, 
v. v. bus daug naujų reikalų aptarti. Po susirinkimo užkan
da. Prašom visas atsilankyti, ir naujų atsivesti. Valdyba 

12-to VVardo Lietuvių Demokratų Organizacijos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, kovo 29 d. 7:30 vai. vak., Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Prašomi skaitlingai atsilankyti, 
nes bus daug svarbių nutarimų kas link balsavimų bal. 4 d. 
Atsiveskite ir naujų narių. Korespondentas Gurskis

Ciceros Lietuvių Republikonų klubo susirinkimas įvyvks trečia
dienį, kovo 29 d. parapijos svetainėje. Bus Ed. Statkus, ku
ris yra kandidatu į miestelio viešojo knygyno direktorius 
ant republikonų tikieto. Rinkimai Ciceroj bus bal. 4 d.

Valdyba

,MEXICAN TEA TOWELS PATTERN 1824
No. 1824—Meksikoniškų motyvų abrusams išsiuvinėjimai ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKES — ARTISTAI-fiS

MASTER W1NDOW SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

U

B'

No. 1824

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė
W. H. F. C

Adresas

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

U

ĮDOMIŲ ik nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— TT r, —7 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL.

U
£

O

u

i Miestas ir valstija 
M •> BM ■■ M

Apkaltino Cham 
paign Šerifą 
Ir 5 Kitus

Cbam paign kountės grand 
jury, kuris tyrė tvirkavimą ii 
gembleriavimą šiuose dviejuose 
Illinois universiteto miestuose, 
apkaltino 6 asmenis, jų tarpe 
buvusį šerifą C. W. Roth. Jie 
yra kaltinami už ėmimą kyšių 
iš gembliarių ir tvirkavimo ur
vų. Kiti yra kaltinami už laiky
mą gembliariavimo ir tvirkavi
mo urvų, į kuriuos buvo vilio 
janii studentai.

2,200 CCC Darbų 
Chicagiečiams

Prasidėjo priiminėjimas apli
kacijų CCC darbams. Cook 
kauntėj bus duota apie 2 000 
darbų. Reikia kreiptis į savo šel
pimo stotis. Tie, kurie neima 
pašalpos, tesikreipia 1257 N. 
Paulina St. Aplikantai turi būti 
17—23 melų amžiaus. Aplei- 
džiautiems mokyklą nebus duo
dama darbų.

Naujas Perskirų
Teisėjas

yraKadangi kaųntės teismas 
užverstas perskirų bylomis ir 
esantys teisėjai nespėja jas iš
nagrinėti, tai perskyrų bylas na
grinėti liko paskirtas ir teisėjas 
Oscar F. Nelson. Jis nagr: 
lik kontestuojamas bylas, o 
kių bylų yra net 4,500.

to-

Sausas Highland 
Park Maudėsi 
Aluje

NAUJIENOS, Chicago, III.

ACME-N AUJIENŲ Telephoto
CHICAGO. — Čekų karo veteranai prie Čekoslovakijos konsulato. Jie su

darė sargybą protestuodami prieš Hitlerį.

ČEKAI JAU BAIGIA ORGANIZUOTI 
DIDŽIULI PROTESTO PARADĄ

Eisena Įvyks šeštadieni, Balandžio 1-mą; 
Lietuviai Dalyvaus

Pereitos savaitės pabaigoj 
Chicagos čekai ir slovakai, su 
pagalba lietuvių ir kitų tauti
nių grupių, sudarė plačius pla
nus suorganizavimui parado 
Chicagoj.

Eisenos liksiąs bus pareikšti 
pasauliui masinį protestą prieš 
Hitlerio siautimą Europoj ir 
parodyti, kad Čekoslovakijos 
bei Lietuvos likimas laukia ir 
kilų mažų demokratiškų šalių, 
jeigu kas nors nebus padaryta 
greitai Hitlerio ir kilų diktato
rių tarptautiniam banditzmui 
suvaldyti.

Parado surengimui yra su
darytas specialis “Demokrati
jos” komitetas, kuriame vado
vauja čekai ir slovakai, suma
nymo iniciatyvai asistuoja lie
tuviai, lenkai, vokiečiai, kroa
tai, jugoslavai, meksikiečiai ir 
kelios kitos tautos. Nuo “Nau
jienų” komitete dalyvauja Dr. 
P. Grigaitis, o Wm. Sebastian 
atstovauja Dariaus-Girėno Le-

Parado tvarka
Parado komitetas jau gavo 

ir miesto valdybos leidimą 
maršuoti per vidurmiestį. Pa
gal policijos departamento re- nizacijos galės neštis savo vė- 
komenduotą tvarką, paradas liavas ii’ plakatus su tam tik-

.... NAUJIENŲ-ACME Telephoto
DENTON, TEXAS. — Julia Smith, kuri sukom

ponavo operą “Cynthis Parker”. Ji iškilmingai pasi
tinka Leonorą Coroną, kuri išpildė tos operos svar
biausią partiją, kai toji opera buvo statoma New 
Yorke. I

susiorganizuos ir maršuos štai 
kur:

1. Southsidės organizacijos 
susigrupuos prie Jefferson ir 
Adams gatvių.

2. Northsidės grupės susigru
puos prie Grand ir State. Ta 
dalis parado maršuos State gat
ve iki Adams.

3. Southsidės grupė maršuos 
Adams gatve, pro Čekoslovaki
jos konsulatą, iki State gatves.

Prie State ir Adams abi ei
senos dalys susitiks ir maršuos 
toliau Adams gatve iki Michi- 
gan Avenue, Micbigan gatve 
iki 8-los ir tada į Grant Parko 
koncertų aikštę (Band Shell).

Ten paradas pasibaigs pra
kalbomis, 
kviečiamas 
Michael J. 
kalbėtojai, 
kelis žodžius. Tarp tokių bus 
teisėjas John Gutnecht, lenkų 
veikėja p. Napuralska, etc.
Lietuviai, ruoškitės dalyvauti!

Vyriausiu kalbėtoju 
fedel’alis teisėjas

Igoe.’ Bus keli kiti 
kurie pasakys po

Lietuviai, kaip ir kitos gru
pės, yra raginami kuo skaitlin
giausia dalyvauti; kad lietuviš
koji parado dalis butų skait
linga, įspūdinga ir graži. Mo
terys prašomos pasipuošti tau
tiškais kostiumais. Visos orga- 

rais ūbaisiais, kurie čia bus pa
skelbti rytoj.

Paradas, kaip jau minėjom, 
įvyks šį šeštadienį, balandžio 
1 d., ir prasidės 2 valandą po

Niles Center Išdžiu
vo, Bet Ne Ten Kur
Privalėtų

bu- 
da- 
ten

Priemiestis Niles Center 
vo visuomet “šlapias”. Bet 
bar staigiai išdžiuvo, bet su 
kur privalėjo. Išdžiuvo maudy
mosi baseinas naujojoj Niles

ir
Cicero gatvių.

Moterų Lygos 
Susirinkimas

Šiuomi pranešu, kad Lietuvių 
Moterį] Piliečių Lygos 
kimas įvyksta šiandien, 
d., “Sandaros” klube 
33rd S t. Pradžia 7:30 
kare. Po susirinkimo 
kanda. Taipgi prašom 
naujų narių prie šios Lygos.

M. Zolpienė, pirm.

susirin- 
kovo 29 
814 W. 

va- 
už-bus 

atsivesti

Lietuvių Ekskursi 
jos Lietuvon 
1939 metais
RENGIAMOS PER LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGĄ.

1) Gegužės 13 laivu “Euro
pa” į Kauną per Vokietiją.

2) Gegužės 31 d. laivu “Grip- 
sholm” tiesiai į Klaipėdą be 
persėdimo.

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

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

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

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

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

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

z

Budriko Radio
Valanda

Pereitą septinladienį, kaip ir 
visada, buvo gražus Budriko 

< radio programas, kurį išpildė 
Gražuolių Choras, Simfonijos 
Orkestrą ir dainininkas Stasys 
.limkus.

Ypatingai pasižymėjo Gra
žuolės originalūmis savo pačių 
sugalvotomis, suposmotomis ir 
gražiomis liaudies dainelėmis. 
Ponas’ Rimkus padainavo ariją 
iš Karnevalio Varpų operos ir 
kelias liaudies daineles su or
kestrus pritarimu. Orkestrą pa
grojo kelias smagias polkutes, 
vengerką, kadrilių ir kitus šo-

stoties

pilna geros muzikos ir gražių 
dainų.

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienio vakare 
nuo 7 iki 8 vai.
WHFC, 1120 k. Programas su
sidės iš gražių liaudies dainelių 
ir geros akordeonų muzikos. 
Dainuos Ciceros Moterų Cho
ras. Be to, bus svarbus asmenų 
ir draugijų pranešimai. Nepa
mirškite pasiklausyti. —J.

Remkite Inos. kurie 
garsinasi 

'‘NAUJIENOS:^

PRADŽIA ŠEŠTADIENI
SERGĖJO-EISENSTAINS 

kūryba
“ALEKSANDER NEVSKY”

Galinga epika iš 13 amž. Rusijos 
“Kovų ant ledo”, kada besiver- 
žusios vokiečių gaujos, vedamos 
teutonų riterių, buvo išvytos iš 
Rusijos žemių.
Prokofievo simfoninė muzika

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

ir šventes

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 

(Gregg Shorthand) 
MOKSLO LAIKAS:

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

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

ir

immmiimnnmzm

MACARON5 
AND-CHEESE

HEADY IN 9 MINUTES

VAK.
VAK.
VAK.

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

Tel. Victory 4965. i 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turj Į 
piiną apdraudą už darbus- Leng ’ 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND . 

SIIEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 VVest North Avė.

prie California

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga
rantu otas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $19.50 

už ............................ ■ **
GYDYMAS $Kfl.OO

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

diena Ligoninėje-- $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama — " 
VISAS LIGAS GYDOMA $4 AA 
Ekzaminaciją įskait. vaistus • '

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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Sudiev, Mariute!
$

i 
.įx-

Išgirdus skaudžią žinią apie 
tragingą mirtį musų brangios 
Marijos Jurgelionienės, “Nau
jienų” Bendrovės generalės biz
nio vedėjos, net kraujas gyslo
se sustingo. Mintys neleido l£ 
keti, jog tai tikrai įvyko! Ir vėl 
pasidarė valandėlei lyg truputį 
geriau, paabejojus, jog tai tie
sa. Nusiskubinęs į “Naujienų” 
raštinę, radau ir kitus naujie- 
niečius prislėgtame upe, gailes
čio pilnomis ašarų akimis, tuo
met mane prislėgė sunkus jau
smas, kai persitikrinau, jog tai 
įvykęs faktas. Visi pajutome 
staigų ir netikėtą sukrėtimą sa
vo širdyse, ir tuo pačiu laiku 
kiekvienas dirbome savo darbą, 
lyg našlaičiai netekę savo mo
tinos — užtarėjos ir patarėjos. 
Akyse rodėsi ji Čia pat 
mis, šapoje, raštinėje

su mu- 
— kur 
su šyp- 
drąsiaissančiu veidu; greitais 

žingsniais ateina ir sako:
“Alio, vyrai. Kaip viskas, ge

rai ?”
Šį kartą tik ausyse taip pasi

girdo, jos balsas pasivaideno, 
bet niekuomet ji daugiau neuž
kalbins, nepaklaus taip, kaip 
būdavo dažnai pasišaukusi į sa
vo raštinę, kaipo biznio vedėja, 
rūpestingai stengdavosi patirti 
kaip darbas spaustuvėje sekasi. 
Sakydavo: “Alio, Šileikuti, gal 
ko trūksta, ar mašinos negen
da, ar yra pakankamai medžia
gos, ar visi darbai tinkamai at
liekami” ir 1.1, ir 1.1.

Per ištisus septynioliką metų 
man pačiam ir daugeliui kitų 
naujieniečių teko dirbti vienoje 
pastogėje su a.a. Marija Jurge- 
lioniene. Nežinau tokios dienos, 
tokio laiko, kad kada nors ji 
butų buvusi nedraugiška, nekal
bi. Ji niekuomet nieko neįžeis- 
davo. Vietoj pabarimo, ji pa-

mokydavo, padrąsindavo ir, ro
dos, priduodavo naujos energi
jos, įkvėpimo dirbti.

Rai ji užėmė biznio vedėjos 
vietą, laikai buvo labai sunkus. 
Buvo kai kurių nesmagumų ir 
su darbininkais. Tačiau ji suge
bėjo į trumpą laiką, lyg gera 
namų šeimininkė, dalykus taip 
sutvarkyti, kad šitoje “Naujie
nų” pastogės šeimoje užviešpa
tavo draugiška atmosfera. Nuo 
to laiko visuose bendrovės sky
riuose užsimezgė draugiški ry
šiai. Visi darbininkai nuošir
džiai ir sutartinai dirbo. Ne vel
tui kai kurie darbininkai ir va
dindavo ją “bosiene”, “Mrs. J.’1 
ir stačiai Mariute.

Ji turėdavo pilnas rankas 
darbo. Pati stengdavosi viską 
apžiūrėti ir kitiems padėti. Net 
kiekvieną spaudos darbą, ar tai 
didelį ar menkutį, pati prižiū
rėdavo, kad su skoniu išeitų iš 
spaustuvės. Ji pažino spaudos 
darbus ir mėgdavo moderniškai 
padarytą darbą. Jeigu tekdavo 
susitikti su kai kuriomis tech
niškomis kliūtimis, ji atsikvė
pusi sakydavo:

“Ach, kad turėtumėm moder- 
aiškesnes raides. Mes turėsime. 
Mes padarysime ‘Naujienų’ 
spaustuvę ‘up-to-date’. Kai ka
da turėsime modernišką spaus
tuvę ir naują savo namą. Su 
laiku visko turėsime, kad tik 
greičiau laikai pagerėtų, žiūrėk, 
kiek naujų planų aš turiu,” pa-

tų, kurių krūva buvo pėdos 
aukštumo.

Velionė Marija Jurgelionienė 
“Naujienoms” atidavė visų sa
vo sielų ir vien tik gero joms 
troško ir norėjo, kad visiems 
prie “N.” dirbantiems žmonėms 
įkvėpti noro ir ūpo dirbti. Biz
nis yra sausas dalykas, senti-

M. J. SUNUI VLADUI IR JOS ŠEI
MYNAI REIŠKIAME GILIAUSIĄ 
UŽUOJAUTĄ

Marė Narmontiene ir jos 
dukterys Louise, Aldona 
ir Isabelle, ir jos žentai

w

Carl Janus, William Tobin H
• R?wa

ųientų nepripažįsta, bet Mariu
tė mums buvo lyg brangi mo
tina, kuri mokėjo ne tik “Nau
jienų” Bendroves biznį vesti, 
bet ir paskleisti tą draugiškumo 
atmosferą ne tik čia pas mus, 
bet ir plačioje visuomenėje. Gal 
ne visuomet geri jos darbai bu
vo įvertinti, gal nebuvo supras
ta jos kilni siela kitiems gera 
padaryti, pagelbėti. Tokių 
žmonių pasaulyje labai mažai 
yra. Ji pati buvo mačiusi daug 
kartaus vargelio, kurs ir stip
riausi vyrų galėtų paklupdyti, 
bet jos stipri valia ir viltis pa
dėjo pergyventi visas klintis i)<i 
tragingosį Mirties valandos. Jai 
visi žmonės buvo lygus. Ji bu
vo tolerantinga šviesi kiltaširdė 
moteriškė. Ji žinojo, kad žmo
gaus laimė ne vien lik iš pini
go yra išausta. Man prisimena 
reikšmingi jos žodžiai: “Geriau
si dalykai pasaulyje yra nemo
kami.”

Šiandien su skausmu širdyje 
tenka tarti musų Mariutei pas
kutinį sudiev. Tegul ji amžinai

nčse.

Roller
Derby

—Mikas Šileikis

VAKAR
CH1CAGOJ

e Nusiminusi dėl menkos svei
katos, Mrs. Mary Cantanzaro, 
60 m., 2100 N. Leamington ove. 
persišovė nuėjusi į savo drau
gės namus, 2159 N. Leclaire 
Avė.

Festivalas Bus 
Rugp. 19 d,
Ruošia Ronkursus Chorams, 

Orkestrams, Solistams

Chicagos 
festivalas, 
ir Ameri-

Dešimtas metinis 
apylinkės muzikalis 
ruošiamas laikraščių 
kos muzikalių organizacijų, šie
met įvyks šeštadienio vakarą, 
rugpiųčio 19 d., Soldiers’ Field. 
Trečias festivalio pokilis penk
tadienį, vidurdieny, rugp. 18 
d., didžiojoj balių salėj, Ste- 
vens Hotel. Carrie Jacobs EĮond 
bus garbės svečias.

® Galbūt dėl menkos sveikatos 
Miss Liliian Bengoff, 33 m., ki
tų vardu užsiregistravo Sheri- 
dan Plaza Hotel, 4607 Sheridan 
Rd. ir paskui užsimušė iššokda
ma per 12 aukšto langą. Ji gy
veno 4649 N. Drake Avė.

»
® Priminimui automobilistams, 
kad jie butų atsargus ištikus 
fatališkai auto nelaimei Gary 
miestas ant visų savo trobesių 
iškels visai parai juodų vėlia
vų; Kitu laiku bus iškelta bal
ta saugumo vėliava.

CLASSIFIED ADS
•R,

PERSONAL 
Asmenų Ieško

JONAS PETROŠIUS, kilęs iš 
Skirožemės, Vainuto, parap., Tau
ragės apskr., atsišaukite, ' arba ži
nantieji kur gyvena praneškite. 
VALIESIE VAIVADIENĖ, 3015 So. 
27th St., Mihvaukee, Wis.

HELP. WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikią

REAL feSTATE FOR SALE 
Pardavimui

MARQUETTE PARKE, netoli 
ietuviškos bažnyčios 2 flatų medi

nis namas po 4 kamb. Cementuotas 
jeismontas, platus lotas. Kaina 

S4900—įmokėti $500. Kitus kaip 
renda. Turiu visokių kitokių bar- 
genų pardavimui arba mainymui.

C. P. SUROMSKIS, 
6816 S. Western Avė. Groveh iii 0306

Per tuos 9 metus festivalių 
programuose dalyvavo 45,000 
vyrų, moterų ir vaikų. Jų klau
sėsi apie 900,000 žmonių. Kiti 
gi milionai jų klausėsi per ra- 
dio.

UŽDIRBK $15 į savaitę sąvo 
apylinkėj, Mokame po $1.00 už 
namų savininkų vardus, kurie už
siinteresuoti pertaisymo ir patai
symo darbais—be to dar komisija 
už orderius. Rockwool Insuliacija. 
Namų kėlimas, Cementiniai blok- 
sai, karpenterio darbai ir t. t. že
miausios kainos — $5.00 įmokėti 
vienas iki trijų metų išmokėti. 
Siųskite pašto atvirutę ar telefo- 
nuokit CALUMET 4487.

MIDDLE STATE CO. 
2411 So. Michigan Avė.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui — savas kambarys, 2 vai
kai, nėra virimo — $7.00, liudymas.

Briargate 8281.

Kiti Miestai Festivalius 
Ruošia

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

GERIAUSI PIRKINIAI ŠIĄ sa
vaitę. North Avenue, 2-1 aukštų 
krautuvės, rendos $600 metams tik
tai $3500. Spaulding Avenue, 13 
apartmentų, rendos $6000 metams, 
tiktai $20,000. Springfield Avenue, 
28 apartmentų, rendos $11,000 me
tams, tiktai $38,000.

Kitas geras PIRKINYS — 2 
krautuvės — 2x6 kambarių apart- 
mentai, rendos $1,800, garu Šildo
ma, pilna kaina $7000.

Virškalbamos nuosavybės gali
ma parduoti ant išmokėjimo. Veik 
greitai. Atdara jūsų patogumui 
sekmadieniais ir vakarais.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540

Federaliniame teisme užves- 
byla prieš G. W. Ęad Co„ta

Aurora, suknelių fabrikantų, dėl 
laužymo darbo valandų ir algų 
įstatymų. Tai yra pirma pana
ši byla Illinois valstijoj. Kom
panija dargi nenorėjo nė 25c. į 
vai, mmbmuny . algos.

KAMPINIS 13 apartmentų, meti
nių pajamų $6,270, tiktai $20,000. 
Reikalaujama $5,000. Kampinis gel
tonų plytų 4 apartmentų, roll away 
beds, showers, 2 karų garažas, 
$92500—Reikalaujama $2,000.

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 N. Cravvford Avenue.

Independence 6870.

REIKALINGAS BARTENDERIS 
su tavern laisniu. Nupirksiu ir 
fikčerius, jeigu prieinama kaina. 
Šaukite po 7 vai. vakaro.

Prospect 0176.

Chicagos apielinkės festiva
liai, pirmieji Šiaurinės Ameri
kos kontinente paskatino ruo
šti tokias iškilmes ir kituose 
miestuose, šių žiemų festiva
lis po atviru dangum įvyks 
Miami, Fla. Šią vasarą tokie 
parengimai įvyks East Moline 
ir Urbana, 111., Whiting ir La- 
fayelte, Ind., Kansas City, Mo., 
St. Joseph, Mich., Cedar Ra- 
pids, la. ir Dayton, Ohio.

Generalis muzikalis direkto
rius yra Henry Weber, muzi
kos < 
stotie 
Noble 
Tarp 
John Charles Thomas, 
noff ir jo smuikas, Alec Tem- 
pleton, velionis John Philip 
Sousa, Al Jolson, Marian Claire, 
Margery Maxwell ir kiti gar
sus dainininkai ir muzikai. 
Kalbėtojais pokiliuose buvo 
Charles Wakefield Cadman, 
Oįin l'Do\ynes ir Geoffrey 0’- 
Hara.

REIKIA VYRO NORINČIO dirb 
ti Douglas maudyklėje. 3516 Wes 
Roosevelt Roąd.

direktorius W-G-N radio 
;s, chorų vedėjais būna 
} Cain ir Philip Maxwell.

dalyvavusių solistų yra
Rubi •

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

TURIU DIDELĮ alaus išvežiosimo 
biznį (Beer Distributing Business). 
Cirkuliuoja 6 trokai, dirba 10 dar
bininkų. Vienam sunku didelį biz
nį vesti. Ieškau partnerio. Jei atsi
šauktų keli asmenys, galėtų būti 
korporacija. Puiki proga gerai už
dirbti. Kreipkitės šiuo adresu: 
UNIVERSAL BEER DISTRIBUTOR

D. PETROVICH, Prop., 
950 West 36th Street, Chicago, III.

Telephone YARDS 1638.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

.PARSIDUODA TAVERNAS su 
ar be namų. Biznis gerai, išdirbtas, 
per daug metų. Gerai įrengtas — 
apleidžiu miestą. 919 W. 35th St.

$6250.00 2 FLATŲ PLYTINIS 3 
metų senumo, karštu vandeniu 
šildomas, lotas 60x125—2 garažai— 
šalinis įvažiavimas — bargenas. 
$8500.00 55th ir California, 2 flatų 
plytinis, garu šildomas, pats pri
sikraunąs Stokeris, 35 pėdų lotas, 
pirmos klasės sąlygos. $4850 69th 
ir Rockwell, 6 kambarių plytinis 
bungalow, karštu vandeniu šildo
mas, 40 pėdų lotas, 2 garažai. Bar
genas.
Matytis su MR. MEDORA, 8110 S. 

Ashland. Tel. Stevvart 3601.
VIENO AUKŠTO MŪRINIS na- 

mas, 12 metų senumo. 70 pėdų 
storas. 2 karų garažas. Specialė 
kaina $2,900. 4 kamb. plytų bun- 
galow, karštu vandeniu šildoma. 
Hard wood trimingas, 3 kambarių 
mūrinis cottage užpakalyje. 6 me
tai kaip statytas. Didelis bargenas. 
$4750. 2608 West 47th Street.

Baigsis šeštądieny.
Tuojau Pradėjo Plėšimus

242B

West 
įvyks

muštynių.
Tikimasi, kad laimėtojai lai

mės tik punktais, taip visį ei
na lygiomis. Lenktynės iškėlė 
kelias naujas žvaigždes. .

Ips pataisos namų pabūgo ke
turi jauni nusikaltėliai ir tuo-

Dabar Coliseume baigiasi 
Roller Derby. Direktorius Leo 
Seltzer paskyrė ■ aštrias pabau
das už netinkama elgesį lenk
tynėse, nes pirmiau buvo ir

TAMOŠIUS KAVVALSKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovei 27 d., 12:25 valandą ry
to, 1939 ra., sulaukęs 5i m. 
amž., gimęs Lietuvoj. Gyveno
ir pašarvotas 944 W. 32nd St.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Rozaliją, po tėvais 
Kamradt, 3 sūnūs: Klemensą, 
Tamošių. Norbert; dukteris: 
Gertrūdą, Ester, Elaine, mar
čią Mariją, po tėvais McCar- 
thy, žentą Oscar Pedro, seserį 
Mariją Waitkus, švogerį >My- 

ishop

LIETUVOJ MIRĖ

St.

St.

r> S< ;t t;- • rt .mn mrt'wį

c*

NAUJIĘNŲ-ĄCME Tejephoto
DELAVAN, ILL. — ( Wiilis W. Crabb, bankininkas 

(po dešinei), kuris turės keturis metus kalėjime ■sėdėti 
už išeikvojimų banko pinigų.

Juzefą Landsbergienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 29 dieną, 1939 m., sulaukus 

75 pietus amžiaus, gimus Lietuvoj.
Paliko dideliame nuliudime Lietuvoj vyrą Damininkę, 5 duk

teris, Juzefą, Zofiją, Antosę, Stasę ir Bjonislavą ir jų šeimynas; 
sūnų Aleksandrą ir daugiau artimų giminių; Amerikoj—sūnų 
Stanislovą, marčią Dellą, ir tris anukus: Ajbert, Verą, Stanis
lovą Jr., ir §unų Joną; jos žentą Joną Norak ir paanųką Robert 
ir trečią anūką.

Palaidota Šaukėnų kapinėse Lietuvoj, sausio 31 d.
Visi a. a. JŲZEFOS LANDSBERGĮĘNĖS giminės, draugai U 

paž|stami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti gedulingose pa
maldose už jos sielą kovo 30 d., Šv. Kryžiaus bažnyčioje 45th 

ir Wcod. 7:45 vai. ryto.
Nuliūdę liekąme,

BROLIAI, MARTI, ANŪKAI ir KITI GIMINĖS
STANISLOVAS LANDSBERGIS, 1435 W. 47th

Tel. YARDS 6055

kolą Witkus, Are 
Quigley ir giminei 

Priklausė prie No.
Knights of Columbus.

Kūnas pašarvotas 944 
32nd St. Laidotuvės 
ketvirtadienį, kovo 30 d., 9:30 
vai. ryto iš namų į St. Mary’s 
of Perpetual Help parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Resurrectkon kapines.

Visi a. a. Tamošiaus Kawal- 
skio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Supai, Dukterys, 
žentas, Marti ir Giminės. 
Laid. Dir. Julia W. Ka- 

minski, Tel. YARDS 4507

GRACE MATUZ po tėvais 
Marchovvskaitė 

gyveno 4330 So. Paulina St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

šeštad., kovo 25 d., 3:45 vai.
popiet, 1939 m., sulaukus 19 
metų amž., gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Frank, dukterį Pąujine, 
3 mėnesių amžiaus, seserį Ge- 
nevieve Lėkis, švogerį Joseph 
ir šeimą, švogerką Pauline 
Sheehy, švogerį Charles Ma- 
tuz ir kitas gimines ir drau
gus.

Kūnas pašarvotas koply
čioj, 4605 So. Hermitage Av.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, kovo 29 d. 1 vai. popiet. 
Iš J. F. Eudeikio koplyčios 
bus nulydėta į Liet. Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Grace Matuz gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą,

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sesuo ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

@ Mrs. Ląl|ą-)Lepna Nicmod- 
dler, 56 m., 3839 Lane Park 
Avė., pareikalavo perskirų nuo 
kun. Erwjn W, Nicniocllcr, 
4711 Lake Park. Jos vyras yra 
brolis Martin Nicniocllcr žino
mo kaipo žmogaus, kurį ♦‘Hit
leris bijosi nužudyti.” Martin 
pačių opozicijos kunigas' už 
priešinimąsi naciams yra užda
rytas koncentracijos stovykloje.

PARSIDUODA BARBERNĖS 
biznis, shoemakerio mašinos ir visi 
įrankiai ir didelis ice box’is. 2339 
So. Hoyne Avė.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
_____ Namai Žeme Mainais_____

MAINYS bizniavą nuosavybę ir 
taverną į privatų namą. Kreiptis į 
savininką. 4635 So. Wood St. Tel. 
YARDS 2194.

Oras Chicagoje 
Pernai Buvo 
Geras

()0f/c saulėtu dienu

MRS. MICHAEL MELDAŽIS 
(Anelė Melfląžįene)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 27 d., 3:35 vai. ryto, 1939 
m., sulaulius pusės amž., gi
mus BraceviĮle, Illinois.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Prancišką Domins- 
kienę, 2 sūnūs! Mykolą ir 
Raymond—2 dukteris: Virgi- 
nia ir Alice; marčią Pearl, 2 
anukus ir kitų giminių, drau
gų ir pažįętamų.

Kūnas pašarvotas 6736 So. 
Campbell Avė. Laidotuvės 
ketvirtad,, kovo 30 d., 8:30 v. 
ryto iš namų į Gimimo Pan. 
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Mrs. Michael 
Meldažis giminės, draugai įr 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti ląidotu- 
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Motina, Sunai, Dukterys ir 

kitos Giminės.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su

nai, Tel. CANAL 2515.

Siunčiam Gėles 
Telegramų į 
Visas Pasaulio 
Dalis. 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėmis, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

M
 Gėles Mylintiemsi 

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

GĖLININKAS mams-
| 4180 Archer Avenue 
fe Phone LAFAYETTE 5800

© Franklyn S. Harding, 71 
kuris JO metų atgal smnokejo 
Ąnn Livingston $25,000 už su
laužymą prižado ją vesti, da
bar pareikalavo perskirų nuo 
dąbąrtįnės žmonos Catherinc 
Rąrding, 35 nes ji perdąug 
gerianti. >
-------——r-- )t ‘• ■■■■■■—— K ' '

Skelbimai--Naujienose 
■ oda naudą dėlto, 

'tad pačios Naujienos 
•n naudingos.

gai jie džiaugėsi laisve, nes val
stijos policija į pora dienų vi
sus juos išgaudė.

Pabėgę buvo Robert Johnson 
15 m., iš Christopher, Samuel 
Campbell, 15 M. iš McLeans- 
more, Elmer Leprey, 18 m. iš 
2200 Jackson Blvd., Chicago ir 
Ec|ward Stcmpkowski, 16 m. iš 
East St, Lpuis. Visi jie buvo 
nuleisti už vagystės.

Municipal Rcfcrencc Library 
surinktomis žiniomis, oras Chi- 
cagoj pernai buvo geras.

Pav., Chicago turėjo 60 nuoš. 
saulėtų dienų, užimdama 12-tą 
vielų. Pirmų vietų užėmė Santa 
Fe su 71 nuoš. 
paskiausia vieta 
kuris turėjo tik

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

40 AKRŲ, 5 AKRAI užsėtos, 
gana medžiagos trobelei, prie ežero. 
Yra arkliai su vežimu, gera Jersey 
karvė, 50 bušelių, du tonai šieno 
ir visų rūšių ūkio įrankių. Viskas 
už $895.00.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich.
GYVULIŲ ŪKIS ARTI MER

RILL, Wisconsin, Lincoln County, 
visi patogumai čia pat. Informaci
jos. BAUER, 6832 Lakevvood, 
Briargate 7229.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE
saulėtų dienų, 
teko Detroilui, 
19 nuoš. saulė’

Chicagos jau 
(|inli “vėjuotu miestu 
cago užėmė 20 
miestų, sulig si

nebegalima va
nos Chi- 

vieta iš visų

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

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

ar daugiau. Buffalo turėjo 108 
tokias dienas, o Chicago tik 
tris. Ncw Yorkas turėjo 89 
smarkiai vėjuotas dienas, o 
Cleveland — 84. Los Angeles, 
New Orleans, Portland, Santa 
Fe, Washington ir Pcoria visai

vimas temperatūroje Chicagoje 
nebuvo tokis didelis kaip kai 
kuriuose Amerikos miestuose. 
Chicago užėmė 21-nią vietą su 
5 dienomis, kada temperatūra 
siekė virš 90 laipsnių. Horiston 
turėjo daugiausia dienų virš 90 
laipsnių karščio, o San Fran- 
cisco, San Diego ir Tacoma vi
sai neturėjo tokių karštų die
nų.

Pasiutęs Šuo 
Sukandžiojo 
11 žmonių

Pasiutęs šuo viename bloke 
50 gatvėj sukandžiojo 11 žmo
nių, jų tarpe 4 mažus vaikus. 
Tarp sukandžiotųjų yra ir pats 
šunies savininkas Philip O’Mar 
rak, 719 W. 50 St.

šuo sugautas,

DUODAME PASKOLAS ant 
ANTRŲ MORGIČIŲ. 

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

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arbą 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,
PASAUKITE MUS TUOJAŪS

CANAU 8500
Musų apgarsinimų kainos pri

einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaida.
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0 žuojautos Telegramos
ir Laiškai

TELEGRAMOS
Mrs. Mary Jurgelionis Family, 
4348 S. California Avė.,

Skaudžiose mirties liūdesio valandose reiškia
me gilią ir nuoširdžią užuojautą sunui ir visiems 
giminėms.

Daužvardžiai, 
Chicago.

Kleofas ir Vladas Jurgelionis,
4348 S. California Avė. ■* »

Our love and sympathy in your sudden afflic- 
tion.

Sylvėster and Marie Zolp 
Chicago.

Kleofas and Vladas Jurgelionis,
4348 S. California Avė.

We share your sorrow for we have lošt a dear 
friend. Our deepest sympathy.

Lithuanian Women’s Civil League of Chicago
Mrs. M. Zolp, pres.
Miss S. Wodman, Sec’y.

Mrs. R. Mazeliauskas, treas.

Lithuanian Daily News,
Please accept our deepest sympathy in your 

great loss.
Mr. and Mrs. P. Kavalau'skas 
Cicero, III.

Lithuanian Daily News,
We too are greatly grieved by the loss of Ma

ria Jurgelonis, who worked untiringly for Nau
jienos and in behalf of all Lithuanians. In this 
hour of sorrow accept our heartfelt 'sympathy.

The Lithuanian Chamber of Commerce 
of Illinois,

J. W; Kaledinskas, President

Chicago, III.
March 28

“Naujienos”
Musų gili simpatija “Naujienoms” ir Vladui 

Jųrgelioniui. Ši netikėta žinia buvo be galo skau
di. Visuomet budėsime kartu su jumis.

Vincas ir Julia Andrulis.
LAIŠKAI

®GKX /
Nuoširdi Draugė

Iš gilumos širdies mes liūdime netekę geros 
ir nuoširdžios draugės Marės Jurgelionienės.

Ir taip jau reiškiame gilios užuojautos šioje 
liūdesio valandoje sunui Vladui Jurgelioniui ir 
“Naujienoms”.

Juozas ir Vera Aglys (Aglinskai).

T PRABILK, MARIJA, DAR KARTĄ
(Mariją Jurgelionienę laidojant)

Marija Bernotaitė-Jurgelionienė
Su skausmu širdyje šiuomi pranešame, kad šio mė

nesio 25-tą, tuoj po 12 vai., dieną, mirė kelionėje iš Chi- 
cagos į Detroitą, sudavus traukiniui į automobilių, ku
riuo ji važiavo su trimis savo draugėmis,—“Naujienų” 
Direkcijos narė ir Administratorė MARIJA JURGE
LIONIENĖ, buvusi Bernotaitė, eidama 52 metus am
žiaus.

Gimė Šiauliuose 1887 m. rugsėjo 26 d. Ėjo mokslą 
Mintaujos (dabar Latvija) Mergaičių Gimnazijoje. 
Dirbo Vilniuje, kaip Administratoriaus padėjėja prie 
“Vilniaus Žinių”. Išvažiavo į Paryžių, paskui į Škotiją 
dirbti prie savaitraščio “Rankpelnio”. Po to gyveno 
Krokuvoje ir prieš 30 metų atvyko į Š. A. Jungtines - 
Valstijas. ;-i"

“Naujienoms” velionė < pradėjo bendradarbiauti, 
kai tik laikraštis išėjo. Datig darbavosi lietuvių visuo
meniniame judėjime, žodžiii ir raštu, šviesdama žmo
nes. Per keletą mėty vedė “Naujienose” Moterų Sky
rių. Ilgai buvo LSS. Sekretorė-Vertė ja.

“Naujienose” dirbo nuolatos nuo 1922 m. lapkričio 
27 d. Buvo išrinkta i “Naujienų” Bendrovės Direkciją. 
Prieš trejus metus buvo paskirta “Naujienų” Adminis
tratore ir šias pareigas ėjo iki pat savo mirties.

Yra pašarvota p. Juliaus Lulevičiaus koplyčioj, 
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. (Phone LAFayette 3572).

Laidotuvės Įvyksta ŠIANDIEN, kovo 29 d.", 1:30 v. 
po pietų, Lietuvių Tautiškose Kapinėse. Visi velionės 
draugai yra nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.

Sūnūs VLADAS JURGELIONIS ir žmona THELMA, 
KLEOFAS JURGELIONIS, 

“NAUJIENŲ” BENDROVĖS DIREKCIJA.

Naujieniečiai
Pirmadienio “Naujienų” laidoj skaitėm apie 

Marijos Jurgelionienės netikėtų mirti. Tos skau
džios žiniosį prislėgti, mes siunčiam iš širdies už- Laidotuvių tvarka
uojautos jausmus velionės sunui ir “Naujie
noms”. M. Jurgelionienės mirtis yra didelis smū
gis ne tik “Naujienoms”, bet ir visai “Naujienų” 
skaitytojų šeimynai.

Giliausią užuojautą reiškiam visiems. 
M. A. Sharka 
Mrs. Sharka 
Mykolas Yuszka 
Rhinelander, Wis.

Kovo 27 
“Naujienoms”,

žodžiai negali išreikšti skausmą, kuris suspau
dė mums širdis, kai sužinojom, kad tragingai mi
rė musų numylėta draugė ir rėmėja, Marija 
Jurgelionienė. Kai gerai dainavom, ji džiaugėsi. 
Kai suklupdavom, ji draugiškai barė ir rykštėm 
grąsino. Turėdama galybes rūpesčių, ji visuomet 
rado laiko musų mažais darbeliais interesuotis, 
mums patarimus duoti, pamokinti, mtfsų klaidas 
suprasti ir už gerą pagirti.

Šeimynai, “Naujienoms”, kartu ir mums, liki
mas padarė neatitaisomą skriaudą, taip nelaiku 
paimdamas ją amžinam poilsiui.

PIRMYN CHORAS.

Marijos Jurgelionienės lai
dotuvės įvyks šiandien, 1:30 
vai. po pietų. Laidotuvių ei
sena susigrupuos prie J. 
Liulevičiaus koplyčios (4348 
South California Avenue) 
kur velionės kūnas yra pa
šarvotas. Ji bus palaidota 
Lietuvių Tautiškose Kapinė
se.

Koplyčioj prie grabo išly
dėjimą, ir kapinėse įvyks 
trumpi programėliai.

Laike programo prie ka
po, Kapinių karilionas gros 
ištrauką iš operos “Žemčiū
gų Žvejai”. Tai buvo velio
nės mylimiausias muzikos 
kūrinys.

Chieagos Lietuvių Drau
gija, prie kurios velionė pri
klausė, paskyrė grabnešiais 
šiuos jos senus draugus,

Kastą Augustą 
Kazį P. Gugį 
P. Millerį 
A. Rypkevičių 
A. Rudinską, ir 
A. Zymontą.

Garbės grabnešiais bus 
šešios moterys, taipgi arti
mos velionės draugės bei 
bendradarbės.

Julija Augustienė — nuo 
“Naujienų” raštinės;

j

Nora Gugienė—nuo “Mo
terų Skyriaus”;

Adelė Miščikaitienė—nuo 
organizacijų;

Louise Narmonta — nuo 
“Moterų Skyriaus”;

Elena Radziukynienė—se
niausia draugė, ir

Frances Sadauskaitė — 
nuo jaunuolių.

MOTERŲ 
SKYRIUS
rytojaus

“NAUJIENOSE” 
bus pašvęstas

MARIJOS 
JURGELIONIENĖS 

atminčiai.

—Mieloji, neminėk mano 
vardo ir neskirk man tiek gra
žių komplimentų. Dirbu, kad 
žmogumi jaučiuosiu. Kai nu
mirsiu, tada tegu kalba, kas 
ką nori, bet gyva būdama ne
noriu matyti mano vardą spau
doj linksniuojant—, panašiai 
man Marija, atsakei, kuomet 
aš stebėdamosi Tavo neišse
miama energija visuomeni
niam darbui, norėjau Tau tar
ti gražų žodelį.

O šiandien ... šiandien ma
no širdis, pasruvusi pro akis 
nebeišsiveržiančiomis ašaro
mis, nebeleidžia man lengvai 
ir žodį ištarti. Jaučiuosiu sun
kiai prisliegta šios baisios ži
nios apie Tavo žuvimą pasau
lio modernizme, automobilio 
katastrofoj. O juk Tu taip la
bai buvai mums reikalinga! 
Vargu Tu busi kieno ir pava
duojama, nes žmonių, kurie 
turėtų visiškai blaivų protą, 
kurie rodytų didžiausią pa
garbą kitų žmogaus įsitikini
mams, jausmams, — nedaug 
mes turime. Tu buvai su mu
mis ir mumyse? Nematėme mes 
Tavęs, negirdėjome Tavo bal
so, o. jutome kuomet Tu mus 
glostei ir kuomet grąsindama 
rykštele motiniškai barei už 
musų bandymą šunkeliais eiti. 
Vedei mus tiesiu keliu, blai
vinai musų protą, rodei mums 
skaidresnį žmonijos rytojų ir 
pati buvai vadove į jį-

Ne, nemoku aš čia Tavo 
darbų išskaitliuoti. Tuo la
biau šiandien negaliu to pa
daryti. Pasaulis, kurį Tu taip 
labai mylėjai ir kuriam dar 
tiek daug manei dirbti, šian
dien Tavo paliktas. Minios, 
minėdamos Tavo vardą, šluo
stosi akis. Minios deda prie 
Tavo lavono gėlių pluokštes. 
Tavo artimieji, gedulingai pa
sirėdę, skausmo pervertomis 
širdimis, nuo ašarų paraudu
siomis akimis, galvoja apie 
Tavo idėjų tęsimą, jų vykdy
mą...

Tau vistiek. Tu užmiršusi 
esi savo garbintojus, kurie 
Tavimi didžiavosi, Tave gy
venti maldavo ir krovė ant 
Tavo pečių atsakingus ir nau
dingus visam pasauliui, o ypač 
musų tautai, darbus. Viską 
jiems palikusi pati pabėgai iš 
pasaulio. Pabėgai prieš savo 
valią. Nutilai prieš savo norą. 
Apvilktu ilgu rubu Tu guli ra
miai, amžinai...

Marija, aš jaučiu, Tu norė
tum šią valandą pakilti dar iš 
grabo ir su šypsena hipuose 
mums dar kartą, tik šį sykį 
aiškiai, be pagražinimų, vir
pančiu balsu, kokiu tik dan
gaus angelai temoka kalbėti, 
sušukti:

—Pažiūrėkit į mane,—mi
riau. Miriau žemei, atgijau ki
tam pasauliui. Nėra čia dei
mantų, nėra aukso nei kitokių 
žemės iškasenų. Čia mes visi 
lygus. Čia mes visi be kaukių. 
MIRSI, ŽMOGAU, IR TU!. 
MIRSI! Gal šiandien, gal ry
toj,—mirsi! Ha-ha-ha! Viską 
paliksi: ir turtus, ir garbę ... 
Deja, šituos mano žodžius te
supras! tik tavo gyvybei iš 
kūno einant, tik kuomet bus 
per vėlu ką bepataisyti. Su
prasi veltui buvęs gobšu, gy
venimo parazitu, veltui tiek 
daug rūpinęsis savimi bet. - . 
bus pervėlu. ..

Ne, nemoku aš ir Tavo no
rimų minčių čia pasakyti. Pra
bilk, Marija, pati! Prabilk tie
siog iš grabo! Sudrebink žemę, 
sudrebink musų širdis!..

Tu taip daug galėjusi šian
dien guli bejėgė ... Tavo bejė- 
gumas ir man žadą užima, ir 
aš paskęstu mintimis tarp be 
laiko pakirstųjų ... O taip no
rėčiau išgirsti iš Tavęs dar 
nors vieną žodelį, žodelį, ku
ris lydėtų mane iki mano gra
bo dienai. Prabilk!..

Pr. Lapiene

JINAI ŽUVO
Dabar ji jau negyva.

Nebuvusiam nelaimės vietoj 
ir nemačiusiam nelaimes aplin
kybių sunku yra įtikėti, kad 
Marija Jurgelionienė dabar yra 
negyva. Kada aš nueinu į “Nau
jienų” raštinę ir jos tenai ne
matau, rodos, užtenka palipti į 
viršų ir ją tenai rasti jos raš
tinės kambarėly. Taip manau 
aš ne vienas: taip manome mes 
visi, kurie kasdien ją matyda
vome ir kartu su ja dirbdavo
me.

Mariją Jurgelionienę pradė
jau asmeniškai pažinti pasaulio 
karo metu. Neseniai buvau at
vykęs iš Lietuvos ir apsigyve
nęs Indiana Ilarbor, Ind. Dabar 
tikrai neatsimenu, ar vietine 
SLA 185 kuopa, ar LSS kuopa 
surengė prakalbas. Kalbėtojais 
iš Chieagos atvyko Marija Jur
gelionienė ir adv. K. Gugis.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės tik ką buvo įstojusios į pa
saulio karą ir šioje šalyje dū
ko nepakenčiamas patriotizmas. 
Pirmoji kalbėjo M. Jurgelionie
nė. Atsimenu, kaip šiandien, 
kad velionė atsistojus prieš ne
didelės saliukės būrelį susirin
kusių žmonių, rankutes iškėlus 
ir kumšteles sugniaužus pasa
kojo publikai, kad į pasaulio 
karą yra įveltos visos didžio
sios valstybės, kad žmonių 
skerdynei paimti geriausi ir 
stipriausi vyrai. Dabar, esą, 
į tą sekrdynę įstojo ir Ameri
ka. čia taip pat registruojami 
jauni vyrai ir prievarta bus 
įmami kariuomenėn. Čia velio
nė paminėjo, kad kalbant šioje 
temoje reikia būti atsargiems, 
nes neatsargus išsitarimas gali 
bet kam padaryti daug nesma
gumų. Bepasakodama apie ka
ro nelaimes, musų kalbėtoja 
susijaudina ir savo vietą užlei
džia praktikuojančiam advoka
tui K. Gugiui.

Nuo to laiko pradėjau Mari
ją Jurgelionienę pažinti. Po ke
lių metų turėjau garbės ją ar
čiau pažinti ir kartu su ja prie 
“Naujienų” darbuotis.

Jeigu yra pasauly tokie daly
kai kaip inteligentiškumas, to
lerantiškumas ir sąjausmas link 
kito žmogaus, tai tas ypatybes 
turėjo Marija Jurgelionienė. 
Kaip moteris ir motina, ji my
lėjo vaikus ir šeimą.

Šiandien po pietų jos laido
tuvės. Atiduokime pagarbą už
gesusiai gyvybei. Kas gali ir 
kam aplinkybės leidžia, priva
lome ją palydėti amžinam pa
ilsini. —J. Lapaitis.

Dėl Marijos Jurgelio- 
nienės Mirties

Tik pora savaičių atgal 
džiaugsmingai atšventėme “N” 
25 Metų Sidabrinį Jubiliejų, 
kuriame Dr. P. ^Grigaitis su
pažindino su Marija Jurgelio- 
niene. Tuomet Dr. P. Grigaitis 
man pareiškė, kad ta “nepava
duojama NAUJIENŲ darbinin
kė ir tiesiog sunku įsivaizduo
ti kaip mes be jos galėtume 
apsieiti.”

Tad be galo gaila netekus 
brangios darbininkės ne tik 
“Naujienoms”, bet ir visiems 
lietuviams. Tik pora savaičių 
džiaugsmingai sveikinomės 
švęsdami ^N” 25 metų jubilie
jų, o šiandien gavęs “Naujie
nas”, atskleidžiu ir štai prieš 
akis Marijos Jurgelionienės at
vaizdas ir antrašte “Marija Jur
gelionienė žuvo automobilio ne
laimėje”.

šiurpis perėjo per kūną. Tik
rai gaila netekus tokio bran
gaus asmens ne tik “Naujie
noms”, bet ir visiems Ameri
kos lietuviams.

P. G. Aleksynas. 
Rockford, III.




